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Samenvatting

In het kader van het ontwerp van een universele centrale

processing unit (CPU) wordt in dit verslag allereerst een

korte inleiding gegeven over een memory interface, die alle

communicatie tussen de CPU en het geheuge;n verzorg"t. Daarnaast

kan deze interface nog een aantal speciale taken verrichten,

zoals het decoderen van de instructies en instructie look ahead.

Het grootste deel van het verslag is gewijd aan de besturing van

de CPU. Na een inleiding over micro-programma-besturing, waarin

begrippen als pipelining, sequencer en testlogica aan de orde

komen, wordt een voorstel voor een CPU besturing gegeven.

Tenslotte wordt een realisatie van een sequencer besproken.
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Inleiding

In de vakgroep EB leeft de idee een universele centrale

processing unit te bouwen. Deze CPU zou in staat moeten zijn,

diverse andere computers te emuleren, dat wil zeggen, dat de

instructies op een zelfde wijze worden uitgevoerd als in de te

emuleren computer en uiteraard hetzelfde resultaat geven. De

te ontwerpen CPU zal een universeel rekenorgaan moeten hebben,

dat mOdulair van opbouw is en behalve de normale rekenkundige

en logische operaties ook nog een speciale set van operaties

moet bezitten. Daarnaast is het de bedoeling om alle general

purpose registers, index registers, de stackpointer, de

programmateller enz. in ~~n registerfile onder te brengen. Vanwege

de snelheid van de CPU moet de registerfile 2 onafhankelijk

adresseerbare uitgangen hebben. De besturing van de CPU dient

met een micro-programma te geschieden. Het gehele CPU ontwerp

is door 4 afstudeerders ter hand genomen. In dit verslag wordt

eerst in het kort een aantal aspecten van de communicatie tussen

de processor en het geheugen behandeld, waarna vrij uitvoerig

wordt ingegaan op de besturing van een processor. Tenslotte zal

een voorstel voor een besturing van de CPU worden gedaan.
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1 Memory interfacing

1.1 Inleiding

Veel computers hebben in feite dezelfde basisstructuur zoals

die in figuur 1.1.1 is aangegeven. Het hart van de computer is

de centrale processing unit (CPU). De computer is in staat een

programma te verwerken. Een computerprogramma bestaat uit een

aantal opdrachten (instructies), die in de vorm van binaire woorden

in het geheugen zijn opgeslagen. De CPU verwerkt een programma door

na elkaar instructies uit het geheugen te halen en deze uit te

voeren. De communicatie van de CPU met de buitenwereld geschiedt

met behulp van input/output (I/O) devices. De communioatie

tussen de CPU en het geheugen en I/O devices vindt plaats via een

adres bus, een data bus en een control bus. De CPU heeft dus

behalve het uitvoeren van de instructies ook tot taak het

besturen van het geheugen en de I/O devices. Indien de I/O devices

ook ala geheugen beschouwd worden en er tussen de CPU en het

geheugen een interface geplaatst wordt, die zelfstandig een groot

aantal besturingstaken kan verrichten, wordt de taak van de CPU

aanzienlijk verlicht. In figuur 1.1.2 wordt een blokschema van

een dergelijke opzet gegeven. De memor,y interface verzorgt dus

alle communicatie van de CPU met het geheugen en heeft daarnaast

nog een aantal taken, die in de volgende paragraaf besproken

worden.
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1.2 Taken van de memory interface

Zoals reeds in de vorige paragraaf vermeld is, verzorgt de

memor,y interf~ce aIle communicatie tussen de CPU en het geheugen.

Bovendien heeft de memor,y interface (MI) nog andere taken uit te

voeren. De MI werkt geheel zelfstandig met een eigen besturing en

een eigen klok. Er zal nu een opsomming van de taken van de MI

gegeven worden.

• het lezen en het schrijven van een binair woord in het geheugen.

De MI krijgt van de CPU een adres aangeboden evenals de

informatie of er een lees- of schrijfopdracht uitgevoerd moet

worden en verzorgt dan het data transport van en naar het

geheugen.

• om de snelheid van een relatief langzaam geheugen op te voeren,

kan gebruik gemaakt worden van een cache geheugen. In dit geval

heeft de interface ook tot taak dit cache geheugen te besturen.

• vaak komt de woordbreedte in de CPU niet overeen met de breedte

van de data bus en adres bus. Een data woord wordt dan bijvoor

beeld in een aantal bytes in het geheugen opgeslagen. De MI

heeft tot taak bij een schrijfopdracht een woord in een aantal

bytes in het geheugen te schrijven en bij de leesopdracht een

aantal bytes weer tot een woord te vormen.

• een programma bestaat uiteen serie instru()_iies met b!jbEll10I:'Elllde

data. Een instructie bestaat uit een operatiecode (opcode) en

bijvoorbeeld register pointers, die interne general purpose

registers kunnen aanwijzen. Ook kan een ins\;ructie immidiate

data bevatten. De instructie zal in de CPU gedecodeerd moeten

worden, dat wil zeggen, dat uit instructies van verschillende

formaten verschillende velden geselecteerd dienen te worden

(opcode, register pointers, data). Dit is een taak van de MI.

In de volgende paragrafen zal mogelijk ontwerp van de MI gegeven

worden en zal tevens op de uitvoering van deze taken nade1'" worden

ingegaan.
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1.3 Blokschema van de memory interface

Ben blokschema van de MI is in figuur 1.3.1 gegeven. In de hier

beschreven opzet wordt van een CPU met een woordbreedte van 32 bit

uitgegaan en een adres bus, die de volledige adresruimte omvat

(atel 32 bit). Van de data bus wordt aangenomen, dat hij byte

georienteerd is (8 bit). De MI is te verdelen in 4 secties met

ieder een specifieke taak.

• de instructie decoder (In),die een instructie decodeert en de

opcode, register pointers en data in de respectievelijke

registers plaatst.

• de data handler (DH) voor data transport van en naar het

geheugen.

• de adres control voor het verwerken en bijwerk~n van de geheugen-

adressen.

• de besturing van de MI.

In een cache geheugen is niet voorzien, omdat er van uitgegaan

wordt, dat in de toekomst grote snelle geheugens tegen betaalbare

prijzen op de markt zullen zijn. In dat geval ~ou een cache geheugen

een geheugen zelfs langzamer kunnen maken. Een vorm van een cache

geheugen wordt weI toegepast in de ID waar namelijk altijd ook de

volgende instructie gedecodeerd wordt, de zogenaamde instructie

look ahead. Dit wordt in de volgende paragrafen nader besproken.
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1.4 De instructie decoder

De te ontwerpen instructie decoder (ID) moet universeel zijn,

dat wil zeggen, dat de ID in staat moet zijn instructies van

verschillende machines te decoderen. Iedere machine bezit een

eigen instructieset met ieder weer andere instructieformaten.

Alle instruoties bestaan echter uit een of meer van de volgende

velden.

• opoode veld : hierin staat in het algemeen gecodeerd

vermeld, welke operatie de CPU moet

uitvoeren, bijvoorbeeld add en

subtract.

• register pointer velden: deze velden wijzen een of meer general

purpose registers in de CPU aan. De

inhoud van een register kan bijvoor

beeld gebruikt word.en als een van de

operanden bij een berekening in de

ALU.

• data velden deze velden kunnen immidiate data

bevatten. Maar hieronder worden ook alle

velden gerekend waarop bijvoorbeeld een

test in de ALU of in de testlogica moet

worden uitgevoerd. Zo kan een register

pointer evenals de opcode als data

opgevat worden.

In figuur 1.4.1 is als illustratie een overzicht van de inatructie

formaten van de IBM 360 gegeven. Hier is de opcode altijd 8 bit.

De register pointers zijn R
1

, R2 , R
3

, X2' B
1

en B2 , terwijl in

principe aIle velden als data opgevat kunnen worden.
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Wat de bedoeling van deze opsplitsing is, zal nu duidelijk

gemaakt worden:

• het opcode veld zal ean startadres van een aerie micro-instructies

in het micro-programma moeten leveren. Deze micro-instructies

zorgen voor de uitvoering van de inatructie.

• de register pointers kunnen in plaats van een micro-instruct ie

veld als bron voor een registerfile adres gebruikt worden. Dit

is noodzakelijk omdat het niet mogelijk is, de register pointers

als deel van de 0pcode te zien. Het totale aantal mogelijke

"opcodes", dat wil zeggen 66k het aantal startadressen, zou dan

z6 groot worden, dat het micro-programmageheugen niet realiseer

baar meer zou zijn. Bijvoorbeeld een 8 bit 0pcode aangevUld met

twee 4 bit register pointers geeft een 16 bit "opcode", dat wil

zeggen, 64 k micro-programmageheugen.

• de data velden kunnen zo geadresseerd worden, dat ze voor de

micro-programmeur als deel van de registerfile beschouwd kunnen

worden.

Er zijn voor het decoderen van de instructie in principe

2 oplossingen mogelijk, namelijk een universele en een niet

universele instructie decoder.

De niet universele instructie decoder

In dit geval heeft iedere machine zijn eigen hardware instructie

decoder. Het decoderen, dat wil zeggen het selecteren van de

verschillende valden gebeurt hier in hardware. Aan de hand van

figuur 1.4.2 zal een mogelijke decoder worden toegelicht.
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Als voorbeeld z1Jn hier de instructieformaten van de IBM 360

gekozen (zie figuur 1.4.1). Allereerst wordt de eerste byte van

de instructie in het OPCODE register ingeklokt met klok 1. De

besturing van de decoder kan aan de 0pcode zien wat het formaat

van de instructie is en daarna de andere byte of gedeelten ervan

in de desbetreffende registers inklokken met behulp van de

signalen klok 2 tim klok 6. Het decod.eren is nu geschied. Bij de

executie van de instructie kan dan het OPCODE register het

startadres leveren voor het micro-programma. Door het micro

programma kunnen dan de verschillende registers de registerfile

adresseren of ala data registers ("deel" va~ de registerfile)

gebruikt worden. Deze decoder is eenvoudig en snel,maar VOol'

iedere te emuleren machine is dan een aparte decoder vereist.

De universele instructie decoder

Deze decoder is in staat om de instructies Vdn verschillende

computers te decoderen zonder dat de hardware van de decoder

veranderd moet worden. Het ligt voor de hand de decoder met

een eigen micro-programma besturing uit te rusten. Dit micro

programma zal verder nano-prograrnma genoemd worden om geen

verwarring met het "gewone" micro-programma te krijgen. De

universele decoder moet dus voor iedere machine een ander nano

programma hebben.

In figuur 1.403 is een blokschema van een mogelijke universele

instructie-decoder gegeven. De decoder bestaat uit de volgende

onderdelenl

• een aantal schuifregisters,waarin de instructie parallel wordt

geladen. Door de schuifregisters rond te koppelen is het mogelijk

om de instructie op iedere bit uit te lijnen.
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• een aantal multiplexers, die het mogelijk maken om over veel

vouden van 4 bit te schuiven, omdat volledig serie schuiven

in de schuifregisters te veel tijd in beslag zou nemen.

een maskeringsmogelijkheid om enkele bits in een geseleo,eerd veld

te kunnen maskeren.

• registerfiles voor het opbergen van de geselecteerde velden.

Er zijn er 3 nodig namelijk een voor de opcode (16 bit), een

voor de register pointers (8 bit) en een VOor de data vaIden

(32 bit).

• besturing van de decoder, die nader behandeld zal worden in

paragraaf 1.6

Het decoderen van een instructie kost tijd, omdat ~iervoor een

aantal decoderklokcycli nOdig zijn. Om dit tijdsverlies op te

vangen, wordt instructie look ahead voor een instructie toegepast.

Terwijl de processor de gedecodeerde instructie N uitvoert, gaat

de decoder ~dst de volgende instructie (N+1) uit het geheugen

halen en decoderen. Daarom zijn de registerfiles ook opgesplitst

in 2 bankert, namelijk een waar de gedecodeerde instructie-velden

instaan, die de processor direct kan adresseren en aen waarin de

decoder de te decoderen instructie-weg schrijft en die onder

control van de decoder besturing staat.

Tijdens het ophalen van de volgende instructie kan de processor

een geheugen access van de memory interface verlangen. Het zal

dus nodig zijn, dat aan de verschillende processen prioriteiten
-----

worden toegekend.
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1.5 De data handler

De data handler verzorgt het data transport tUBsen de processor

en het geheugen. De taken v.n de data handler zijna

• uitlijnen van de binnenkomende data.

• omzetting van 32 bit woorden naar 8 bit bytes en omgekeerd.

• buffering van de data.

De data handler bevat een 32 bit register, waar de data uit het

geheugen wordt ingeklokt en uitgelijnd. Dit register heeft een

3-state uitgang, die door de processor bestuurd kan worden. Voor

data transport naar het geheugen is in principe slechts een 32 bit

3-state buffer nodig, die per 8 bit bestuurd kan worden door de

besturing van de memory interface.
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1.6 Adresverwerking en besturing van de memory interface

Als de processor de volgende instructie wil uitvoeren, biedt

hij de MI een adres (beginadres) aan en verzoekt de MI op dit

adres een instructie te halen en te decoderen. De MI zal nu eerat

nagaan of deze instructie reeds gedecodeerd aanwezig is of dat de

instructie decoder miss chien deze instructie nog aan het decoderen

is. Zo niet dan zal de instructie alsnog uit het geheugen gehaald

en gedecodeerd moeten worden. Daartoe plaatst de adresverwerkings

eenheid dit adres via een 3-state buffer op de adres b~s. Dit

adres wordt dan,afhankelijk van een aantal bytes,een aantal malen

met ~~n verhoogd. Daar het aangeboden adres meestal de inhoud van

de programmateller is en een instructie vaak uit meerdere bytes

bestaat, zal na afloop van een instructie fetch de inhoud van de

programmateller gewijzigd moeten worden. Daarom wordt de nieuwe

waarde van de programmateller met behulp van een 3-state buffer

aan de processor aangeboden. Dit laatste dient ook te geschieden

bij hat lezen of schrijven van data in het geheugen. Als er data

in het geheugen wordt weggeschreven, dient de adresverwerkings

eenheid te controleren of er in het geheugen niet een reeds gede

codeerde instructie veranderd wordt.

De besturing van de MI geschiedt met een nano-programmageheugen.

De adressen voor dit geheugen worden gegenereerd door een zogenaamde

sequencer. In hoofdstuk II zal dit type besturing uitgebreid aan

de orde komen. Een mogelijke sequencer kan die van paragraaf

Il.3.1, namelijk een laadbar!L_binair~j;elle~z:i.jn.

Een MI met een universele instructie decoder wordt een vrij

grote en langzame eenheid, die een ingewikkelde besturing vereist.

Een niet universele decoder zOU de MI aanzienlijk kleiner en

vooral veel sneller kunnen maken (instructie lOOK ahead is dan

onder andere niet meer nOdig, omdat er geen tijd voor het decoderen

meer nOdig is). Desondanks zal in paragraaf 1.7 een definitie

van een mogelijke MI gegeven worden, zoals die door de processor

wordt gezien.
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1.7 Mogelijke definitie van de memory interface

In figuur 1.1.1 zijn de lijnen van en naar de MI aangegeven. De

MI bevat een aantal registers, die geladen worden door de instructie

decoder/data handler. Hoe dit gebeurt is voorlopig niet van belang.

Hieronder volgt een beschrijving van de registers:

• instructie pointer registers. Dit zijn 4 registers van 8 bit

breed met 2 onafhankelijk adresseerbare 3-state uitgangen A en B.

In deze registers staan alle velden van een instructie, die een

general purpose register aanwijzen.

• instructie-registers IRH en IRL van 8 bit breed met 3-state

uitgangen, die de uit een instructie geselecteerde opcode-velden

bevatten.

• een data input register van 32 bit breed met 3-state uitgang.

Dit register bevat het uit het geheugen gehaalde data na een

data fetch.

• het New PC register van 32 bit breed met 3-state uitgang. Dit

register bevat na een instructie fetch of data transfer de

nieuwe waarde van de programmateller.

• de data registers DRO tim DR
1

van 32 bit breed met 3-state uit

gangen. Hierin staan alle velden van de instructie, die ala data

opgevat kunnen worden of die velden waarop bijvoorbeeld in de

ALU getesLIIloet_W9rden.

Definitie van de lijnen tussen interface en sectie B:

EIPA

EIPB

Enable de uitgang A van de Instructie Pointer registers.

Is EIPA laag dan is de uitgang in de hoge impedantie

toestand.

Als EIPA maar nu voor de B uitgang.

SAO' SA
1

: Selectie-lijnen voor de IP registers van de A uitgang.

SBO' SB
1

1 Selectie-lijnen voor de B uitgang van de IP registers.

Voor de toewijzing van de IP registers zie de volgende

tabel.



IPA
O

_
7 I A uitgang van de IP registers.

IPB
O

_
7

B uitgang van de IP registers.

IRH
O

_
7

Uitgang van het IRH register.

IRL
O

_
7

Uitgang van het IRL register.

EIRE Enable de uitgang van het IRE

EIRL

DI
O

_
31

EDI

PCO- 31
EPC
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SA/BO 1 0 1 0

SA/B
1 1 1 0 0

Reg. IP
3

IP
2

IP
1

IP
O

register. Is EIRH laag

dan is de uitgang in een hoge impedantie toestand.

Als EIRE maar nu voor het IRL register.

: Uitgang van het data input register.

: Enable de uitgang van het DI register. Is EDI laag

dan is de uitgang in een hoge impedantie toestand.

I Uitgang van het New PC register.

I Enable de uitgang van het New PC register. Is EPC laag

dan is de uitgang in een hoge impedantie toestand.

Uitgang van de data registers.

Selectie-lijnen voor de data registers. Voor de toe-

wijzing van de data registers zie de volgende tabela

SDRO 0 1 0 1 0 1 0 1

SDR
1

0 0 1 1 0 0 1 1

SDR
2 0 0 0 0 1 1 1 1

Reg. .D:R(J-~ M2 'DR) .~ DR) nRt) TlR
(

EDR I Enable de uitgang van de data registers. Is EDR laag

dan is de uitgang in een hoge impedantie toestand.

FI/DA : Besturingslijn voor de ID/DR. Is deze lijn hoog dan

moet er een instructie uit het geheugen gehaald wor-

den, is de lijn laag dan is er sprake van data

transport tussen processor en geheugen.
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Besturingslijn voor de ID/DR. In hp-t geval vun data

transport tussen proca::lsor en geheugen hee.ft daze

lijn de volgende betekenis: is RD/WD hoog dan wordt

er data uit het geheugen gelezen, anders wordt er

data in het geheugen weg geschreven.

Dit zijn lijnen die zorgen voor de synchronisatie van

de processor en de ID/DR. Met behulp van deze signalen

wordt een hand shake spel gespeeld.

OPREQ

OPACK

~0- ~\;m____~_F- ~ _
Moet er b.v. een instructie uit het geheugen gehaald

worden dan maakt de processor de Operation Request lijn

hoog. Als de ID/DR de instructie gedecodeerd heeft

dan wordt de Operation Acknowledges lijn hoog gemaakt.

Data wordt dan stabiel gehouden totdat OPREQ weer laag

wordt en de ID/DR maakt dan ook de OPACK lijn weer laag.

BYTESO_
1

: Deze ingang geeft de ID/DR informatie over het aantal

bytes (8 bit) dat van of naar het geheugen getranspor

teerd moet worden. Als een data woord uit minder dan

4 bytes bestaat moet het data woord altijd naar rechts,

d.w.z. de minst significante bit zijn uitgelijnd. Voor

de codering van de woordbreedte zie onderstaande tabel.

BYTESi:) ... 0- 1 0 1

BYTES
1

0 0 1 1

Aantal 1 2 3 4

DOO_
31

: Ingang waar een data woord dat naar net geheugen ge

bracht moet worden wordt aangeboden. He~ data woord

moet stabiel blijven tijdens het hoog zijn van OPREQ.

Adresingang voor instructie fetch of data transport.

Het aangeboden adres moet stabiel blijven tijdens het

hoog zijn van de OPREQ lijn.
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Als toelichting wordt in figuur 1.7.2 een mogelijke toewijzing

gegeven van de registers voor de IBM 360. De infltructieformaten

zijn in figuur 1.4.1 gegeven. De opcode wordt behalve in het 1RH

register ook nog in de DR registers geplaatst, evenals de register

pointers R
1

, R2 , R
3

, X2 ' B
1

en B2 • Dit geeft de mogelijkheid om

eventueel in de ALU op deze velden een test uit te voeren.
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fig. 1.7.1 Definitie van de memory interface
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fig. 1.7.2 Mogelijke toewijzing van de 1D registers voor IBM 360
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II De besturing van de processor

II.1 Inleiding

Een processor is in staat een bepaald programma, dat in een

geheugen is opgeslagen, te verwerken. Een programma bestaat uit

een serie instructies, die achtereenvolgens door de processor

uitgevoerd worden. Voor de uitvoering van een instructie moeten

er in de processor een aantal acties na elkaar ondernomen worden.

Dit gebeurt met behulp van een aantal besturingslljnen, die als

een besturingsvector opgevat kunnen worden. De acties kunnen

onder andere zijn:

• het besturen van de multiplexers

• het besturen van het rekenorgaan

• het selecteren van registers

• het testen van een conditiecode enz.

Een aantal van deze acties kan parallel, dat wil zeggen op

hetzelfde ogenblik,worden uitgevoerd, andere sequentieel, dat

wil zeggen na elkaar. De besturing van de processor voor het

uitvoeren van een instructie kan dUB gezien worden a18 het

genereren van een aantal besturingsvectoren.

Bij veel processoren is de besturing gerealiseerd met behulp

van discrete hardware componenten. In figuur 11.1.1 is een

functioneel schema gegeven van een dergelijke besturing.

INSTRUCTIE-REGISTER

KLOK BESTURING

'wilde' logica

BESTURINGS VECTOR

condities

interrupts

test inputs

control

fig. 11.1.1 Processor besturing met 'wilde' logic~
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In het instructieregister is meestal in gecodeerde vorm de

uit te voeren instructie opgeslagen. Vaak wordt de instructie

in de besturing met behulp van de multiplexers gedecodeerd.

De besturing splitst de klok in meerdere fasen. Ala derde

input zijn er dan nog condities, interruptlijnen, testinputs,

control enz. Met behulp van een grote hoeveelhein "wilde"

logica kan dan een serie besturingsvectoren gegenereerd worden.

Een zeer groot nadeel van deze besturing is dat het een volledig

starre besturing is, die niet meer veranderd kan worden. Als

voordeel kau genoemd worden de grote snelheid van een dergelijk

systeem, omdat de besturing volledig op de hardware constructie

van de processor kan worden afgestemd.

Een ander type besturing is de micro-programmabesturing. Hier

zijn de besturingsvectoren in een geheugen opgeslagen en worden

achtereenvolgens uitgelezen~ Een besturingsvector heet nu een

micro-instructie. Het micro-programmageheugen bevat in het algemeen

op iedere geheugenplaats een andere micro-instructie. Het

uitvoeren van een instructie bestaat nu dus uit het genereren van

een aantal geheugenadressen. Door deze adressen na elkaar aan

het micro-programmageheugen aan te bieden wordt een serie

besturingsvectoren gegenereerd. In figuur 11.1.2 is van dit

type besturing een functioneel schema gegeven.

BESTURINGS
VECTOR

DRES CONTROL

condities

interrupts

..--t-est inputs

control

INSTRUCT IE-REGISTER ,
"llIl::: ~

A
-- -------- - -~-------~

..

KLOI( .... ADRES LOGICA 'f,
(SEQUENCER) A

.,
14IC::':

A

~
MICRo..PROGRAMMA

y

fig. 11.1.2 Micro-programma besturing



-26-

De adreslogica genereert ~en serie adressen, iedere klok

periode e~h. Welk adres gegenereerd wordt, hangt af van de aores

oontrolinput, de inhoud van het instructieregister en van de

andere inputs zoals condities, interrupts enz. De adres control

is een stuk van de micro-instructie, dat aangeeft wat het volgende

adres moet zijn.

TIe micro-programmabesturing biedt veel voordelen. De hele

besturing is nu veel minder star, want aIleen de adreslogica is

niet te veranderen. Echter de micro-instructies en de volgorde

daarvan kan de programmeur bepalen door dit in het micro

programmageheugen vast te leggen. Enkele voordelen van de micro

programmering zijn:

• het is mogelijk om een bestaande instructieset uit te

breiden of te veranderen

• de processor kan zo geprogrammeerd worden, dat de instruct ie

sets van andere processoren gerealiseerd worden (emulatie)

• de hardware van de processor kan eenvoudig uitgebreid of

veranderd worden, omdat hiervoor aan de besturingska.t aIleen

maar een breder micro-programma nodig is.

• het micro-prograrnrnageheugen kan eventueel bestaan uit RAM,

zodat een micro-programma dan zeer eenvoudig geladen kan worden

Een nadeel is, dat in het algemeen de processor met micro

programma langzarner is dan de processor met IIwilde" logicabesturing.

Het is duidelijk,dat de besturing, die nodig is voor de universele

processor)micro-programmeerbaar moet zijn. In de volgende paragrafen

zal nader op de micro-programrnering worden ingegaan, vooral ten

aanzien van de volgorde van de micro-instructies.
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II. 2 Pipe lining

Voor de duidelijkheid wordt nu eerst het begrip pipelining

behandeld. In figuur II.1.2 was een schema gegeven van een

processorbesturing waar geen pipelining is toegepast. Het adres

van de micro-instructie wordt gegenereerd door de adreslogica

of sequencer. In figuur II.2.1 is een vereenvoudigd blokschema

van de besturing gegeven.

SE. QUENC.EI\
KLOl(

I

I
I
j(

I
1

)(
I
I

I

~

fig. II.2.1 Qrclustijd van een processor zonder pipeline-register

seconden voordatmicro-instructie; het duurt namelijk t
sq

de sequencer het nieuwe micro-instructieadres berekend

De tij~ die nodig is voor het uitvoeren van een micro-instructie

(cyclustijd t ») is de som van twee tijden namelijk t en
cy sq+)1P

t
proc

t : is de tijd, die nodig is voor het genereren van een
sq+)1P

heeft en de toegangstijd van het micro-programmageheugen

is t •
)J.P

t is de tijd, die de processor nodig heeft voor het uit-
proc

voeren van de micro-instructie.
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Het is echter mogelijk om de cyclustijd van de processor

aanzienlijk korter te maken met behulp van een zogenaamd

pipeline-register. In figuur 11.2.2 is hiervan een

vereenvoudigd blokschema gegeven.

SEQUENCER

,M.- PRo C>RAMMA

PIPE.LINE

RE~I!lTeR

Pl\oc E~SOR 1<.1.01(

:( l:.Pl"oc.. l N) t p I'"oc. (N+IJ I

):( )1
I I

,
I

I ~ I I
I ~~~+pp It.J41) I

I( S"4,4A.P (1\1 H \ I I:( )'
II I I

I I
I I II
I I I

I ~c:.'i ):.< 1
I

~ pYO '- (N)
[cow-d.i I:;e. b8\(.e,Y\d.

I ..!J,. I( c1"'"~"""'Y Co '1 '\.e I
I( )1 )t, I I
1
I tsq+p~ (N ... ,) I

; ts~+~ IN+,) I
I

)1 I
I( I I( )1 1

I I •, I, l,,)/ = ~" ~PYoc.. •
I( >:I

fig. 11.2.2 Cyclustijd van een processor met pipeline-register

Tussen het micro-programma en de processor wordt een register

geplaatst waar de micro-instructie wordt ingeklokt. Zodra dit

gebeurd is, kan de besturing het volgende micro-programma-adres

gaan berekenen en de daarbij behorende micro-instructie uit het

micro-programmageheugen halen. De volgende micro-instructie

wordt alvast klaargezet. Als het halen van de vulgende micro

instructie minder tijd kost dan de processortijd dan wordt de

cyclustijd t gelijk aan de processortijd t •cy proc
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Dus als de processor micro-instructie N uitvoert, wordt de

volgende micro-instructie N+1 uit het geheugen gehaald. Dit gaat

uitstekend als men te maken heeft met onconditionele micro

instructies. Want als de volgende micro-instructie N+1 afhangt

van een conditie)die pas aan het einde van de processorcyclus

N bekend is (zie pijl figuur 11.2.2), dan kan het gebeuren,

dat de verkeerde micro-instructie opgehaald is. In deze

gevallen (bijvoorbeeld conditionele sprongen) kost het dan een

extra cyclus aIleen voor de berekening van de volgende micro

instructie.

Toch geeft pipelining gemiddeld een aanzienlijke verkorting van

de cyclustijd. In de universele processor zal daarom ook gebruik

gemaakt worden van een pipeline-register.
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11.3 De sequencer

11.3.1 Sequencer met binaire teller

Er zal nu worden nagegaan hoe de sequencer gerealiseerd kan

worden. Allereerst wordt een zeer eenvoudige oplossing gegeven

voor het geval dat voor iedere instructie er een serie opeen

volgende micro-instructies is (zie figuur II.3.1.1~.

kLo\(

kLo~

IN>T R\.lti\E_1\E.(;,\>TEA.

'"
,.

MA\>PIN& \>ROM

- - - - - - - - - - - - - - --I t
I

'"
,..

I
I

(;----LI

(.;u-'Pc.)" TEL L~P. I

~I

I I

I ___~~~~&~c~r_:I. _______

... ,..

r- '\>"O(,~~I"'\M"

""
~ P\PE.lINE.-(\E()I ~TE ({

fig. 11.3.1.1 Sequencer met binaire teller

De sequencer bestaat uit een laadbare binaire teller, de

zogenaamde micro-programmateller ViPC). De functie van de

mapping PROM wordt in de paragraaf 11.4 besproken.
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Er zijn slechts drie mogelijkheden voor de sequencer:

• laad de teller met een startadres van de mapping PROM

• verhoog de tellerinhoud steeds met ~en (incrementeren),

zodat een serie opeenvolgende micro-instructies kan

worden uitgevoerd

reset de teller, dat wil zeggen het adres nul wordt in

de teller geladen

Een micro-programma ziet er dan uit als in figuur 11.3.1.2

aangegeven is.

Iedere serie micro-instructies wordt voorafgegaan door een

zogenaamde instructie-fetch. Dit zijn een aantal micro-instructies

(in het voorbeeld drie), die er voor zorgen dat een nieuwe

instructie uit het geheugen wordt gehaald. Afhankelijk van het

ope ode gedeelte van de instructie wordt dan naar een startadres

N gesprongen. Aan het einde van de micro-instrtictie N+n is de

instructie uitgevoerd en kan de teller gereset worden om de

volgende instruct ie-fetch te beginnen.

Conditionele instructies kunnen als voIgt gerealiseerd worden

(zie figuur 11.3.1.3). Afhankelijk van de test wordt hier een

aantal micro-instructies overgeslagen.

Er wordt bijvoorbeeld in micro-instructie N+1 get est op een

conditie. Is de conditie waar, dan wordt de teller gereset en

wordt aan de volgende instructie-fetch begonnen. Is de conditie

niet waar, dan wordt de inhoud van de teller met ~~n verhoogd

en wordt micro-instructie N+2 uitgevoerd. Na micro-instructie

N+n wordt de teller onconditioneel gereset.

Voor de besturing van de teller zijn in het micro-programmawoord

enkele---bi~8 gerese l."VeeT"Ch--

Een andere methode voor het verwerken van een conditionele

instructie is het modificeren van een of meer micro-programma

adreslijnen met behulp van de condities.

Als voorbeeld is in figuur 11.3.1.4 in de minst significante

adreslijn een exclusive or opgenomen•. Afhankelijk van de

conditie wordt dan naar een even of oneven adres van het

micro-programma gesprongen. Door meerdere adreslijnen met behulp

van een aantal geselecteerde condities te modificeren is

multiw~ branching mogelijk.
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micro-instructie

~

I
I

I

.-1 I

I
I

~

I

I
I

'--

I

I
I

I

} micro-instructies voor de

instructierfetch

voor iedere instructie een

aantal opeenvolgende micro

instructies (executie van

de instructie)

Er zijn 2 sprongen in het micro-programma:

1.Het startadres N wordt in de teller geladen.

2.Na micro-instructie N+n wordt de teller gereset.

fig. 11.3.1.2 Micro-programma van de sequencer met bina;re teller

Va&r---eeB- ~n-eond.i"liion1tl~ micro-instruct ie -----
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adres micro-instruotie

micro-instructies voor

de instruct ie-fetch

4

2 conditie is waar

}

3 conditie is niet waar

-
I

I
I 1-l-
I

r 1--
r---'l
E---'- I--

I -
I,

I,
I
I
I

I

I

••••

••

•
•••••

N+n

N

N+1
N+2
N+3

o•• 00
o•• 01
o•• 10

Er z~Jn 4 sprongen in het micro-programma mogelijk:

1. Het startadres N wordt in de teller geladen.

wordt als de conditie waar is _2. Na micro-instructie ~+1

de teller gereset.

3. ~a micro-instructie N+1 wordt als de conditie niet waar

is de teller met een Terhoogd en micro-instructie N+2

uitgevoerd.

4. Na micro-instructie N+n wordt de teller gereset.

fig. 11.3.1.3 Micro-Erogramma Tan de sequencer met binaire teller

Toor een conditionele micro-instructie
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Een nadeel van deze sequencer is, dat het niet mogelijk is

om subroutines te gebruiken. Hoe dit dan weI kan, zal in de

Tolgende paragrafen besproken worden.

TELLER

J'-- - - - - - - --- ~

" \If 'II

,.#--P I\O('~"n '"' A

C.ON1) ITIE.

fig. 11.3.1.4 Branching door middel Tan adres mOdificatie
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11.3.2 Sequencer met binaire teller en branchadressen

In de sequencer met een binaire teller was het niet mogelijk

om naar een willekeurig ander adres in het micro-programma te

springen. Als deze mogelijkheid weI verlangd wordt, moet er in

het micro-instructiewoord een veld gereserveerd worden waar een

sprongadres (branchadres) in staat. Dit branchadres kan dan

eventueel het volgende micro-instructie-adres zijn. Als namelijk

het kiezen van het branchadres, inplaats yah het oude adres

verhoogd met een,afhangt van een of meer condities, dan kunnen

conditionele instructies verwerkt worden

Deze methode geeft een veel meer flexibele micro-prograrnmering

dan die uit paragraaf 11.3.1, zeker als het branchadresveld zo

groot is, dat naar ieder adres in het micro-programma

gesprongen kan worden.

In figuur 11.3.2.1 is een voorbeeld gegeven van een micro

programma met een conditioneel branchgegeven.

Tijdens het uitvoeren van de micro-instructie M+1 wordt er

get est of er al dan niet gesprongen moet worden.

Is de test waar, dan wordt naar de micro-instructie N gesprongen,

zo niet, dan wordt micro-instructie M+2 uitgevoerd.

Multiw~ branching is bij deze methode uiteraard ook mogelijk.

Orndat het branchadres het gehele micro-prograrnrnageheugen kan

bestrijken, is het verstandiger om een offset bij het adres op

te tellen, inplaats van adresbits te modificeren. Deze offset

is dan afhankelijk van een of meerdere condities en zal in de

testlogica gElEeneree_:rdworden.__II1X~guur lI.3.2.2is een voor

beeld van een micro-programma met een multiway branch gegeven.

Dit is dus een conditionele branch, waarbij altijd het branch

adres genomen wordtJwaar een van de geteste condities

afhankelijke offset bijgeteld wordt.

Het veld in het micro-programmawoord, dat aangeeft hoe de

sequencer de volgende micro-instructie moet bepalen, wordt

het sequence-functieveld genoemd (SEQF). Het veld,dat de voor

een test benodigde condities selecteert, heet het testfunctie

veld (TESTF)
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micro-instructie

M
M+1
M+2
14+3

•
•••••••
N

N+1
•·•
•

Jt inorement
Jt inorement
N branoh condo
- 1· •• •• •
• •
• •
• •• •

increment -Jt

-
• •· ·• •
• •• •

2

Voorbeeld van een stuk micro-programma met een oneway branch.

Na het uitvoeren van de micro-instructie M+2 is de volgende

micro-instructie:

1. Als de conditie niet waar is wordt de micro-instructie M+2

uitgevoerd.

2. Als de conditie waar is wordt de micro-instructie N uitgevoerd.

Jt: het branchadresveld is hier nietvan belang.

-: hier vertakt het micro-programma zich eventueel verder maar

het branchadresveld en de micro-instructie zijn voor de

branch Tan geen betekenis.
----------

fig. 11.3.2.1 Voorbeeld van een micro-programma met conditionele

branch
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Het branchadresveld kan ook gecombineerd worden met bijvoorbeeld

het testfunctieTeld (zie figuur 11.3.2.3).

CPU

test logica

micro-inatructie
woord

SEQF BRADDR I TESTF CPU CONTROl

~ I, ,

~
12 12 ...

" ,branch
adres

sequence
functie

fig. 11.3.2.3 Gecombineerd branchadresveld

Door deze velden te combineren wordt micro-programmageheugen

bespaard, maar is extra hardware vereist. Bij een 4k micro

programma is de besparing namelijk 4k x 12 bit (uitgaande van

256 x 4, 16-p. DIL chips betekent dit een besparing van

48 chips). Maar een conditionele sprong kost nu een extra micro-

tbstructie (dus ook extra tijd), omdat in dat geval eerst de

testfunotie en daarna pas het branchadres uitgelezen wordt. Dus

bij een micro-programmabreedte van bijvoorbeeld 84 bit betekent

een conditionele sprong 84 bit extrap-programmageheugen.

De conclusie is, dat wanneer een conditionele sprong meer dan

~~n maa~~ de_zeven mi~ro-instruc~~~s vooFkomt, b~ter een apart

branchadresveld gekozen kan worden. In tijd maakt het echter

niets uit, omdat een conditionele micro-instructie bij pipelining

toch een extra micro-programmaslag vraagt (zie paragraaf 11.2).

Hoe kunnen nu subroutines gerealiseerd worden? Het adres van de

subroutine wordt gegeven door het branchadresveld. Het terugkeer

adres moet het lopende adres verhoogd met ~~n zijn. Dit laatste

adres moet tijdens het uitvoeren van de subroutine in een register

bewaard worden.
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micro-instructie

)4

)4+1
M+2

•••••••
N

N+1
N+2
N+3
N+4

•
•••

» increment
]! increment
N branch condo

I I
I II
I

,
I I,

I,

-
-
-
-
-

I I
I ,
I I
I

I I

offset =: 0
off~)et =: 1

•.
offset =: 3
offset .. 4

Voorbeeld van een stuk micro-programma met een multiw~ branch.

Na micro-instruotie M+2 wordt er gesprongen naar de micro-instructie

op het adres N+offset. De offset hangt van de condities af •

• : het branohadresveld is hier niet van belang.

-: hier vertakt het micro-programma zich eventueel verder maar

het branchadresveld en de mioro-instructie zijn voor de

multiw~ branch van geen betekenis.

fig. 11.3.2.2 Voorbeeld van een micro-programma met multiweY branoh
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In verband met de gewenste mogelijkheid om in een subroutine

een andere subroutine te kunnen aanroepen (subroutine nesting),

is een push/pull- stack (LIFO) nodig.

Bij deze sequencer moet uiteraard ook de mogelijkheid bestaan

om een extern micro-programma-adres over te nemen (startadres).

In figuur 11.3.2.4 is een blokschema Tan de sequencer met boven

genoemde mogelijkheden gegeven.

startadres

branchadres

multiplexer y.PC

klok

klok

offset

adres uitgang

fig. 11.3.2.4 Blokschema van een sequencer

Doordat bij een bepaalde test iedere keer een vaste offset

wordt gegenereerd, zal niet iedere geheugenplaats bij het

micro-programmeren gebruikt kunnen worden. Er ontstaan dus gaten

in het micro-programma. Maar als onconditioneel springen geen

extra tijd (dus ook geen micro-programma) kost, zullen aIle gaten

in het micro-programma in beginsel gebruikt kunnen worden.
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Het micro-programma wordt nu we~ onoverzichtelijk. Daarom is het

misschien verstandig om het micro-programma symbolisch in blokken

te schrijven en met behulp van een computerprogramma de micro

programma-adressen te laten genereren (ook de offsets).
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11.3.3 Sequencer met aIleen branchadressen

In de vorige paragraaf werd een sequencer besproken met branch

adressen waarvoor in het micro-prograrnrnawoord een apart veld

gereserveerd was. In het geval dat het volgen<} e mioro-programma.

adres bepaald wordt door het oude adres met ~en te verhogen,

blijft het branchadresveld onbenut. Het is echter ook mogelijk het

volgende adres altijd door het branchadresveld te laten bepalen.

Dit geeft zeer eenvoudige besturing, omdat het branchadres recht

streeks voor het volgende micro-prograrnrna-adres gebruikt kan

worden (zie figuur 11.3.3.1). De vraag is nu hoe de andere gewenste

sequence-mogelijkheden gerealiseerd moeten worden. De mogelijkheid

om een startadres te gebruiken vereist een multiplexer in de

adreslijnen, zodat gekozen kan worden tussen branch- en startadres.

De offset moet bij het branchadres opgeteld worden, hetgeen kan

geschieden met een opteller.

OK

~ CPU

I

M\r l1)!\ES ~

M f\v .}A- PP-.OC,RAMMAu
t.- V- XrY

I

I
I
I

-lL
'X"

r '\

PIPE LINE- 'l>P.ANCI1- : ~Re"I~"Te~ I C.?\J.. C.ONTl\OL
A"b REoS I

II I ~
j I

ST
A

fig. 11.3.3.1 Sequencer met aIleen branchadressen
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De problemen komen als men subroutines wil toepassen. Omdat

de sequencer geen micro-programmateller kent, is er geen terug

keeradres beschikbaar.

Er zijn hiervoor twee oplossingen mogelijk:

• het terugkeeradres is het lopende adres verhoogd met ~~n

(zie figuur 11.3.3.2). Dit houdt in, dat er een incrementer

aanwezig moet zijn om het terugkeeradres te genereren en dat

er (subroutine nesting) ook een stack noodzakelijk is.

adres
branch
adres micro-instructie

M

114+1

N

N+1

N+2

M branch -

1

N call subr. ~-
- branch -}

2

N+1 branch ~
N+2 branch ~

Jt return ~

3

subroutine

Volgorde van de micro-instructies:

1. branch naar adres M
--- -- --

2. call subroutine,d.w.z. branch naar adres N en plaats M+1 in de stack

3. return from subroutine,d.w.z. branch naar adres M+1

4. het micro-programma wordt verder uitgevocrd (b.v. branch naar -)

*: het branchadresveld is hier niet van belang

fig. 11.3.3.2 Subroutine call in een micro-programma met

alleen branchadressen
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• een subroutine-call vraagt twee micro-instructies, dat

wil zeggen ook twee adresvelden. Het aerate branchadres is

dan het terugkeeradres en het tweede branchadres het subroutine

adres. Maar nu moet wel het tweede micro-programma-adres

gegenereerd worden door het voorgaande adres te incrementeren.

Er is dusweer een incrementer noodzakelijk evenals een stack

voor de terugkeeradressen. Een voordeel van deze methode is,

dat er van een subroutine naar een willekeurige geheugenplaats

teruggekeerd kan worden (zie figuur 11.3.3.3).

adres branch- micro-instructieadres
volgorde van de
micro-instructies

4 4. micro-programma wordt

verder uitgevoerd

(b.v. branch naar -)

1 1. branch naar adres M

2 2. call subroutine,d.w.z.

plaats Q in de stack

en branch naar de sub

routine N tim N+2

M
M+1

N

N+1
N+2

Q

M branch ,.....-

Q call subr. ~

N no operation ~

N+1 branch =-
N+2 branch ~

3f' return i!::...

- branch Eo-
--

3 3. return from subroutine,

d.w.z. branch naar Q

3f': het branchadresveld is hier niet van belang

fig. 11..3.3.3 Subroutine call in een micro-programma met

branch- en terugkeeradres
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11.4 Een typische processorbesturing met pipeline-register

In figuur 11.4.1 is een voorbeeld gegeven van een processor

besturing waar een pipeline-register toegepast is. Het hart van

de besturing is de sequencer, die de mioro-prograrruna-adressen

genereert. De sequencer kan keuze maken uit twee externe adres

ingangen namelijk het startadres, dat afgeleid wordt via een

mapping van de instructie en een branchadres, dat verkregen

wordt uit het micro-programma.

De mapping PROM maakt het mogelijk, dat een serie micro-instructies

op een willekeurige plaats in het micro-programma kan beginnen.

De inhoud van het instructieregister is het adres van de PROM.

Op de geadresseerde geheugenplaats kan dan een willekeurig start

adres van het micro-programma geplaatst worden. nus met behulp van

deze PROM kan een afbeelding van de inhoud van het instruct ie

register 6p de micro-programma-adresruimte gemaakt worden.

De sequencer wordt door de sequencerbesturing met behulp van

de sequencer-controllijnen geinstrueerd hoe het volgende micro

instructie-adres bepaald moet worden. De sequencerbesturing zorgt

voor de verwerking van de testingangen en heeft verder onder andere

tot taak de processor een dumny cycle te laten maken in het geval

Tan een conditionele sprong (zie paragraaf 11.2). nit geschiedt

door het pipeline-register conditioneel te klokken met behulp van

de kloklijn.

Een micro-programmawoord bestaat uit de volgende velden:

BRAnnR .: branchadres voor de sequencer; di t is een sprong

adres in het micro-programma of het adres van een

subroutine

SEQF sequence-fun~tie, die aangeeft hoe d~sequencer

het volgende micro-programma-adres moet bepalen.

TESTF : testfunctie, die de sequencerbesturing informatie

geeft OVer de tests, die uitgevoerd moeten worden

PROC CNTR: processor-controlveld waarin aIle andere besturings

lijnen voor de processor zijn ondergebracht
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De eerste drie velden van het micro-instructiewoord hebben

betrekking op de volgende micro-instruotie. Het laatste veld

geeft aan welke actie de processor nu moet nemen. In

figuur 11.4.2 is een tijddiagram van deze besturing gegeven

voor niet conditionele micro-instructies. Voor conditionele

micro-instructies is in figuur 11.4.3 een tijddiagram gegeven.



condities
enz.

instruct ie-

register

mapping

PROl!

startadree

klok ~

sequencer
besturing

+
test logica

...
sequencer

A
v

micro- programma 1..
0\
I

41 ~ '" ~

klok'

i.~

branchadres 1(A)
~,,.. -J:;.... -..,

test
functie

sequence
functie

.

BRADDRI SEQF ITESTF 1 PRoe CNTR klok'

pipeline-register

naar de
processor

fiig. 11.4.1 Een typische pipelined processorbesturing
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Noot: 1.Er is uitgegaan van een klok met 50 %duty cycle.

2.Gearceerde gedeelten betekenen dat de uitgangen niet

stabiel (onbepaald) zijn.

).I(A) is de micro-instructie op adres A.

t 1 : vertragings tijd van de klok naar de uitgang van het pipeline reg.

t 2 : vertragings tijd van de besturing van de sequencer.

t): vertragings ---t±jO: van aes-equencer-~so••• Snnaarul.~gang).

t
4

: toegangs tijd van het micro-programma geheugen.

t
5

: set-up tijd van het pipeline register.

fig. 11.4.2 Tijddiagram van een pipelined processor vOOr niet

conditionele microinstructies
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Noot: 1.Er is uitgegaan van een klok met 50 %duty cycle.

2.Gearceerde gedeelten betekenen dat de uitgangen niet

stabiel (onbepaald) zijn.

3.1(A) is de micro-instructie op adres A.

t
1

: vertragings tijd van de klok naar de uitgang van het pipeline reg.

t
2

: vertragings tijd van de besturing van de sequencer.

t]. vertragings tijd van de~enee'r{So••• Sn naar uitgang).

t
4

: toegangs tijd van het micro-programma geheugen.

t
5

: set-up tijd van het pipeline register.

t
6

: vertragings tijd van de branch offset.

fig. 11.4.3 Tijddiagram van een pipelined processor voor

conditionele micro-instructies
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11.5.1 Test1og1oa voor cond1tionee1 branching

In het a1gemeen kan het adres van de vo1gende micro-instructie

afhangen van een aantal variabe1en. Deze variabe1en of condities

Co tim CN_
1

zu11en daartoe get est moeten worden in de test10gica

en het resu1taat van deze test bepaalt of er a1 dan niet een

sprong in het micro-programma wordt uitgevoerd. De test wordt

gese1ecteerd met de se1ectielijnen So tim 1M-1
(zie figuur 11.5.1.1).

" ·I
TE5»T ·:

,
"' LO~IC.A I

I
I

·I·

fig. 11.5.1.1 A1gemeen schema van de testlogica

Een test op slechts een conditie kan eenvoudig worden uitgevoerd

met e~!l_multip1e.xer,_siiedegewenste conditie Ci doorschakelt naar

de testuitgang (zie figuur 11.5.1.2).

fig. 11.5.1.2 Test10gica voar eenunditie
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De exclusive or maakt het mogelijk ook op de inverse C
i

van C
i

te test en.

Moet er ook op een combinatie van condities getest worden, dan

kan dit bijvoorbeeld geschieden door de condities te vergelijken

met een masker in een comparator. Is dit masker gelijk aan de

condities, dan wordt de testuitgang hooggemaakt

(zie figuur 11.5.1.3).

testlijn

comparator
"' I

A I
I
I
I-.., A=:B--
I

B
I
I
I

~ I

masker

condities

fig. 11.5.1.3 Testlogica met comparator

TIe testlogica kan ook gerealiseerd worden met PROM's zoals

in figuur 11.5.1.4 is aangegeven. De condities Co tim CN_
1

vormen het minst significante deel en de selectielijnen

So tim ~-1 het meest signifioante deel van het adres van een

2N+M x 1 PROM.

testlijn

- I
I

2M+Nx
,

1 I

~

"
PROM .... I

I
I

I

M+N adreslijnen

fig. 11.5.1.4 Testlogica met PROM
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MHet geheugen is dus onderverdeeld in 2 segmenten of pagina's

van 2
N

1 bits woorden. 1eder woord komt overeen met een minterm

van N variabelen. Voor iedere test op een combinatie van

condities of slechts e~n conditie is een hele pagina nOdig

(zie figuur 11.5.1.5).

I,
I,
I,
I

pagina 0

PROM bevat 2
M

pagina's en iedere

pagina bevat 2N woorden

pagina 2M_1

fig. 11.5.1.5 Test PROM bestaat uit pagina's

Wordt er een test uitgevoerd op een combinatie van aIle condities,

dan wordt er in de pagina all~~n in het overeenkomstige woord een
N

_1 gepl~~~st. 'De pagina_pevat dan voor de rest_~~I~_~_l~__,::ll.
Wordt er een test uitgevoerd op slechta een conditie, dan moet er

getest worden op een productterm van een variabe. Deze product-

t . b d . t 2N- 1 • -t b t . Ierm 1S opge ouw U1 m1n ermen dus eva de pag1na evenvee

nullen als enen.

De vraag is nu hoeveel verschillende tests met N variabelen

uitgevoerd kunnen worden, met andere woorden hoeveel pagina's

zijn er nQdig om aIle mogelijke tests uit te kunnen voeren.
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Stel er worden q variabelen getest (1 L q" N). Met deze

q variabelen kunnen 2q combinaties gemaakt worden. Verder kan

men deze q variabelen op (~) manieren kiezen uit het totaal

van N. Het totaal aantal mogelijke tests is dan (~).2~ voor

q variabelen. Het totaal aantal mogelijkheden wordt dan:

Het aantal benodigde selectielijnen is in dat geval:

In de onderstaande tabel wordt de waarde van M gegeven als

functie van het aantal condities N.

aantal t. (~)2~ M= f\05t, (~)2~l totaal aantal

condities adres ingaxlgen

N M+N

1 2 1 2

2 8 .> 5

.> 26 5 8

4 80 7 11

5 242 8 13

--6- 728 - - 10 16

Voor het testen van 4 oondities is reeds een 2k PROM nodig.

In deze PROM worden dan 80 paginats Tan 16 woorden gebruikt,

terwijl er 48 paginats overblijven. Als het aantal testen van

80 tot 64 terruggebracht wordt, kan een 1k PROM gebruikt worden,

die dan ook volledig benut is (6 selectielijnen).
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Een beperking van het aantal tests zal geen bezwaar zijn, omdat

in werkelijkheid lang niet alle combinaties van de condities

zinvol zijn.

Tot nu toe is er alleen maar naar logische and functies van

de condities gekeken. Het is ook wenselijk logische or functies

van de condities te realiseren. Dit kan op eenvoudige wijze

geschieden door achter de PROM een exclusive or te plaatsen.

Met een lijn kan dan de uitgang van de PROM al dan niet

geinverteerd worde~Een test op bijvoorbeeld CO+C
1

is hetzelfde

als het testen op COC
1

• Op deze wijze kan een pagina zowel voor

de realisatie van een and als een or functie worden gebruikt.

Een direct ere methode is voor een test alle benodigde min

termen in de pagina te programmeren,dat wil zeggen een 1 te

plaatsen.

Nu is het mogelijk om alle functies te realiseren.

Er zijn bijvoorbeeld vier condities Co tim C
3

en er moet getest

worden op C
O

C
1

+ C
2

C
3

. Welke mintermen moeten nu geprogrammeerd

worden:

COC
1

: COC
1
C

2
C

3
+ C

O
C

1
C

2
C

3
+ coc

1
c}i

3
+ COC

1
C

2
C

3

C2C
3

: COC
1

C
2

C
3

+ C
O

C
1

C2C
3

+ C
O
C

1
C

2
C

3
+ C

O
C

1
C

2
C

3

De pagina ziet er dan als volgt uit:

CO: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

C1 : 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

C
2

: 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

C
3

: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

In feite wordt hier niets andere gedaan dan een Karnaugh

diagram invullen.

Zijn er veel conditielijnen, dan kUlmen ze verdeeld worden in

groepen. Als voorbeeld een verdeling van 16 conditielijnen

Co tim C
15

i.n 4 graepen van 4. In een groep moeten zich die

condities bevinden, die zinvolle testcombinaties vormen.



-54-

Komt het voor dat bij een test condities nodig zijn,die zich in

Terschillende groepen bevinden, dan moet die test in meerdere

slagen worden uitgevoerd. In figuur 11.5.1.6 is een voorbeeld

gegeven Tan testlogica met zestien conditielijnen en verdeeld

in groepen Van vier. Met behulp van de 256 x 1 PROM's kunnen bier

op iedere vier condities zestien verschillende tests worden uit

gevoerd. Voor de selectie van de groep worden twee lijnen gebruikt.

6 selectielijnen

testlijn

~ eso IA

eS1 1'4

256 x 1- IA
"' PROM

I~

f-? eso A

eS1 ..,.

256 x 1
A

PROM ~

~ eso A

eS1 "
256 x 1

····P.ROM
A

~

~ eso A

eS1 'f,

256 x 1

PROM A

..

16 conditie
lijnen

fig. 11.5.1.6 Test PROM's met condities in groepen ve£~8eld
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Moet er getest worden op een groot aantal variabelen en is het

aantal versohillende tests niet zo groot, dan kan ook gebruik

gemaakt worden van een FPLA. In de PLA kunnen namelijk een aantal

produot- of mintermen van een groot aantal ingangsvariabelen

worden gerealiseerd (and matrix van de PLA).

Als uitgang kan dan de Bom van een aantal producttermen warden

genomen (or matrix van de P1A). De PLA heeft meerdere uitgangen,

die onafhankelijk van elkaar in de or matrix geprogrammeerd

kunnen worden. Het aantal tests, dat uitgevoerd kan worden,

hangt af van het aantal producttermen, dat voor iedere test

nodig is. Het is ook mogelijk, dat er in verschillende tests

dezelfde producttermen gebruikt worden. Het programmeren van

de PLA is dUB niet zo overzichtelijk a.ls bij de PROM's.

Als voorbeeld wordt gegeven een 16 x 48 x 8 PLA (16 ingangen,

48 produottermen en 8 uitgangen). Met behulp van een

8~1 multiplexer kan e~n van de PLA uitgangen geselecteerd

worden, waardoor het aantal testcombinaties ve~hocgd kan

worden (zie figuur 11.5.1.7). Er zijn 12 conditielijnen en

totaal 7 selectielijnen. Of al deze selectiemogelijkheden zinvol

zijn, kan pas yoor een concreet geval worden nagegaan.

7 selectielijnen

FPLA

16x48x8

testlijn

fig. 11.5.1.7 Testlogica met FPLA

12 conditie

lijnen
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Zou men een test op 12 conditielijnen realiseren met PROM's, dan

is de grootte van een pagina 4k woorden. Dus voor iedere test is

dan een 4k x 1 PROM nodig.

Het is duidelijk, dat het van de benodigde tests afhangt, welke

oplossing gekozen zal worden. Het is evenwel ook mogelijk, een

combinatie van de hierv66r genoemde oplossingen te kiezen, zoals

in figuur 11.5.1.8 sohematisch is aangegeven.

PROM
condi tielijnen

testlijn E----I FPLA

selectielijnen

fig. 11.5.1.8 Testlogica met PROM's, FPLA's en multiplexers
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11.5.2 Testlogica voor multiw~ branching

In de voorafgaande paragraaf werd aIleen maar getest of er al

dan niet in het micro-programma gesprongen zou worden.

Er werd dan een verzameling van combinaties gedefinieerd. Behoorde

de combinatie van condities tot daze verzameling, dan werd de

sprong uitgevoerd.

Het is ook mogelijk om voor iedere combinatie van die ver

zameling een offset te definieren. Deze offset wordt dan bij een

adres opgeteld. Op deze wijze is een multiw~ branch mogelijk.

Ais voorbeeld wordt genomen een 16 x 4 PROM. Er zijn

2 condities Co en C
1

, evenals 2 selectielijnen So en S1. Het

adres voor de PROM wordt gevormd door S1S0C1CO. De PROM is

onderverdeeld in 4 pagina's van 4 4-bits woorden.

Er zijn dus maar 4 Terschillende tests mogelijk.

De gewenste offsets bij de test zijn:

C
1

C
O

en C
1
C

O
: 0

10
, C

1
COI 2

10
, C

1
C
O

I 1
10

In figuur 11.5.2.2 is de realisatie van deze test gegeven,

waarbij in pagina 0 de offset geprogrammeerd staat.

In het algemeen zal misschien een iets grotere offset gewenst

zijn, evenals een groter aantal selectie- en conditielijnen.

In figuur 11.5.2.1 is een algemene realisatie gegeven van test

logica voor multiw~ branching.

N conditielijnen

Co tim CN_1
PROM

offset

offset: 0-255

---------

M selectielijnen

So tim SM_1

fig. 11.5.2.1 Algemeen schema voor multiw~ testlogica



inhoud adres

PROM
51 So C1 Co

0000 0 0 0 0

pagina 0
0000 0 0 0 1

test op Co en C
0010 0 0 1 0 1

0111 0 0 1 1

tim
in pagina 0 is de volgende

test uitgevoerd:

pagina 3

C
1

C
O

offset (octaal)

o 0 0

0 1 0

1 0 2

1 1 7
offset

fig. 11.5.2.2 Het met een PROM genereren van een branch offset
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11.6 Voorstel voor een CPU besturing

In de volgende paragraaf wordt een mogelijke CPU besturing

gegeven. Op een aantal belangrijke aspecten van de besturing

wordt in de daaropvolgende paragrafen nader ingegaan. Aangezien

er voor de verwezenlijking van de besturing een aantal

alternatieven wordt gegeven en gazien het feit dat de keuze van

een alternatief zeer sterk afhangt van een specifieke toe

passin&wordt bij de beschrijving van de besturjng niet te veel

in details getreden.
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11.6.1 Bloksohema van de besturing

In f1guur 11.6.1.1 is een bloksohema gegeven van de processor

besturing. De besturing wordt ontworpen voor een micro-programma

van 4k woorden. Een micro-instructiewoord wordt uit het mioro

programmageheugen in het pipeline-register ingeklokt. De functie

Tan het pipeline-register is reeds besproken in paragraaf 11.2.

De micro-programma-adressen worden door de sequencer gegenereerd.

De sequencer wordt bestuurd door de sequencercontrol. Verder is

er testlogioa voor het genereren van de branch offset (BRO) en

een mapping PROM voor de startadressen.

Er zal nu een korte beschrijving worden gegeven van de belang

rijkste micro-instructievelden en andere lijnen.

BRADDR: Granch adresveld waarin een adres staat, dat eventueel

als sprongadres gebruikt kan worden. Dit adresveld moet

breed genoeg zijn om het gehele micro-programmageheugen

te kunnen adresseren.

SEQF sequence functieveld waarin gecodeerd staat aangegeven

hoe het volgende adres berekend moet worden.

COUNT: J hat countveld bevat een b1nair getal, dat aangeeft

hoeveel malen een micro-instructie uitgevoerd moet

worden. Bevat d1t veld de waarde nul, dan heeft dit

geen betekenis.

TIELAY. het DELAY veld bevat een blna1.r getal, da't aangeert-

hoelang een micro-instructie moet duren, dat wil zeggen

hoeveel klokcycli er voor ~~n micro-instructieslag nodig

zijn. Bevat het veld de waarde nul, dan komt de processor

in een single step mode.
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het testfunctieveld bevat een opdracht voor de testlogica

om een test uit te voeren op een aantal testingangen.

De testlogica genereert een branch offset (BRO), die in

de sequencer bij een micro-programma-adres opgeteld kan

worden.

BRO a branch offset, zie TESTF

STADDRa de startadreslijnen bieden de mogeliJkheid om extern

sprongadres voor de sequencer te gebruiken. Dit adres

wordt ontleend aan de inhoud van het instructieregister.

Met behulp van een zogenaamde mapping PROM kan een af

beelding van de inhoud van het instructieregister op de

gehele adresruimte van het micro-programma worden gemaakt.

RESET : de resetlijn heeit tot doel een hardware restant Van de

sequencer en de processor mogelijk te maken. Dit is

noodzakelijk om bijvoorbeeld bij een power on toestand

de processor in een van te voren gedefinieerde toestand

te krijgen.

KLOK dit is een kiokingang voor de sequencer.

KLOK1 ait is een door de sequencercontroi van de hoofdkiok

afgeieide klok, die het pipeline-register kiokt. Deze

afgeieide kiok kan ook in de rest van de processor

noodzakeiijk zijn. Voor een nadere beschrijving wordt

--:Yerwezen naai' de paragraaf over debesluring van---ae------

sequencer (11.6.3).

ADDR dit is de adresuitgang van de sequencer (Y), die het

voigende micro-instructie-adres bevat.

De veiden COUNT en DELAY van het micro-instructiewoord hebben

betrekking op de micro-instruotie, die op dat ogenblik uit

gevoerd wordt, terwijl de vaiden BRADnR, SEQF, TESTF en de

afgeleide velden BRO en STAnnR betrekking hebben op de volgende

micro-instructie.
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II. 6. 2 De sequencer en seguence:mogelijkheden

Zoals reeds eerder gesteld is, moet de sequencer de programmeur

een groot aantal mogelijkheden bieden ten aanzien van de volg

orde,waarin hij micro-instructies kan laten uitvoeren.

Het micro-programmeren kan dan ook worden vergeleken met

programmeren op assembler niveau. Een groot aantal van de hier

gebruikelijke prograrnmavolgorde-instructies kunnen bij de

sequence.mogelijkheden worden teruggevonden.

De sequencer zal 2 adresingangen moeten bezitten. Een v~n

deze ingangen is bestemd voor het startadres. Het startadres

wordt afgeleid uit de ins tructie en biedt de mogelijkheid om

afhankelijk van de aangeboden instructie naar een willekeurig

beginadres in het micro-programma te springen. De andere ingang

is voor het brancn-adres, dat verkregen wordt uit het des

betreffende veld van het micro-programmawoord. Dit biedt de

mogelijkheid om naar een willekeurig adres in het micro

programma te springen. Er zal nu een opsomming gegeven worden

van de minimale sequence mogelijkheden:

• een normale volgorde van de micro-instructies, dat wil

zeggen het volgende adres is het oude adres ve.choogd met

~~n (incrementeren)
------

• een niet conditionele spronginstructie, dat wil zeggen het

volgende adres is het branch~adres.

• een conditionele spronginstructie. Het volgende adres is nu

het branch-adres + branch offset. De branch offset hangt af

van---Ge~nditles.

• een niet conditionele subroutinesprong waar het volgende

adres weer het branch-adres is. Voor het beeindigen van een

aubroutine moet een terugkeeradres bewaard worden. Daar ook

in een subroutine andere subroutines aangeroepen moeten

kunnen worden (subroutine nesting), is voor de terugkeer

adressen een LIFO stack nodig.
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• een conditionele subroutinesprong waar het volgende adres

nu het branch-adres + branch offset is •

• een instructie om van een subroutine naar het hoofd

programma terug te keren (return from subroutine). Het

volgende adres is het laatste adres, dat in de LIFO stack

geplaatst is.

Van een sequencer, die bovenstaande sequence mogelijkheden

realiseert, wordt in figuur 11.6.2.1 eenblokschema gegeven.

Deze sequencer komt overeen met de sequenaer, die in figuur

11.3.2.4 beschreven wordt.

De 4 input multiplexer maakt het mogelijk dat 4 verschillende

bronnen het volgende micro-programma-adres kunnen bepalen. Dit

zijn het branch-adres, het startadres, de inhoud van de pFC en

de stack. De uitgang van de multiplexer is e'n van de ingangen

van de ALD. De andere ingang van de ALU is de branch offset. De

output van de ALU levert het volgende micro-programma-adres.

De pPC bevat het oude adres. Aan het Binde van iedere micro

programmacyclus wordt hier het laatste adres ingeklokt. Om

subroutines en subroutine nesting mogelijk te maken is een

4 level stack aanwezig. (LIFO, push/pop).

Het incrementeren en het geven van een branch offset aan een

adres kan in principe geschieden met een full adder. De keus is

toch op een ALU van het type 745181 gevallen, omdat deze sneller

is voor grot ere woordbreedte. Het is namelijk mogelijk om carry

look ahead circuits toe te passen. Ook biedt de ALU de mogelijk

heid om de uitgang gelijk aan nul te maken en eventueel andere

operat~--Z-Oals subtract, ~n-ox-enz. op de oper~en toe te

staan.

De werking van de LI14'O stack zal nog nader worden verklaard.

De stack bestaat uit een registerfile van 4 woorden met gescheiden

in- en uitgangen. Deze woorden worden geadresseerd door een 2 bit

up/down counter, de stack pointer. Bij een pushoperatie wordt

een schrijfopdracht aan de registerfile gegeven en aan het einde

van de cyclus (opgaande flank van de klokpuls) wordt de stack

pointer met ~en verhoogd en het volgende registerwoord

geadresseerd.
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STAD'DR

BRADDR 12

BRO

12

12

BRA STA STK ppC

multiplexer

LIFO

STACK

push/pop

12

ALU

12

y

)lFC

12

~-klok

fig. 11.6.2.1 Blokschema van de sequencer
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Bij een pop operatie geschiedt het omgekeerde, dat wil zeggen

dat een leesop~racht wordt gegeven en aan het einde van de cyclus

de stack pointer met een wordt verlaagd. Alhoewel in werkelijkheid

bij een push of pop operatie alleen het adres van de registerfile

verandert, is het voor de buitenwereld net alsof de data van

het ene naar het andere stack register geschoven wordt. Met

2 selectielijnen zijn er de volgende 4 stack operaties mogelij~i

• geen verandering (de stack kan wel gelezen worden)

• push data in de stack (increment stack pointer)

schrijf data in het onderste stack register (stack pointer

blijft ongewijzigd)

• pop stack (decrement stack pointer)

In figuur 11.6.2.2 is de werking van de stack duidelijk gemaakt

aan de hand van een voorbeeld. Het register, dat geadresseerd wordt

door de stack pointer is STKO; de andere 3 registers zijn STK1,

STK2 en STK3. In cyclus N wordt de inhoud van de registers voor en

in cyclus N+1 na de opgaande flank van de klokpuls gegeven. In

het voorbeeld staat op de ingang van de stack het woord K. ne

inhoud van de registers STKO - STK3 is voor de klokpuls resp.

A, B, C en D.

Cyclus STKO STK1 STK2 STKj Operaties

N A B C D

N+1 K A B C push stack

N A B C D write stack
N+1 K __ JL C --------1} - --- - -

N A B C D pop stack
N+1 B C 1) A

fig. 11.6.2.2 Mogelijke stack operaties
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Behalve de in het begin van deze paragraaf genoemde minimale

sequence mogelijkheden zijn er nog een aantal met deze sequencer

te realiseren:

INGC

RTSC

incrementeer conditioneel. Hier wordt bij de inhoud

van de pPC de branch offset opgeteld. Met deze sequence

functie is het mogelijk een micro-instructie te herhalen

totdat aan een bepaalde conditie is voldaan.

: conditioneel terugkeren van een subroutine naar het

hoofdprogramma. AIleen het terugkeeradres is hier

afhankelijk van de condities.

LSA, LSAC: al dan niet conditionele sprong naar het startadres.

RST, RSTC: al dan niet conditionele sprong naar het adres nul.

In de volgende tabellen zijn al deze sequence mogelijkheden

beschreven, evenals de inhoud van de registers voor en na de

opgaande flank van de klokpuls (cyolus N en N+1 ). Tevens wordt

aaneegeven welke stack operatie plaatsvindt. In dit voorbeeld

wordt aangenomen, dat op de branch adresingang het woord L en

op de startadresingang het woord M aanwezig is. De inhoud van de

registers pPC, STKO - STK3 is voor de klokpuls resp. K, A, B, C

en D. De branch offset is aangegeven door OF en bij de stack

operatie betekent G.V. geen verandering.

Ter verduidelijking worden in de figuren 11.6.2.3 tim
11.6.2. I~ voor elk van deze _~_~u~p.~~m~lijkhedenflo'-'w"-- _

diagrammen gegeven.



MNE- OMSCHRIJVING CYCLE ppC STKO STK1 STK2 STK3 UITGANG STACKMONIC Y

i,

N K A B C D K+1
INC Incrementeer adreJ G.V.

N+1 K+1 A B C D -
Incrementeer adres N K A B C D K+OF

INca G.V.
condi t ioneel N+1 K+OF A B C D -

N K A B C D L
BRA Branch G.V.

N+1 L A B C D -

N K A B C D L+OF
BRAC Branch conditioneel G.V.

N+1 L+OF A B C D -
Branch rJ>\ar N K A B C D L push K

BSR
subr'outine

I

N+1 L K A B C - in stack

Branch condit ionee 1 N K A B C D L+OF push K
BSRC

naar subroutine N+1 L+OF K A B C - in stack
I

I
0\
(Xl

I



MNE- OMSCHRIJVING CYCLE ppC STKO STIC1 STK2 STIC3
UITGAAG STACK

MONIC Y

Return from N K A B C D A+1 pop
RTS

subroutine N+1 A+1 B C D A - stack

Return conditioneel N K A B C D A+OF pop
RTSC

from subroutine N+1 A+OF B C D A - stack

N K A B C D M

LSA Neem startadres G. V.
N+1 M A B C D -

Neem conditioneel N K A B C D }(+OF
1SAC G.V.

startadres N+1 M+OF A B C D -

N K A B C D O•• 0
RST Restart op adres n~l G.V.

N+1 O•• 0 A B C 1> -

Restart conditione ~l N K A B C D OF
RSTC G.V.

op adres nul N+1 OF A B C D -

~
\D
I
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fig. 11.6.2.3 Flow diagram sequencer voor INC
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fig. II.6.2.4 Flow diagram sequencer voor INCa
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fig. 11.6.2.6 Flow diagram sequencer voor BRAe
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fig. 11.6.2.8 Flow diagram sequencer voor BSRC
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fig. 11.6.2.10 Flow diagram sequencer voor RTSC
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fig. 11.6.2.12 Flow diagram sequencer veer LSAC
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fig. 11.6.2.14 Flow diagram sequencer voar RSTC



ister

-76-

11.6.3 De besturing van de sequencer

De besturing van de sequencer geschiedt met de lijnen

50 tim S6' die op twee manieren verkregen kunnen worden.

1. In een veld van de micro-instructie staat een gecodeerde

sequence opdracht, die met een PROM gedecodeerd wordt

naar de besturingslijnen So tim 56. Het aantal benodigde

micro-programma bits is nu gering ten koste van de snel

heid van de besturing. Dit wordt veroorzaakt door de

toegangstijd van de decodeer PROM (figuur 11.6.3.1).

adres 1\
sequencer

V
micro-programma

So tim 56

~~
5EQF I

l..- I I pipeline-reg...
PROM

"'
"'...

fig. 11.6.3.1 :Besturtrrg van de sequencer mlfteen-nOM

2. De besturingslijnen.kunnen echter ook rechtstreeks uit het

micro-programma betrokken worden. In het micro-instruct ie

veld staat dan de sequence opdracht in een niet gecodeerde

vonn.
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Het decoderen met de PROM kan nu achterwege gelaten worden,

hetgeen een tijdwinst geeft, gelijk aan de toegangstijd van

de PROM. Een nadeel is, dat hat micro-programma breder

wordt (figuur 11.6.3.2).

ne
r

adres ~
sequencer micro-programma

V

So tim S6

~ ~ " I '''' "
~~

SEQF I
I I pipeli

registe

fig. 11.6.3.2 Besturing van de sequencer uit het micro-

programma

Behalve de besturingslijnen voor de sequencer moet er ook een

lijn zijn, die aangeeft, dat er een conditionale sequence

opdracht wordt gegeven. In dat geval moat de klok voor het

pipeline-register voor een klokperiode onderdrukt worden

(zie paragraaf 11.3 en 11.4). Het is dan mogelijk om in een

micro-instructie cycle twee sequence cycles uit te voeren. Dit

kan nut hebben als de sequencer bijvoorbeeld slechts een adres

ingang heeft. In de eerste cycle kan dan het branch-adres en in

de tweede cycle de branch offset binnengehaald worden

(zie paragraaf 11.7.3).
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Hiertoe moeten in ~~n micro-instructie cycle twee verschillende

sets besturingslijnen voor de sequencer worden gegenereerd.

Worden de besturingslijnen rechtstreeks uit het micro-programma

gehaald, dan zijn hiervoor twee micro-instructies nodig. Met

behulp van een PROM besturing kunnen de twee sets besturings

lijnen op zeer eenvoudige wijze worden gerealiseerd door de

besturings PROM in twee pagina's te verdelen. In de ene pagina

staat de besturingsopdracht voor de eerste sequence cycle en

in de andere pagina de opdracht voor de tweede sequence cycle.

De sequencer besturlrlg is dus een micro-programma besturing.

De "sequence" control van dit micro-programma geschiedt met

een lijn uit de PROM en een D-Flip Flop. In figuur 11.6.3.3 is

een schema van deze besturing gegeven. Voor de besturing van de

sequencer zijn 14 lijnen gereserveerd, de andere 2 lijnen worden

gebruikt voor de "sequence" control en om van de klok een klok

voor de sequencer en een klok voor het pipeline-register af te

leiden. Deze besturing is dus universeel bruikbaar voor

verschillende sequencers.

Tar verduidelijking worden in figuur 11.6.3.4 tijddiagrammen

gegeven voor de volgende "sequence" mogelijkheden van de

besturing:

• een niet conditionele micro-instructie met een sequence

cycle

• een conditionele micro-instructie met ~en sequence cycle

• een conditionele micro-instructie met twee sequence cycles

De gearceerde gedeelten betekenen dat de data op de desbetreffende

lijnen niet stabiel is. Bij de 2 conditionele micro-instructies
--- ---------------------------

zijn de PROM uitgangen So tim 5
13

in beide cycles hetzelfde. Verder

zijn in de figuur de volgende tijden aangegeven:

t
1

: vertragingstijd van de klok naar de uitgang van het pipeline-

register

t
2

: toegangstijd van de decodeer PROM

t
3

: vertragingstijd van het klok inhibit circuit

In paragraaf 11.6.7 zal een meer algemene besturing van de sequencer

gegeven worden.
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32 x 16
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~o }

~o
sequencer
besturings
lijnen

'-----------!Q'J)

-s }s14 klok inhibit lijnen
- - 15

(J....-........--+---y------< klok

klok voor
}---~

sequencer

klok voor
l---~

pipeline-
register

fig. II.6.3.3 Universele besturing van een sequencer
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fig. 11.6.3.4 Tijddiagrammen van de sequencer besturing
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11.6.4 Het micro-programmageheugen

De processor moet in staat zijn de instructiesets van

verschillende computers te kunnen verwerken. Iedere instructie-

set betekent een pakket micro-instructies. Als meerdere pakketten

micro-instructies in de CPU aanwezig moeten zijn, wordt het micro

programmageheugen erg groot. Bij een micro-programma van 4k woorden

van bijvoorbeeld 88 bit zijn er bij gebruik van zeer grote snelle

PROM's (512 x 8) 88 chips nodig.

In de programmeer- en testfase van de CPU is het echter

wenselijk om een micro-programma te wijzigen of bijvoorbeeld

een klein aantal micro-instructies uit te testen. Het kan ook

handig zijn, om de beschikking over speciale test micro

instructies te hebben, ten einde de CPU op een aantal functies

te controleren.

Om aan bovenstaande eisen tegemoet te kunnen komen, zal het

micro-programmageheugen met rondom access geheugen (RAM) worden

uitgevoerd. Het programma wordt dan met behulp van een loader

vanuit een achtergrondgeheugen in de RAM's geladen. In het

eenvoudigste geval bestaat dit achtergrondgeheugen uit een

aantal langzamer PROM's,waaruit een blok micro-programma byte

voor byte in het micro-programma RAM geladen wordt. Ook kan een

micro-programma met een High Speed Reader of van een cassette

ingelezen worden.

Omdat het micro-programmageheugen nu maar ~~n pakket micro

instructies hoeft te bevatten, kan het kleiner gehouden worden

dan in de PROM uitvoering.

Elen Uliltvoering met sneITe bipoTaire RAlotf s (rOZz1:-r-1T zou datI

voor een (1k x 88) 88 chips nodig hebben. Dit is evenveel a18

bij de (4k x 88) PROM uitvoering, maar in wezen is het micro

programma nu "oneindig" groot geworden.

Het laden van het micro-programma kan geschieden met behulp

van een micro-subroutine, die met een speciale instructie kan

worden aangeroepen.
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Eenvoudiger is het gebruik van een hardware controler, die het

laden Terzorgt. In figuur 11.6.4.1 is een yoorbeeld gegeven van

een dergelijk systeem. Het micro-programmageheugen is opgesplitst

in blokken van 8 bit. Behalve een PROM is er oak nag een input

device (bijvoorbeeld high speed reader) aanwezig als micro

programmabron. De controle unit verzorgt het transport van de

data en neemt de tijdelijke oontrole van het micro-programma

geheugen van de sequenoer over. Het gebruik van een input device

maakt het mogelijk om bijvoorbeeld een door een computer

gegenereerde micro-programmaband rechtstreeks in de RAM in te

lezen. De controle unit is dus een soort DMA oontroler.

Wordt er in een test- en programmafase gewerkt, dan zou het

ook prettig zijn bijvoorbeeld een micro-instructie te kunnen

wijzigen. Als nu in plaats van een hardware DMA controler een

micro-processorsysteem wordt toegepast, kan een zeer flexibel

systeem gerealiseerd worden.

In figuur 11.6.4.2 is een mogelijke opzet gegeven, die

gebasseerd is op SYS 8000 systeem. Via I/O module I wordt data

en control naar de CPU gestuurd. De programmeur kan dan met een

teletype het laden van het micro-programma verzorgen. Voorlopig

is er aIleen aan het laden van het micro-programma gedacht. Een

uitbreiding zou kunnen zijn, de mogelijkheid om het micro

programma via dit systeem te dumpen.

Met behulp van een speciaal monitorprogramma kan

een dergelijk systeem een programmeur onder andere de volgende

mogelijkheden bieden:

het laden van een heel micro-programma met als bran behalve

PROM's oak allerleiandere devices zoals High Speed Reader,

cassette en Floppy Disk.

• het laden van slechts een micro-instructie of een veld

hiervan met behulp van het keyboard.

• het zetten van break points in het micro-programma.

In figuur 11.6.4.3 is aangegeven, hoe dit laden aan de CPU

kant In zijn werk gaat. Er zijn 3 belangrijke registers:



-83-

• adresregister dat het micro-programma-adres moet bevatten.

Dit register zal breder dan 8 bit zijn, dus ook in 2 slagen

geladen moeten worden.

dataregister van 8 bit breed, dat het te laden stuk micro

programmawoord bevat.

• control register dat de sequencer en het adresregister

bestuurd en tevens de read/write controle Tan het micro

programmageheugen verzorgt.

neze 3 registers worden met de selectielijnen geselecteerd en

met behulp Tan de controllijn met data geladen.
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11.6.5 De testlogica

Zoals reeds in de paragrafen 11.6.1 en 11.6.2 is vermeld,

wordt er bij conditionele micro-instructies een branch

offset bij een micro-programma-adres opgeteld. Dit betekent,

dat, indien afhankelijk van de condities vexschillende

offsets gegenereerd worden, er een multiway branch kan plaats

vinden. De testlogica moetJmet alB input de testfunctie en

de conditie~ deze offsets leveren. Hoe dit kan geschieden, is

reeds in de paragraaf over de testlogica behandeld.

Voor deze besturing wordt testlogica bestaande uit een

256 x 4 PROM gekozen (figuur 11.6.5.1). De 4 conditielijnen

en de 4 selectielijnen vormen tesamen het 8 bits adres voor

de PROM. Er zijn dus 16 mogelijke tests op 4 condities

mogelijk, die weer 16 offsets in de range van 0 tim 15 kunnen

leveren.

branch
offset
0-15

I'

256x4
.; ---....

I'....
PROM

....

....

~.:3} 4 selectielijnen

So

C::

3
} 4 conditielijnen

Co

fig. 11~~1 T~stlogica.met_PROM_

Moet men meer dan 4 condities testen, dan kunnen deze in

groepen van 4 of minder verdeeld worden.

Er zijn dan 2 mogelijke oplossingen:
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• er is een test PROM en met behulp van een multiplexer

worden de verschillende groepen condities als test input

geselecteerd (figuur 11.6.5.2)

iedere groep condities heeft een .eigen test PROM en

afhankelijk van de gekozen groep wordt dan e~n van de

PROM's geenabled (3-ST uitgangen, zie figuur II.6.5.j)

De tweede oplossing biedt veel meer testmogelijkheden,

terwijl het aantal benodigde chips ongeveer gelijk zal zijn

aan dat van de eerste oplossing.

6 selectielijnen

branch
offset

\/ "
~

JI

256x4

~
I~ "multi- A

iAPROM 'II

I"
plexer

IA
'I

1.11

I"

c -co 3

c -c
4 7

16 conditielijnen

fig. 11~§.5.2 Testlogica voor 16 condities met multiplexer
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H 111....-
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I~

1.4
111.....--PROM~
I"

~ 256x4
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"
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PROM A,"
..... ...?

16 conditie
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•
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fig. 11.6.503 Testlogica voor 16 condities met 4 PROM's
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11.6.6 Het DELAY veld

Het DELAY veld in hat mioro-programmawoord bevat een binair

getal, dat aangeeft hoeveel klokoycli die mioro-instructieslag

moat duren~ Daartoe wordt de periodeduur van de klok met een

factor, die door het binaire getal gegeven is, verlengd.

Het gebruik van een DELAY Teld biedt de volgende mogelijkheden:

1. Ala hat gewenst ie, dat bij de emulatie van een computer

ook de executietijden van de instructies in de CPU dezelfde

verhoudingen hebben ale in de oorspronkelijke computer, kan

dit met het DELAY veld gerealiseerd worden. Door een aantal

micro-instructies een grotere cyclustijd te geven, kan de

executietijd van iedere instructie beinvloed worden.

2. De snelheid van de CPU kan met behulp van dit veld maximaal

gemaakt worden. In een CPU met een vaste cyclustijd moet

deze afgestemd zijn op de langst durende micro-instructie.

Door gebruik te maken van het DELAY veld kan de cyclustijd

afgestemd worden op de kortst durende micro-instructie. Ie

meer tijd nOdig voor het uitvoeren van een bepaalde micro

instruct ie, dan kan de cyclustijd verlengd worden.

In figuur 11.6.6.1 is een voorbeeld gegeven van de verschillende

cyclustijden. Er zijn 2 datapaden 1 en 2. Voor het inklokken

van de data via datapad 1 zal bijvoorbeeld evenveel tijd

nodig zijn ale de doorrimpeltijd van de ALU. Dan zal de

cyclustijd van de klok bijvoorbeeld aan de eerste tijd

gelijk gemaakt worden. Ale datapad 2 benut wordt, zal de

cyclus~ijd met een faci~r2 verlengd worden. Gemiddeld z~l

hierdoor tijd genomen worden.



-91-

register

file

1
",

'v

ALU

2

2

fig. 11.6.6.1 Verschillende cyclustijden in een CPU

3. Als het DELAY veld de waarde nul bevat, wordt de klok

gestopt en gaat de CPU over in een single step mode,

waarbij men met bijvoorbeeld een handklok de CPU stap

voor stap een instructie kan laten uitvoeren. Dit is

zeer handig in de debug fase. Het DELAY veld wordt dan

gebruikt om breakpoints in het micro-programma te zetten.

Het doorstarten kan dan met de hand geschieden. Zie voor

realisatie paragraaf 11.6.9.
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11.6.7 Het COUNT veld

Het count veld maakt het mogelijk om een micro-instructie

te herhalen. In dit veld kan namelijk een binair getsl

geplaatst worden, dat aangeeft hoeveel malen een micro

instructie uitgevoerd moet worden. Omdat er een apart

count veld is, kan iedere micro-instructie, onafhankelijk

van de gekozen sequence functie, een aantal malen herhaald

worden. Er bestaat ook de mogelijkheid speciale sequence

functies te geb~liken, bijvooroeeld een increment on count.

Dan wordt,na een micro-instructie een aantal malen te

hebben uitgevoerd, de micro-programmateller met een

verhoogd. Het gebruik van enkele speciale sequence

functies heeft als nadeel, een beperking van de sequence

mogelijkheden, als deze functie gebruikt wordt. Een groot

voordeel is, dat bijvoorbeeld het branch-adresveld en het

count veld dan gecombineerd kunnen worden, hetgeen micro

programmageheugen bespaart.

In figuur 11.6.7.1 is een universele besturing voor een

sequencer gegeven, waarbij het mogelijk is, om bij iedere

sequence functie het count veld te gebruiken of speciale

"on count" functies te realiseren,bijvoorbeeld met een

gemeenschappelijk gebruik van het branch-adresveld.

De control logic heeft, in het geval dat een micro

instructie niet herhaald hoeft te worden, dezelfde functies

zoals die in paragraaf 11.6.3 beschreven zijn. De klok voor

de CPU is dan in principe dezelfde als voor het pipeline
register--:--- ----

Moet een micro-instructie echter een aantal malen

herhaald worden, dan heeft de control logic tot taak de klok

voor de sequencer en het pipeline-register te onderdrukken

en het benodigde aantal malen de klok naar de CPU door te

laten. Hierna zal de control logic de micro-instruct ie

opdracht verder moeten uitvoeren, zoals dat ook in paragraaf

11.6.3 beschreven staat.
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Met behulp van de gestreepte extra lijn (Sn) kan de

PROM aangeven, dat er een "on count" sequence opdracht

uitgevoerd moet worden, zodat het branch-adresveld en

het count veld gecombineerd kunnen worden.

sequencer
besturings
lijnen

~O

klok voor sequencer

••··••

klok voor het
pipeline register

klok voor de CPU

klok

...
I ,

... I

AO I

uence ... I

A1 32x16 I
I

otie ... A2 I

'" I

... A3
I ..., ,

...
A4'" PROM

------,

1/

~

I'

~----t
control

f\. "-: ,
I I V logica
I I ....I I
I I

,___ _.'
I

-----..! .....
'"

l..-...
--_.- ~-

seq

fun

COllliT

BRA'D'DR

fig. 11.6.7.1 Universele besturing Van de eeguencer
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1.6.8 De mapping PROM

De functie van de mapping PROM is al kort ter sprake

gekomen in paragraaf 11.4. Het voordoel van deze PROM was,

dat, afhankelijk van de opcode in de instructie,naar een

willekeurig startadres in het micro-programma gesprongen

kan worden.

Een andere methode is, om met behulp van de opcode

rechtstreeks een adres in het micro-programma aan te wijzen.

Als voorbeeld wordt in figuur 11.6.8.1 een 1k micre

programma met een 8 bits opcode gegeven. neze 8 bit vormen

het minst significante deel van hat micro-programma-adres.

De meest significante 2 bit zijn nul gekozen. Het 1k micro

programma is dUB opgesplitst in 4 pagina's van 256 woorden,

waar de opcode een woord in pagina 0 aanwijst. Als aIle

mogelijke opcodes gebruikt kunnen worden, dan moet er na

het uitvoeren van de eerste micro-instructie naar een

andere pagina gesprongen worden. nit betekent, dat de eerste

micro-instructie geen subroutine call mag bevatten, omdat

er geen terugkeeradres beschikbaar is.

Wanneer het mogelijk moet zijn om na de eerste micro

instructie een subroutine uit te voeren, dient men de opcode

een micro-instructie te laten aanwijzen op bijvoorbeeld de

even adressen in de eerate 512 woorden van het micro-programma.

De oneven adressen zijn dan de terugkeeradresaen.

Het 9 bit startadres in het micro-programma bestaat dan uit

8 bit opcode en op de minst significante bit een nul. In figuur

11.6.8.2 is hiervan een voorbeeld gegeven.

De vraag is nu, welke voordelen het gebruik van een mapping

PROM biedt. Uitgaande van het feit, dat een sp~ong in een

micro-programma geen tijd kost, zal, indien er weinig sub

routines gebruikt worden en bij een vaste instructieset, het

veer de grootte van het micro-programma weinig uitmaken of

men een mappin~ PROM gebruikt of direct in het micro

programma springt.Er zijn echter een aantal gevallen waarin
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het gebruik van een mapping PROM weI voordelen biedtl

• wanneer de instructieset nag veranderd of uitgebreid moet

kunnen worden

• bij een kleine instructieset, dat wil zeggen,dat slechta

een klein deel van het aantal mogelijke opcodes gebruikt

wordt

• als het wenselijk ia, dat de voor de eX8cutie van een

instructie benodigde micro-instructiesop een over

zichtelijke wijze in het micro-programma geplaatst zijn

• indien er veel instructies zijn, die beginnen met het

uitvoeren van een micro-subroutine

als het aantal bits van de opcode groter is, dan het aantal

adresbits van het micro-programmageheugen en er van deze

lange opcode maar een paar mogelijke oombinaties gebruikt

worden

In het laatste geval is het zelfs onmogelijk om direct in het

micro-programma te springen, aangezien een 16 bits opcode dan

minimaal een 64k micro-programma nodig zou hebben. Als er van

een 4k micro-programma wordt uitgegaan, kan dit probleem op

verscbillende manieren worden opgelostl

in figuur 11.6.8.3 is een oplossing gegeven, waarbij de

8 meest significante bits van de opcode op de 6 meest

significante bits van bet micro-programma-adres worden

afgebeeld met een 256 x 6 PROM. Evenzo geschiedt dit voor

de minst significante bits. Een nadeel is, dat niet altijd

de gehele adresruimte van het micro-programma gebruikt kan

worden.

• als men weI de gehele adresruimte wil gebruike~, kan men

ook de meest significante 8 bit en de minst significante

8 bit, ieder met bebulp van een 256 x 12 PROM, op de

gehele adresruimte afbeelden (figuur 11.6.8.4) en dan de

verkregen adressen optellen. Een nadeel is de twee maal zO

grote PROM,die hiervoor nOdig is en de vrij lastige wijze

waarop de PROM's geprogrammeerd moeten worden.
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• als het aantal gebruikte opcodes een zeer klein gedeelte

van het aantal mogelijke opcodes vormt, is het gebruik

van FPLA's aan te bevelen. In het voorbeeld van figuur

11.6.8.5 worden twee 16 x 48 x 8 FPLA's gebruikt, waarbij

er van e~n slechts 4 uitgangen benut worden. Er kunnen

nu maximaal 48 opcodes van 16 bit lang op de gehele 4k

adresruimte worden afgebeeld •.
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II.6.9 Timing en control

De CPU bestaat uit een aantal delen, die ieder zelfstandig

een taak moeten uitvoeren:

• de instructiedecoder en data handler (ID/DH), die aIle

communicatie tussen de CPU en het geheugen verzorgt •

• de universele ALU, die met behulp van een eigen besturing

een aantal logische en rekenkundige bewerkingen kan uit-

voeren.

Het is wenselijk, dat de ID/DH en de ALU een eigen klok hebben,

zodat deze op maximale snelheid hun taak kunnen uitvoeren. Er

zijn dus behalve de klok van de CPU besturing nog twae

onafhankelijke klokken aanwezig. Het zal duidelijk zijn, dat

wanneer vanuit het micro-programma communicatie met de I'D/DH

of ALU verlangd wordt er een synchronisatie zal moeten plaats

vinden.

Een goede synchronisatie methode is de In/DH op handshake

basis te laten werken. Hoe dit in zijn werk gaat, zal nu nader

worden uitgelegd. Door middel van een bit in het micro

programmawoord verzoekt de besturing bijvoorbeel:J. de I'D/DH om

data uit het geheugen te halen, een zogenaamde operation request

(OPREQ). Zolang de ID/DH de operation aoknovledge lijn (OPACK)

laag houdt, weet de besturing dat de gevraagde data nog niet

voorhanden is en wordt de CPU klok onderdrukt. Wordt de OPACK

lijn hoog,dan is de data beschikbaar en wordt de CPU klok weer

doorgelaten. De OPREQ lijn wordt na het inklokken van de volgende

micro-instructie weer laag. In figuur 11.6.9.1 is deze handshake

aan de --nand van een tI-J-aaiagram veraul-aeli5kt. ----------

Een eis is, dat het synchroniseren zo min mogelijk tijdverlies

geeft. Daarom wordt gebruik gemaakt van een snelle klok (HF kIok),

die bijvoorbeeld een 5 maal hogere frequentie heeft als de CPU

klok.

Een blokschema van de timing en control eenheid is in figuur

11.6.9.2 gegeven. Aan de hand van de taken, die deze eenheid te

vervullen heeft, zullen aIle lijnen besproken worden.
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fig. 11.6.9.1 Synchronisatie door middel van handshake
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• de eenheid moet de synchronisatie verzorgen tussen de

besturing van de CPU en de In/nH c.q. ALU. Hiertoe zijn

voor zowel de In/nH als de ALU OPACK en OPREQ lijnen aan

wezig. De OPREQ lijnen worden geleverd door het micro

programma (bit A en bit B respectievelijk voor de In/DH

en de ALU operation request).

• de eenheid heert ook tot taak het DELAY veld (zie paragraaf

11.6.6) te verwerken, dat wil zeggen, dat de klok met een

factor, die door het DELAY veld wordt aangegeve~verlengd

wordt. Is de inhoud van het TIELAY veld galijk aan nul, dan

komt de CPU in de singlestep toestand.

• de eenheid moet het mogelijk maken om stap voor stap het

micro-programma uit te voeren met behulp van een externe

(hand)klok. Om dit mogelijk te maken, wordt de CPU eerst

door middel van een DELAYJ is nul micro-instructie,in de

zogenaamde singlestep toestand gebracht. Met een externe

klok kan dan het micro-programma worden uitgevoerd. Om

uit de singlestep toestand te komen, kan gebruik gemaakt

worden van de clear breakpoint lijn. Deze lijn, die ook

gebruikt wordt als men met het DELAY veld breakpoints in

het micro-programma wil plaatsen, maakt het mogelijk om,

nadat de CPU gestopt is, de normale uitvoering van de micro

instructies te hervatten.

• de CPU moet met behulp van een externe lijn in een hult

toestand gebracht kunnen worden. Dit kan geschieden met de

haltingang. Het stoppen van de CPU mag echter aIleen

geschieden na het beeindigen van een micro~instructie, het

geen vanuit het micro-programma met de HALT ENABLE lijn wordt

aangegeven.

voor het opstarten is een RESET lijn aanwezig. Verder is

voorzien in een aantal lijnen, die informatie geven over de

toestand waarin de eenheid zich bevindt (HALTED, SINGLESTEP).
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De gehele interrupt afhandeling geschiedt in software via de

testlogica. Door een speciale interrupt test micro-instruotie

uit te voeren alvorens de volgende instructie op te halen,

kan nagegaan worden of een interrupt gewenst wordt. Zo ja, dan

kan een sprong in hat micro-programma gemaakt worden naar

interrupt afhandelings routines.

----------- ----
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11.7 Realisatie van de sequencer

De sequencer, zoals die in paragraaf 11.6.2 gegeven is, kan

gerealiseerd worden met losse component en. Er kan echter ook

gebruik gemaakt worden van bestaande sequencers. In de volgende

paragrafen zal een overzicht worden gegeven van deze sequencers,

waarvan de data-sheets als bijlagen aanwezig zijn. Tenslotte zal

een realisatie van de sequencer met de AMD 2909 besproken worden.
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11.7.1 Overzicht van de sequencers

In deze paragraaf zullen 5 sequencers besproken worden, dat

wil zeggen dat de voornaamste eigenschappen vermeld zullen

worden.

De 6710 van WI

De 6710 Microprogram Control Unit van MMI is een sequencer,

die afgestemd is op het gebruik in combinatie met de 6701 sliced

micro-processorelementen van MMI. De sequencer bevat namelijk

speciale logica voor het uitvoeren van schuifoporachten en voor

de co~ieverwerking, zodat het mogelijk is, oat deze sequencer

zonder extra logica een micro-processor met 6701 's bestuurt.

De 6701 kan 512 woorden van het micro-programma direct adres

seren en heeft een 8 bit brede branch adresingang, die gecombineerd

is met een 5 bit ingang voor het count register. Hierdoor is het

mogelijk een micro-instructie maximaal 32 maal te herhalen.

Multiw~ branching is mogelijk door conditioneel naar een even

of oneven adres te springen. Het gebruik van subroutines tot

~en niveau diep is mogelijk. De cyclustijd bedraagt maximaal

100 ns en voor de besturing zijn 8 bit nOdig. Zie voor data

sheets bijlage 1.

De 8X02 van Signetics

De 8X02 Control Store Sequencer is een in low power Schottky

ui tgevoerde sequerlcer, die 1024 woorden micro-programma direct
----- - - -- ----

kan adresseren. Er is een ext erne 10 bit branch adresingang

aanwezig. Subroutines kunnen tot 4 niveau's diep gebruikt worden,

aankzij een 4 woorden push/pop stack. Interessant is dat in deze

sequencer decodeerlogica voor de sequence functie aanwezig is,

evenals een testingang voor conditional branching. De cyclustijd

is 50 ns en er zijn slechts 3 besturingslijnen nodig. Zie voor data

sheets bijlage 2.
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De 3001 van INTEL

De 3001 van INTEL is een sequencer, die 512 woorden micro

programma kan adresseren. Het micro-programmageheugen is opgedeeld

in rijen en kolommen. Erkan op een groot aantal manieren in deze

rijen en kolommen gesprongen worden. Een nadeel is, dat men bij

het springen niet het gehele micro~programmageheugenkan bereiken.

Voor nadere informatie over deze geavanceerde sequencer wordt

naar de datasheets (van second source Signetics) in bijlage 3

verwezen.

De 2909 en 2911 van AMD

De 2909 en 2911 van AMD zijn 4 bit sliced sequencers. TIe 2909

heeft 2 ext erne adresingangen en een 4 woorden push/pop stack

voor subroutine nesting tot 4 niveau's. De 2911 is een gestripte

versie met onder andere sleohts een adresingang in plaats van

2 bij de 2909. De minimum cyclustijd is 80 ns. Voor meer gede

tailleerde informatie zie de datasheets in bijlage 4.

De SN74S482 van T.l.

De SN74S482 van T.l. is een 4 bit sliced sequencer met een

adresingang. De sequencer heeft een ingebouwde full adder en

ook een 4 woorden push/pop stack voor subroutine nesting tot

4 niveau's. De minimale cyclustijd is 60 ns. Meer informatie

over deze sequencer is in de datasheets van bijlage 5 gegegen.
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11.7.2 Een realisatie van de sequencer met de AMD 2909

De sequencer moet 4k micro-programmageheugen kunnen adresseren.

Gezien het feit dat de 2909 en de 745482 4 bit slices zijn, komen

deze in aanmerking. Met 3 van deze slices kan dan een 12 bits

sequencer gerealiseerd worden.

Het is echter ook mogelijk om met 10 bits sequencer (bijvoor

beeld 8X02) door middel van paging 4k micro-programma te

adresseren. Het micro-programma wordt dan verdeeld in 4 paginate

van 1k woorden. De sequencer adresseert dan in de current page, die

wordt aangewezen door de inhoud van een 2 bits page-register. Met

speciale instructies kan dan de inhoud van dit page-register

gewijzigd worden, dat wil zeggen, dat men een andere pagina kiest.

Omdat dit pagen extra hard- en software kost, wordt voor de eerder

genoemde oplossing met slices gekozen.

Van de 2 sliced sequencers ward de 2909 van AMD (zie figuur

11.7.2.1) gekozen, vanwege de volgende argument en:

• de 2909 komt het meest overeen met de in paragraaf 11.6.2

voorgestelde sequencer. De ALU is niet aanwezig, maar weI een

incrementer, die desgewenst hat adrea, dat aan de uitgang

aanwazig is, met 1 verhoogd, voordat het weer in de micro

programmateller wordt geklokt t

• de SN745482 heeft niet aIleen een andere hardware opbouw

(zie figuur 11.7.2.2), maar ook de timing is geheel anders

dan bij de 2909. De uitgang van het pPC is bij de 745482 tevens

de sequencer uitgang, waardoor dit register de functie van een

prpeTine-register KrrJgt. ~e laatste sequencerpastdaarom niet

in het concept van paragraaf 11.6.

Er zal nu een korte beschrijving worden gegeven van de 2909

(figuur 11.7.2.1). Voor meer gedetailleerde informatie wordt naar

de data-sheets in bijlage 4 verwezen. In de figuur is de benaming

van de ingangen anders dan in de data-sheets, maar dit is gedaan

om voor verschillende sequencers een zo uniform mogelijke

beschrijving te krijgen.
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De 4 input multiplexer maakt het mogelijk, dat 4 verschillende

bronnen het volgende micro-prograrnrna-adres kunnen bepalen, namelijk

een branch-adres (BRA), een startadres (STA) via een intern register,

de stack (STA) en de micro-programmateller (pPC). Het startadres

register aal met behulp van een aparte sequence-instructie ~laden

moeten worden. De uitgang van de multiplexer wordt samen met een

aparte or-ingang aan een or-poort toegevoegd. Dit geeft de mogelijk

heid om met behulp van deze or-ingang het micro-programma te modi

ficeren. Om ten aIle tijden het adres nul aan de uitgang van de

sequencer te kunnen krijgen (asynchrone reset), is OCK een and

poort aanwezig. Met de incrementer kan al dan niet het micro

programma-adres geincrementeerd worden alvorens het op de opgaande

flank van de klokpuls in het pPC register wordt ingeklokt. De

werking van de stack is reeds kort beschreven in paragraaf 11.6.2.

De uitgang van de sequencer is uitgerust met 3-state buffers.

De realisatie van de sequencer VOor 12 bit is in figuur 11.7.203

gegeven. Hier is de 2909 in een 12 bit uitvoering gegeven, dat wil

zeggen, dat 3 chips in cascade staan. Om multiway branching mogelijk

te maken, is bij de branch adresingang een ALU aangebracht, die de

branch offset en het branch-adres als ingangen heeft. De or-ingang

evenals de 3-state-uitgang worden niet gebruikt en zijn dan ook niet

getekend. ne and-ingang heeft tot taak een hardware reset mogelijk

te maken. Met een carr,y look ahead circuit 748182 en 3 ALUl s 74S181

wordt een zeer snelle opteller verkregen (zie het gedetailleerde

schema van figuur 11.7.2.4).

Deze sequencer heeft wat minder seqnence-mogelijkheden al8 de

sequencer van paragraaf 11.6.2, daar hier aIleen aan het branch

adres een offset gegeven kan worden. Een wezenlijke berperking van

de sequence-rnogelijkheden geeft dit echter niet. Een speciale

instructie voor het laden van het register met het startadres moet

aan de set van sequence-instructies worden toegevoegd. Hieronder

voIgt een beschrijving van de sequence-mogelijkheden.



-110-

In de tabellen op de volgpnne pagina's is aangegeven, wat de inhoud

van de verschillende regi,;ters is voor en na. de opgaande flank van

de klokpuls (respectievelijk cyclus .N en N+1). In daze voorbeelden

wordt aangenomen, dat op de branch anresingang het woord L aanwezig

is. De inhoud van het startadresregister en de registers pPC, STKO 

STK3 is voor de klokpuls respectievelijk M, K, A, B, C en D. ne

branch offset wordt aangegeven door OF, bij de stackoperaties

betekent G.V. geen verandering en een - betekent don't care of dat

de toestand nog onbepaald is. Verder worden in de figuren 11.1.2.5
tim 11.1.2.14 flow diagrammen van de sequence-instructies gegeven.

INC : increment eer adres; het volgende mic ro-programma-adres is het

vorige adres verhoogd met 1.

BRA : branch-instructie~ het volgenoe adres wordt bepaald door de

branch adresingang.

BRAe: branch conditioneel instructiel hat volgende adres is het

branch adres + branch offset.

BSR branch naar subroutine, het volgende adres is het branch

adres en de inhoud van het fPC register wordt in de stac~

geplaatst.

BSRC: branbh conditoneel naar subroutine, het volgende adres is het

branch adres + branch offset en de inhoud van hat fPC register
---'-'- _._~._------ -- ----

wordt in ne stack geplaatst.

RTS return from subroutine; het volgende adres is het laatst in

de stack geplaatste adres.

1SR load startadresregister~ het micro-programrna-acres wordt met

'j ve rhoogd.
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LSA load startadres; het volgende adres wordt bepaald door de

inhoud van het startadresregister.

RST restart; het volgende adres is het adres nul.

RSTC: conditionele restart; het volgende adres wordt bepaald door

de branch offset.

Er zal n~ nog nagegaan worden hoe snel ean besturing met deze

sequencer is, dat wil zeggen, wat de minimale cyclustijd is. Een

micro-programma cyclus kan in de volgende stukken worden opgesplitst:

,L I 1:..1. , tl , t'( ~r :
,( )'1< ~:( ~:( ":( ~I, I I I I
I

t'.,.L....
,

I I

r( )1
I

t
1

: vertragingstijd van de klok naar de uitgang van het pipeline

register (stel ca 10 ns).

t
2

: vertragingstijd van de besturing van de sequencer, voornamelijk

de toegangstijd van de PROM (stel bipolair ca 50 ns).

t 3 : vertragingstijd van de sequencer, dat wil zeggen, van de selectie

lijnen naar de uitgang. nit is de som van de vertragingstijd van

de 2909 en die van de ALU.

t
4

: toegangstijd van het micro-programmageheugen (stel Ca 50 ns).

t
5

: set-up tijd van het pipeline-register.

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

De vertraginstf3d van de ALU is ongeveer 25 na VOor een optelling.

Dit geeft in het ongunstigste geval een vertragingstijd van 45 ns

in de 2909, dus een totale vertragingstijd van de sequencer van

70 ns (de carry propagatie vindt plaats tijdens de toegangstijd van

het micro-progrBmmageheugen).

De minimale cyclustljd wordt dan:

t = t t t 2 + t
3

+ t
4

+ t
5

= 10 + 50 + 70 + 50 + 10cyclus 1 190 ns.
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fig. 11.7.2.1 De AMD 2909 4-bit sequencer slj.ce
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fig. 11.7.2.2 De T1 SN14S482 4-bit sequenoer slice
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fig. 11.1.2.3 Blokschema van een 12 bit sequencer met AMD 2909's
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fig. II.7.2.4 Een 12 bit sequencer met 3 AMD 2909's
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fig. 11.7.2.5 Flew diagram van sequencer met 2909 veer INC

b ....."".\- ~\-a.r~

c.cl.ni!~ ...6.r.Q!I

_kLo\<.

fig. 11.7.2.6 Flow diagram van sequencer met 2909 veer BRA
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fig. 11.1.2.7 Flow diagram van sequencer met 2909 voor BRAe

_•._ I< 1.. 0'"

___.__. ....-;1. -------

\J
/

fig. 11.1.2.8 Flow diagram van sequencer met 2909 voer BSR
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fig. 11.7.2.9 Flew diagram van sequenoer met 2909 veer BSRC
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fig. 11.7.2.10 Flew diagram van sequencer met 2909 veor RTS
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fig. 11.7.2.11 Flow diagram van sequencer met 2909 veer LSR
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fig. 11.7.2.12 Flow diagram van sequencer met 2909 voer LSA
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fig. 11.7.2.13 Flow diagram van sequencer met 2909 voor RST

b .. a. ...... "'- ~~o.r~-

",<l.,,"~ ..d..rll.!>

-~----

fig. 11.7.2.14 Flow diagram van sequencer met 2909 voor RSTC
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Slotwoord

Mijn oorspronkelijke afstudeeropdracht luidde: ontwikkeling

en bouw van een CPU gebaseerd op een sliced micro-processor.

Het was in aerste instantie de bedoeling dat de Motorola M 6800

micro-processor geemuleerd zou worden met behillp van de MMI 6700

sliced micro-processor familie. Dit was mijn eerste kontakt met

de micro-processor. In korte tijd ben ik in staat geweest mij zo

ver in deze materie te verdiepen}dat het CPU ontwerp inclusief

een stuk micro-programmering voor het grootste gedeelte klaar was.

De afstudeeropdracht is toen veranderd in het ontwerpen van een

universele CP~ die in staat moet zijn verschillende processoren

te emuleren. De voornaamste resultaten hebt U in dit afstudeer

verslag kunnen lezen.

Toch zou ik nog enkele opmerkingen ten aanzien van de reali

seerbaarheid van een dergelijk ontwerp willen maken. Ik ben van

mening dat de probleemstelling: bouw een CPU die in staat moet

zijn een bestaande computer zo te emuleren dat aIle bestaande

software zonder modificaties en/of beperkingen gebruikt kan worden

dermate ingewikkeld i~ dat het zeker verondersteld mag worden dat

er bij realisatie onverwachte en grote moeilijkheden zullen op

tredan. Het is daarom verstandig ervaring op te doen in het micro

programmeren door eerst bijvoorbeeld een micro-processor te emu

leren. Ook dient programmatuur te worden ontwikkeld zodat het

micro-programma op mnemonic niveau geschreven kan worden.

Indien bet micro-programmagebeugen geheel matbebll1p van een

computerprogramma gevuld gaat worden (het genereren van de branch

adressen enz.) en aannemende dat een onconditionele sprong in het

micro-programma geen extra tijd kos~kan het zinvol zijn na te

gaan welke wezenlijke beperkingen er ten aanzien van de sequence

mogelijkheden zijn bij het gebruik van de verschillende sequencers

en metboden van conditieverwerking.
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Tenslotte wil ik nog mijn coach ir.M.Stevens bedanken voor de

begeleiding die ik tijdens mijn afstuderen hab mogen ontvangen en

mijn vrouw die het vele typawerk heeft verzorgd.

Eindhoven, september 1976.

---------------
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ILOCK DIAGRAM

SHU Sl] ~,[SOl0 SORI
SlO SRI 0--:-1 r SOHO

F:-.l Fa OJ l~

18 o------~==i SHIFl J'-
Iq 0 ---.- - --. lOGIC ---

SO l '

--_._._-,._-.... FLAG
SlAlUS
LOGIC

•

o
6CHAP

Of 0-0[:>--------

C
D
N
T
R
U
I

10

!\JIB 0--- R

CONl ROL MEMORY - J----
ADDRrss lOGIC= - 1 N1S--_. J-=-:t_~_ R-- S

SUBH STORE - 1 W Y M 1)(
CRAR REG A l

) _.=-_~CON[1

'Me (>---- --+{ ,~"~.r~~:AH,,~ L.....-----'
L -G

-l- L_. _
_._ t nUN 1 . .... _

CRAR

!L .. ,
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CONTROL STORE SEQUENCER 8X02

SYSTEM lOGIC

ESCRIPTION PIN CONFIGURA nON

If' 8X07 C'''1Irol St'He Srqu/,l1cer i~ il high speed LSI

vice which COl1tl \)15 thp fetch srQuence of microinstruc

HlS 110111 iI fI1l/lllplo~rammemory. Wlwn combinpd with

IIHlill d ROM or PROM. the 8X02 forms a powerful micro

l)gr:Hllmf?l! conti 01 section fur computers. controllers, or

~lIe"ced 1C4ic.

:ATURES

LOW POWER SCHOTTKY PROCESS

SOns CYCLE TIME (TYP.)

1024 MICROINSTRUCTION ADDRESSABllITY

N WAY BRANCH

4 LEVEL STACK REGISTER FILE (LIFO TYPE)

AUTOMATIC PUSH/POP STACK OPERATION

"HST 8< SKIP" OPERATION ON TEST INPUT LINE

J BIT COMMAND CODE

Tf1ISTATE BUFFERED OUTPUTS (12 mA DRIVEl

AUTO RESn 10 ADDRESS 0 DURING POWER-UP

CONDIT IONAL BRANCHING. POP STACK. & PUSH

STACK

LOCK DIAGRAM

[ -

~)

1I'ACKA(j(
-\-~]---

'H.I". "

)Ii
I

-'·'1

1 "J

( ) floC?
C DECODE

i \ A 1 '-I'----' LOGIC
i i ACoo--L
\ ICLKo-J

(lRI Vee o-J
( 14)GNU()-..J

I

I

L _

( I

r------
rn

lo-q--._- -_.-
I
I

( ) ( ) ( ) ( I ( ) ( ) ( ) (I ( ) ( I

AgASA]AijASA4A3A2A1AO

ADDRESS MUL T1PLEXER

BgBS8]86BSB4B3B2B1BO
I ) ( I ( ) ( ) ( ) ( I ( ) ( ) ( I ( )

10

-1

I
I
I_..1-_ 1

I
.....-.---11

I

I
I

4) 11 S 1

Ii'
I

..J

I
1
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NETICS CONTROL STORE SEQUENCER-aX02

RATING UNI T

, 7 \/ <1,

t~) !:J \/ ;I,

I ~) 5 V",
()" III I Ill"

ti !> to I 1~)(J

c1(l p,,",

}O 11 f\

0 1" nJ\,
() :jr, 'I [\.

-100 ., J\

20 I; 1\

70 Ii/\..

155 ",1\
[l;A

IlNI r
MAX

\/

OB V

1 5 V

\'

(J') '.'

100 ~u\

}O

O.4V

5.5V, VI ~ 2 7VVec

ACO AC2. EN Cl K TE 5T

8(1 B~j

Low Level Output Voltage

Low lpvel Input Current

InpUT Current aT MaxImum

InplJ T Vol tage

Hlljh Level Input Current

ACO AC2 EN. ClK. TEST

80·B9

High Level Output Voltage

1/

)H

::CT RICAL CHARACTERISTICS o"c' TA ~ I 10"C, 4.1!.iV Vel:' !I./~V

PARAMETER -------r-· - TEST CON~I;I~-~~-----'-l-----~~~~- ---:~~i:TS r

:-..::~ ~::::::~~: ~::tt::-t
l

--------- - - --- --- t
l

.--~;~t ~V.'!
Input Clamp Voltage VC(' 475V'I -18mA \, , , . I I I

I \ ,
I Vec 475V,IOH -2.GmA ),1 i, i

\ICC - 4 75V. IOL 8 mA i
Ii CC - 55V V I ' b 5V i

I
I
I
!

I

.130J
IlH

IlL

:c

Tf-

1 All r YI' ~'\/.)lv'1S ar" At Vee: 5\/ T A ·25 C

(ITCHING CHACiEAISTICS TA -fr£ t{T JOo€.V~OV ~5a"

PARAMETER

Cycle Time

Clock Pulse Width

PropagaTion Delay from Enaule

inpuT (ENl TO Outputs (AOAg\

P, opagaTlorl Delay from Cluck

In(1\J' {elK \0 Outputs (Ao-Ag)

C,H':' ui JnfJ 0,.1 Ii' Input S.H·UP Times'

,A\~n ,lie'.!

80 8"
TEST

COI1T'ol dPd DilL. I"put Hold T,mps'

'HF ACO t,,'J

TH K f3 U B'.1

tHI TE:ST

I
31 24
13 10

I 31 2,1

I ]7 713

I 0 u
I :n 28_ .J.

UNIT

'I'

1'(,

I,

:",
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SIGNETICS CONTROL STORE SEQUENCERII8X02--_._--_._---_._---_.--.._----_._ _.._..

RAMETER MEASUREMENT INFORMATION
iT CONOI TlONS

It \luiSI' •.l'llpldlld,· Ilf J vol"

,,' f ,,,. \1111" '. 15 Il~

<It fiJll fllll," li '"

HI JK.CL l!Jpl

"'1"' .. 01 llWdSlHPrnpl1ts art· tdk"l1 dt rl,,· 1.5 vlllt 1"vl"

~ DESCRIPTION

IN SYMBOL NAME AND r UNCTION 1 Yl'r

MI(:ropruyr,HTl Address ()utPlll" 1hr.. ',',

Npxt Address Control fun! Ilor, Inpuls

All addrpsstnq cOl1trol tu,,,:tlons Ml' "'Ipded by these ('pfl)l",llld IlIw\

Branch Addrl'Ss Inpuls

Determines Ihe Ill'''' addn:;:. ut an N,wilv bral1ch wlw" uwrl With (h,'

BRANCH TO SUAROU1IN~: IflSll1 or BRANCH ON I rs I (HH r)

command.

iN Endttlp I"pill

When in the LOW Slate. rhl' MICI:)!)I(l(l',l1l1 Address OUtPUI" ,lit· 1'1I.1I>I"rj

ClY Clock Input

1ESl Test Input

Used ill conjunctIOn With lou. "IE X1 ADUHESS CONTROL FUNC

TION commands 10 affect C0l1d'tll)l1dl ,kips. branches, ilnd stack

oper atllll1S.

1·1

28

r;N[) I Ground

L .. _vc~ .._L_. +5 Volt Supply
-----------,-~_....._-_..._._ ...... --. .._--- ...., ......

I 5TACK POINTE R j
t N.C ,

-L_ NC i' -N-€
I [)[-C:H I

I [' Eel,

I D,: ~H
lJ~ Ir~<..rj

STACK

NC
NC
He

PIJP

POP II~EAD)

i ~j c
IPil;')" :CtJRH

1

srACK REG FIL E i PCP iRFADI

ClJRRENTf1
BR<\NCH ADOR

x

FAt')!
[FWE:

o 0

o

BF1,1I,NCH TO

SlH3ROU fiNe

IF TEST INPUT

lRUE

POP

Jl\iC
RLl

EXT ADDRESS CONTROL FUNCTION
T ---.---- -'/FUNCTION' :.--------1'- -- - --.-.-. --. T

V1NEMONIC : DESCRIPTION ; AC21 0 I TEST I NEXT ADDRESS 1
-.. -------- t·- -- --.--.~ -- -- --t--·----------I- -_. -·f-· --------.----

TSK I TEST & SKIP I 0 0 0 i FALSE I CURRENT +1 I
. ! I TRUE t CURRENT f2 .
I(~C:REMENT t--~lJO-l-~:- )(-1 \. UHRENT n
BR/"NCH TO I 0 1 0 I FALSr .. CURRENT +1

LOOP IF TEST ,TRUE STACK REG FILE

INP'n 1 RUE
h)P STACK

PLP PUSH FOR

t OOPING

PHl ,BRANCH IF' HSl

INPUT 1 RUf i
I

Q'.l q: I vlr,nn I
PR()(;RJ'J~ /\DDR~
UU T PLJl l() ZER

_. --_. -

1 a 1 x CURRENT +1 P!l'<H (ClIRR Ir·Jf

ADDrn

1 1 0 FALSE CURRFNT +1 NC N (,

TRUE BRANCH ADDR r~ c Ni

1 1 1 X ALL O's N.C N(

i C N l) ( r ~ I~ r"J G F
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IGNETICS CONTROL STORE SEQUENCER-aX02

UNCTIONAL DESCRIPTION
h.. fullow,ng ,~ a descrlptll)n of each of the eight NE XT ADDRE S::; (/ "" IlOI f \ 'NCT IONS (AC 7

MNEMONIC

TS,,-

rUlIICliON DfSCRIPTlON

000 1I " I ,~ ~; KIf'

1

"

I

PI'dorlll te" <I" It " I IN"l J I liNt

If teslls f A\ ~.I (I ('Wi n·lo' (\11.1,,·.·. (:11111'111 f'll, I, 4",' I I

CUI lent AddIP~~ I 1

L..

INC

BLT

POP

BSR

PLP

RRT

RST

_01". \.t PPlltt!'1 11111 h,J1HJf'1l

If testis 1RIII (11,(;111 "l.·" ,\dd,,"~ Curlf~l1l '\1111',

I' f' ~;klp rl.!xl ITlIClO"lSlluctllllil

Sla'l>. Pn!lHer unrhanged

AC20 ~ 001 INCHfMFNT

Next Address Ctlrlf'nt I\d;i,,,s' t !

Stack Pointer III'('!I,lIlql>d

010 BHI\NCII ID I ()ijf' If rF~)r C(JNDlTION TRtH

Perform tes' (III 1 f S 1 INPUT liNt

If test it FALSI (IOWI Nl'xt Add'''',', CUflPlIt Addfes~ .1

",t,w. P"'''\f-r ,i!:clp.mellted by I

If test is TRCH iHI( oil) Nc< t J\chlff'SS Addrt,,\s from St.wk
'l"Qlslpl I lil~ (POPI

Sldl,k Po,ntP' dpcfPmentpd by

AC2-0 ~ 011 POPS1ACK

Next Addlf'sS Addl(,s~ h"n, Sl.(('~. Reljl·;tf'f Fill? (pOP)

Stack Pointer d'·I'"",,,,", ..d hv 1

100 Bf1ANCH ]() SliBROUTlNf- IF H,ST eONDITIOU

TRUE

Perform test on TEST INPU r I !NF

If test is FALSE ILOW) Nexi Add,,;,,,,

Stack Po",'.-, '"'ch,1I1ged

If test is TRUE (HIGH)' Next Arfdrp',s Rranch Addres> tnp\ll

Stack Po,nll" IrH'rf'nwnted by 1

PUSH (w"tel Current Address 11 .. ~)t;tck Regiqel Ftle

AC2-o 101 PUSII FOR !..G(WlNG -- _

Next Address eur rent Address , 1

Stack POinter IIler,'''''),,!cd by 1
PUSH (wllud Cu",pnt Address-,.Stack Rpgister Ftle

AC2_0 -= 110 BnANCH ON TEST CONDITION 1 RUF

Perform test Oil rtST INPUr LI!\iE

If test is FALSr (LOW)' Next Add'pss Current Add., ',. "

Stack PClln'''1 <Jf1chanqed

If test is TRUf (HIGH) Next Addres" Br;Hlch Addlf's~ In('IJI

Stack. PUlIlter IInchan(jf'ri

AC2_0 -= l11:RESETTO ZfRO

Next Address " a
Stack Pointer IJnLtlill1gf'd
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SIGNETICS CONTROL STORE SE~UENCER-8XOL

Il 1 AGE WAVEFORMS

CLK
Cl.OCK --~,
INPUT

, ,
1\

... i-o- tpw.tCYnJ
I NARLl --+f-_'--_'----""'V

INPUT Itt..
------;-4lI-----

l
t-;U-'I'I04'---r:-'-:-I:--\--~--i-------------~-------

MICHOI'HO~I~~~ X,--------------+---"----"
AOnAf- SS Oll TPUTS ------I-..-,------t-H-F---J!!'-------l-s-r-----.+--------

ACO,AC2 ----+.;....-----~;";,,...----~i-
ADDRESS CONTROL ---I- ~----" "------~--_!_---- __

IN:O~~: --+-_"_"_--_-'_'-__"-__-_----'tH....;K ~¥,.---tS_K----1-+-------

ARANCH A~~~0~~ ----+i-o---,----------,---~-t-H-I-- ------.+4-----m: -tSI jl-------
l_-----------------
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MICROPROGRAM CONTROL UNIT N3001

'Hf:Lif\lINAHY INFORMATION BIPOLAR MICROPROCESSOR

)LSCHIPlION PIN CONFIGURATION

I" '" <1 1111 1\1l'1I " llllt' "Iell\en! lit d llllllll.l/ 11111 f(l<',lll11l)Ult!1

"1,,,'1 ",<'01 with tllemO), /4S IB/, HUM III PHOM

'1\'1111,'). d lHlloo\leltlil 1l1lt'rOplogl.l11l111l),f LOIl'plItel Cd"

II' !!I'Illt'll),'II(ed
tPACKAGE

I,,' ~I)()l l\1\;U lllllllll!;, tilt.' lel,'ll ,1',!d,'IIII' "I Illl<:lll

Il.I,'H lltl!I', Il!lIJ) lilt, 11lllropJdtll.lI11 1l11'/lHIIY t UI)( IIlH\'.

,," 1,,, ",,·,111" 11,.1 .lllO! '"l ludl!

SX o

3r~A()

!"J MA:\

FO ;J r-..'1A;

FCu ~MJ"l

FC,

FI

i\C4

elK A:

t;I\,jU L~_~I

• 4~11" C'TeLl liME \TYP.l

• UIH!'CT ADDRESSING OF STANDARD BIPOLAR
i'l «)M (11\ HUM

H:A1URES

• SCHOI fK Y TTL PROCESS

",lfl,,1 '" fllll.rOplllyldll1 interrulJts

I ,1l,1 \,,,.tfll~j ,,( cdlry output ddto frorl1 the central

t",', ')'1 t\ .p) .11 r d'y'

.. 1111'1 ,111.1 1",lil'U oj d,lld supplied via sever,,1 input

• ,,\;1 f\lICHUINSTRUCTION AuDRESSIBlllIY

• "I)\:\NC~ D ORGANIZATION:

• 981 T MICROPROGRAM ADDRESS REGISTER

AND BUS ORGANIZED TO ADDRESS MEMORY

BY ROW AND COLUMN

• 4 HI T PHOGRAM LATCH

• 2 F l >'\Ci REGIS fERS

• 11 AODHE:SS CONTROL FUNCTIONS

• J JUl\ilP AND TEST LATCH FUNCTION

• 16 VvA Y JUMP AND fE-5i INSTRUCTION

• FLlCiH T FLAG CUNTROL FUNCTIONS

• il FLAG INPU f FUNCTIONS

.l HAG OUTPUT FUNCTIONS

9
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iNETlCS MICROPROGRAM CONTROL UNIT. N3001

lOl BLOCK DIAGRAM

"

I

I

i-t .. .(., ...
I
I I

I I

B.----l'---O""".... (:~l, ,, __ •._--0 ' I~'

._ "._ _ e llil '

I
_..._J

NE)( f A('I[)RfS~ r:O'll' n~)l

i
I
I

I

I I
'J

FIA,;

[(I"', ROt

':::i~-~- ~ ~ -----.--.-..-.
"0<>'''-1

1

-..f 0-. _.

·.:0· --

f. 0- !

N DESCRIPTION

PIN

4

,6,8,10

,9, 11

NAME AND FUNCTION

Primary Instruction Bus Inputs

Data on the primary Instruction bus I~ tested hy the JPX function to

determine the next microprogram address

Secondary Instruction Bus Inputs

Data on the secondary instruction bus is synchronOl 151., loaded into the

PR-Iatch while the date on the PXLJus is heltll1 teste(l (JPX) DUllng;j

subsequent cycle. the contents of the PRlatrh Illay Ile tpsled hy the JPR.

JLL, or JRL functions to determine the nexl microproCjr,ml ,](jrlress.

PRLatch Outputs

The PR-Iatch outputs are asynchronously enabled t,y til" JCE function.

They can be u~etl to modify microinstruct lUllS aT It\e outputs of the

microprogram memory or to proyide addllional control linl!S.

TYP[

At. tllJ P I "'v\

Artlv" ! OW

2, 13,
5, 16

Fa

Flag Logic Control Inputs

The flag logic control inputs ale used tt) ut)ss C,wrte" the flags (C anrl Zl

with the flag logiC Input (FI) and the flilg logIC '-'lJtPllt (Fa).

Flag Logic Output

The outputs of the fl,Jgs (C and Z) arE' rnli1llplexed Irllt'lIlally to form the

common flaC/Joqlc OlrtPlJt fhe output IndY ,Ii'll tIe forced to a loqical

o or loc/lcal 1.

ActlYP HIGH

Acti\'p : ()\f~

Thrpp ,1 l!t'

17 FI F laq LogiC lnpu I

rflt' fla9 InglC input IS dplTlllltlplexl!rl ipterndllv "Hld dl'llIled to ttw 1I1puts

of the flags (C ilfld II Note 'r he flal) illl'lJt (idta IS Sdvwt III til!' F Idtdl

\\;i,pn thp clock '''1'"1 (e L K) ,,; low



SIGNETICS MICROPROGRAM CONTROL UNIT. N3001
------- ----------------_.------------

'IN DESCRIPTION (Cunt'd)

PIN SYMBOL NAME AND fUNCTION TYPE

Ii! I::>L Inletilipt Strol",- E:ndlJle Output ALtlvr' HIGH

The Intt'l IUpt strube endhle Ull I Pll t 'lut~S to logledl 1 when ulle 0 t the

JfH tUI1l:lion~ are selected (see F1I11ltiundi DesCi ipllon) It Cd'i tit} ll~ed

tll pluvH1,' the strobe siynal requlll'd by Interrupt cllcuits.

I" l~LK ClllCk Inpul

.-'('1 GND Ground

.' I 1-1 .'\Cn AC6 Next Addl':'s COllt1U1 F-unctlOll Inputs Active ItlC,H

31 l'l All JlllllJl tllllCllom ,iI e st~leLted by these cuntrol lines

)~) I::N l:nahle Inlhlt

When III the HIGH slJte, thl~ ellatlle input enables the rlllCIOp,ollrdln

address. PR latch and fldg outputs.

!t; )'j MAo MA3 Micrnpr tllli dill Column Address Outputs Three .. tdte

'II .i,l MA4 MAS MICIllP' (HI I dl1l Row Addl ess Outputs T'"n~ >tale

~ ~.J ERA Enable Ruw Address Inpu t .Artlve HIGH

When III Ihe lOW state, the elidl"e lOW address Input independently

disables the m icroprogram row dddl es~ lJU tputs_ It can be used to f dcill te

the implemcntdtion of PllOtity Interrupt systems.

,lb I.D Microplogrdm Addless Loae! Input Active HIGH

When the dell"" HIGH stJte, the 11/1< rdpllllJram dddress IUdd Input Il1hll>lts

.111 jump functions and syndnonUI,\ly Ilhlds the l!dtc on the Instructions

busses Into the Illicroprogram l,"glst"l However, it does not IIlhilJlt the

operatiun of the PR latch or the generation of the interrupt strobe endble.

411 Vl.:l: I!J Volt Supply J

11 iLOHY OF OPERATION

i', ''.', ,unruh rtle sequellce of tTlICIIJlnst'uLlIOIlS In the

""" 'i"'"lld''' memory. The MCU sirl1LJltant~ously contlols

) 1['1' fl(lp, (L:. Z) which are IIlteractlVt~ with the carry In

dlld <df I Y 1)(, t ["gil' of dn deray of CPE s.
-J-.-

1---

1hi' 11I'1l tlulldl L1llltrol uf (tw MeU plOVI(Jes I>oth uncon

dll">l1.d 1,'n1i", lu Ilew memolY IUCdllons and Jumps which

,II,' Jit',Jt:Jhlelit nil the stdte ot MCU tlays or the state of

tile PH' lal<:h. Each Instruction has a "jump set" dSSO

":;r-i,,lwilh'1 Thi, "juml}Ser ',,-llle tOld! group of-rnerTrory----

II" ,tllull, \'~hlch Ldl, [", add' essed by that IIlstructlon.

I he :V1l./ J '/I,llle> d tWlI (jll1ltcllsional addressing >cheme ill

<1,(" ,I", "1"')<)1 elm rllell101Y Microprogram memory is or

: ", .' ,,, "'. T? I uws dnd 16 ,;ohl mIlS tor a' total of 512 words,

:,,,, , "'/I'lth :> v"rieLJle iJccurdlng to applicatlOr: Address

i,! " ,pll>h.!d fly a 9-bit acldress organized as row and

,\ l 1'1 j( if t~'S.

i-

- f--
-+-t-.+-t -+-++-+-f-- -

MAO MAJ

11



NETICS MICROPROGRAM CONTROL UNIT. N3001
.._---_.~ -_.,._- _0' __

iOLUTE MAXIMUM RATINGS

rating TempP'dlu'e O"C In 70"C

<lqt' TE'n.pp, .. Ilile G5"C to I 150"C

\1,; Vo\t"!jl" IV

I1put Vol t ,11Il''; 15.5V
}ll t (,:l J II t J r 11 ..... 100rllA

, dl· ... l1,~ , l',I"P 11'o1P(J (,'lIjpr !\ll"tJllll(' 1\.1,1\( 1111 Url\ n.lt!llgs"

(,I.J"iofS Pt>f1llllll'l1f (ldrl1,I'JP ld tIll' dp\.I~·1'

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 1/\ o"c to 10 'c
LIMITS

PARAMETER TEST CONDITIONS UNI r
MIN TYP' MAX

/, Inpul Clamp Voltage Vee 475, Ie 5mA Of! 10 V

(All Il1puI Pins)

1F Inpul Load Cu, IPnl I Vee 525V, Vr O'l:)V

l.:LK Input 0075 o i:, :" i\

f:N 1111'111 o (J~, n r,n !1\i

1\11 Ollwl Il1put~ O.()?~; o )!,

lH Input Lt'dkagp CUIIPIlt· Vee r; 25V, Vn ~,2f,V

UK un LJ 1\

f:N Input flO Ii /\

All Other Inputs 11(1 11/\

VII 1J1I'~il low Volt,lge Vee 5.0V o fl \,

Viii !rlpul High Voltage 20 V

I L:C Powel Supply CUllent Vee 5.25V 2 170 240 '"1\

V Or ()ulpul Low Voltage Vee 475V,I OL lOrnA 0.35 o 4~:, Ij

(All Output Pins)

V OH U"lpul H,gh Voltagf' Vee 4 75V, I O~i -lmA 2.4 3,0 v
(MAo MAs ISE, FOI

In'; UUJl'ut Shm t CIlUilt Currellt Vee . !i.QV 15 7R GO It \/\

1r.1Ao MAs, 1St, 1'0)

' 0 ((lftl
Oft Slale Outpul CUllenl·

PHo PR 2 MAo MA 2, FO Vee S,25V, V o OA5V WO /JI\

r,1Ao MAs, FO V,C 525V, V o S,25V 100 11!\

\ fl <;
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SIGNETICS MICROPROGRAM CONTROL UNIT. N3001

JNCTIONAL DESCRIPTION

i" t,lldh,,1111! 1'1.1 l1e~crlp(lon uf b.wfl ~d ttle eleven lidd

.,,,I'.J! 1,,",·llL'/I'. lhe ~YI/lllUh ,11"'''1\ beluw die u",<1

t t'( tv ,1 ... \,1 Hid \'(1111)11) dddlt~~.~tl~

MEANING

'. lilt 111',1 IIlW dddle~, wtll'le /I I,. Ilw d"CIIlldl

r !'\\ d(l(lrl'~~

·1l'11 Ilext cllllillln d<ldle" wh..le /I I'; tlw

i,'( 1111,,1'01'"1111 dddle\\.

JCf- JUl1lp/lt~,t C fldlj ACu j\C) "It' Il',ed to

St:l.,r:t 1 01 H 11IW ,IlJclt'l~sSt~\ 111 the UII/"nt

'''W 'JlOUP ,,,p('llled fly MAl dlHI Mj,\s. 'IS

till' ne .. t row ,Illdll"". II lilt' l.Ij((ent ,ollJlTll1

~IIOI'l1 sp"ctllt'd lly MAB IS l'ul o (ull, ltw

C 11,1l) I~, 1I,,,d III "\'1,,, I (:01; ," ,,01 I ,1\ the

II "X 1 (',,!I"lIlI dddlt',S I I MA.l specdl!!'> col

1I11111 lJlUdp cula l.1111~), the C fldg I:, lIsed

tu select col to 01 ("Ill uS llH~ lleJ<! column

<ldd less

PX-BUS AND PR-LATCH CONDITIONAL
ADDRESS CONTROL (JUMP/TEST) FUNCTIONS

NCONDI flONAL ADDRESS CONTROL
UMPj fUNCTIONS

It' 1'"111' 1,,11l'l1'"1' li", the Clillellt Il1H:IUPIIl!Jldll1 ,Jlhlre"

" tilt, ':''1'1<''11:. ,)1 II1\! Inlcloplogldfll dddl.", leUI~tel

"" III III,' I ""1U "d,j" III the clod,) dl1<1 ,;evel,1i hits from

t' .,ddl t':" ,:<Jlltrol Inputs to geneldte the twx t Il1ICIO

()Iil ,jill .ll/dle" ....

JII J\ll1lp/t,~sl Z fld~1 1.1"111" "I til the JcF fUllc

tlon d.,,,:, r!J1~<I dlJllve, t' .. t'l,t thdt tht' Z fldg,

,dth..,r th,lIl the C lid,] I' used to ',elt'd the

Ilex! l:uluIIIII dddres~..

NEMONIC FUNCTION DESCRIPTION

Jllml> III CIII lent column. ACo AC4 ,He used

III ,elud 1 of :17 row addresses ill the currellt

,(l11I11l1l. s"erif,,,d IJy MAo MA 3, as the

rh:,"- t d(!(lIe"ls.

" -l'"l1j) to L'>IU IUW. AC o AC] ,lIe u,ed to

wkct 1 ot Hl colull1n addlesse, In IOWa, as

the 11I:>.t d'hlre,;s.

Ill" PX lJus jlln,pitest fUllctlUIl u,e, trw (I,ti" ull tile

PllllhilY Illstructloll 1l1lS IPX 4 PX I ), tile .. ulrent l)rlerO

prUurdl1l add"'s',, ,mol ~everdl ,,~lectlor1 IJ;!' Iro!l1 the "delle,,;

"''Ilut'1 funCllun to qeneldle the 11exII1lIUPllf()(Jldm ,,,!,II""

rhe PR latch jump/te,>t 11InctllJll'> use the ddta held III the

PR Idteh, tIle clillPnt II1lcluploql,un ,llldl'~S\, ,md ,ev"rdl

selectl'J/) bits trolll the ,,,hiles, Luntrol tUllctioll 10 qellerate

the oext mic' llprogldlll dddrcss.

nNE-MUNIC FUNCllON DESCRIPTION

LAG CONDITIONAL ADDRESS CONTROL
JUMP,HS1) FUNCTIONS

I I J"rl\f' re·,t r I.ltc:h ACo AC 3 iJle used to

".,1.:1 t I (If III I(lW dddresses In the current

I,JI\" 'I'Ullp, ,p."lfied by MAs, d' the next

'U\" "ddlt'" If the Clill.'nt column gruup,

',p", ,f Il!d I" :v1/I,J IS ,'olu ,'UI! tlw F latch is

",,'.1 lu ~elt'et c:lll;> ,li '. UI,; y, the next

,.,ilIlI1l1 d,ltlrl~';!, If 1\1"'\3 ,;p"r:dle5 column

'JI""P c(llg ud,s, flw f I"t,r, ,,; used to

",~I"I f colH) ,If coi l1 ,,', lire ,It'" column

",.101 r p',\.

JR L Jump/test rightmost PR I<ltch I!I" ;\Co and

AC, dre used to select , lIf 41111JII (J[(fer

IUW addre,ses 1/1 the ct."e;,t IUW ,)Ioup,

speedierl by MA7 and MAs as the nt'xt row

"ddress. PRo dnd PR 1 die used tl! 5r!tect 1
01 4 posslhle culumn ddd,e\~f" In col12

tt':'HI~lh col'5 as the next column dddress.

JPX Jump, 1(:',1 PX Illl!> dnd load PR lalr:h ACo

dlHI AC 1 diE' u,ecJ to select 1 01 4 row

dUdre"e" 111 the current row UIOUP. c;pel.lflerl

hy MAG MAS, a, the next row address

PX 4 PX I ;Jre lhpd to select 1 of lli po~s

Ihle column dddre,ses ,JS the next column

drldre~s SX o SX:J datd 'S locked In the

PR latch at the rising edqe of the clock,

JPR Jump' te:,t Pli Idtch. AC O AC 2 d't' u,ed to

:.ell'cl 1 uf H row addre:,~es III th.. ctlrrent

IOVV qICIl!!" ,pe,:ified by 1\1./1,7 dnd MAg, <I'

the Iw .. l IUVli' dddll"S. Th., tour PR Idtch bib

dr~ used 10 select 1 of 16 possr!J/e COllJl1Hl

dddl esse" ,l' the Ilex t colur1111 ,,<101 "',s.

JLL JlIlllp/test I"hmost PR latch I!lts. Al,o AC 2
are used to select 1 of 8 lOW dddre:,\\'s III

the currellt row ljlUUp, specified IJ)i 1\;1 A I and

MAa , dS the next row address PR;, ,mel PR 3
dre lIsed 10 colurnn adcJresse:, ill col4 thrnlJgh

coil dS the nex t column dddl t'ss

MNEMONIC FUNCTION DESCRIPTION-lump III Uill"nt lOW ACo AC 3 ,.11" II,ed to

,,,Ieet 1 of lG ,jddresses 111 the ClIl I '.,nt row,

~l'eClfl"d by I\'1j\4 MAS, dS the ne.1 dddrH'~

-lLJI1;P tr1 l'lillt~nt C:L1IUlllll i ruw UluUP dnd

"Il"I>I,> PR idtcll ')lltplJl', ACl) AC:;> drp used

I.' ·,,,i,;,1 1018 II)W addlesses In th.,,·Ullent

,,,'v '1'''''1', ,peclfle.l I,v MAl M/\R,,J\ the

!,." I I uW ddclrt",s. The Clillenf COIUlllll "

,;pe,ltlt'd IJY M/\(\ MA J 1 ile IJR lau:I, nut

pLJls .II" dsyncllillnously t~lldIJIt'd

11.1\1 t.ilidJOIl~ use the Clllil~nt ""(Iuplogrdfn

,:ilTI-'(~';\ -\,1 (ljt~ ")el(.(,t,~i.j~-_·y-r. t-d~ and

11. 1~1" dddll.'~\ cunllul hl;Jo:tlUfl 10 gellerJll'')

'l t ';01')\11,111; ,Hhlles~.

'[

fw Ii!'

13
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:iNETICS MICROPROGRAM CONTROL UNIT. N3001
-----------_._----.-._..-- ._... -

:·BUS AND PR-LATCH CONDITIONAL
)DRESS CONTROL (JUMP/TEST) FUNCTIONS
Ollt Inued)

e flag contrnl functions of the MCU dIe selected by the

JI input I,nes designdted FCO Fe3 Function code for

Its are glV!'11 In "Flay Control Function summary"

MNEMONIC

HO

FFC

FUNcnON DFSCnIPT"ON

Force FO to 0 FO ", forcp,llu thl' \'01111[' III

logical 0

Force FO to C FO is !<"cpd 10 til(' ';'11111' nf

the C flay

,e followlIlg IS a detailed description of each of the eight

,g control funct ions
FFZ Force FO to Z FO 'S !I"",'d to It", o',d'iI' of

the Z flag.

STROBE FUNCTIONS

TI", MC\) generates an IIlterrt,pt stfllhe l'n,,1 I.' '" the

,'utpllt lille dpsignilted ISF TIl{-' line 1<' plilr'ed ,n P", " ',\'/

Ill'll' ,rilte w~lPnever a JZR tf) r:ol,~) ,<; <,,,1/', i" .', ,I,,·

,,<1<1,,"" cnlltrol function Gpllerally, thE' ,1."! nl , ," j' ,,,

1I"I'ucflOIi tekh seqllenr:e is situated at r,)'Np <lr,'; 1'

so tl,e Ilth'frllpl r;ontrn! may lie 1~1l,)lllpd at 1111' 1"'Ii"""'''' ' I

; IH) \"ad functlon of the I\~CU i .... l nll;r ';1',1

litH' d""lljlld
"

'cI I D If tht' LD ill'" ,\, d' 'I· ",

I '<,llllj 1'.11]1' ,01 'ht' I Itwk, tht> d,lI" '" ,"

'.Pl.'illlfLIIV ~ll\II\J(.II(Hl llll\~~e<.;. P)(,4 r))(,1 ),;

It)(I'lpd 11110 111(1 1l11i'lllproqrdlll fldcil(H;., It"ll,I;'· i' \. _ f ')f ,

",.' IIJdlip<! ",((1 rOll/\ll MI\3 dlld SX" ';1<; I <I'" '''.,',,'' ,,",'

Mr" .., '\~/\I I hl) Illqh ,HdPl Illl ilt tht~ 11111Il,;;,1,1'I',l/] ,'-1,1

it"", IPlj";11'1 1\11\8 " <,pl ttl d lOlli' ,.1 () I h .. ,"I' i",", tl,l'

P"llldl'y Ins.trl!ctIOIl ht'~ 5elert 1 of lG pO\')I!,il' (,dllPlfl

.Id,I'f'\"P'-) l iKP\/vic;£" the hits flCHTl thl l ~f'c()rJlI.HY lI'l,·.r'lI('

11011 hll', <'''\I',·t 1 of thl' fll<,t 16 'ow ;ldrllf~"';"';

_AG INPUT CONTROL FUNCTIONS

Ie fl.l<] input control tunct ions select which tidY 01 flaqs
II he set to the cUlIent valliI' of the flaq input (FIl line

ltd on Fils qored In the F Idtch wllPn thl' clock is low.

le "l'ntent (,f Ihe F Icltch IS lL'adl'd IIltn the C and/or Z

1(1 on the I ISlnq p,hW (If til(' <'lock

NEMONIC FUNCTION DESCRIPTION

:Z S"t C flag dnd 7 flaq tn FI Thl' C flag and

tlw 7 fl,)() die "Olh Sl'l to the valul' of FI

rz Set Z flag to F I The Z f laq is set to th,'

value of FI The C fla\J is ullaffeeteel

reSet C- flay to F I The C flag IS Sf't to the

value of F I. The Z flag ,s unaffected.

CZ Hold C·flag and Z·flag. The values ,n the C

flag dnd Z·flag are unaffected.

LAG OUTPUT CONTROL FUNCTIONS

he flag output contini funrtions select the vall.If' 10 which

)f' fl.19 DUtpllt (FO) line willbf' forced.

FFl Forct' FO tn 1 FO ", fp, "II I"~ q", ,''':I', If

Inqwal 1

,DDRESS CONTROL FUNCTION SUMMARY

i....,
I

l
I

II

Il) 1

NEX r COL

MA3 '245

o

6

NEXT ROW

oo

MAS 7o3 2

a3~1l'to mS m? mj) ms-' 1114

o d2 rl t do ma m] d2 d,do

1

()

o

FUNCTION

AC65 4
DESCRIPTION

Jump in CUllent colunl/l

Jump to zero row

Jump-in CUI rent row

Jump in column/ellClhle

JZR

JCR

JCE

JCC

MNEMONIC

JF L

JCF

JZF

Jump/test F latch

Jump/test C flag

Jump'test Z flag

o 0 d3 el2 d, do

o 0 (/2 (j, do

o (/] d t do

III8 d 3 rl2 d l

rna rill d] d,

ma rn., d} d,

JPR

JU

JRl

Jump/ test PR latch

Jllmp'tl~st Idt PR hit<;

Jump/test r l<jht PR bits

o
o

o rl 2 Ii, do

el 7 rtf do

<i l do

rna m] d] d,

rna Ill., d 2 d, o

JPX Jump/test rx hus x 7 '.\

NOTE

d n ["lilta IH" a(l-1r p '!>,,; conll!")l 1II'eo n

n.,..., Pat"'l 11) ·nl' 10[lf09"<-I''1 "Jl1dll l .,,, r(hl'"Ij-~r hi' n

PI) ll(tld 1" PR Irtr 1", ! "n

l(n Da1~ or' P\( ~1·,~: ilIH"l II I~r ".po I ('Wl

f t; l'qnTP/ t~ of F i;)T( I C (I;~q Of Z flag, re~pPI II\.,"t-)ly

14
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SIGNETICS MICROPROGRAM CONTROL UNIT. N3001
--_.-.._-----_._------------- --------------------------

FLAG CONTROL FUNCTION SUMMARY

TYPE MNEMONIC DESCRIPTION FC 1 0

SCZ ~)l't C fld'J dnl! Z flag 10 f () 0

F I"~I
STZ S<,t Z II,,!) to t 0

II,put SIC St'l C fldy to f 0

liez Hold C fldg dnd Z fli!!)

TYPE MNEMONIC DESCRIPTION
----_..._" .. _.....

HO Force FO to 0

I Flay
He FOI ee FO to C flog

Output FFZ FDIce FO to Z flag

I FFl Foree FO to 1L

NEXT ROW

FC3

~10

0

oj
._ lJ

56JMASLO

o

LOAD
FUNCTION

ROBE FUNCTIONS COllt'd.

h' tlte IUdd function alwaY5 overflJe~ the addres5 con·

I 1.>I'dlUli Ufl ACo AC6 It dues not, however, override

'dll:1t l'n,d lit: ur IOdd sutJ fu flction~ of the JCE or JPX
Ill" (Il'". rl"I".~dlvely In acjdition, it does not inhibit

IIltellllpl strobe enable 01 any of the flag control

te"I, ,'XI'l."t.' cycle. The '"lelllll" ,,'"11,)1 le~polld~ to

I/l,,,llupl lly 1'1I1111l\) the ell"l>II~ lOW d<1d,,~~~ Il::HAI Input

o to ," tll ,'''<:11 Ide till' scled(', j IlI~X t f ow dtldre~~ f,om I he

11"'" II, IJdtllllJ ,til dlteJlhlllve Ill~"l lOW dddle~5 on to

,I", ",hilI'" IIIIC~ ot the (1)I(:[Op'IHjI"lll IlWlllOIY, the

"'I"Il,),.I1" m"y lIe tOlced to entel "n II1teJlllpt hdndlm\j

1111" fh" dlll'lndllve row dddles, pld...~d llll the IlHCIO

ljldfll Illt'fllury dd(lIe~5 In1'" due5 IIul dltel the contents

II,e IlllClUIHlhJrdl11 ,Hlt.lIe~, re!ll~lel. Therefore, sub5equent

lp tllllell'"'' Will IJtdlle the row "dtllt~~~ III the register,

1 flot the "Ilcllldtive row dddre5~, to detellnme the

• t III 1l.1l)~H l "II dill .Iddress.

NO IE.

f Contents of tile F lalch

XI1 Odla on PX or SX t)ll$ IlfHJ n (dC-live tUW)

IMP SET DIAGRAMS

rtl'~ fO/l'JWlll\J ten Oldgldflb IlIuslrall' the jump set fOI

'.IlI. llf tilt' cleve II IUlllP ,md jUl11p/test fUllctlons of the

\1l:U llH. .I1/01l 341 illdlcdterl by the clrcleo square, repre,

.,'n'" "Ilt' '"Ilellt I (\W (row21) and CUFIent column (eoI5)

ddlliess. 'I he dark boxes IIldiedte tile IllICiUprO\jrdf1l IOCd

tions that Illdy he seleeled by the paltleuldl function .IS

the nex t add less,

JCC
JUMP IN CURRENl COLUMN

JZR
JUMP TO ZERO ROW

CUt IJ CIPHo;tNT
COlUMN

•I
COL lb

.. j
15
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ilGNETICS MICROPROGRAM CONTROL UNIT. N3001

lUMP SET DIAGRAMS Cont'd.

JPR
JUMP/TEST PR LA rCH- i-J

1 1 1 f P- . -- t r I t - 1 t ;

,.,111 i:ji
H-++-+-~~ -_. ~ Jill

. ~ . f f d~i
t++_+.+_ _ ! r11

~-

[
if" _. ;;;j '~'l"~f-' ")·1 \.;" ':"{"j

,r' ; j 1 i j ! ; t j 1

[
+.t-.. ! I 1.+ II j I 1 tt. '. -- t t+ j l ' I I t <

- --' -I r I' I j

H'lV'l' - JliJJ iJ lit! 11

'-I dIP I ~j 1

tHn"
(.11(\(11'

"-lfll

, "

JLL
.JUMP/lfST LEFT LATCH

,l[ ! II-Il:j -Of
l11 I j t - p.'
I I" I t jiii I I I
'! j f ' "r
t t ' I! t 1iii I I, 1
I j ! t II -+

f 1
! If (' 1 ,. . t -t

- i I j' j i ,'.' ~ --, j
I j t' t \- .~ +t! 1 j I II i ' t

ill t~l;ilt,' 1. ~
I + !- t- 1 t j ,. i j

J. i' .:'- .. HJi. t. i. t.

f

,r',!, tIl t i :
.. jt I' - '.".'" ". ""." '.... ' 1 t -I t.j , <.< ,. t- . t : ~

l .,' . ."," .".,'. ill It!
! I·· .. t (1 I j ,
j i j I tI + j f'Ilii;!j l lIlt
f ~ ; I t I 1 I; J1.L

•
"Ol(l r I'. 1'.

1I.Ii '
. "'tI

.1.,.'.

_'ll\T'1

JRL
JUMP/TEST RIGHT LATCH

~~~rr f-- - .- ..

,- -

, -- - -
- - --

. -
- -

- - --
- -_.. ,.-+-tt -+-- -1-: ~- t~t~: -..

+1'11 1
' It' ~rn i "TI:r1"- ri I . ---

t- i ! I ~ i" b :
t t t j t: 'Itt r

~II 'I !f : j -j 1 i I I lj- -
, . j<, I I , If]IJ-'·. I t I. i .. _-illliJJdlr j

CPI,? C()l,",

11111_1 '

II':""

JPX
JUMP/TEST PX BUS

16
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IMP SET DIAGRAMS Cunt'll.

SIGNETICS MICROPROGRAM CONTROL UNIT. N3001

JCR
JUMP IN CURm NT HOW

, 'Jl n

+
I

COl I',

JFL
JUMP/TEST F LATCH

I I H/{t r-.l

HOW
',Hul)!>

""8 I
II,

JCf

JUMP COLUMN/E NI\BLE

11I
I

I
IIIi Jjll j'•..•.

-.jjl! tit -f
- . -."J.' . I I.. ! t -. t-t. -I 1 I ti .. 1i
-: - I·· 1t. ,j'~. '.• tt.lj:h- -- 1'- \fr l' -+ 1- .-. --' ~ 'r- -t -+. '.-~

I···· . +-+i... - .. . 1
1

f

·.. . . +'1' ... . ..-- --- -I .- _. -_.-

.. ·.·-HJ.J·.r
I
I

l tlHlit Nl COt UI\1N

JCF, JZF
JUMP/TEST C-FLAG
JUMP/TEST Z·FLAG

( I II' tl I r~ I

LIlt "Mr>,.

l,HtilH'

'\i} lJ

• j
I CUI ~ II 1,

\'~) II J ~ 0,

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

17
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:JNETICS MICROPROGRAM CONTROL UNIT. N3001

: ELECTRICAL CHARACTERISTICS TA = O°C to 70°C, Vee 5.0V I 50,0

PARAMETER
MIN

LIMITS

TYP' MAX
UNI T

tey Cycle 1 ime

twp Clock Pulse Width

Control ann Data Input Set-Up Times:

tSF lD. ACo ·AC6

tSK FC o . FC,

tsx SXo SX 3 , PX4 . PX 7

tSI F I

Control ann Data Inpllt Hold 1 imes:

tHF LD.ACo-AC6

tHK FCa . FCt

tHX SXOSXJ,PX4 -PX 7
tH I F I

teo Prollaqation Delay from Clock Input (elKlto Outputs

(MAo MAS. FO)

tKO Propagation Delay from Control Inputs FC2 ami FCJ tn F-I"q

Out (FO)

tF n Propagation Delay from Control Inputs ACo . AC6 to Latch

Outputs (PRO· PR 2 )

tEO Propagation Delay from Enable Inputs EN and LRA to Outputs

(MAo MAR. FO, PRo PR 2 )

t FI Proragation Delay fl om Control Inputs ACo · AC6 to liller, upt

Strobe Enable Output (ISE)

HE
T..."Plca 1 vaIIJ(''j ale tor T A 25"C and :j,O sur'ply voltage

~RAMETERMEASUREMENT INFORMATION

LOAD CIRCUIT

60

1 7

7
-,

78
17

4
4

16
16

45

10

o
o

20
o

o
o
o
6

24

13

21

19

36

74

37

76

3/

liS

ns

ns

IlS

IlS

liS

liS

II,

11',

TEST CONDITIONS

Inpllt pulse arnplnueje of 2.5 volts.

Output load of lOrnA i1nd 50pF

SPf'I,rj measuremerHs are tak,OIl at Ihe 1 5 volt I"vp'-

NOTf A.ll ~f:SISTOHSVtq\lfSARfTYPIC:AlANOINOHMS

8
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SIGNETICS MICROPROGRAM CONTROL UNIT. N3001
._--_. - ...-_._---

OL TAGE WAVEFORMS

!
I

t
'II!.

I~d

t-< U '-l'l
t l ~I.., t.' II. 1 HI II

'f.. P •.' I::.

,I. ~-"'-_._----~---i

I ll,C'" ,NH 1 I I I ,! I... PW .,

I I. __~'.::-___ 4 ·1

J,.: jK if I

II', t hI), :: I

t ... ,HI 1 lNPt ". -- ! .--+!------r--
I j_ IlO t
i :·1 'to--+-- ._--+-~--..

I
I

.,

"," r * I
i "" .... 1-\1. t .)U [PUI --------I~------.-'-HX----.J-,--. _-oJ '--,-5.------+1--------

------I·---~---r--

i I --

~.. j' I,... + '" '_1

--+-~I~-+'---++-__--JX:i'-----i!l,::----~
,~~ \~Jl;~\~~ ~l\IN 1 HllL i .
INrill" I' I

~ r- (' I

I
I I ~ lJ

ii_I (Ill !.. I

";, ~,;,,,'''''''''~ u~---+-[------t------------1 !
I.. 't,,( t -j" l\l( 1

--+-'_~:=-jL-; ,:---r-----1X'-----_
~ l' 'H' : -! '" 1-

, Ii ~_'~__
'" AI; "_"'" ---------IIi----iI----Ilf----t1 ---.-A

I 't '
i- Kli ~"I--r·,(\)

I

'''0 il)(,
INS I P'lU{ 1,0'"
t-\IIS lNPUI.'l --)(--------

19
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Am2909 •Am2911
Microprogram Sequencers

Bijlage 4

[)IS IINClIVl CHARAC It fllSTlCS

• j 101' 'ill"I' \ d~c.I\Ldllt· hI ,Illy: Illl!lll,,'1 1,1 I Ill( IUWdltb

• i ,l'-I.LII .Id~lll~'o) je~I!~II'r

• t:"'II, II Inplll flH N \V.ly Illd!ld,,'

• ( .Ill-ddl' ·tlit! 1l11t'IOpllhJ1d1l1 llhlllkl

• I jill' wIth )(dl'l-. PllHllt)1 .llllt plJ~h pup cUlllrdl Ilil

< tltllI111H:l()Slltll\Httnlt!~

• i11l'1I1 tOl ItQUIIllllq In ttll' .:'t~IO fIllt lunHJt: wOld

• 11,1: ;!\!,d {)H II'plil "H p..h:h IHI lUI III ,IIH'/lI! IH {o tll~lllt'r

-1'1\ ',illl ,!I)I\"ll\Hb (;\rll}~)09 nnlyl

• ·,I.l1l' ,ltJlpllh

• 1," '1'1'1,),11 Jt'ql:-.tL'r~ dl,lllHe 'ildlt! 1111 lilt·, (OW lu HIGH

'I dl'dtllHl .it tilt' dtwk

TABLf OF CONHNTS

GtNERAL DESCRIPTION

JIll' /\'112~)09 IS d tdlJl bit Willi' ",ldll''''. 1;1l1l110IJI~1 Illlt..'IHh.:d

lUI ~l'qtJl·lh.t1llJ ItHlhJyll d ~t!llt.\:) ut rlHI Il1lrhtlLJctl(Hl~ ColI

lelltlt'l! III d ROM Ot PHI)~,1 1V~lt AIllLB01''i IrIdy l)t~

!.Ilh'rnJlllH~ctt:.ld to genCI<lle ,)1'1 1'lll!lI Illl dddrp'i~ (2b6'
w(lld~l ttnd rhree may bl! ll:,t'{j lu !jt..·I"~ldtL' d twelvl! llit

ddd'l'~'" (4t-.- wurdsl.

flit, Alll)BOD (dll Si'IL'I'l dll dddll'~~ tlllll\ till, uf ttldl

...ullln·... lht~y ~lIe. I) d ',l'l 101 l'Xlt:llldl threel HlfHd', (tJl

/) 1'.),.1"111.11 d.ltd IIlll11 tIlt> H lJlI)llh, ~tOI(:d HI <ill 1I111,'[!),,1

It~tJI~,tt'l J) d hHJI WOld dl'PP pH~ll ~Jl)11 ~tdck 01 'll .1 pIll

ljldlll t:tHlllt('l rt~~JISU" IwJlldl ll~tldlly (,()llldlll~, till> I.\~!

<HldH~~~ I'll,s ulle) I iii' 11l1~ll/pllp :-.tdck 11l~~ll.llh~s celldll\

cOllllnl 11I1t'S :)lJ th.:.il Il tdrl eftl(,ll~tltly f~X{,LLJtP. fwsted ~ul,

rOlltllh! lmkdues tdd, uf tlw fout outputs LdO bt: OR',;'d
With an extt~rlli.J1 Il1pUt for cundltlond! skIp Ul IH.Jtld;

mstnICltOIl~, dlHt d separdte IlIlt! fOlces the uutpIJt:; lu .111

lefOt~~. Tile outputs are thlt~e-st<.J1t~

The AIll2911 is an Identical cil cuit to the Arn2909, except
the tuur OR Irll-luts are rcnlOveo and the 0 dlld R inputs
art' tied to'JetlH'r The Am2911 " in d 20 pill, 0,3" centtlr;
\Jdcketql'

MICROPROGRAM SEW JlNCE R
BLOCK DIAGRAM

"
Il jf ,Ill ~ 3

I, IplIlJllI," 4

.1111,1', 11\11; r )Id~il .1111 4

1'!I\,I\",1! DJIlll'll'd' HI) 2
I "'ll II III I .tlll,', 5

~ , : II , I \ I I II It I 11) 6
~~\ I ('t' IIi, III 7

lI' h'l I :,Idt\ 7
1)( \;1,.11 ,1.·tl'llqIC~ 8
'I( \ )1.JI d( fl'l ."I IL~ 9

'I
I
I
I

" ... , (

,."" ~

... .1.

I



ARCHITFCTLIRE OF THE Am2909/Am2911

llW J\n,;qo(a I\m :)q 1 1 eH p hlpolar rnici Opll)4' i,Jrn c;.eQuCI1Cel S

1l1ft'll(j~d f(H 'I\P 111 hl~1l srH!l'd rlHcr Upl O(:I'S<;"OI applications.
1 tlP If'vlc~ Ill; .1 C;J'\t:.ldabip '1- hIt sllcP '\uch tllat two devices
rll'IOW ,ldd1po;,Slrlq 1)1 up ro 256·words pt IllICinprugram and

,tll~'''' dr-VII"!- ,,1),l\N (Hldrps,sll1y of lip to 4K wl1rd" of 1111<:ro

pll.'qt,ilTl A d+!Lldf'd Inqlc dlil4UI11l IS shown III r 1~;l.HP '2

"Ttli' Ijf'Vi(f' l'tJllLllflS " four-Input multtplexPI that is ust~d to

Spll'ct t'lth"1 thl' add,esc;, reHlstel, dIrect Inputs, rnlcloproqrarn

counter, or fIll' ciS tht' c;.OUICP of 1he Iwxt mlClllll1slructloll ad

11'1",$ rtllS Jllllluplt'Y.PI is controtlpd by the So filld 51 Inputs

ltw ildd,p~... rl'qlstel consl,;t" of fnur D tyP(~, ertc.jP trH..j<Jp(ed

t~lJl flop!t wIth (l f'ornrnOIl chwk enahl~ When tilt> iH.hhns:.

rq.li<;tf~l I'rldhit' 's LOW, new datil IS enh~lf'd 11110 tbt' lJ'qi'lter

Oil flw clock lOW tn HIGH 1I,1I1SI'IOn The ,1fkltr·ss (t'tll',tpr

,e:, ,l\dil,lhll' ,It thp. ITllllttp!l'xf'r <15 d 50llrCP fur tIl(' r1\'"I(t ~lIlt"'l

IIl~tIUCtIOI1 dddrp"", fIll' rllrect mput l'i a fOl11 hiT flt'I;1 1)1

1/111(1(<; to tilt· n\ullljllt'JI( P I and Gill be seh'ctpd dS thf' p"x,

'11l(I,HI\\t 111(111)ll ,-Hh"t'''~ On llU' Am2~l11, tilt' dlll'II "lpul ....

..lIt ,lIst) 1I'\t'lt ,I'. 1l11.JlJl~ tu the It'Qlqel ThiS alluw,; .111 I\J \!V;IY

IH,IIlCIl Wlll'll' N I~ ,)IIY wUld 1111111' 11l1CIP{'ulll>

T~w Am:>DO!L i\11l7D 1 I COnL)!I1\ d tlW'IOjHoqr;ltll t' Ill' l;-~I

(~IPCI tI,at 1\ rnrnpP~;t-~'l:1 Ilf • 1\ hll InCI '!TWllf"l lnllowt'd 11'r d

11 hll rt'ql~1P' The IIlCU' rl1('Il!"1 Ilas C<lIIY III IClll.lllll ',.IllY Cllil

(erl-Ill "'1J(~'1 th,lt ca~cddlllq to 'iHtlt'l word IPllqth", .... lld'qh;

fOIWclld Ttli' ~IPC I'd'l lit' 1I<;,,,d Il1l'dlll'! Dr hVll WrlY', \iVhf'11 till'

Ip,hl ..;.qllrll("lll1 callY HI 10 HIll 1I1Clt'flH'fltfll tS HltlH til,'
m!, Il11l!oql,lm It'qlstt'I Ie:, Itl;~dt'd Oil th.' 1l1'Xl dnck cyr.lP With

tilt' l WIPfll Y ()[ltPut ~·.J(lld 1,!tIS unl' (Y j 1 ~~IP(' ) 111lJ .... ',I'(plI~rl

till l 1l1i(lt1111',1lIWtIOll', Cdn hfl t')(t'ulted If tl1l\ 1r.-;:1',l ,,'qrllhcant

Cll I" I nvv thi' tnCfPIlH~ntpr passps thfl Y output word 1I111110d

dll'd and tilt-' f111t'rpprlH.JI,tll1 reql5fPI ,~ Inadpd wltll thp '£,al1lt'

Y word '.'11 Hlt' Ilt'\l clod.. cVl'lP (Y "J..lPC) Thus, the ')(-jmp

111111 Pl115tl uctll'll Colll IH-' "\~'l'tlfpd allY rHIlllhpI of tlllW,\ hy
lJ .... II1{j !hl' it',l'\l <;tqlllh( dllt ell )" tilt' control

T11fl l.t';' <;,}IIII'P dvall;lhlp 011 tllt~ n1ultlplpxer Input is the 4 x 4

tllp (-;tackl 1 tlt-' ftlp 10;; u-;t-'d to IHovldp leturn addrf:lss linkage
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WtWIl .'XI'Clitillq rnlcrosub,UlltllH'S I hp till' cUlltaln,:> d Illllll III

stack pll lilt 1'1 (SrI which always PPtTtls In ttl(' 1,,'\, fll .. WOld

WIIHI'" fillS allows stack refen>rH~p (1IH'ldtlun!'!. ("H'Pln~llln lw

Pf'rfOllnf'ct without a push or pop

Trw "itack poilltPI Opt'latt's a 0;; <111 1I1l r!('Wll '''Pllll1'''! V.... II I,

~ep.ir;Up PlJ':ih/pop tJlld till' pnahle 11It\lJI\ \-Vlli'n tht, ftlp PlldlJll'

Illput '" l OW and tllP push/po" rl1l'lll ''\ HI(1H, tilt' PI !~;H

OPPl.ltlrll1 ,,, f'llahlp(L HHS C,H.Jsel:- ttw ~tal'k P()Il'~j\1 to

IrlCrellll'llt and tile file to lw Wt 1t1(~11 WIllI 1hI' rt'qulI t·d 'l'llll I

Imkdgp ttl{' lwxl n)IClnmSl!,Jc1liJtl addr.~.... , fnllo\VHIl/ ltw '\1.111

I nutI'll' llllllp which ill,tlatf:ld tlu' Pl j~';H

It tllP frlp t'lldtll(l Input je:, LOW dnd th~~ pu~h/pnp (:nlllrill 1\

i (:W, d por npp,aflfHl orCln'i. ThiS impllps'Ow \lS<lf.lt' 1111111'-'

:1'll'lfl llllk;ltjP dllllll~ thIS rycl{~ and thus J ,phllrl fll)!!l '\(,It

111111111 1 ' IIIP IlPl(f lOWlnHIGH clock tt,lllSilioll I'.-Hll;,l 101

'-f wk Illll!lft-'1 I.) •!t'(II'lnl"llt If thp till' t'11ii11l1' I', HH,II

: l ,H:lliHl I', ldk"ll IlY till' slrick PQlfllt'! 1(''l,lt1llt·"" til dl~\i

"till" 1l1JlIJl

I Ill' ';l,tI'~ r,nll11pl 1'llk,l~Jf' I" .... !],·11 th,ll -Illy ('1)lllllnl.ltlllll (,f

p(l"IH'" \1111", III "',ICK 1I'll"tl!lCi'~ r <It I Il\' ·whll'V(',j Orll> 1I11t:!(\

ITI',ltll('tillil ',11111 (1111 IIHH , C.lll hI' p.',lrlIIJlI'd ()l!II't' tIl!' ... 1.1t~ 1(,

(t \/\hll·.. i\ ''''I'll, til' ,() fOllr 111 It I(l"llll'i.~ Illlll'} I III Ill' 'H'...,!PlI

1111' /~ HP flllHlt I~ ll .... t'd tu lOIn' ,llf' ;llill '1'.lIptl!', Il) II"
1'llldlY 11~I'1 1,1,1t" WIlI'll lIlt' i~ HC) "111111 I'"; LOW. "II '1

lllnlllJi') ,jll' I OW rpqald"~,,~. of ,lilY (dll"l 111Plih {"':-ITfll {Ill

[,I( II Y Plllplll Ill! fll~fl ha" ,j '>('p<lldll' OH lt1plll ',lldl li\ill d

('ilt\dlll'1I1itl loqlC (111(\ i.'.JP IH' {l"n'd til "tll.ll Y (ltll~Hll I hl~
,-III()w~ l\i!Tlplllq II) dif'PIPnl 11l1('1(llfl<,tIIWlllll'''' 1l!1 IHUlll'lITl

Ilu-'d cOlldlllOIlS

Till' 1\I1l7QOfLArn7911 frattlFP Illtl:f' "llItf-' Y OIlIPill", T111'1;,"

Cdl1 tw [l.1! llculdllv IISfdul III mdltary dpo;;lqrt<; I f'f/tlil Hill P\ft'llldl

G"ltPl'J SlIPPOlt 1-(lllljlIIl1"1l1 {GSFl In PlOVIl!I' ;-HltOlllrlllf'

cl!l'ckmJ! u! llH~ micrnprqcl'SSO! fhl: 11111'1 [1<11 l'tllllllJl (',jl,

ht' plal.'pd III tlif' /lt~h Inlpl~dalln' o;;toi-i!tl , and Ilrt·ptlHJldlll l 11"rl

o;;eqtJenc!?', of f1llCrOIl)~tructIOn\ Gill Iw ('l(f'('u1PII Via "'0(\('111<11

ace"" III thf' cootrol ROM/PflOM.

20-P;n Molded20·P", Side Brazed
PHYSICAL DIMENSIONS

["_C~H~~~~J' ,,'
r~~~~~~

,
'.,

28-Pin Side Brazed

2B·Pin Flat Packaqe

I G-;;-:.-_-;:-:-::",-;~:7ii I

: ':~i;l ,ii' :l''lfi
-- ,,:: + .

~._--~

"-- ,__J

:1- ~
,~'i

Figure 1.
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DEFINITION OF TERMS C.UIY out fro"" lhil inn rrnflll t(-!I

Oulputs from the A1l12909/ Am291 1

InpUIs 10 Am2909/ Am291 1

A ·;t'! \If 'iiymhals Ie; u,;rd III this rl,Ha o;hf..'f1 l '0 rt'l',,~~ent
v.11 ,ou .... 1111111lal dlH1 px1erpal r('fjle;ters and signal" lJ'ipd wIth

t'lt' .'\,n:,'qOn SH)CP its plinl:iph' application IS (is .) clHHroller

fel! a Plq:r(liIl11qram r;tore, it IS IlPCeS'iiiuy to dpfinr "Hrne signals
,)sc;n~ \att-'d with thp microc.ode 11<:elf. F-Igurp 3 III11stl(\'e~ theo
11.1<;IC IJ1Wtrn l ll1ectl(Hl of Am/gOg, lnernory, fHld rlllC/UlI\struc

11(HI tpy,c;lpi The detinltlol15 helP apply tp d-H<; ,lIdl!1PCtUIf'

rUIP(1

TI1T1P Pt'fl!!t! /(t'df'l 11

AII(IIP", If) 1111 ~")(i1I(II1l\elTl()!y'

(11<,111)( ':Ill! I,i {ill 11!IIITltlill!Hy.1I dddrl",\ f\.

C{)lllPlll~ ,d llw (nICHWJOr,1 ,.'oi ... lflr (al I'lJd'lll

,II CI)lltrld tnf'lnrHVI. If.., (llil r(l\\llrd il'!jI'.!('1

,'(jlll:liI 1" :1,;' 1I1'."Iwllon ClHr.';lIiv III'I/Ili " .. I'

ContPfno; cd tlw "'ICloproql,lI11 cnIJllf,'!

( (,ntPIl\~ {If ti'l- ti'ql'iitl~1

{\H1tcrlto:. lit nq; "u~h/p(\p ~1(H'k nv ddltiltlr)11

itH..' wOld III llll' loU! Ily fi.Jllr flit', ,Hhlll';~pli !"\'

ttl" ,LlC~' !'l,l!l'l" I':~; 11<.0 ('(lIIU'plll illy ,1 ' 1

,$ p\l,;;tWd IIi" ' " "f H~, II (~T!<{) ,1',II!l<:l'lll]("'"

push ril()\p,\ .: I f) tIl :-; I K I tl l'IIP iI~\pL'I'

')TKJ (-~Ik)" r;lKl . r~f\.n PI1v<,'l,11>(

(wily 11'(' ! l' k ptl,!ll"r dldlHlf" ,\.h"il .! ~ltj<,11 ,,,

Pt\P i' '1"1 \llnt'l! lIn' d,l{d dt)(''-, !lot 111(\\.-'" I U
, II \., " , 11 ~... \ I" (l

Exle,".' to Ihe Am2909/ Arll291 1

A
I(AI

I,WR

Inlernal S,gna'-

SP

I'PC
REG
STKO,SrK1

Control lines fUI address f,OlHCf' spl('('tl('H1

Conlrollille' fo, push/po~ >t,,,,k

Endhl~ lirw for IPtp",al dddll~S~, t{'qiSl~"

LogIc OR Inputs Oil eadl dddrl"";S OUfl1llt line

Logl{' AND II1PUt (I" fhp ~)\,nplJt IHlP"

OUII'1I1 Enahle. When 11( "HlCjH th" Y OUI

PUlS ai,' OFr (high IInIH'dllln-)

("ill' Y Ifl to thp Incrprtlerll('1

IIlPUh to thE:! illH~rnal addrp<;.;::: Il'ljl<,!('f

[l!lt'ct irlputs to the m,dtrplflXPI

Clnck input to the I\H <HH! J..IP( 1·'tW~(1'1 and

Push·Pop stack

I\ddfP",S (lUlplJtS from Am:?90f1 (/\dlirl''''' lnplll<;

to contlol rne010ry l

en
R,
Dj
CP

S" So
FE. pUP

RE
OR ,

ZERO
OE

V,

CONNECTION DIAGRAMS
Top Vi"w~

. (l'i'l<t1t ~r ...nA'
IO()", r~,l"",.,, ~"'MI ,Ill, :.

J LJ LJ [J U I i [] U 0 U !J UTI

r--·---~··

I L...----r.,--------J

I
I
t
I

L~, i

I

·:r )\ ~ ~( ,
. or,· ~o
"F'

,o,··!!
;, .... ·;ll'

l·rlC'<'

f,A1( f~',)Wnr [I
nrl,,' ., l-l

'''W~'

,~ Of"J .) ... ,

~U:J.r-~ -" '" ,,' '~ , " ,

[. " ,
1] lJ [] LJ LJ IT1TO'lT ~J

Figure 3 Microprog,ell1 Sequence, Control
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OPERATION OF THE Am2909/Am2911

r IqLIIl' ~) lists thp select cndes tor Iht! rnuI[IJJIt.·)(el. The two
,"t5 ~"p',ed from the mkrnwllld regi\ler (and additional com
~11l\,HIO"rtl IO~i1C for branchinq) detennlll{' which data sourcp

\)nt.'Hfl";' rht" address for fht~ nd)(t rllicroinstfuct;Of) rhe
1~()1l"'1l', rd rtw ~el(>cted Sf\UrCp will appeal nIl 1!1I' Y Olltputs
t- i,~\Jl t' » also show'.; the truth tablt· tor tlw Olltput control and
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for the ('o"tlol of Ii'll:' push/pop o;tacl-. ~'lqtlf(' (\ "hl)""\'''' III d." li\

the effect 01 So' SI, FE il,,,1 PUP on iI,,' !\,";''lO,) 1I,,'\(' I",,,
$Iqilal!- rh-tlll(> what <,utd,eo;s ..tpp~af" 011 tIll' Y /llllpUh ,Ind \'vl, I

Ih., <lat., ul aillhe il1lernal"'J!,~\e,s"'!dlLJe lullowlng IiiI' Li"I:!'
LOW tu ~~iG8.·-~-dSie-.·- Il';~ il~l<'; i11,lstl:itlflll, thp rniClUlllOl1!,I!ll

C'/ll/de, ,\ "!I~tllllNI to con'nlll 'Plt!e/!I)' -.1'1))1' 'Nilld ,I, th,' .II!

'1",·" "'I!' 'I" \oflW wo,d ~:, and til" !.'~Ir Wfllll,; 1/\ trw il'j<"!

110P ,t·~I.1 (-,)"ldll1 H,) tll1oU~lh Ftd

l

I
H

H

i Of TAL

Address Selection

s'-S~r~~~R~EI~~V ~~-~;~~T;f~;~;~~l

l I MICI OPI ograrn COIHlter : /-lPC ;

H ReQ"IO' I RE(; I
l Pu,h Pop ,"rk I sr KG ,'I

H 011 C'ct inplIfs t 0. .

Output Control

OE

H

l
l
I

V,

I
I
H

Synchronou~ St'dCl.. Control

f~- FE PUP

t
PUSH POP 51 ACK CHANGE ~1

H X No d',tngt-
L H

I
Increment c,twk pOinte! then

II, HI~h
push cunent PC onto SrKO

L<' ..... __1_.~o~_c,_f:~~_~:1_~.~~rflnH'llr slark POllltef' Jx ['n'~'t CllI"

Figure 5.

i""o~ IH~ "'" l -'> H -\ L.>-~~

K Ra
K + Rb

K I Ra
K I J

K Ra
K Ra

I( Ra
K Rh

l( • Do" I ,rHfl 0 - I nw, 1 - HlnH, '\SSllIne Cr.'" HIGH

!\Jot ... ~. T1(0,,, ,"p lontll(n, Ali ir8'!'l'lSd by It,,," Ill'" 10: pOinte,

Figure 6. Output and Interne' Next·Cvcle Regnter State, for Am2909iAm2911
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F,gure 7 ,lIu'trales Ihe execution of a suhroutlne usiny the
Am2909. The confiyuralion of F,gure 3 ,s assumed. fhe
nt$tructlOfi being C'xecutl)d al ally yiven t,me is thp one con·

tained tn Ihe 1l1lcroword regi5ler (IlWR). The COlltents of the
IlWR also COIIllOls (IIlLlirec.tly, pe,haps) the four siynal< So. Sl,
FE dlld pUP Th,- 'ta'ling addres, of Ihe SUllloulllle IS applif!d
to the 0 "'pUls of Ihe AI112909 al the appropriate tllne

III tht> columns Oil the left is the sequence of flllCI Olllst, uctl0ns

10 b ... c'C:ecutpd. At (lddress J+2, the sequence f'~l!ltl()1 pll,tlOIl

of rtw IlllCIUlllstrurtlOrl contains the comand "JUlup t(1 <;\Jb"

IOlHHwal A 1\t till' (lnHf -, '), tilts instluctlon l~ in tIlt' pwn
and thl' A!n)9UQ 1I11hH'i ,liP Sf'l11j) to f'',(pcutf' tilt' /1111111 .HII!

save thl' I(~l\lrll 'l,j'IrI'<'S "h,~ <'t,lt)f()utl!H:~addlt~sSA J~,lppllPd III

the 0 IIlPllt~ tr,'l, lllP~wn ,IIHI appcalsnn the YOlilput~ lh,
tlr~t Instr~l"[I('!' 01 thf' l;uhIOU!Jfll', l(AL IS dccp.~spd ,HH! 1~,Jt

the Input'ii 1)1 rll" ;.lWH On l1H' next clurk tr(JIl~lftPIl, I(AI :'
loarlf~d tI)1\\;)\" {lvVH ;Ill t l ;... Pf'lJt'{)'l, .:md Itw rt-itu'n add,,'\'..

J+3 i~ pushp.d onto ~lf' q,wk 111(' rp!Ufll IllstrllctH)ll 1-> i;'l(l'

cuted at ft , i l4!IlP H l <'Ifllil'u tlllllllq ch[ul Sh(lWIIlH ,lll~'

SUbl()lJflfW Ip'k.lnq ,,' ) ,1'(\,'u1 lit' liltl"1 rUll~,stillq of ~1111'y

olle mICI'lIlll';.!I,H'llCq~

19

o
H

X

X

if! ,11

I)

H

X

X

III II

x

.1'3

1\,.1

J'1

RTS

o
H

X

X

()

H

X

X

A"
.1.3

1
L
H

A

o
H
X

X

T,

o
H

X

X

Executo Cycl. To

Clock

Signo"

Am200'l
Inputs
fflom
~WRI

HAl

RIS

CONTROL MEMORY

~~;:p~gr.;~E••CU1t'

Cvcl. ~dn - . +sequ;;;ce;
rtlS! In5truction
".- -.- - ._._--

.I J I I - I

.1'1

.I' 7 I, ISA A

.1':1

;'. I
i
I

I
I ~~ I A~l
I " I ,.,
i I

I I
I. _""_ ._----l"""""".

Figure 7. Suhroutine Execution.

CONTROL MEMORY

J+1

I' 1

~

1\ /~;

J<1

J1TS

Ill' 'jl

x

<i

H

HTS

! ( /\. I '~I

1

I I

H I
II X

t\'3 OT I

J' '1 JAIl

J' J

IITS 111\<11

JSA 8 RTS

()

H

X
X

1\ '7

JSR B

IIA'11

o
H

X
X

!-\'( 1

J .1

A'1

11M

IIA'11

]

l

H

A

1\

IIAI

JSR A

o
H

X

X

IIJ'11

JSR A

o
H

X

X

.1'1

s,. So
FE

PUP
Jl.._

[

i E~.~c_u~·_2'-~i_""

Sigfl.als

~
~.~:l90.,t,9

'''om
~WRI

----- -1

I
I

IlPC

/""_,,,,1 I' STKO
STKI

R~QIl;fp.rs , ~Tj(.7

I STK1

I Am?909 Y J ,

f

O",pu. -~ .'

'~OM (YI. !'.'IJ_'1J___ Output ...

l Contellt~ r

of ~WR j I
\ Ins.Huctlon IJWR 11 (J)

1 IJelrlg

Ie,~cut.~'. . _.~ ""__ ""_

B R r~~

1\14 RTS

r--~.~~",~
~ Cvd.

I '0

+-~-
II f q

I
I

I

I,
I,

F19ur. 8. Two Nested Suhroutines Routine B is Only One Instruction
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._-------_._----- --- .-------------_.... _.._----_.- --------_..... -

M~?CII\II~M RATINGS (I\.~()!~which the usefullile may be impaire<.1)

St,)ra\l.e T."!nperatllre

TemperaIL"e (Amble"t) Under A'as

Supply Vollage to Ground Polt!l,tial
. .

DC Voltage Applied to Outputs 1m

DC Input Voltage

DC Output CUllent, Into Outputs

DC Input Current-_ .• _.... _--- ._--

HIGH Output State

- 65" C to +15(!' C
. - .-~._.- ._.. ---
--55"C to • 125'C

- 05 V to t /0 V

0.5 V to +Vee Illax

0.5 V to I? n v

]fJ IliA

30 rnA to I ~/.() rllA

OPERATING RANGE

STANDARD SCREENING
,CoIII""ns to MI L STD 881 f", 1:1.",. ( 1'.11 ",)

Step

fortH' l f'.jl.

f-r ..! !'I",11 Tt·q

;)llIHI' oup~ , .'!flr! I

Mil STD·sa3
MfI'thod

)(110

IOOR

1011)

l001

1014

1014

'1004

-r--- ._.._-- -~.__.,-_...
I

i Condit10m

,f)

I 24 tHiur

C 150"C

61) 'c II' ·150 ('
'C

1n cVdp<.;

'Fl 1<1000 C,
A 5, 10 A <1. ill1'(

C7 ~ It If "or '-14 ;:1 rI)l)ll

~;"" [)f' fn VI' f r' '

dl'fltlltlntl~ n! ~·.!lql 1.11

l\,l,J909/AIT12911N':, DC

1011'

IiX' ~.',

100"<,

100'~

100%

100%

-1
i A,nl909/AmZ91H>M. rM'
I 111(";,

i

1 (lfl\,

in<,rol: A,h11!,(\\1,11 S("!,",'lunq 11"'(0 I'll CLi~~ R fl~I"

1

Slltlqrr'llI\ ')

S'1l14I ',l.11' ')

".j·Jll\l'llllJ'l

S(djqrnllp 8

SlIhql I,HII' q

s..p behw..· Ie)'

1,'!I11lfl(lll<; ui \\IIHll

I TPO 5

l I PO 7

L TPD 7

L I PrJ I

L1PD . I I
l 1PO ~ / I

___" .~ •__.J... .. "_

[TPD

[ TPQ

L [I'll

L1P.p

LTPn
111'11

ADDITIONAL SCREENING FOR CLASS B PARTS
·~Ol "I,plll uhl .. fOr

A,1!l ~l(Il)qPC 01

Aln2~J 1 'PC :-----
Step

Aurn In

Eh:-ch H'il! r ':"'il

C;IJllQrOII(l 1
Sllt~I()IIP "7
Suhgln'rp]
SI,bqfPUp l
(;,1 hOI Oil P q

l-~;~~~;~"-- r-·-·-------···-- ..' ··-----l-.-••-,----------'

Method Conc1itiom: Am2909/Am2911DM8, FMB

100%

51l0.

ORDERING INFORMATION GROUP A SUBGROUPS
(.1\ defHlrd in Mli St D HRL PH'lhod ~\O()~d

I y~w

i\1p,'d ...d Dlf)

H .. ,mpllt' flit'

Herrllp.ll( DIP

Hpf,n"'lr FI,l! P II<

(lWp

r ,'r'l ~ ", I .-11 iii I'

I ~ .' Ill"

, /[1 I'

m ·c
11)5 C

I,:,

me

A10290'l
Ordpr

NtHnhf'1

AM 790'lPC
AM 7909DC
AM7'109DM
Arn290'lf·M
Arn790flXC

Arn7S'l11
Order

Numhl)'

AM79i 11'('
AMl'Jl1DC
AM7<11111~'

Suhqt,W(I

g

11)

11

DC
DC
DC
f=:,Hl;"tll)"

r \JI'C'lon

C:;wltrlllllg

SW1ldllnq

S\N~tr'llnq

TCl11pl',atu'f'

)';1 I

""Pj"'I,lIIJI ,.

~.1d""LI'III"\ P"h"j 1"1\1\[","' ,'U';'

~1"H'I';JIf' P"II",I "'''"j"'- "' ,.
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Min. (No'" 21 M.x Unit,

r -1 -,-
T

-,
24 I

1
I- i Vnlic;

!
24

f
i 04

I o 4!,
I

'v 11 '\1
or>

lOrnA

;' 6rnA

'0' 80rn i ",

'01 l}nH\

iN()1!' ;;,

Mil

COM'I

101

Test Condition" l '" (J t" 1 I.,
llOl1

1 lOll

40 nlt\

Vcc - MIN,

V'N V,H or V,l
Output LOW VollltQP

ELECTRICAL CHARACTERISTICS OVER OPERATING RANGE ILJIlI~ss 01l)~IWISe NO!l'd)

Typ
Parameters Description
r-----r---.-.----. -----1-------------- T

I VCC" MIN l
VOH I Output HIGH Voltage V V V

j I IN I H or I l

! I

J
Input HICiH t evel Guaranteed Input 10gln,1 HI(lti

VOITitqf! for all inputs

Input L( lW l.-vel
lil'rtl i)l\lttpd Input loqlcal l.OW

voi!"Iqf" for all inputs

\~ I I 0,:

011
Vall.,

J"nl\

."i\

Vel:

1
....L

/0

70

Ion

I OR

1 ~.

on
0311

40

40

20

02

(11

130

I
_1.. J_

ISmAVcc MIN., 'iN

VcC MAX.,

V,N (l4V

VCC MAX,

V'N ) 7 V

Vee MA:-:'., en, Pllshd"l~l

VIN lOV (llh"I"; (N(I\t' (;}

I
I Vcc' MAX.
I

! Vrc' MAX (No,p 41
I '" - T
I Vcc MAX., I VOUl 041,

I m-'2,7V l-VOUl ;'7V____._. L____________ __ __

Input HIGH Currrnt

InpUl HIGH Cur lent

Output Of F Currpnt

Ourput Shor t (.r CUlt Curren(

INot.31

Input LOW CUrrpnt

'n
10/1

1(111;

~'J("TP~ I '·l.' ('''lll',nn, sh(lI"oJ'\ .1" MIN (Jr 1\11\". 'I';f' 11lf;> ,iPP10PI,,,,,tfl v,lillf' 'i) t,p,~ ,"1 ~ I, ",1' 'f'II~tl(~ fp' lhp :1111'1

'y;"( ,,,,I 'I'~"'" ln' af Vee 5.0\'.7" (' ,It 'Illenl ""Id 'na><II'lulll 1(I"ldJ'1!-l

l r";,,. '''''-'1,' "',1" opp O\lfl'~'1 ~t,ou!d !'l' ~h('>, lpd itt il tlll"lP:. ()\l!i'!ll(lJ' <)1 thp ~.,," III It'''.! ..,t"lll"· 'lUi e><.' <>.-"l (1),., Sf'l'l')n"

-1 ~'\oph,. GN[) fa C" R O. H 1 . R-;>. H.~, (')fl O OR, ()R'). OR] (leI. D I . I)., ell"1 1'1 tl,,,,, .r\ll'll'; nl'PIl 1\11"IIII'u,o;nI1f''' v.'~'" '1,'

I nw to HIGH 1o, I" tr,ltl!i'Tton

oS 1 Ill> 17mA gllAr~ntcp: 8flPI"n only In "0 y 1. Y'] and i 3
6 r (H ,f)~ An17911. 0, And f~, rUB tntflrrll)"V conner-ted I olH1ing ,s doUhl~ri l to san.," \In 'J,,!" itS P'.l.,!1 PO~11

8



-151-

SWITCHING CHARACTERISTICS OVER OPERATING RANGE
All paramrolflr'i are glldlinltl'ed worst ca!ioe over the operating vollaqe ~lnd tPlllpP1atlile rangp for thr' deVH'f-' typP

(Grad.. C 0" C 10 • 10 'c, 4.7!iV to 5.25V, Grade M 55
0

C to I '25 (' I\~;V to 5.5VI

TABLE I
MINIMUM CLOCK REOUIREMENTS

T /I Bl E IV

SET UP AND HOLD TIME
REOUIREMENTS

fXiERNAl
I, til

INPUTS

flF '10 !In

HI I ~. 0

PUSH'P( 11' 7\1 :,1]

rl 70 (1

en I', (j

D, 70 0

nn , )0 (1

f'0, -;1 40

Trf,t) 40 \1

('

r

M

M

M

GRAnF.FUNCTIONAL
PATH

IS, So I Hi

V, Cn '4

::u;

'I"~ 4~1

,'0 :17

40 ~ln

}f) .17

lR

I' .,.,

~l'

TABLE 11

MAXIMUM COMBINATORIAL
PROPAGA TlON DELAYS

K::::-; OUTPlJ IS!

INPUTS .~
or

I'

F,g",e 12. Switching Waveforms, See Tabl.., lor SpecifIc Val".,



TIMING fOR TYPICAL COMPUTER CONTROL UNIT

F,gurp 1,l i1'u~tlrltP~ a typical computer cOl\trol Ulllt using the
Am2909 01 Am2911. and Fiqurp 14 shows the probable
ellt",al ,pf't'd path. A cycle is initiated by it clock LOW·to
HIGH Hlq.'. which neposlts a new mICroinstruction rn the
PIiJelille ,elllStei (j.J word reglste!), From the microwOId
reYIstt>r, thp basIc sequencer instructIon {Col1tinue, JSR, RTS,
Branch, t"tcl aru1 ttlf~ ('onditiondl ctllttrl,1 dIP SEill1 to conlbina

,,'I.
1'''\ ,~, , ,.

. l"'l'lI"'l{ e' I n~1T Ill'II('11

cc 1:()'l<I':r", ('(lllppi

q,\ r~r,\", I, ".1(;'~~"
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tiona I 10qll which C;til modify Ttlf' H) ...t'llI~t'l)JI dpp,llH!r1q .1'

tlw qdt'i:. hils 1)1 othp,1 I;ystt'm .... )t<l!ltlf)!l·, I h~' r omtll!',': ,,'Idl

ICHlle qt-'rH~rd\t's tht" :'f:qlJ~~llcel I \)!!tlol '",lqllals ~;fl 1.), f ~ ;11 HJ

and UHIY (11 llu.J dpfHnplldlP tdd'P,,':. thflfl df'I't',It" .jr tl'I'

5('qUP'''ct~1 IIUlllUb Y.•HHi tlitl Cillrt'')/lIHHllnq r!'1..;"r[n"!'.·' iv J

l~ frtclll'd frnm !hf' ('ona':! Hf)M UtI ,IJI'1H'xl {Iod. !',)\".'I<)

H iGH t'{I.,l'~ tIll' flPW 11: ,1' til \11)11 I'· In,'dec! Illtn Ilw Inlf.l lW( II (I

lP.qIStt'~1 I\, df\f;ldl'd !Itl,dJ"-"Hl" 1'( tIll" ~rdllt()('turl' dlll'Ildl" If~

tht' Anl~)C)U'.-l clpplll,'t'! I' ql III ,t~,

I l

I

-" ------l--L

J
_:. \"

, .' '" --
'" r--

---------.

Tflf'
J I

FIgure 13. TYPIcal Computer Control Un,t

••--'_l>LloL.l£JL:""'-' .._, •

1-
7

-------'---I •
I- ------- - _. -

-I

---•._-

.• L. ..... _ .._._

I
!
I

i
-----1--

I

"),011'<' 1 ;:1(1," '(l ('\t1~"JT (\"'"",10" .,1 pip",!,,,,, "'Q,'tlp. :0",> 11':P' '.)1 Arn)'·: :,1)'
'·l",.. r'lV 11""\l9~' ~f~'h",·,I"'I1M; I-'Q' ',n:)~ :n'l" 1(,' {'I Ill} /SOll .1, Hi "\'

(('ifni· '·',~t,..lrr·l' 'h"'~V lin,·, So ~~ I :~. t(~" "I'/.':i1" Sel! 1 ..:I!'lp :.

4 C,)ntrol Rnp.." .'''(--'~<;'. ".,'",."

r;, S"" In' TII"4" cd 1~'I"'II"'p' ql';ff'" 20" .. t"J I\I'·~"}I l;O!

f, T" ..... p 'ror" .. tAbl .. So <'1 '0' In, l" ""'~' hp Ir"1(' ""O;Jgh to ~~, UP ".'Pol'"'''l''' n'llplj' l,.~ '.hl'> til'" I" ; i'lI l q <; I!'.~ ". 'n "1

'~_)Utl'd' C" • (n.d 'nil ... ) 1('1""" .'p I,"'P r 1',:, ...

Figure 14. TIming for Architecture of FIgure 13

10
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TYPES SN54S482, SN74S482
4-BIT-SLICE EXPANDABLE CONTROL ELEMENTS

BUll EllN Ml DL S 7612384, MARCH 1976

• 4 BIt Slice is Cascadable to NBits

• De~lyned Specifically for Microcontroller/
Next-Address Generator Functions

• Increment/Decrement by One (Irnmediate or
DIrect Symbolic Addressing Modes)

• Offset, Vector, or Branch (Indexed or Relative
Addressing Modes)

• Store Up to Four Returns or LlIlks (Program
Return Address from Subroutine I

• Program Start or Initial ize (Retur n to Zero
or Clear Mode)

• On Chip Edge-Triggered Output Register
(Provides Steady-State Micro-Address/
Instruction)

• Hlqh-Density 20-Pin Dual-in-Line Package
with 300-Mil Row Pin Spacing

;(;llp1IOn

SN54S482 , .. J PACKAGE
SN74S482 __ . J OR N PACKAGE

(TOP VIEW)

-
: eye'"
lPro,

il15tr til

,)I ;11'1111

lilt' 'S48:> " d tll'lh ppdOlrnance Schottky TTL 4-blt~lice control elernent fOI LiSt: In any computel/colltrol appl;cdtlon

't~qul' 1111) Ill·' eoupltllg of high-pel formaflce hlpoldl' speeds with tlw flexrbillty ot nllcroprogram control .mel hit ,i:c'~

L'Xpdl rddLJiI tI y. Wtl\~n used as a nex t addl ess generator, two 'S482 elements can dodless up to 2b6 wor ds of

1l1lCl up' ogr dill; three elements can addresss up to 4096 words of microprogram; or a number of 'S482 elemenb call

q'~IH'rdt'~ N words in multiples of four lines.

Lurnpi ",'d <It <111 output I egistel, push-pop stack, and a full adder, th(~ 'S482 provides the capability to impl"l1lt'nt

rllulllliVdY It-sting needed to geneldte or to determine and select the source of the next functron of rllicloplllCji.1Il1

dddlP".

nctlOnal block diagram
1
I

]
j
~

11'" 1(11' J'

1 H :j,HO

,I)
Ir---------

S5 S6

_ __.-1-~ ... . __

H
a
L
D

ADDER

e,

CK 4-WORD fl
.... PUSH/POP -_£>0rx:
f- STACK CZ

CARRY 0 (FILa) DOUT u

-L__

CARRy INPUT CLOCK CLEAR

f~I,~~l=tt D'-~4-~-CK CLR

-- -- ,,- 4

DAfA
IN

TENTATIVE DATA SHEET

, d',rUIII"IlI prov,ddS tontatlvo information TEXAS IN ST RU M ENTS
:ldV. product. Texas Instrunulnts reserves ! "N('OWPOR A. T E- D

'Iyll~ to chtlnga SptiClfications tor thl! '-'OSl Of-riel 80)( -;012 • CALLAS T~ ... AS -'5222

dlll.:1 In dny ,nann8r without notice.
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TYPES SN54S482, SN14S482
4-BIT-SLICE EXPANDABLE CONTROL ELEMENTS

III adder (continued)

4 Start at zero 01 anI' alIt! IIlf:IPllIent on each c1or;k (select lelO plus le'o plus C<lny, tllt'n sele"l ;1'1, I'" !'

plus carryl, or set regisH" to N and decrement B (see 2 above),

5, No change (carry input IS always active and removal of carry r;ombilled with elthel the ALU <ll 'I (/,,11' ",,,

mode will retain the current address).

Unconditional jumps can be impleml'nted by applying and selectlllg the 11I1)lP din·ctl,. floill tlw d,('il "\iil,".:, ,I,,·

output regiqer, Offset can be accompl,shp,d by summing the output registrr with fil( oft'.Pl I1Id'l"lllld" (II, 1'1,,·, 1:1 ,. III

callY low.

TIll' ALl! functions are shown in Table IV.

TABLE IV. ADDRESS CONTROL FUNCTIONS

\

INPUTS INTERNAL

l:i

o PLUS 0 PLUS C·in
.~-_._-

oPLUS 8; PI US Coin
.. _- -_.- ----_.. ,- .. - _._- --.--_. -- ..-
_~,~~LJS O_rl US C~I1__ 'j

AI PLUS 8, Pl.US C in
---.--."' .. -

)mpound generator functions

Sl S2
~~-!---~~-~-----_.

H H--- .~-

tJ~ :
As the fllllf:tlOn·select I Illes of the register sources, push·pop S1.lf ~ ·PHI "ride' atp. independen1, campoli"ei fUl1,:!""'" ',II'

he selectl't! to occur on the next clock transition,

SutllOlltlne branches and returns call he Simplified by sav,nq Till' ,j'1\,11l or link ddd,,~sst!, in lh\' 1111;,1, pop qdt:k ih,',

branch and·save function call be accomplished on the same clock ',[llf' I:> tollows:

DATA-IN

Branch address

ADDER

Zpro v1us B plus one

(51 : H, 52 ~ U

PUSH·POP STACK

Push

(53 54 HI

REGISTER SOURCE

[);ll,lln

Ur to fOlll branches can be made With the return stored in the 4-word push-pop stack.

bsolute maximum ratings over operating free-air temperature (unless otherwise noted)

Supply voltage, V (:C'i(<<sePJe,--flN:lro'lltr<e"lt"}~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Input vol t age .

Off·statt. ':utpU[ voltage

Operatillq flee'ilir temperature tanql'. SN54S482

SN74S482

Storage temperature range

OTE: 1 1\11 volt;-lge v;tlup", arE' with rP'spp'i r to network ground terminal.

-------- '7 \j

51', V

b ~) V

55 <: r(1 l/~i C

o C 10 10 C
65 C 10 1~j()' C

J I., 3'

TEXAS INSTRUMENTS
1""( IlH l'IlH", II [)
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TYPES SN54S482, SN14S482
4-BIT-SLICE EXPANDABLE CONTROL ELEMENTS

:nmended operating conditions

'v't1y voltage, Vee

·Ievel output current, IOH

p tlnw. I,;U

rallng flee'~l1 temperature, T A

--f~c~==~~::~ MINSN~=8~:=- UNI!

~. ~~ ~ 5_,5 4.75 5__ 5.??

Carry output .__ -i----..----.- --1 _._1--1

Any Foutput i -2 2
Carry output t-----··-·-----·----1O-------·---;O

·!"vpl output cu'rpnl. 'OL 1-------''- ---'.---....'-' .. .. ,. .. ... -------.------- ...- .. ----- 0'/\
_. '._. ._...!2ny !:._~tp~'____.._. ._._ I 16 . .__ . ~

DaliJ·,n, 55. 56 i or ot

:;:~' ";,,dd,,-~~~~f~+= __---=--!~-::=::--J- '"
________. -1~---C-le.;..a-r--i-nactlv_e stilt'!.. . j a I O!_~=-~:--:·. _

Clock (high or lowl ' !,D 30
• Wlll1h, 'w ( ) ....----+..--. 15 ! ,";

-k-,n-~~-;r-is-e-;~l~,~~-----..J----:='-I:'-'la:::·-in,,'·=~:;s~-- ----------.-- -tt-- ;it ------- f----~-~-,)-------==--~·-··'-':--·~-1

j time, th ~~;-~~---.----- __ ~1;F::-=----;~:_:==:_=i .
S3,S4==1- :~

1
125 . 1---~.r----2S-- ···~:!._t _I .I

! .1"()W I'Hlwates rhat tht:> r.'Sing edge of the c1o( k pulse Ie:; Ilsed for referp.nrl~.

trical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted;

PARAMETER TEST CONDITIONSt

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

~~11T.1
,i j
v --1
Ii

0,5

III .\

rnA

InA

V I - 0.5 V
Low If-vel

Input CUr r~nt

__H_'llhlpve l

___I n_p_lJ_I ,_'lJ_,_,e_,,' at maximum mput volta2~_

S 1. S2, Cm 50------------t--.---.----- j

t--:5:-:-3..;.._S_4..;.._S_5..;.._S_6..;.'_C_lo_c_k_+-\i'n-:-=--l'VI,!l'cX,~_¥t~b""~'---l======~""",?1 OO~,*=====-' 1on ..J I {
Clear '-'-' 250 ----)50 :" . '
A ny A ---------"-1"-50-'-+-------- - ..-·~-,J;;-l

---. -------.------1----.--------... -.....------------..------.- t
r-2~' 52 1--__._. -._-1_-+ .__._

C·in --0.8 QJL

1------------!.:.~- ... .... ..2.c?__
? /1----------

53, 54 1f-A~S5:S6.CK-- Vee MAX,

Clear 1- --'-4 4

_____Sh_(~'__t '_C_"CIII 1 ou tp~:o:.~. ren t_~_'. 1_v_c_-C__:_M_A_~__ ~' -~~_-_-_-_'-...~f--_--..4-0..-__-~- :{~;- ----40--- -----:~\~
:....__s_u_p_P_IY_'_u_,_'e._'_\t .__i...,_v_c_;_C__M_A_X . -'- 9._0 ! 30__ . 9_0 __~_~

r cOr"'l(litlons shown::;tS MIN 01 M/\X, use the ;rppropfl.1tf' "·.~lltle 5f}p.citled lHI<!f>r rp.( {lfnrnondpd npf"il1lny ()'Hlllt')!I".

typical \,;:ll\l~<' :)r ..... a1 Vee [? v r 1\ - 25 'c
)t rnOl A I/!(irl Oll~ OUtput ,hould he shorted 01 i'J ,irne.

TEXAS INSTRUMENTS
l~l()HPf)r~""lf ()



PES SN54S482, SN74S482
!IT-SLICE EXPANDABLE CONTROL ELEMENTS

tchlllg characteristics over recommended operatiny ranges of TA and Vee (unless otherwise noted)

15 25

12 20

12 18

10 18

17 25
12 25

----[~ - r-~ "---.- -----..----..,SccN-!i-4-S-4-8-Z--,----::-:-SN74S482 1_""'-'-.,-----,

:_~~~~~~__ , ..~~~_~ ._~~. ~~~CO~Dll~_~~_. MIN Typf MA~_ .M_I_N_T~~_~~X~rUN.IT
~!.._---- ('[l)L:K IIATAOUT t- l_'2__3_0.-t. ~~__2~ n,
If'>l1 1-__________ ;----. 1_5__3_0-;- r _
IpHI I CL[AH lJl\ TA OUT 12 25 ""

Ipl ;-=_i---~~Af;;~·):-,~-f-CARRY OUT :~ ~ ~~l~~! t-----..,1-=2----::2::;'):--t----:-:-------:-;::;-T--;:-

~ff~~~=-t' l~~T,,\-~--- --CARRY OUT r=----~----------~--.-~-~--,·_-~=~=+-------.=====~~~-=-~~~-~+--n-s
~_~I._ _ _ --'- --'-_ _ -.L 12 _30 __~ _

\'.,1 1 1""" ..':11<1,1\ ll'~dl 'vel. ~JV,TA- 2~"C.

(0'"
'1tiJ

376

TEXAS INSTRUMENTS
T1XAS INSlRUMI'<f' Rfl/R,f', IHI RIGHI HI MHI lHAllCII ~1 AN! IIMI
IN ORnlR 10 IMPROVI lilllGN AND TO \UPPIY HI! 81\1 PRIJl!Uil PUI)lBII
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