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SM~ENVATTING

Dit verslag behandelt een Algol computer model (simulator)"

van de kleine PDP-8/1 digitale computer. De simulator is

gemaakt om te dienen als een middel voor het meten aan het

werkende computersysteem. De verschillende aanpakmogelijk
heden van de simulatie worden in de "theoretische achter

grond" eerst besproken. De simulator bestaat uit de centra
le processor, disk en teletype. Ret simulatieprogramma de
codeert aIle machine instructies en voert de executie uit
net als de gesimuleerde computer. Woordlengte, nauwkeurig
heid van arithmetische operaties en program interrupt mo
gelijkheden zijn behouden. De tijden van de simulator zijn

gebaseerd op de echte tijden van de PDP-8/1 operaties.

Ret afstudeerwerk levert een interpreterende simulator die

factor 100-120 langzamer is dan de PDP-8/I. Ret simulatie
programma is achter dit rapport bijgevoegd.
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INLEIDING
j

Meten aan een werkende computer blijkt steeds meer te helpen

bij het ontwikkelen en opstellen van digitale systemen. Er wor

den hier bedoeld metingen aan effectiviteit van opgestelde

systemen en utiliteitsmetingen van systeemonderelen (b.v.

wacht/responsietijden, data channel belasting, geheugenge

bruik). Ben digitaal systeem zonder een speciale uitrusting
is meestal echter niet voldoende geschikt zulke metingen

te ondergaan. Naast on-line metingen met behulp van een extra

hardware en/of software is er een zeer atractieve methode 

siroulatie.Een groot voordeel van simulatie is dat het onder
zochte systeem niet aanwezig hoeft te zijn. Simulatie kan

vrijwel overal worden toegepast; bij een onderzoek aan een

afzonderlijke computer, een computer met zijn interface, met

of zonder belasting en zelfs ook bij komplete computersyste

men.

Het is de bedoeling dat dit onderzoek de ervaringen op dit

gebied uitbreidt. Simulatie is in princiepe altijd mogelijk.

Ret is interessant te onderzoeken, hoe bruikbaar is de simu

latie als een middel voor onze metingen. Als practisch voor

beeld is een bestaand computersysteem gesimuleerd, en weI de
PDP-8/1 computer die op de THE voorhanden is en dus tot in

details bekend. Daarbij dient nog een teletype en een massa
geheugen gesimuleerd te worden om dat systeem bepaalde stan

daard taken te laten uitvoeren.

Als het simulerende systeem werd de nieuwe Burroughs B6700

besloten te gebruiken. Ten eerste, omdat dit systeero op de THE

"het systeem" van de toekomst is, ten tweede, Burroughs Exten
ded Algol voor ons doel de meest geschikte programmeertaal
scheen te zi jn. Het \7erken met B6700 leverde aanvankeli jk

veel problemen Ope Het systeem werd veel later te werk gesteld

dan er gepland was. Er was ook weinig literatuur over program

meren in Burroughs Extended Algol. De eerste testen werden op

de terminal TC500 in de afdeling bedri jfslcunde ui tgevoerd die

aangesoten was op een B6700 bij Burroughs in Amstelveen.
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2J THEORETISCHE ACHTERGROND

2.1. Simulatie van digitale rekenmachines

"Simulatie is de imitatie van een systeem door een aan

hem in zijn essentiele eigenschappen equivalent ander

systeem", V. Risak (lit.1).

Welke eigenschappen nu als essentieel worden beschouwd

hangt van af waarvoor de simulator gebruikt zal worden.

Het is daarom belangrijk voor een simulatie deze essentie

le eigenschappen vastleggen om de beste resultaten van het

onderzoek te halen.

Typische toepassingsgebieden van de simulatie zijn:

- technische of biologische systemen (continu of discreet,

deterministisch of stochastisch),

- verkeerstheorie, sociologie en economie (continu of dis

creet, stochastisch),

- logische netwerken (computers) (discreet en determinis

tisch) •

Een simulatie van een computersysteem is aIleen dan zinvol,

wa~~eer de gesimuleerde computer niet ter beschikking staat

of - b.v. voor testen - niet voldoende testcomfort verschaft.

Opbouw van simulatoren is afhankelijk van hun doel en de

aard van detaillering van de simulatie wordt bepaald door

welke metingen gedaan moeten worden.

In het geval van computerontwikkeling dient de simulatie

om op papier ontworpen digitale netwerken enerzijds op 10

gische fouten te onderzoeken en anderzijds, om meer ont

werpvarianten met elkaar te vergelijken.

Meestal kan men met ontwikkeling van systeemprogrammatuur

niet wachten totdat de nieuwe comnuter klaar is. In het

gunstigste geval begint men met de programmatuurontwikke-"

ling meteen na het vastleggen van hardware-specificaties

zodat de software als de hardware gelijktijdig klaarkomen.

Speciaal bij procescomputers kan de simulatie zeer nuttig
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zrjn. De taak van een procescomputer is hoofdzakelijk het

uitwisselen van data met het bewaakte proces: Daartegen

is het informatieverkeer tussen computer en operateur re

latief gering. Op grond daarvan winnen we door simulatie

van een procescomputer op een andere computer veel aan

testcomfort.

Ook als onderwijsmiddel kan een simulatie van een digitale

rekenmachine grote diensten bewijzen. Naast complete simu

latoren van verschi11eride op de markt verkrijgbare machi

nes wordt vaak gewenst een sterk vereenvoudigd rekenma

chintje met een speciale instructievoorraad. Omdat voor

zulk gebruik de uitvoeringstijden geen rol spelen kan men

deze kunstmatige rekenmachine gemakkelijk door simulatie

realiseren en winnen daarbij het grote voordeel van hoge

flexibiliteit.

Tenslotte wordt de simulatie ook gebruikt voor voortgezet

gebruik van oudere programma's bij overgang van een machine

naar een andere, voor vergelijkend onderzoelc binnen een

comnuter-familie (b.v. een programma kan met behulp van

een gedeeltelijke simulatie gedraaid worden op aIle ma

chines van een computer-familie).

Een uitvoerige lijst van meer mogelijheden vindt men in

literatuur 1.

De belangrijste eieenschappen van een simulator zijn:

a) snelheid

b) flexibiliteit

c) tracingfunctie

d) gesimuleerde tijdmaat

Ad a) De snelheid speelt een grote rol in die gevallen

waarin de simulator langdurig en intensief V'lordt gebruikt,

zoals bij het voortgezet gebruik van oudere programma's

en bij compatibiliteitsonderzoekingen.

Ad b) De flexibiliteit is vooral essentieel bij hardware

simulatie, bi j programmatuuront\'vikkelin~g voor een nieuwe
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I
rekenmachine en voor onderwijs.

Ad c) De tracingfunctie is erg nuttig bij de programmatuur

ontwikkeling.

Ad d) Een gesimuleerde tijdmaat is bijzonder belangrijk

bij het uittesten van details van de hardwarelogica en ook

voor het evalueren van hardware en software voar real-time

systemen.
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2!2. Simulatiemethoden

Gegeven zijn twee rekenmachines C1 en C2 die meer of minder

sterk van elkaar afwijken. C1 voert gestuurd door het pro

gramma Peen transformatie uit van de ingangsdata X in de

uitgangsdata Y.

x y

Piguur 1. Opgave van de simulatie.

C2 zal na het invoeren van het simulatienropramma S(C1)
.J.. .... )

op de zelfde ingangsdata X de zelfde transformatie uit

voeren indien hetzelfde programma P de computer C2 zal

sturen. Omdat de transformatie van in~ang naar uitgang

dezelfde is zijn C1 en C2 nu equivalente processors. Af

haru{elijk de aan de simulator gestelde eissen kunnen ook

de tussenstanden van belang zijn.

Hoewel een simulator voor elke speciale taak en voor elke

rekenmachine meestal opnieuw geprogrammeerd wordt onstaat

hier wegens de overeenkomstigheid van simulatiebedoelingen

de vraag naar de realisatiemogelijkheid van een universele

simulator. Bet woord universeel kan in dit verband twee

verschillende dingen betekenen:

1. simulatie van een rekenmachine op verschillende reken

machines,

2. simulatie van verschillende rekenmachines op een reken

machine.
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Ad 1. Dit is het bekende probleem van machineonafhankelijk

heid van algorithmen. Ret is voldoende het simulatie pro~

gramma S(C1) in een machine onafhankelijke taal (Algol,

Fortran, Cobol, etc) te formuleren. Na vertaling met behulp

van de bijbehorende compiler wordt dan het gewenste program

ma in machine code verkregen. Zoals men nog verder in het

verslag zal zien levert deze in princiepe zeer eenvoudige

weg nog genoeg moeili,jkheden Ope

Omdat de meest algemeBn gebruikte machine onafhankelijke

talen hoofdzakelijk op effectieve numerieke berekeningen

gericht zijn ontstaan bij het simuleren van de'detailstruc

tuur van de gesimuleerde machine (b.v. woordlengte, schui

ven van registers) erg ingewikkelde en vooral langzame pro

gramma's. Toch wordt deze mogelijkheid vooral we gens zijn

grote flexibiliteit aanvankelijk vaak gekozen.

Ad 2 •. In een situatie van het simulatie van verschillende

rekenmachines op een rekenmachine denkt men aan een specia

le computer met aangepaste software (speciale simulatie

taal) en/of hardware (sneciale simulatiemachine). Een pro

gramma geschreven in zo' n sir.lUlatietaal ,kan er ui tzien als

een formele beschrijving die hoofdzakelijk bestaat uit de

finities (geheugenstructuur, instructiecodes, etc.). De be

schrijving kan ook een fill-in-the-bla~~ vorm hebben. Onder

de speciale simulatiemachine wordt verstaan een rekenmachine

die zo flexibel is dat het weinig moeite kost om de machine

in een andere om te zetten. Rier kan men denken aan de

Burroughs B1700 machine die o.a. een variabele wordlengte

heeft (defined field operations), de mogelijkheid om nieuwe

instructies te definieren (microprogrammering), etc.

Bij de constructie van simulator S(C1) (fig.1.) heeft men

nog de keuze van twee werkwijzen die ieder ook in sommige

andere systemen wordt toegepast:

1. Vertalen (compilatie).

2. Interpretatie.
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Ef bestaan ook verschillende tussenvormen.

Ad 1. Vertaling.
De simulatie met vertaling werkt in twee delen. Eerst zet

de simulator, gestuurd door het simulatieprogramma 8(C1),
het in machinetaal M1 geschreven programma P1 om in een

programma P2 in machinetaal M2 dat gezien de input/out

put-transformatie equivalent is aan het op C1 lopende pro
gramma P1 (zie fig.2). Welke tussentijdse toestanden in P2

optreden is voor de simulatie onbelangrijk.

)(

Be~IN )

V£RTAL1NG

Pf
,s(Cf) P2.

VITVOE.RtN

VAN P2

( tIND

y

Figuur 2. Princiepe van de compilatie-rnethode.
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Ais tweede deel wordt pas de eigenlijke transformatie van

X in Y doorgevoerd.

Deze methode is de meest voor de hand liggende bij simu

latie binnen een computer-familie of als het gaat om twee

overeenkomstige rekenmachines (grote compatibiliteit).

Ad 2. Interpretatie.

De simulatie door interpretatie wordt direct zonder essen

tiele voorbehandeling van het te simuleren prograrr~a uit

gevoerd (fig.3). Ret programma P1 in machinetaal M1 van C1

wordt onveranderd in C2 geladen. Dan pakt het simulatie

programma S(C1) telkens een instructie van P1 na andere

en stuurt de bijbehorende subroutine aan waar de over

ee~~omstige instructie uitgevoerd wordt. Zo gedraagt zich

de machine C2 alsof het de machine C1 was. Belangrijk is

dat tljdens de hele simulatie het programma P1 in C2 ter

beschikking is. Meer over realisatie en organisatie van de

interpretatie-simulatoren wordt in hoofdstQ~ 2.3. besproken.

Hoewel de simulatie van digitale rekenmachines zowel met

de compilatie- als ook met de interpretatie-methode met

succes kan worden uitgevoerd kiest men in dit geval - in

tegenstelling tot gewone programmeertalen -, vooral in het

begin meestal de interpretatie-methode. In het volgende

zullen de sterke en de zwakke kanten van beide methoden

worden behandeld.

De compilatie heeft de volgende voordelen t.o.v. interpre

tatie:

1. Tijdwinst. De instructies van P1 behoeven bij de compila

tie slechts eenmaal bewerkt te worden. Dat speelt een bij

zonder grote rol vooral wanneer P1 iteratie-cycli bevat.

Het lean afhankelijk' van het aantal iteraties een grote

factor in de tijd schelen.

2. Besparing van gehuegenruimte. Omdat bij compilatie de si

mulatie in de bovengenoemde twee fazes verloopt, n.l. de

eenmalige vertaling van P1 in P2 en de uitvoering van P2,



x

N

12

INLADEN P.,

VOL GoEN!)E

INSrRUCTIE
HALlN EN
DECOt>lREN

B ijBE HoRlNIJ [

5<JBROUTINl
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3

elND[

y

Figuur 3. Princiepe van de interpretatie-methode.



13

hdeft het vertaalprogramma niet tijdens de hele simulatie

in het werkgeheugen van C2 ter beschikking te zijn maar kan

gemakkelijk no. de omzetting van P1 in P2 uit het werkgeheu

gen verwijderd worden.

Tegenover deze voordelen staat echter het aantal nadelen.

Deze nadelen vloeien enerzijds voort uit de onbekende be

tekenis (semanthics) van de sequentie van bitpatronen waar

uit het programma P1 bestaat, anderzijds uit aIle mogelijke

neveneffecten van operaties waarbij vaak niet bekend is

welke verwaarloosbaar zi jn~,en welke als trucs gebruikt wor

den. De meest voorkomende problemen zijn:

1. Onomzetbare nrogrammadelen. Hierbij wordt gedacht vooral

aan hardware- of interface-testpro~rammatsdie niet de 10

gisehe maar weI de fysische structuur voluit benutten om

het mechnisch samenspel uit te testen. Dit probleem kan
sleehts worden opgelost door bijzonder fijne simulatie.

2. Samenhanr:;ende groenen. Ret vertaalprogramma kan soms niet

volgens een bitpatroon nerkennen of het over instructie of

data gaat'b.v. bij een sprongverdeler (switch) (lit.1,

page 31-34).

3. Zelfmodificatie. Dit probleem treedt op als het programma

tijdens zijn loop instructies verandert. Deze mogelijkheid

V'lordt vaak gebruikt bij handgeschreven progr~mma's in machi

netaal (of assembler). We kennen twee typen:

a) adresmodificatie,

b) instructiemodificatie.

4. Verschil in machinestructuur. De oorzaak hier kan zijn

verschillende precisie in binaire arithmetiek, het probleem

van de arithmetische nul in kritische gevallen en dergelijks.

5. Realisatie van instructieteller. Een groot probleem is

ook de realisatie van de insructieteller die aanwezig moet

zijn voor de bewaking van de loop van het vertaalde program- .

rna. De instructie-teller moet eigenlijk als een label fun-
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g~ren, aan de andere kant moet hij ~chter ook optelbaar

zijn.

Het belangrijkste nadeel van interpretatie is het ineffec

tief gebruik van de simulatie-comnuter vooral de traagheid

die door de dynamische behandeling van elke instructie wordt

veroorzaakt. De snelh~id die voor procescomputers zo be

langrijk is maakt interpreterende simulatoren voor toepas

singen in een real-time omgeving onbruikbaar. Omdat fijn

heid en snelheid van interpreterende simulatie elkaar te~

gen werken moet dan een passende compromis afhankelijk van

toepassing gekozen worden.

De in het vorige besproken problemen zien er hier als voIgt

uit:

1. Onomzetbare programmadelen leiden tot zelfde moeilijk

heden als bij compilatie.

2. Same~~angende groenen leveren geen problemen voor inter

pretatie.

3. Zelfmodificatie levert ook geen moeilijkheden meer.

4. Verschil in machinestructuur maakt simulatie weI moei

lijk maar kan in princiepe an aIle details opgelost worden.

Het vereist echter weI een trucrijk en zorgvuldig gemaakt

simulatiep~ograrnma.

5. Realisatie van de instructieteller levert geen probleillen.
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2.'3. Internreterende simulator.

Wij nemen aan dat het te simulereri programma P1 in de oor

spronkelijke machinetaal in het geheugen van de simuleren

de rekenmachine C2 ingeladen is. Dan is de volgoorde van

behandeling van de afzonderlijke instructies;,als voIgt:

1.pak de instructie uit de opgegeven geheugenplaats;
2. analyseer de instructie:

a) decoderen,
b) berekenen van het effectieve adres;

3. voer de instructie uit.

Interpreterende simulatoren hebben de in figuur 4 weerge
geven organisatie.

In het geval van een simulatie binnen een computer-familie

is nodig slechts die instructies te interpreteren die ont
breken in de instrucite-voorraad van C2 of die verschil
lende effecten veroorzaken. Dit is een type van simulatie

die gedeeltelijk door hardware en gedeeltelijk door soft

ware gerealiseerd wordt. Ret schema van zo'm simulator is

in figuur 5 weergegeven.

Naar de aard van de realisatie kunnen we de volgende drie

aanpakmogelijkheden onderscheiden:
1. emulator,
2. microprogramma-simulatie,

3. macroprogramma-simulatie.
Hier moet worden opgemerkt dat behalve de bovengenoemde ty

pen ook allerlei combinaties voorkomen.

Ad 1. Emulatoren zijn hardware-toevoegingen aan rekenmachi

nes die uitvoeringen van de ontbrekende instructies moge
lijk maken.

Ad 2. Microprogramma-simulatie is mogelijk bij sommige mo

derne rekenmachines (b.v. IBM-370, Siemens-4004) welke de
microprogramma faciliteit bezitten (lit. 1, page 53-56).

Ad 3. Macroprogramma-simulatie is tegenwoordig het meest
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Figuur 4. Interpreterende simulator.
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INSTRl/C T.l£

PAKKEN

N

PROGRAMMA

ON/)ERSJ<EI<EN

IN T£IlPRETATIE

Stl8ROf/T/I.lC

IMNS Tl/REIV

EXECt/TIE

J INSTil veTIl

UlT~OEI?EN

Figuur 5. Simulatie binnen een computer-familie.
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gaoruikte type van simulatie. De uitvoering van een instruc
tie cyclus voIgt het eerder genoemde schema, zie figuur 6~

9
YO/..GE.ND£

/NSTR,VCTIE:.
HAL EN

DECO/)EK£N

EN AANSTYIUN

VAN siisEHOREN-
DE SUBRoyTIN£

I

----r----lI 1

Al>/U5
EXE:.CUTI£ ~ 8EREKENIA/4

I 1 I I

Figuur 6. Macroprogramma- siml1latie.
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3.' BESCHRIJVING VAN DE PDP-8/1 COMPUTER

5.1. CPU specificatie's (lit. 3 en 4).

De PDP-8/1 (Programmed Data Processor) is een kleine gene
ral-purpose computer gebomvd door Digital Equipment Corpo

ration (DEC). In de loop van de jaren is de PDP-computer
serie door haar eigenschappen bijzonder populair geworden,

vooral in de procesindustrie.

De PDP-8/1 is een een-adres computer met een vaste woord
lengte van 12 bits en 2's complement arithmetiek. De cyclus

tijd van het 4K random-adresseerbaar magnetisch geheugen

is 1~5 microaeconden.

In ~~ organisatie van CPU kan men drie secties onderscheiden:

1. ~ithmetiek en contro~,

2. ge:heugen,
3. input/output.

Belangrijkste registers (zie figuur 7).

JNSTRUCrlON

REG/STER

SWITCH REGISrER

ACCUHVLATo'l

MEMORY
SWITCH REGISTER

BlJFFER
PROGRAM COVNTER

REGI.s T£.R

-

HENORY Al>DRe~S RU;

CORE I1EHORY

Figuur 7. Schematisch blok-diagram van CPU registers.
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i
Accumulator (AC).
Arithmetische en logische operaties worden uitgevoerd

in dit 12-bits register. AC dient ook als een input/out
put register. AIle geprogrammeerde transporten tussen het
geheugen en externe apparatuur gaan via AC.

Link (1).

'Di t een-bits register vergroot de ari thmetische facili tei ten

van AC en wordt gebruikt als overflow-bit voor 2 1 s comple
ment arithmetiek.

Program Counter (PC).

De" \t"olgorde in welke instructies worden behandeld wordt

beprnald door dit 12-bits register.

Mem~ry Address Register (MA).
12-~~ts register dat het geheugenadres bevat dat geselec

teerd.is voor het lezen of schrijven.

Switch Register (SR).
Informatie kan door de operateur via dit 12-bits register
in PC, AC of een geheugenlocatie opgeborgen worden.

Memory Buffer Register (MB).
AIle informatie uitwisseling tussen de processor registers
en geheugen loopt via dit 12-bits register.

Instruction Register (IR).

Dit 3-bits register bevat de operatiecode van de instructie
die.juist in uitvoering is. De inhoud van IR wordt decodeerd
om de executie te activeren van een van de acht basis in

structies.

De processor kent drie soorten instructies:

1. Code 0-5 - Memory Reference Instructions (~ffiI),

2. code 6 - Input/Output Instructions (lOT),

3. code 1 - Operate Instructions (aPR).

Er zijn twee woordformats:
1. Data format bevat 12 bits, inclusief de tekenbit.
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0 DATA

f1 (D 9 , 1 , G • J 2 ()

2. Instructie format.

a) lI'IRI

1co~~ o - s ~ ADRes

f1 (0 9 8 7- " S' ~ J ~ ( ()

I direct/indirect adressering
R absoluut/relatief adressering

b) lOT

1
OJCODE 6 DEvIce SELECT/ON ICOH~AN~O

ff (f) 9 8 1 6 S ~ .J 2
, 0

c) OPR

CODE f COHMAN/)O

If 10 9 8 r {. s ~ .3 Z f 0

Werk geheugen (IvIBm). Het geheugen van 4096 woorden is in
32 pagina's van 128 woorden vedeeld. De eerste 128 woorden
(pagina 0) zijn direct adresseerbaar (absolute adressering),
de rest wordt relatief geadresseerd t.o.v. de lopende pa
gina. Er is nog een mogelijkheid van indirecte adressering.
Acht woorden van pagina 0 worden met een opgehoogd indien
ze indirect geadresseerd zijn (auto-indexing). Uitbreiding
van het 4K geheugen tot 32K is mogelijk in blokken van 4K.

Input/Outnut (I/O) faciliteiten maken een flexibele commu
nicatie tussen externe apparaten en de central processor
mogelijk. De I/O-lijnen van de computer vormen tesamen een

bus waarop aIle externe apparaten zijn aangesloten. Ieder
Apparaat is op de bus aangesloten via een device control-
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;ler,_ en iedere device bontroller heeft zijn selectieadres.

Individueel geprogrammeerde data transfers gaan via de ac

cumulator. Data transport kan ook door een extern apparaat

geregeld worden d.m.v. direct memory access, de z.g.n. da

ta break.

Extended Arithmetiek Element (EAE). De mee.ste PDP-8 com

puters worden geleverd met EAE. EAE bevat twee registers

extra, de MQ en SC registers en breidt de mogelijkheiden

van arithmetische operaties uit. De instructies hebben de

code 1 en zijn bij de OPR2 groep gevoegd. Met EAE is het

moeelijk in 24 bits-precissie te \Te~menigvuldigen en te

delen en willekeurige shifts uit te voeren.

3.2 .. Interfaee.

Ben teletype (~TY) ASR33 wordt als standaard geleverd bij

de PDP-8/I. De maximale snelheid van de TTY is tien cha

racters per seconde. TTY bestaat eigenlijk uit twee appa

raten, Keyboard/Reader (selectieadres 03) als input en

Teletype/~vnch (selectieadres 04) als output apparaat.

Daarbij hoort nog een teletype control die dient als serie

parallel resp. parallel-serie omzetter van I/O signalen.

Teletype control houdt ook de status van deze apparaten bij.

Een diskhegeugen van het type Rso8 (lit. 4) met bijbehoren

de disk control RF08 dient als een hulpgeheugen bij de

PDP-8/I. Deze random adresseerbare disk bevat 256K locaties
van 13 bits (12 plus een even parity bit) en werkt op ba

sis van een 3-cycle data break. De gemiddelde access-tijd

bedraagt 20.3 msec en de data transfer tijd is 19.2 micro
sec per woord.

De overige perifere apparaten en de verschillende uitbrei

dingsmogelijkheden bij TTY en disk worden niet verder be

schreven in dit verslag. Er wordt hier verwezen naar lit. 3

en 4.
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3}3. Interrunt mechanisme.

De programma interrupt (PI) maakt het mogelijk om op grond
van bepaalde externe omstandigheden het lopende programma

te onderbreken. PI wordt gebruikt om de informatieuitwis
seling tussen CPU en I/O apparaten te versnellen. Wanneer
een PI aanvraag plaatsvindt maakt de computer de executie
van de lopende instructie af en gaat hij over in de inter

rupt toestand. Een PI komt overeen met "sprong in subrou
tine" instruct.ie naar locatie 0, .d.w.z. de inhoud van de PC

word't in locatie 0 geplaatst en het programma gaat door
op ~~catie 1. De twee lOT instructies die direct een be

treltlting met PI hebben zi jn:

Inta~upt Tumn.On (ION) en

Int~upt Turn Off (IOF).

3.4. StandaalFd software.

Het basis softvlare systeem van de PDP-8/1 bevat: Assembler,
FORTRAN compiler, Editor, Floating Point pakket, Disk Key

board Monitor, mathematische functies subroutines en test
prograEwa' s.

Er is echter nog veel meer programmatuur door DEC lever
baar,zoals FOCAL compiler, Fast Fourier Transformation
programma etc.
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4 ." DE SIMULATOR

4.1. Het blokschema.

iiN-.lNSTIUlCTIE CYClUS

3

INTERRUPT

HODE

ER.ROR

BOODSCHAP

NAl.OOP

DE FE R

cXECUTI£

I<.LOK

FETCH

OPR

liLT 5XeCVTI£

K.LOK

JOT

EXECUTIE

KLOK
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I
4.2. Gebruikte symbolen.

PC
AC

L

Will

MA
IR
SR

MQ
StC

MJEM

Ifl1RI

(IDPR2

]WT

EAE
TTY
KEYRDR
TELPCH

TAPE3
PAPEH4

TTl
TTO
DEFER
STH
TP
NTP

program counter
accumulator
link
memory buffer register

~mewory address register
instruction register
switch register

- . multiplier quotient register
step counter
core memory
memory reference instruction
operate instruction
cnerate instruction groep 1
operate instruction groep 2
input/output transfer instruction
extended arithmetic element
teletype
keyboard/reader (TTY)

teletype/pu-nch (TTY)
het input-array van KEYRDR
het output-array van TELPCH
buffer van KEYRDR
buffer van TELPCH
procedure voor berekening van het effectieve adres
status register van disk
PDP-8/l-tijd
netto processortijd
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I
4.3. Type van de simulator.

Er werd gekozen voor de interpretatie-methode. Bij deze
overwegingen werd uitgegaan van de voordelen en nadelen

van de beide types (hoofdstuk 2.2.) en de mogelijkheden

die de Burroughs Extended Algol (BEA) biedt.

In de termen van de algemene beschouwing (hoofdstuk 2)
is het simulatieprogramma:

universeel, d.w.z. do simulatie van de PDP-8/I computer

>kan werken op iedere computer met een BEA compiler,

interpreterend,
een macroprogramma-simulatie.

~.4. Burroughs Extended Algol.

De har-dware van de Burroughs B6700 machine is gericht op

<Ie uitvoering van programma.' s met een Algol-achtige blok
s'tructuuI'. In verband met deze eigenschap is de vertaling

van een in Algol geschreven programma naar machinetaal
een betrekkelijk eenvoudig proees. Burroughs verschaft voor

het B6700 systeem een Algol-compiler met een aantal uitbrei
dingen op Algol 60: Burroughs Extended Algol (BEA). In BEA
zijn bitmanipulaties mogelijk en kan men werken met corou
tines, synchrone en asynchrone procedures. AIle invoer en

uitvoer verloopt via files. Verder is een groter aantal
statements aanwezig.
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4)5. CPU en geheugen.

Het PDP-8/1 geheugen van 4K wordt in BEA door een array

hffiM[adres] voorgesteld. Een PDP woord is 12 bits lang

te~vijl een B6700 woord 48 bits lang is. Er zijn twee ma

nieren om PDP woorden in het B6700 geheugen te pakken:

a) 1 PDP woord in 1 B6700 woord,

b) 4 PDP woorden in 1 B6700 woord.

We kozen versie a) die een snellere en eenvoudigere commu
nicatie naar/uit geheugen biedt. ·Bij b) moet de adressering

namelijk via een tranformatiefunctie geschieden. Daar staat
hetnadeel van een grote geheugenruimte bezetting tegen

over.

De organisatie -van hed; reken- en control orgaan van de CPU
is in figuur 7 weerg<Z'geven.

De meeste registers worden in BRA door een integer varia

bele voorgesteld. De registers die gebruik maken van de
meest significante 8 bits in B6700 woord moeten als een

real variabele gedeclareerd worden. De eigenlijke waarde

van de meeste registers zit in de minst significante 12
bits en voor een manipulatie worden ze geisoleerd met be

hulp van de "partial wordn faciliteit van BEA. Som.md.ge re
gisters worden niet apart-gesimuleerd, zoals b.v. IR, die

door bits 11, 10, 9 van ~m wordt voorgesteld.

'----......v,....---'
/'18

De simulatie van afzonderlijke instructies wordt verdeeld

in drie stappen:
1. Pak de instructie uit de door PC opgegeven geheugen

plaats (FETCH).
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I1EM[PCj- 118

Pc ~ f _PC

2~ Analyseer de instructie.

De 12 bits lange instructie wordt geanalyseert in ~ffi,

bits 11-0. Bits 11-9 stellen de IR voor.
a) Decoderen van de instructie-code.

""------------..v,.---------'
HRI

In BEA is dit schema gerealiseerd door gebruik te
maken van de CASE-statement.

b) Er zijn vier mogelijke manieren van adresseren:
absoluut/realtief, direct/indirect en de autoindexing~

De berekening van het effectieve adres bij MRI ver
zorgt de procedure DEFER op grond van de inhoud van
bits 8 tim 0 van MB (hoofdstuk 3.1.). Aan de uitgang
van DEFER bevat de ~~ het effectieve adres.

3. Voer de instructie uit.
Na het decoderen en aansturen van de bijbehorende exe
cutie subroutine in stap 2a) wordt de instructie in de

ze subroutine uitgevoerd, figuur 6.

De bedoeling is dat bij elke afzonderlijke instructie een
executie subroutine hoort. Bij ~ffiI's is dat ook het geval~

Bij OPR zijn 9 bits voor het commando ter beschikking ge
steld. Iedere bit stelt een operatie voor. Er kunnen ook
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eLL

CLA

eLI.

eLA

CI1A

C/'11.

C I1A

CI.EAR L

CLElUl. lie

COMPL€I1ENT L

COHPL Ef1£NT AC

/Io/CIUIIHENT AC

RorAT£ AC

RAL NTL RAR. R. TN

Figuur 8. Decoderen van OPR.



30

cdmbinaties voorkomen, theoretisch dus 29• In de praktijk
komen ook bijna aIle combinaties voor. Dit zou zeer groot

aantal subroutines vragen en daarom worden ze speciaal ge
groepeerd zoals het ook in PDP-procesoor is, figuur 8.

Bij lOT's wordt eerst het device uitg®selecteerd en dan

het commando, figuur 9.

OYERIG£

GO TO FercH

Figuur 9. Decoderen van lOT.
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Het programmeren van de executie-subroutines is puur pro-
grammatorisch zaak. Men moet weI goed op all~belangrijke·

neveneffecten letten, precisie's en critische gevallen die
kunnen voorkomen. Soms ontstaan zo V~lD,r simepele instructies
heel ingewikkelde simulatie- subrout:liJll.es. Het komt vaak voor
dat er meer manieren zijn om een ins~ctie te simulerenj
dan dient de meest efficiente versie genomen worden.

Als voorbeeld wordt hier de simulatie van de shift instruc
ties behandeld. Shift instructies behoren tot OPR1. Bit 3
geeft aan een shift naar links, bit 2 een shift naar rechts
en bit 1 het aantal posities, een of twee.

J 2 f o

R'l1lTAT£ AG ROTATe AC ROTAr£

A/lrl!J /. AICHT AN/) /. LeFT '!POSITION IF A 0 /NCIUANENT

IF A of IF A 1 2 POSITIONS IF A 1 Ac

Bij het shiften wordt AC met L opgevat als een 13-bits re
gister. De shift Sf: worden circulair uitgevoerd, d.w.z. wat
er aan een kant uitvalt komt er aan de andere kant in.

L

'
0

" 11 110 1" 1010 (01J' r I I I , ,

If 8 S z

AC en L voor de shift,

o 1",I,II J ,O,11.f,t7,OI{,o,1(
I. .f{ 8 S 2

na de instructie II shift een positie naar links ll •

Zulke shifts kunnen in BEA geprogrammeerd worden op twee

verschilende manieren: vermenigvuldigen en delen of schui
yen met behulp van II partial wordsll en !lconcatenationll • De
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u~tvalende een of twee bits moeten altijd nog apart worden
verplaatst. De tweede manier bleek sneller te werken. In
BEA ziet het er als voIgt uit:

CASE ME. [3: 2 ]

OF BEGIN GO TO FETCH;
ACC:=(ACC & AccI47:13]).[46-WIB.l1:1J:48];

ACC:=(ACC & AccI25:13]).[MB.[1:11:48);
WRITE.(RYv, <"ILLEGAL SHIFTII»

END;

Als vaorbeeld bekijken we nu stap voor stap de uitvoering
van &e instructie

MB 11 ,1,1I O,o,olo,o,o]f,o,oI
(f '0 9 8 1- (; S i' .3 2 f tJ

"shift een positie naar links". We krijgen dan het volgende
beeld:

ACC

L AC

I ' :J'--.....,.....,~S GJ d , { I 1 t { I 1 , 0 1-,-,-1-,o-[r-:0-,-,-,....0 I
(2 (f 8 5" it

L AC l AC

ACC ~ ,°,., I., ,., ,1 1°, 1 , ) 0 0, I, 1 II, ", d '-{-,-1-,0.........' 0-,-.,-,....0 I
~jr ~~ tf 12 11 8 S Z

l AC

ACC I°,f i f If, 1,0 If, 1 ,SW I, {, 1 ,-(-;-o-/'Ir-f-,-I)-,-1)"'1-1i-I)-,....' I
It, ~.(. ~I 11. If 8 5 1.

B6700 schuift namelijk zijn woorden ook circulair, men kan
zich dat voorstellen alsof het register rond zou zijn.
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I
4.6. Interru~t en timing.

De simulator heeft een PDP-klok nodig. Naast zijn taak de

tijden voor allerlei statistische met1ngen bijhouden re
gelt hij het samenspel tussen CPU en externe apparaten.
De klok wordt g€simuleerd als een in~eger-teller. Bij het
opstarten van de processor wordt hij op nul gezet en na
executie van elke instructie wordt de klok de echte PDP
uitvoeringstijd vooruitgezet.Zo houdt de simulator de echte
PDP-tijd bij.

AIle wachtlusjes van het type SKIP ON FLAG-TRY AGAIN worden

weI in de PDF~klok opgenomen maar niet uitgevoerd om de

Burl"oughsti.jd' te sparen. Alti jd bi j de instructies "skip on

flag't wordt £.&~keken of daarachter de instructie "jump een

plaa1;s terug tt1 staat. Is di t het geval vvordt de wachtlus
geregistreerd:, het wachttijd \'lordt opgenomen in de gesi

muleerde klok en het programma gaat verder. Er kunnen na

tuurlijk nog allerlei trucjes in programma's voorkomen om

zo'n wachtlus te creeren die echter niet door de simulator
gedetect€erd worden.

De PDP-8/1 beschikt over een program interrupt faciliteit
(PI). PI werd reeds beschreven in 3.·3. Elk extern apparaat
is verbonden met de central processor zoals hieronder ge
schetst.

PERIFERJE SK,IP - sus

I I
DE VIC e

I SET FLIIG
Qa

1 03 I
I I

I I I , PI
1JEVICE I SET FI-/14

,
O~ 1 ott I

f
IiI I. I I. .

I I
/)£IIICE I SET FLAG I

6ft I
1 6ft I

I I
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Bdhalve dat een extern apparaat nadat hij klaar is met ZlJn
werk zi jn vlag opsteekt neemt hi-j ook deel via de OR-poort

aan het activeren van PI. PI kan zich in gesloten of open
toestand-bevinden. PI wordt aangezet door de instructie

ION en uitgezet door IOF en automatisch bij het indrukken

van de startknop en bij een interr~pt.

Opmerking: Na de instructie ION wordt nog ~~n volgende in
structie uitgevoerd voordat PI toestand plaats vindt.

In het simulatieprogra~~aziet het er zo uit dat voor elke

FETCH wordt gekeken of er een PI aanvraag komt. Is dat: het
geva~ dan vindt PI plaats.

De simulator mQet er voor zorgen dat een interruptaanvraag
op dH juiste tijd komt .. De B6700 biedt de mogelijkheid dat
de processen onafhan..'l{el.ijk van elkaar ieder met eigen tem-

po lopen. CPU EXT. APP•

..
T'.JD

Iwr£RRtJPT <

STARTS£VEL

/NTERIUlPTAIlNVRAAG

BEGIN

~/NJ)

De tijden ten opzichte van elkaar kunnen aangepast worden

met behulp van WAIT- statement. In de praktijk blijkt dit
niet zo so~pel te werken als men zou venvachten. De B6700

werkt als time-sharing systeem en het operating systeem
van de B6700, MCP (Master Control Program) regelt zelf

de loop van aIle programma's. Zo gebeurt het dat de inter

ruptaanvraag van een extern apparaat op een willekeurig

tijdstip uitkomt.
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E~n oplossing voor dat probleem kan ZlJn een synchronisatie

control die zorgt dat aIle processen, indien gestar~ om

de beurt een klein stllkje vooruit lopen (round-robin) als

hieronder geschetst.

f
GLAAPT

...........-IIl •••••• _ •••••• _ ••••••

6-
2 •••• ----.

8 E
.5 ....-, ••••••• .--.f

E
"" ~ -_ ---.....

TIJD

De tijd hier stelt de netto procestljd van de B6700 voor.

Onderbrekingen door limp worden dus niet in deze ti jd op

genomen. De lengte van het interval hangt vooral van de

freq~entie van communicatie tussen de twee processen af.

Bij de teletype en disk komt echter geen communicatie tus

sen het werkende apparaat en processor voor. Altijd na een

signaal in een richting (startbevel) komt er een signaal

in de omgekeerde richting (vlag). In dit bijzondere geval

kunnen we volstaan met het maximale tijdsinterval.

In de praktijk ziet het er ook een beetje anders uit. Na

een startbevel vanuit de processor wordt het iniciatief aan

het externe apparaat overgegeven. Dit apparaat maakt zijn

werk compleet af, steekt zijn vlag op en geeft de CPU-tijd

aah wanneer de interruptaanvraag moet komen.

Schematisch CPU EYT. APP.

.
".

TlJD 1 STIIRTB£VcL B---,.I EG.IN

~ IAlT.AAIVVRAAt; £INO

TijD

INrc/unlPT +-----'
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I
Ret blokschema van de CPU ziet er als voIgt uit.

tiN-INS TRI/CTI! C rei. tiS

N

FETCH

N

eNTER THE

INTERRI/PT 110/)c
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Diskgeheugen zelf wordt in BEA eenvoudig als een array voor
gesteld zodat er geen moeilijkheden met transport disk
werkgeheugen en adresseerbaarheid van de disk voorkomen.
In het simulatieprogramma beschikt de disk over een disk
unit, dat is 32K, voor ons doel ruim voldoende. Vier woorden
van 12 bits worden in ddn woord van 48 bits gepakt. Voor de
ze transformatie zorgt procedure DISK(DIR) die ook aIle
taken van disk-control overneemt. Boolean DIR geeft aan
in w~~ke richting het transport moet geschieden, true: naar
disk, false: vanuit disk. Procedure DISK(DIR) bevat nog een
stat11'S register STR dat aangesloten is aan het interrupt

mechanisme en een disk-adresregister.

De disk en disilk-control bezit vier device-code's, code 60,
61, u~2 en 64· w~armee zi jn verbonden 13 verschillende comrean
do's (instruc~ies). Een blokschema van de procedure DISK(DIR)
is in figuur 1D weergegeven.

rAtJ£ FII1.5E

TRANSPORT

NI11lR DISK

rR,IlNSpr;RT

VANOI T [)ISI<

Figuur 10. Blokschema van de procedure DISK(DIR).
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i
4.8. Teletype.

Teletype' (TTY) stel t eigenli jk twee apparaten voor: Key

board/Reader (KEYRDR), selectiecode 3' en Teletype/Punch
(TELPCH), selectiecode 4. Beide appax'aten ~arden afzonder
lijk gesimu~eerd als een procedure r~~DR resp. TELPCH.
De taak van de procedure KEYRDR is een nieuwe B-bit-code
uit het input array te pakken en deze in een 8-bits-buf
fer TTl te plaatsen. Dan wordt de tijd van het klaarkomen
van KEYRDR gegenereerd en de vlag gezet. Als de pointer
die een nieuwe character in het input array aanwijst tot
het einde komt (bij TTY eind van de band) wordt geen vlag
gezet en de KEYRDR wordt verlaten. TELPCH werkt evenzo.
In BEA ziet ~ELPCH er als voIgt uit:

PROCEDURE TEIJ1?CH;

BEGIN REAL C~ POINTER Q;
Q:=POINTER(PAPER4);
REPLACE Q+P4 BY C & TTO[47:8] FOR 1;

P4:=P4+1;
TP4:=TP+10 Illf 5;
F4::=:TRUE

END TELPCR;

In onze simulatie blijven we beperkt tot een input en een
output mogelijkheid, TAPE3 resp. PAPER4 , in plaats van twee,
keuze tussen toetsenbord en ponsband.
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;
4.9. De onerateur.

De simulator heeft een operateur nodig net als de PDP-8/I.
Hij moet hem tenminste aan de gang krijgen door het inladen

van een progra~~a en het drvsken op de startknop. Een si

mulatie op de B6700 heeft altijd een nadea dat men een di

recte communicatie met het systeem mist. Daardoor is het

nodig aIle inpu~ van tevoren in te voeren, tesamen met even

tuele antwoorden en beslissineenopvragen van het systeem.

Ook de ti jd wa"arop een input character aan moet komen dient

van tevoren ingevoerd te worden. AIle reacties van een oope

rateur moeten dus voorgesteld en als data ingevoerd worden.

Aan de andere ~ant heeft men de mogelijkheid in te grijpen
010 allerlei p}_aatsen waardat normaal niet mogelijk is. Het

is mogelijk het prograro~a direct in het geheugen of op disk
in te laden, wachtlusjes over te springen, aIle variabelen

DR el){e instructie-cyclus te laten uitprinten. Waarover het
programma momenteel niet beschikt kan nog altijd bijgepro

grammeerd worden. Het nadeelois aIleen dat het progra~~a hier

mee langzamer wordt.
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5; WERKEN MET DE SIMULATOR

5.1. Initialisatie en uitvoer.

Aan het begin van het programma staat een nogal lang stuk

initialisatie dat ongeveer 0.75 sec duurt. De invoer is aan
gepast op kaarten maar invoer via ponsband is oole mogeli jk.
De invoer heeft de form als voIgt:
1e kaart TL, TH, TT, MT), MT4, (in free-field format)
7 kaarten resident portion van de Disk Monitor System

(oct~l een inhoud na andere, 20 per kaart),
n kaarten eventuele input voor KEYRDR als een string in

EBCDIC (78 per kaart),
startadres PC (octal),

switch register ~R (octal)~

TIl' en TH zijn onder- en boven grens van de netto PDP-tijd
N~IP in welke na elke FETCH een "state vector" vvordt ui tge
print in de vorm:

T PC rifB L AC TP N1rp NWH.

Burroughs. octal octal link en PDP-tijd netto aantal
tijd in AC octal in micro- PDP-tijd woorden
units van sec. in micro- naar/uit
2.4 micro- sec. disk
sec.

TL en TH worden in miliseconden aangegeven. Decimale getal
len zijn toegestaan.

TT, in miliseconden is een tijdlimiet van NTP. Is NTP gro
ter dan TT wordt de naloop uitgevoerd en het programma
stopt.

MT) geeft het aantal inputcharacters voor KEYRDR aan.

MP4 is het geschatte aantal outputcharacters voor TELPCH.

De PDP-8/1 accepteert slechts ASCII characters, daarom is
er een procedure ECTOAC (N, TO, LST) die zorgt voor de trans-.
formatie vanuit EBCDIC naar ASCII en omgekeerd. Deze proce
dure ma2kt gebruik van een speciale tabel ETOA. De formele



41

p~rametr N geeft het aantal characters aan, TO de richting
van de transformatie, 1 voor van EBCDIC naar ASCII en 0

voor van ASCII naar EBCDIC en LST is het input array.

Een voorbeeld van de ouuut is in bijlage B weergegeven. Als

eerste worden ter controle de getalwaarden van de juist in

gelezen TL TH TT MT3 MT4 geprint. Dan voIgt de boodschap

dat de disk is ingeladen uit de magnetische band of disk

geheugen van de B6700 en ter controle drie locaties. Daar
na het startadres en het switch register en dan de boodschap

van het starten van de processor met een aanduiding van de

Burroughs-klok in units van 2.4 microseconden. Als de TL
en TH nul zijn komt er geen tussentijdse toestandsvector uit.

Het programma stopt onder de .volgende vier voorwaarden:

1. instructie HLT,
2. NTP is kleiner dan TT,
3. wachtlus KSF

JMP.-1 wachtend op KEYRDR die geen input meer

biedt,

4. illegale instructie.

Dan wordt de laatste toestandsvector uitgeprint en als

laatste de output geproduceerd door TELPCH. Voor de trans

formatie van ASCII naar EBCDIC zorgt weer de procedure

ECTOAC en de lay-out hiervan regelt procedure PRINTOUT.
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I
5.2. Testen.

Het programma werd gedurende de ontwikkeling voortdurend

getest. Nadat de simulatie van CPU met teletype en disk
--eompl€€twas -geworden en de af'zonderlijke devices uitge

test waren, was het de bedoeling deze kunstmatige PDP-8/I
met zijn standaard software pakket laten lopeno

Bet Disk Monitor System is een stelsel'van programma's dat

door DEC geleverd wordt voor een PDP-8 processor die over

teletype en disk of DECtape beschikt. Dit Monitor System
is een heel eenvoudig orerating systeem dat meer comfort
biedt aan afzonderlijke gebruikers bij de behandeling van
hun programmals. De door ons gebruikte versie van dat sys
teem bestond uit de volgende programma's:

Binary Loader
System BuiJ.der
PIP (Periferal Interchange Program)
PALD (Program Assenbly Language)

FORTRAN Compiler

Editor
en andere hulpprogramma's.

De meest voor de hand liggende methode om het systeem op

te bouwen is het uitvoeren van instructies die in de bij
behorende gebruiksaanwijzing staan4 Afzonderlijke program
mals worden door DEC als binaire banden geleverd. Eerst

wordt de Binary Loader met behulp van RIM Loader (Read
in-mode Loader) via TTY ingelezen. Dan wordt hij gebruikt

om de System Builder in te laden. Dan wordt de System Buil
der gestart om de administratie voor opbouw van het Monitor
System te creeren.

Ret inladen van de 13inary Loader verloopt zonder problemen.

He~ pr9gramma is niet lang en kan gemakkelijk overgeponst

worden op kaarten omdat de Burroughs-ponsbandlezer geen

binaire band accepteerd. Voor langere programma's is dat
eehter geen oplossing4 Er is O}) de T.R.E. geen enkel appa-
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raat dat de conversie ponsband-ponskaart verzorgt.

Met een speciaal voor dit doel ontworpen conversieprogram~

rna wordt op de EL-x8 computer de binaire band van DEC in

leesbare vorm voor B6700, in EBCDIC, omgezet. Na het inle

zen van de EBCDIC band moet deze weer in de oorspronkelijke

binaire vorm omgezet worden en dan staat de System Builder

gereed als input voor de simulator die het progra~~a in

leest via gesimuleerde TTY onder besturing van Binary Loader.

Op deze manier.kan het hele systeem opgebouwd worden. Ben

bezwaar is echter dat het een beetje gecompliceerd is ~ het

probleem.van de communicatie tussen de (gesimuleerde) ope

rateur en de System Builder.

We zij daarom van deze manier van systeem generatie afge

stapt. Ret Monitor System wordt op de PDP-8/1 opgebouwd

en dan wordt de disk op een ponsband opgeslagen. Dan wordt

deze band op de EL-x8 in EBCDIC omgezet, in B6700 ingelezen

en op B6700-disk of magneetband gezet. De simu~ator leest

elke keer aan het begin zijn diskgeheugen compleet uit de

B6700-disk of magtape af.

De simulator bleek dan goed te werken en gedraagt zich ook

net als de ware PDP-8/1 computer. In bijlage B zijn als

voorbeeld beide ouputs ter vergelijking weergegeven.
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6.' RESULTATEN EN CONCIJUSIE

6.1. Tijden.

Een van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek z1Jn

tijden en kosten. De kosten spelen een grote rol bij de
vraag of het voordeliger is een te onderzoeken computer

systeem te gaan simuleren of aan te schaffen. Er werd ge
bruik gemaakt van een functie TIME(12). De TIME(12) is een

standaard B6700 functie die de netto processortijd in een
heden van 2.4 microseconden aangeeft. De uitvoeringssnelhe

den in het THE-B6700 systeem zijn echter verschillend af
ha~~elijk van het geheugengebruik. TRE-B6700 systeem ge

bruilct twee soorten werkgeheugen, een snelle met access

time, 1.2 microsec en een langzame met accesstime 1.6.micro
sec. Bet operating systeem regelt zelf het gebruik van beide
geheugens. Men moet dus rekening houden met afwijkingen

in tijd van ca 30%.

Ret is interessant te concluderen dat de simulator een

factor 100-120 langzamer is dan de PDP-8/I. De uitvoerings
tijden vart instructies zijn in de PDP-8/1 verschillend, af
hankelijk van het aantal geheugencycli:

OPR en JfiIP

MRI en JMP indirect

MRI indirect

lOT

EAE verschillend

1.5 microsec
3.0 microsec

4.5 microsec

4.25 microsec

1.5-7.2 microsec

Gemiddeld ligt de tijd rond 2.8 microsec (hangt sterk van

het programma af). De uitvoeringstijden van aIle PDP-instruc

ties zijn in B6700 van zelfde orde en liggen bij 300 micro

sec.

Gebruikt men de print-out van de toestandsvector dan wordt
de simulator nog veel langzamer. De uitvoeringstijd van
een instructie is dan 16.5 miliseconden.
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Irt de Burroughs-tijd zit nog opgenomen de uitvoeringstijd

van de procedures voor het simuleren van de ext erne ap

paraten. Deze tijd is echter verwaarloosbaar, daar deze

ongeveer 300 microseconden is, wat overeenkomt met de uit

voeringstijd van een instructie.

6.2. Internretatie - comniltatie.

Wat doet eigenlijk de simulator in die 300 microseconden?

Bij de simulatie van een instructie zijn ca 100 B6700-ma

chineinstructies betrokken. Daarvan verzorgen 10 de exe

cutie (dus 10%) en de rest i.. FETCH, decoderen, adresbe

rekenen, en nog de verschillende tellers bijhouden, testen,

etc., die eigenlijk de simulatie voord~lig maken. Bij gebruik

van de compilatie-methode wordt het decoderen, adres bereke

nen en het pakken van een volgende instructie maar een keer

gedaa~. Na de compilatie blijft een sequentie van executie

subroutines over. De uitvoering van deze zou zeker een fac

tor meer dan 5 sneller zijn. Compilatie zou veel efficienter

zijn vooral bij progra~~als met veel loops.

Een tijdwinst zou ook behaald kunnen worden door de simula

tor in machinetaal te gaan programmeren. Ret verschil zou

niet zo groot zijn aangezien de B6700 een Algol-achtige ma

chine is.
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I
6.3. Conclusie.

Op grond van ervaringen en resultaten behaald tijdens uit

voering van dit onderzoek kan ik concluderen dat simulatie
in het gebied van digitale rekenmachines zeer goed toepas
baar en zinvol is. Bet is de moeite waard de compilatie
methode te onderzoeken zeker bij een eventueel gebruik van
de simulator in real-time ·toepassingen. Ret zou echter het
nut van de simulatie vergroten als er ook een operateur
en/of een proces bijgesimuleerd zou zijn. Wat betreft de uit

voering op de B6700, is een soepele comm~~icatie met he,t
. .

gesilnuleerde systeem gewenst. Een oplossing kan mischien

de koppeJing van een PDP computer aan de B6700 bieden.
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JMS: DEFER; M~MlMA1:=~C; PC:=MA+I; fp:=TP+3; N[P:=NfP+3;
f,U TO H:.rCH;

JMP: OEFEH; PC:=MA; Ip:=rp+I.~; NTp:=~TP+I.S;

(jl! TO FETCH;
101: IJSfL:=I"itj.ltl:b): rP:=Tp+,+.~:'; NIP:=NTP+".l'~;

I f 1)~t:L i~"-,; IJ (lr,u U:"d. 1'!~IJ 3 ,\·,11 uStl. NEIJ " J\:\JiJ UStL NEu 41; ANIJ
iJ<,tL "jr.l) 4'1 JdJl) UStL 1"t{J ~\J ANIJ U~r.L !"ttJ ':>l'

T... tt,~ r,u llJ >-r'lCH;
It· l)"tL<.,
TH"N (,0 T0 O~VILtlMM.[,:>:~J+IJ

r.L',E. \JU Tlj tlIS~.. "lMrj.[4:l'l+lJ;
fHJ~I: CfI<'f. '~".l (:e]

l)~ '.'".l,l,,' IJ!) lu C(J~'lt-'L: L:=I): ",C:=O; ACCM:=O tNu;
C"'",,PI. : r. {I c:~ "l". l --,: t' J

iH' :-'~."I", '"u III II'!C~; 1.:=L+l;
/,C:=""."L (GlUT '1nOL.c./.>;'HACCM)); IICCM:'=HtAL(t'JOr CjI)l)LEAN(ilCCM)

I-:. "Jf) ;

I'IC": n ,o1)11i.".I·;«"irj) l,.,tl'l AC(>~:=I\CL+I;

C":or. "'·I.l j:"j

ill' Ht
'
,]", "~.,,[f\J rp:",r/-,+I."': ,~rp:="JTp+l.~: (,U IU FETCH !:.NU;
,\(,i",,;: =('\Cc.~'I'.,",L(;~11·. (: I.' J). [4b-I~M. [I: 1 1 :4tJ j:

"I: I~ ;" : .= ( "I. I Iv",,, L (' ", [ t",: 1 j J ) • l .. ri • [ 1 : 1 ) : 4 t' ) :

r'~,:l}Ji'~ ..;,.....1 H: {t-(w, <:I ........ -w ............ 1LLr_\)I'L ,-)t-!lt- 1iJ'~~v~""'Il>},

\ ~ I J 1 U ~ L J~ 1\)

~.' JI)

~ ~"I J ;;

r 1.1 : -:= r,.; + I • .,; I'} -I t-' : ::.,': I u + \ • ':l ;
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'If (I '\I."t.. , l"u~'.• I. :"t.•J U. l r.'JL I). r.C tIlL U, "C N!:.I.J O.

,_ 1',,)'- \.J \J 1,)-..' l~1.... to: dL V" L c'Jl tJ u':"ll) AC 1'>Jt.\.1 Ll,
J-\Ll. ~'" • l 1 1 :1 J "it. i J U"

"!';'."". I II: 1 J r,tA, 'I. r'CC'vl.lI <'; <::) ~1l:.U U. ,1,CCIvI. ( Ir.: <:' J ~QL O.
I~C\... r·'.l J L: 1 J ",ttl d ()w UC t'.':L O.
,If l.·'.1 [I: l J tIll I) IlI~1) AC M'I, ll.
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jr 'v'd.1 J: I j "r.'; u 1,1':" I,U Tu tLAI~:

1 P : -= r.- + I • ,,: '-< 1 f- : =,", I ,. -'-1 • ):
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b~bIN ~C:::RtAl(NUT dOOltAN(~t~(PC].l4:~J»;

I-'C:::I--("I: TI-':-=rf-'+l.~: r~TI-':::'dl-'+I.~

t.NU:
-lfl,l', !~lJ:='~(,)*i1f,H(f-'CJ.(11: 1<']: pLCr":='''cl.lcj: Ie]:

"'c:=pc+!: 1.:>:=11-'+4.:': "dP:="If-'+".:'
I:N'H
~I:G!~ u:=~tM(PC].(II:leJ;

II' r.c LS'i U
IHt" btIJII', '"1).(ej:l~j:=I\LC""; ACC'1:=,·1<) ~ulJ u;

"h) : =''''J UI v U

tL'lt L:=I;
,JL: =f-'(+ I; Tf>: = I f-'+::'; IH f-': =~JTf-'+"

t j'HJ;

Dc',,!'r :>l::~lJ; ~"J.(?I:II.J:=IICCI·l:

':I"ll.~. "1'1.1 c l: 1) tOl ,~". [II:': I ) At~t) ~c lSS <'~

)'" "t"I', '·'\J:=,~\J.lu"':'-"'J: :,C:=~C+I: 1f-':=IP+u.c,:>;
~jIL):='~J~+{).~~) ~~u;

~\C{>,,\: =,~,(.;. l ~4: 1 j J; 1"1(,1. l 4 (; jt) J : =LJ
~.I',:U :

'it.',jl'I'H)::: (I"'j""-'CC"II ,,4: IJ j). ["'o-"it.H[ f-'C I. [ I I: 1<' j :'+b j;
(,{.. c>, : = ''-d J • I r '+ : I j J: 'MJ • I " I : j!-, J : =() :
rf-':~If-'.I. r~+n."~~~t~lI-'Cj.1 11:I~j; I-'L:=~C+I;

", I P : :: '" I '" + I • I '0'" !I • r:,"" '., "II r' C I • l I I : I <' J
t_I\!l) ;

"t'"i'l lr '·L<:'·'.fl1:11 "t,1 (I T>.t"'1 '.lIJ.I"/:c,+j:=Kt.Al(NOT
,~I!:.= (,.")~,,C'__ ,'( ",): Ie: j) • I ,~c I·ll wC). 1 II: I~ J :'-ttj j:
~~ (C ...1 : =: :.1 (I • l r: 4: l j ); i"I'I. l £.;. I : j hi: == 0 ;
rp:=I~+I. 1~+0.~~~~t~l~lJ.1 11 :Itj; I-'C:=~C+!:

'" I " : '" ,'" I I-' t l • 'I.., .. IJ • c'", ""1' ·-11 I-' C ] • I l I : I <' J
t.t·!l,.1'
11 I' \, J i'l ,'''): =(I." 1 '" 0. r: '.".: It': ~ : 1 r' J ) • ( '.d':" I I~ C ) • I 1 I : I 2 j : <; H j ;

n Cl.>'-l : "':: "'i (.J • l ,'" ~ : 1c J; '01\ \J. l '-+ / : .H, ! : -= (l ;

''-:-=\,..+I./:'+(I.('',''''-'-''I.I-'I-J.ll1:II:'J: '-'C:=r'(;+I:
I II TrJ : ~. ~ J !-' ... J • (L) ..... V • l:~ ') ...;. t~l C ('I l ~ .. C J .. l t 1 : 1 C. 1

~_NI)

r '~l) ;

(,u TtJ r r,'C'1;
It- b!)IJLt,~:"ttl'~"'~)

ltt tfi ""bj", ['Jfj:=l~:LJt: Gel TO r rCf1 r,"'11.l
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