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1 0 VOORWOORD.

Dit ~erslag is een samenvatting van de door mij verrichte studie
betreffende het rekenen in een computer en het onderzoek naar wij
ze waarop men dit in hardware zou kunnen verwezenlijkeno
Aanleiding tot dit onderzoek vormt het plan van de groep E.C.B.
een groot computersysteem te ontwerpen o

Gedurende de eerate drie maanden van mijn afstudeerperiode heb ik
een in de groep E.C.B. ontworpen minicomputer bestudeerd en enige
ervaring opgedaan in de machine-organisatie van een computer in
het algemeen.
Bovendien maakte ik kennis met de hardware technische problemen die
zich bij de bouw van een minicomputer kunnen voordoen.
Uitgaande van de in de groep met de minicomputer opgedane ervaring
werd besloten een groter computersysteem te ontwerpen en te bouwen.
Aan mij werd de afstudeeropdracht gegeven hiervoor een rekenkundige
en logische unit te ontwerpen.

Niet bekend zijnde met de in een computer gebruikelijke rekentcch
nieken ben ik begonnen hierop betrekking hebbende literatuur door
te nemen"
Daarna werd een studie gemaakt van de bouvstenen die eventueel in
een rekenorgaan gebruikt zouden kunnen worden.
Om enige practiBche ervaring met deze bouwstenen te verkrijgen wer
den daarna enkele achakelingen ontworpen en gebouwd. Deze worden be~

sproken in de hoofdstukken binair delen en binair vermenigyuldj.gen.
Bovendien werden in de groep E.C.B. regelmatig gesprekken gevoerd
over de machine-organisatie en software technische problemen bij het
ontwerp van het grote computersysteemo
Daarbij kwam ook het rekenorgaan ter sprake en werden verschillende
Buggesties gedaan, die in de ontworpen schakelingen verder werden
uitgewerkt.
Dit heeft geresulteerd in het, in het laatste hoofdatuk besproken
ontwerp,dat gezien moet worden als een eerste aanzet voor de bouw
van een rekenorgaan.

Gedurende de laatste maanden van mijn afstudeerperiode heb ik op
prettige wijze samengewerkt met H. de Wit.
Biervoor mijn hartelijke dank, die tevens uitgaat naar allen die
mij bij mijn afstuderen behulpzaam zijn geweeet o

Ho Deepinoiso
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2. BINAIR REKElrEN,

20 1 Inleiding.

Eij bet ontwerp is uitgegaan van de zuivere binaire code o Andere
biervan afgeleide codes, zoals b.v. de BCD codes, de hexadecimale
code, etc. zijn buiten beschouwing ~elaten. Bovendien wordt steeds
met een vaste woordlengte gerekend ~Enge18: fixed point arithmetic).
De woorden worden parallel verwerkt.

In de zuivere binaire code zijn verschillende getalrepreaentaties
mogelijk. Welke van deze representaties de voorkeur verdient is niet
zonder meer te zeggen. Elk heeft zijn voor~ en nadelen o

Om een gemotiveerde keuze te kunnen maken worden de drie getalrepre
sentatie~ in het begin van dit hoofdstuk behandeld~ Met de in bet
model gebruikte bouwstenen is het echter mogelijk in aIle drie de
notatiea te werkeno

De eerate paragraaf van dit boofdstuk behandelt welke c.rie getalre
preeentaties mogelijk zijn o Daarna wordt beschrevon hoe men in deze
notatiea kan optellen en aftrekkeno Dit is gedaan aan de hand van
enkele voorbeelden.
Een zuiver wiskundige beechrijving is vanwege de leesbaarheid achter
wege gelaten, maar kan in de literatuur, opgegeven aan bet slot van
dit verslag, worden teruggevonden (lit. 1).
Tenslotte wordt in deze paragraaf een keuze gemaakt voor ean van de
getalrepreaentaties.

In paragraaf 20 4 is aangegeven hoe men kan detecteren of de maximale
getalgrootte wordt overschreden (Engels: overflow detection).
Dit overechrij.den van de ma.x:imale getalgl1 00tte ken zowel bij optellen
ale bij aftrekken voorkomen, zodat voor het ontwerp van de detectie
schakeling uitgegaan kan worden van de in de voorafgaande paragraaf
beschreven rekenwijze.

Tenslotte wordt in dit boofdstuk nog het principe van de "carry look~

abead lt behandeld o Wil men snel rekenen, dan is het nodig hiervan ge...
bruik te makeno
In paragraaf 3.1 zal dit principe meer in detail beechreven worden
aan de band van een van de bouwstenen, de SN 14181.

-5-
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2.2 Getalrepreeentaties.

Voor het rekenen in de zuivere binaire code zijn de volgende ge
talrepresentaties mogelijk:

h. "Sign and magnitude" notatie

h "1's Complement" notatie

££ lt2's Complement" notatie

Deze notaties komen in zoverre met elkaar overeen dat steeds het
meest significante bit gebruikt wordt om het teken van het getal
aan te geven.
Is het meest significante bit een 1 dan is het getal negatief,
is het een 0 dan is het getal positief q

20 2.1 "Sign and magnitude" notatie.

In de "sign and magnitude" notatie zijn getallen, die in absolute
waarde dezelfde grootte hebben, rechts van het tekenbit volkomen
identiek. Zij verschillen alleen van tekenbit, zodat

+ 7 - 0111
• 7 - 1111

2c>2 02 "1'8 Complement" notatie o

Voor poeitieve getallen komt deze representatie overeen met de
"sign and rnagni tude" notatieo De notatie van negatieve gete,llen
vindt men door het overeenkomende positieve getal (n bit breed)
af te trekken van 2nw1. Dit komt overeen met de inverse van het
positieve getal, zodat

+ 7 • 0111
• 7 - 1000

2020' "2's Complement" notatie.

Voor positieve getallen komt deze representatie overeen met de
voorafgaande notaties o Die van het negatieve getal vinc.t men door
het overeenkomende positieve getal (n bit) af te trckken van 2n o

Dit komt overeen met de inverse van het pOBitieve getal pluB 1,
zodat

+ 7 • 0111
.. 7 - 1001

-6-
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~.204 Getalrepresentaties in tabel.

Voor een woordbreedte van vier bit (n D 4) komt men dan tot de vol~
gende tabel:

Deoimaal

+ 7
+ 6
+ 5

+ 4
+ ~

+ 2

+ 1

+ 0

- 0
.. 1

.. 2

.. ~

.. 4

.. 5

.. 6

- 7
.. 8

Sign and
magnitude

0111

0110

0101

0100

0011

0010

0001

0000

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

1'8 Complement

0111

0110

0101

0100

0011

0010

0001

0000

1111

1110

1101

1100

1011

1010

1001

1000
.,...

2's Complement

0111

0110

0101

0100

0011

0010

0001

0000

0000

1111

1110

1101

1100

1011

1011

1010

1000

Hierin valt op dat het getal nul ~lleen in de 2'e Complement notatie
sleohte ~~n notatie kent o

-7-



-1-

493 Binair opte11en en aftrekken.

Het optel1en van poeitieve geta11en i8 voor ~lle drie de notatiee
ge1ijk en 1evert geen moei1ijkheden op zolang de maximale woord
lengte n niet wordt overschredeno De computer moet dit detecteren
en verder rekenen met deze geta11en voorkomeno Hoe dit kan gebeu~

ren wordt in de vo1gende paragraaf beaprokeno Aftrekken gebeurt in
a11e rekenmachinc3 domovo opte11en. In het nu vo1gende wordt aan
de hand van voorbee1den aangegeven hoe men binair kan rekenen in
de verschi11ende geta1representatieso Daarbij is uitgegaan van een
woord1engte van vier bit n D 4 (inc1usief tekenbit).

2.3 9 1 Binair rekenen in de "sign and
magnitude" notatie.

De rekenrege1s voor het opte11en van de geta11en A en B kan men in
het vo1gende f10wdiagram weergeven:

Voor],~eldenl

l

S ()'yyr'l?"'~

lI?1.C1f!nitud.c /i.e"V

iM.uehe n ~J3>

V&1 J

001
0001

1100 100
0011+ 100

1)000
---1

001
1001

1011
11QQ
1111

~
4. ;+ :

..1 :

2) (+4)plus(..3)

fi#4 • 0100 100
- : 1011 100
+1: +11)000

1

1) (+3)p1ul!J(+4)

~
'''3l ; 0011
~4 0100
+7 & 0111 +

~:~l

3) (+3)p1us(-4)

f;#3 : 0011 011
- : 1100 + ...Q11
.1: 110

001
1001

011
011
110
001

0001
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Men kan het flowdiagram nauwkeurig nagaan als men uitgaat van de
volgende notatiee:

Is het getal A negatief dan A _ 2n- 1

Is het getal B negatief dan B _ 2n- 1

n-1Inverse magnitude B = 2 - 1 - b
a,b magnitudes van A en B (n-1 bits)

+ a (a -/AI = binair getal)
+ b (b =/BI • binair getal)

Om een idee te geven hoe men verder te wark moet gaan voIgt hier
een voorbeeld:

Stel
A> 0
B<O
a ).b

dan uitkomst (a - b)

Volgens het flowdiagram sommeren we, omdat de tekenbits ongelijk
zijn, de magnitude van A met de inverse V~~ de magnitude van Bo
Dan is het resultaat: a + 2n- 1 _ 1 _ b = 2n- 1 + (a-b) - i.
Omdat a > b

1
is (a - b) .. 1 ~ 0 zodat een carry out optreedt t.g.v.

de term 2n- •
Tellen we nu 1 op bij het resultaat en laten we de oarry out we~

dan vinden we, daar A > 0, is precies de gewenste uitkomst (a-b).

Opmerkingen:
De tekens worden apart verwerkt. Met de carry out wordt gedetecteerd
of ~> b is. In dit geval wordt het eindreaultaat het teken van A
gegeven; is a~ b dan krijgt de som het teken van B.

Aftrekken gebeurt door het teken van het af te trekken getal te in
verteren en verder exact het flowdiagram voor het optellen te vol
gen.

2.302 Binair rekenen in de
"1'e Complement" notatie.

De rekenregels voar het aptellen van de getallen A en B kan men in
het volgende flowdiagram weergeven:

Voorbeelden: S-Ia/Vil /1 j.J.(~..23

1) ~:jl
0100 2) ttl 1011. 0011 1100.

+7 : 0111 1)0111

~'
( ....7)

-..1
1011 1000
0011

~:~~
1100.

-1 : 1110 .
: 0100

{:~~ I

0011 1)0000

1.Qll (+1)
--1

_1 1110 0001
11 1

1

ttl 0100
1100

1)0000
1

.e<~d.c fl/J1~3~(+1) ; 0001

-9-
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Men kan het flowdiagram nauwkeurig controleren door uit te gaan van
de volgende notatie:

Ie het getal Anegatief dan A • 2n - 1 - a (a -/AI ~ binair getal)
Is het getal B negatief dan B • 2

n - 1 - b (b ~/BI • binair getal)
a en. b.zijn positieve binaire getallen van n bit.

Het volgende voorbeeld toont hoe men te work kan gaan:

Stel
A < 0
B> 0
a~b

dan is de uitkomat 2
n

~ 1 " (n - b)

Volgens het flowdiagram moet men eerst A en B sommeren, inclusief
het tekenbit o

Reeultaat: 2n ~ 1 " a + b = 2n " 1 - (a - b)o
Omdat a ~ b is geldt dat a - b ~ 0, zodat geen carry out optreedt.
Volgens het flowdiagram is bet resultaat dan ook 2n - 1 - ( a - b).

Opmerkingen:
In tegenstelling tot hetgeen bij de "sign and magnitude" notatie het
geval was wordt hier het tekenbit rechtstreeks bij het sommeren mee
genomen. Is het resultaat van de aommatie van getallen met verschil
lend teken negatief dan treedt geen carry out op. Is het re5ulta~t

positief dan treedt weI een carry out op en moet ter correotie bij
bet tU8senresultaat 1 opgeteld worden.
Worden twee negatieve getallen opgeteld, dan treedt er altijd een
carry out Ope Dit heeft tot gevolg dat de oarry out geen rechtstreekse
aanduiding kan zijn voor oversohrijding van de maximale woordlengte,
zodat deze op een andere wijze gedetecteerd zal moeten worden.

Aftrekken gebeurt door bet af te trekken getal in z~Jn geheel to in
verteren en verder exact het flowdiagram voor het optellen te volgen o

2.;0; Binair rekenen in de
"2 1s Complement ll notatie.

Het flowdiagram voor het optellen van getallen in "2 1 s Complement"
notatie is erg eenvoudig en ziet er ale voIgt uit:

Voorbeelden:

f* 0011 f* 1101. 0100 :~.
+7 : 0111 "7 1001

f*' 0011

~:~l ' 1100
1100 QQ11

-1 1111 ...1 : 1111

f;t' 1101 W0100
0100 1101

+1 0001 +1 : 0001 /t.-hdr A /::,<5.23

-10-
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Met de volgende notatie is het mogelijk het flowdiagram nauwkeurig
te controleren.

Is het
Is het
a en b

getal A negatief, dan A = 2: - a (a = jAj - binair getal)
getal B negatief, dan B = 2 - b (b = IBI - binair getal)
zijn positieve getallen van n bit.

Het volgende voorbeeld toont, hoe men te werk kan gaan1

A> 0
Stel B < 0

a~ b
dan is de uitkomst (a - b).

Volgene het flowdiagram moet men A en B sommeren inclusief het teken
bito
Resultaat: a + 2n _ b = 2n + (a _ b).
Daar a - b ~ 0 is, verdwijnt de term 2n uit het eindresultaat in de
vorm van een carry out, zodat als som overblijft (a - b)o

Opmerkingen:
Ook hier wordt het tekenbit bij de sommatie rechtstreeks meegenomen.
Het optreden van een carry out is voor de sombepaling niet van direct
belang. Hoe een overschrijding van de maximale woordlengte gedetec
teerd kan worden, wordt in de volgende paragraaf beschreven.

Aftrekken in de »2's Complement" notatie is mogelijk, door het af te
trekken getal te inverteren. Daarna moet nog ter correctie 1 bij dit
tuesenresultaat opgeteld worden ( een carry in gegeven worden) om het
juiste eindresultaat via het flowdiagram voor optellen te kunnen vinden.

2.~.4 Vergelijking

Bekijkt men de flowdiagrammen, dan blijkt, dat men het enelst eu een
voudigst kan optellen in de 2's Complement notatie. In de "sign and
magnitude" en de "1'.-6 Complement" notatie kan het, afhankelijk van het
optreden van een carry out, nodig zijn, dat nog eens 1 wordt opgeteld
bij het tuesenresultaat. Dit vereist dan een extra optelcyclu8.

Voor het aftrekken kunnen dezelfde flowdiagrammen gebruikt worden.
Eerst moet dan echter het af te trekken getal van teken veranderd,wor
den. Dit is het eenvoudigst in de "sign and magnitude" notatie.
Ook bij de "1'e Complement" notatie is dit simpel, nl. het inverteren
van het betreffende getal. In de "2'8 Complement" nota tie moet dit ge.
tal ook ge~nverteerd worden. Daarnaast is het echter nodig, dat bij op
tellen een carry in gegeven wordt. Ditlaatete vergt nagenoeg geen ex
tra rekentijd.

Vergelijkt men de getalrepreeentatiee zelf, dan zien we, dat het getal
o door twee binaire getallen gerepresenteerd kan worden. AIleen in de
"2'8 Complement" notatie is het getal 0 eenduidig weergegeven.

Bovenstaande eigen8chappen hebben de keuze doen vallen op de 112 18 Com
plement" notatieo In de volgende paragrafen is dan ook uitgegaan van
de "2's complement ll notatie.

-11-
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2.4 Overflow detectie.

Bij de rekenkundige operatiee optellen en aftrekken moet gecon
troleerd worden of de maximale woordlengte niet wordt overechre
den. Wanneer dit het geval i8 moet het programma onderbroken wor
den, zodat de operateur kan ingrijpen.

Overflow uit zich in de meeat significante bite c Deze worden dan
ook uitgaande va.n de "2'8 Complement" notatie nader bekeken. Voe
ren we de operaties uit op de getallen A en B met /A/ = a en
/B/ m b dan komen de volgende variabelen in aanmerkingl

het tekenbit van A - TA (poe: T
A

Ie 0, neg.: T.A. = 1 )

het tekenbit van B - TB (pOSI TB • 0, negol T
B

.. 1 )

het tekenbit van het resultaat ... T (pOSI T .. 0, neg. : T - 1)
de carry out van de tekenbite • C

out (geen carry: Ct· 0, carry:C t= l'ou ou '
de operatie - 0 (aftrekken: 0 ... 0, optellen: 0 .{

p p p .

Gaat men na wannser overflow kan optreden dan blijkt dit in vier
gevallen mogelijk te zijn~ Ook kan in deze gevallen ale er geen
overflow optreedt toch het reeultaat van de operaties verkeerd
zijn, b.v. tcngevolge van sen defect in de Bchakeling. Dit kan
men weergeven in de volgende tabel:

1 ) A operatie B 2) Cout T 3) Cout T 4) Cout T 5) Cout T

(+a) + (+b) ° ° ° 1 1 0 1 1

(+a) .. (-b) 0 0 0 1 1 0 1 1

(...a) + (-b) 1 1 1 0 0 1 0 0

(..a) .. (+b) 1 1 1 0 0 1 0 0

Reeultaat goed overflow fout fout

TA . - - - - (- A)

TB -. - - - (. B)

Op
Cout

T - - _.- (Ie res.)

Opmerkingen:
Aftrekken gebeurt in de "2'8 Complement" notatie door het invert ....
ren van het af te trekken getal en het reeultaat hiervan met een
carry-in op te tellen bij het andere getal.

De bitcombinatiee CoutT in de kolommen 3) en 4) verechillen slechte
een bit van de goede bitcombinatie CoutT in kolom 2). De fouten in
kolom 5 komen alleen dan voor wanneer er in de Bchakeling tweemaal
sen fout voorkomt.

-12-
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..
Indien men alleen de overflow wil deteeteren, komt men tot de
volgende formule:

De realisatie hiervan in hardware vergt tamelijk veel poorteno
Het aantal poorten vermindert aanzienlijk, wanneer ook kolom 4)
bij de overflow de tee tie betrokken wordt o De sehakeling detec.
teert dan niet aIleen de overflow, maar ook, of er ~~n fout in
de 8chakeling gekomen is. Dan geldt:

Overflow ~ Tl TB0p (Cout ~ T) + Tl TB
+ TA TB 0p (Cout $ T) + TA TB

!g (TA $ TB $ 0p) (C out $ T)

0' (C t 0 T) +P ou
0' (C t ~ T) ..P ou

Dit kan men ale volgt realieeren:

ALIA

A .23
.-A- ,- ./'

G- "--...a Ta /'-..-< r --.,

:!'-----y----
~.-i-

-13-
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2.5 Het carry look-ahead principe o

In bouwstenen voor rekenkundige eenheden wordt intern een speciaal
netwerk toegepast voor de oarry overdracht o Dit aparte interne net
werk voor het doorgeven van een carry maakt een zeer hoge reken
8nelheid mogelijk, daar de overdracht voor 2 bit aan aIle daarna
volgende optelnetwerken parallel wordt toegevoerd. Dit principe
wordt in de Amerikaanse literatuur "carry look-ahead" genoemd o

Gebruikt men meerdere van deze bouwBtenen naaet elkaar dan is het
mogelijk de interne carry look ahead netwerken aan elkaar te kop
pelen met speciaal hiervoor ontworpen bouwsteneno
Deze zgno carry look-ahead generatoren zetten, bij juiste doorver"
bindingen, de inwendige carry look ahead netwerken voort, buiten de
eigenlijke bouwstenen om.

,
Bet carry look ahead principe kan het beste met een voorbeeld ver-
klaard worden (optelling - 4 bit)

\ioord A
Woord B

1011
,9001

1100 (12)
"-'''--'

Zoals men ziet gaat er een carry van de minst significante bits
naar het volgende bitpaar. Daze geven op htm beurt deze carry weer
door aan bet optelnetwerk behorend bij het daarna volgende paar.
Voor de overdracht van de carry, gegenereerd door de minst signi
ficante bits naar het derde bitpaar is een zekere tijd nodig.
Deze looptijd bepaalt de totaal benodigdo opteltijd.
Bij optelnetwerken, waarin men volgens deze methode de carry door..
geeft epreekt men van "carry ripple".

Wil men snel rekenen dan zal getracht moeten worden bovenstaande loop
tijd te reduceren. Bij de carry look-ahead methode gaat nlen hiervoor
ale volgt te werk. Op de eerete plaatB wordt gekeken wanneer het op
telnetwerk voor de bite ~f+1' BN+1 altijd een carry in krijgt t.g.v o

het voorafgaande bitpaar AN' BN• Dit is het gevsl wanneer zowel ~

a18 BN in de logische "1" toestand zijno Deze AND functie va.n twee

ingangen wordt bij het carry look-ahead principe de "carry generate"

genoemd o Een carry in voor de bits AN+1 , BN+1 kan verder nog optre

den wanneer de bits An' BN een carry in krijgen van voorafgaande bits

en daze doorspelen nasr de bits ~+1' BN+1 • Dit laatate is het geval

als de som van de ingangen ~~ en BN dG logische "1" toeatand is o

Doze EXCL-OR funetie van twae ingangen wordt bij het carry look-ahead

principe de carry propagate genoemd, zodat:

-14-
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• Carry generate

Carry propagate

Cin ,N+1 .. GN +

Het is moge1ijk de carry propagate PH nog iets te vereenvoudigen,

immers

Cin ,N+1 ~ GN + PN Cin,N = AN BN + (AN BN + ~ BN) Cin,N -

=~ (BN + Cin,N) + BN (~ + Cin,N) ~

Cin,N+~ .. ~ BN + (~ + BN) Cin,N

Daar we voor AN BN + ~ B~ ook ~ + BN k~~en schrijven zonder dat

C verandert, mogen we de carry propagate opnieuw defini~renin,N+1
a18:

Bekijken we nu b.v. hoe het interne carry look-ahead network eruit
moet zion voor N m 2 dan vinden we de volgende formule:

Cin "
.. G

2 + P2 C. 2 ... G
2 + P2 (G 1 + P1 Cin ,1) c

:Ln,

.. G
2 + P2 G1 + P

2
P1 (GO + Po Cin,O) =

- G2
+ P

2
G1 + P2 P1 GO + P2 P1 Po Cin,O

-met Gi ... A.. B. en Pi :II: A.
i

+ B.
], ], J.

Bij de in het voorafgaande besproken bouwetenen werkt men met woor
den van 4 bite. Het interne look ahead netwerk levert volgens boven"
staande formule de carry-in voor drie bitparen. Men kan dit als volgt
weergeven in een b1okschema:

p

G

c~,z

-15-
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Ll,..k,O

C G +P C.in,1=O 0 ],n,O

Cin,2-G1+P1 GO+P1 Po Cin,O

Cin~3=G2+P2G1+P2P1GO+P2P1POCin,O

P .. P,P2P1PO

G c G,+P,G2+P3P2G1+P,P2P,GO



-15-

.Bepalend voor

ao De tijd

b. De tijd

o. De tijd

de tijd waarin een carry gevormd wordt is:

nodig voor het maken van P. en-a. (OR resp. AND poort)
~ ~

nodig voor de producten----Pi----ak (AND poorten)

nodig voor de som a i + a i-1 Pi + ----' (OR poort)

In vergelijking tot de tijd die nodig is in de ripple mode kuIL~en zo veel
sneller de carries bepaald worden.

Bovendien levert het carry look-ahead netwerk nog de P en a outputs. De
propagate output P geeft aan W~lneer de bouwsteen een carry in doorgeeft;
de a output geeft aan wanneer de bouwstenen een carry genereert. Op pre
cies dezelfde wijze als het intern gebeurt kan ook tussen de bouwstenen
onderling de carry look-ahead verzorgd worden.

Met de SN 74181 teen A.L.U. bouwsteen (4 bit) met intern carry look-ahead
netwerk en de SN 74182 als een carry look-ahead generator kan men op de
volgende wijzen woorden met een lengte van 32 bit bij elkaar optellen:
"1 )

carry ripple
2) .

- 7'-116'1
~

1'11611 f-- 1'-11611 ll(I<JI ~r--- llfl l7/
~

'lLi/!l/ rt- ?v/p/ t- r~~/6'/ f-ZI.... c,;. c.: c;.;.

? 116 7' G pllG ?llG 1> 6 -p G ? r;; P IG

7/.;/82 ~ 71//l?'< ~/

part ial look-ahead.

3)

1LfI6'1 ~ r 7l(/~1 ~ ll(/~I b- 1'//<91 ~ ;<';10'1 k- tlVI!l/ ~ '17MJ
/ ~ 17~/t9/ k-c-

l1.;

? G l' ~ 1> G -p G -p G l' G P G ? G

l LJ / c92 ~ 7'(/<9'< ~
~

'7"+ ~ l k;~ 'P
cut I

7lj/0'2.
rl:.

c

full look-ahead.

Voor de duidelijkheid zijn aIleen de verbindingen die betreY~ing hebben op de
carry-overdracht getekend. Nadere details van de carry look-ahead netwerken
zijn gegeven in 3.1.4 en 3.1.5.
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3. BOUWSTElffiN VOOR EEN REKENEENHEID.

3.1 Analyse van de SN 54 / 14181 •
•

tl4 bit arithmetic unit with full look-ahead
also generates 16 variables of 2 logic functions tl

3.1.1 Het totale schema en het daaruit af te leiden blokschema.

Het totale schema is opgezet voor negatieve logic&.
(active-low data) en ziet er ale volgt uit:

~

~
:~

-
G

~

c...."
~

I ~ 1>-I
II

1s..----------
~--------....,

5,--------.

50 ------,

L----l--+--l---~~ ~ To

f1----t>>----------------------.J-i---l. lie...

a. ------------------,------------'
......_~ '_w_e ._'__, ...... ...s_ .....
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Hiervoor kan het Tolgende blokschema getekend worden:

h c"

1. Het functie selectie netwerk. Dit i6 opgebouwd met inverters,
NAND~ en NOR-poorteno

look...ahead outputcarry

netwerk

Functio seleotie

netwerk interne carry:

look-ahead Bommatie

netwerk netwerk

Men kan de volgende blokken onderscheiden: I I I

2. Het netwerk, dat intern de carr~ look-ahead verzorgto Dit net...
werk is opgebouwd met NAND -(1x), AND- en NOR-poorten.

3. Het netwerk, dat de carry look-ahead outputs P' en Gt bepaalt.
Bovendien wordt in dit netwerk de carry out van de totale scha
keling (Cn+4) gevormd. Dit netwerk is opgebouwd met AND-, NAND
on lWR-poorten.

4. Het eigenlijke Bommatie netwerk. !an dit netwerk ie de open-col
lector A = B output toegevoegd. Wanneer de SN 74181 in de "sub_
tract mode" ia, geeft deze output aan, of de woorden A en B
(4 bit) aan elkaar gelijk zijn. Dit netwerk is opgebouwd met
AND-(1x) en EXCL OR-poorten.

Men kan de werking van de 5H 14181 als voIgt omschrijven:

De SN 14181 voert 16 binaire rekenkundige operatiee uit op twee woorden
A en B (van 4 bit). Deze operaties worden gekozen m.b.v. de vier functie
selectielijnen (83 , 82, 51 en SO). Wanneer de mode control input (M)
aangesloten is op een lage spanning, is het interne carry look-ahead
netwerk "geanabled" en kunnen de rekenkundige operaties uitgevoerd
worden. Het is mogelijk, indien men met meerdere SN 74181's zeer Bnel
wil rekenen, gebruik te maken van de SN 74182. Dit is een circuit; dat
m.b.v. de carry look~ahead outputs (p~ en G') in een erg korte tijd be
paalt, vat de carry inputs van de volgende SN 74181 moeten zijn.
Indien de rekensuelheid van minder belang ie, kan de carry output
Cn+4 verbonden worden met de carry input Cn van de volgende chip.

Wanneer de mode control input (M) op een hoog spanningsniveau wordt
aangesloten, heaft de carry op geen enkele wijze invloed op de ge
genereerde functie. Ook tussen de verachillende bita onderling kunnen
geen carry's doorgegeven worden. Eet is dan mogelijk m.b.v. de selee
tielijnen (S3' 82 , 81 en SO) een keuze te maken uit 16 logieche flulctieso
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In de nu volgende paragrafen worden de verechillende netwerken
van het blokschema uitgebreid behandeld. Een reden hiervoor ie,
dat het uit de "data sbeets" moeilijk op te maken is, ws.t de moge
I1jkheden van de SN 74181 zijn en hoe dit ci.rcuit aangeeloten moet
worden, om een bepaalde functie te genererenQ

30 1.2. Het funct1e select1e netwerk

Wanneer van de woorden A en B (4 bit) overeenkomstige paren van
bite bekeken worden, komt steeds hetzelfde netwerk naar voreno
Het functie eelectic netwerk is opgebouwd met vier identieke scba
kelingen voor de bits Ai en Bi (met i = 0, 1, 2, 3):

5.3 -----------,

'5..------------,

5,-----------,

5
0
-----------,

It ----------------'-----1
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•
U. 1 .., (S3 A! B! + S2 Ai B1) •J., 1. 1.

ui ,2 .. (S1 B-! + So B' + A' .) ,
1. i 1.

In tabelvorm kan men dit als volgt weergeven:

8
3

62 81 80 U. 1 U. 2J., 1.,

L L L L H Ai
L L L H B Ai Bt
L L B L H Ai :81
L L B B B L

L H L L Ai + B' A.i 1.

L B L B Ai + B! Ai :8iJ.

L B B L A. + B! Ai BJ. L .., level voltege
1. J.

L B B H Ai + lP L B .. high level voltagei
B L L L A. + B. AiJ. 1.

B L L B Ai + :8i Ai :8i
H L B L Ai + B. A. :B!

1. J. l.

B L H H Ai + B. L
J.

H H L L Ai Ai
B H L H Ai Ai :8i
B H B L Ai Ai :81
H H B B A. L

1.

3.1.3 Bet eommatienetM,rk.
De logisohe functie3 0

Ook dit netwerk bestaat uit vier identieke schakelingen.
Per bitpaar wordt de som gevormd d.mov. twee EXCL OR poorten:

11-----1

~ rj-----'--------L __

De inputs vs~ het netwerk zijn de carry in, Ui 1 en U~ 2~ De carry
in wordt geleverd door het interne carry look~1nead nctwerk en is
gekoppeld aan de mode con"crol input. Di t gebeurt in principe op de
hierboven gesohetste wijze.
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Uitgaande van het reBultaat van de voorafgaande paragraaf is het
mogelijk te bekijken welke logiache functies gegenereerd kunnen
worden. Hiervoor moet nol. de mode control input (M) op een hoog
spanningeniveau aangesloten worden o
Voor de output van het sommatienetwerk geldt dan:

F' ... (U. 1 i U. 2) I
i J., J.,

We vinden dan ala mogelijke logische functies:

5; 52 81 8
0 Ui ,1 u. 2 M C Ff

J., n i

L L L L H A. H - AiJ.

L L L H H Ai Bi H Ai B.. J.

L L H L H Ai Bi H - Ai Bi
L L H H H L H ... L

L H L L II:i + B! Ai H - Ai + B.
J. J.

L H L H A.+ B' A. B. H .. BiJ. i J. J.

L H H L A.+ B! A. B' H .. A. $ 1L
J. J. J. 1 J. J.

L H H H A.+ B! L H .. A. B.
J. J. 1. J.

H L L L Ai + Bi A. H .. Ai + BiJ.

H L L H A. +B. A. B. H - (Ai i Bi ) f
J. 1. J. J.

H L H L Ai + Bi Ai B! H B'
J. i

H L H H A. +B. L H .. A! Bf
J. 1. 1. i

H H L L A.i Ai H .. H

H H L H Ai Ai Bi H Ai+B
i

H H H L Ai A. B' H A'+B'
J. i i i

H H H H A. L Ii - A!
J. J.

Deze mogelijk te genereren logische functies gelden wanneer men
uitgaat van negatieve logica, d.voz. het actieve niveau is een
la~g spanningsniveau. Het is echter ook mogelijk uit te gaan van
positiev8 logica. ("active level high"). Dan moet men de inputs
Ai i.p.v. Ai' en B. i.pov. B! en de outputs F. i.pov. Fi' noemen.

1. J.. J.

Het resultaat dat in dit geval gevonden wordt, is op de volgende
bladzijdo in tabelvorm weergegeven. Nu geldt:

F
i

.. (U. 1 ; U. 2) ,
1., J.,

waarin Ui 1 Ui ,2 bepaald worden door de inputs Ai en Bi (i.p.v.

Ai en Bfi~o
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• S; 82 S1 So Ui ,1 Ui ,2 M C Fin

L L L L H A' H .. At
i 1

L L L H H A! ]3' H .. (Ai + B1)
,

1 i
L L H L H A' B· H .. Al Bi1 1
L L H H H L H .. L

L H L L At + Bi
At n .. (Ai B1 ) f

i i
L H L H A' + B1 A' BI H .. Bf

i 1 i i
L H H L AI + Bi At Bi H .. Ai <9 Bi1

L H H H Al.,+ Bi L H .. Ai Bl
H L L L Al + BI At H .. Al + Bi1
H L L II A' + Bt AL. B' H .. (Ai Q) B.) J1 1 i 1
H L H L At + B' A' B. H ... Bi1 1 i l.

H L H H Al + B1 L H .. Ai Bi
'H H L L At A' H .. Hi i

H H L H A' At Bt H .. Ai + ]31
1 1 i i

H H H L At A' Bi H .. Ai + Bi1 i
H H H H At L H ... A.i 1

3,1.4 9 Het interne carry look-ahead netwerk.

De 8N 74181 18 opgebouwd uitgaande van negatieve logioao 8ymboliech
kan hiervoor een trap van het totals netwerk ale voIgt worden weer-
gegeven.: It,

L
C,.;.,

t ~.

Er wordt omdat we met negatieve logica werken gekeken wanneer er een
L..carry gegenereerd wordt (dan i~ LGi - H of LGi g L) en wanneer een

L-carry kan worden doorgegeven (dan is P. = H of P! R L). Verder is
L L 1. l.
ei ala voIgt gedefinieerd. C. ~ H ala er een L-carry wordt aange-

n l.n

boden. (L. low level voltage, H a high level voltage).

Voor de "generate";'>! G en de "propagate':" P geldt het volgende:

1. De trap voor 2 bit AI en B! genereert een L-carry ala
Al a Bt - L zodat LGi E Ai1.2i (dan ia LG i D 1 ale er een

L-carry gegenereerd wordt)q
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2. De trap voor 2 bit A! en B! geeft een L-carry door als een
1 1

van de twee input A! of B! gelijk aan L is terwijl de andere
1 1

input een hoog spanningsniveau H heeft, zodat de propagate
output Pi = Ai Bi + Ai Bie

Wanneer we nu LO t zo definieren dat Lo • Hale er een L-carryou out
moet worden afgegeven dan geldt:

L LG L
°out i - i + Pi °in i

Er treedt immers een L-carry~out op als er een L carry gegenereerd

Yordt (LGi - H) of als er een L carry~in gepropageerd wordt (Pi - H).

Dit kan nog ieto vereenvoudigd worden:

~ LG L
i = + Pi O. iout i 1n - LO- A. B. + (A. Bi + At. B.)

i -1 1 111 in-Ai Bi + (Ai + Bi ) Loin i

Indian we voor Pi schrijven: Pi K Ai + Bi levert dit hetzelfde re
sultaat Ope

Oonclusie:
LG = A. Bii 1

Pi - Ai + Bi

~ L L
out - Gi + Pi 0ini i

WoPdt op deze w~Jze steeds de carry out van een trap van de schake"
ling bepaald dan levert dit geen voordeel op aan rekensnelheid.
Het voordeel blijkt pas wanneer we bij het bepalen van de carry meer~

dere trappen tegelijkertijd beschouwen en we voor het bepalen van de
carry's de caxade"schakeling van de verachillende trappen min of maer
vergeten. We werken dan a.h~wo meer parallel bij de carry vorming.
Dit kan het beste san een praktisch voorbeeld ge~llustreerd worden.
Hierbij wordt uitgegaan van een drietraps schakelinge Bekend mag wor
den verondersteld dat de carry out van de i-de trap de carry in is
van de i + 1 ate trap. Dan geldt de volgende iteratieve formule:

-2)-
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L
°in i + 1 =
L L(G.+P. O. .) =

1 J. 1n1

L L
Gi +P i +1 Pi °in i

18"~~ I
L"+1.. I (+J I ttt _L ,

((-I- 7J-de. tiap -- {t"t-u-sIe A.a~ f+--. i-c!e tWf>

L ~

.1 1
AMt~- c~1!rvk ~c1
'/I1MI~.

L
('..:. i

Als elke trap een G en een P output heeft is het mogelijk met aparte schake
lingen gelijktijdig de carry outs van de verschillende trappen te bepalen,
immers volgens de iteratieve formule is:

LO L L
out . = G.+P. O. .;

111 1n 1

LC L L L
out i+1= Gi +1+Pi +1 Gi +Pi +1 Pi Cin i;

L L L L L
Cout i+2= Gi +2+Pi+2 Gi +1+Pi +2 Pi +1 Gi +P i +2 Pi +1 Pi °in 1.
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Koppelen we deze carry outs bovendien zodanig met de mode control input M
dat de carry alleen doorkcmt als M = L dan komen we tot het volgende in
tern carry look-ahead net\'!erk:

L
C<.i -----------------,

Y')---- fiCn..t<

~ --+---+----1

" I
~1,--1--+---1

7}"--+--+--i
L Gi __+-+---1

'P.·+I---+:::::j~
'Pi --+--+---1

l.

G;" --+-+---1

7?.l --+--+---1
LG", ( --t---l---1

~t ---+--+----l
'P.'" ---+---+----l
'<;.. --+--+---1

??f'==~g~~,., =
"P,.'

Overeenkomstig het totale schema van de SN 14181 wordt de mode control input
via een inverter toegevoerd aan de poorten. Het uitgangssignaal wordt na de
OR-poort nog eens geinverteerd om de carry out overeen te doen komen met het
gewenste spanningsniveau.

Immers voor LC t geldt per definitie: LC t = H ala er een L-carry (laagou ou
spanningsniveau) moet worden doorgegeven.
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3.1.5 Het uitwendig carry look-ahead netwerk.

LDit netwerk levert een generate output G en een propagate output P
voor de totale schakeling van de SN 14181. Deze outputs kunnen wor
den toegevoerd aan een SN 14182. Dit is ean circuit dat overeenkom~

stig het interne carry look-ahead netwerk de oarry-in levert aan bij
elkaar behorende SN 14181'8.

De SN 14181 genereert een L-carry ale of de laatste (derde) trap een
carry genereert, of de tweede trap er een genereert en de derde de
oarry propageert, of de eersta trap er een genereert en de tweede en
derde propageert, etc. In formule uitgedrukt wordt dit:

De SN 14181 propageert een L-carry-in ale en de derde, en de tweede
en de eerete, en de nulde trap de carry propageren.
In formule uitgedrukt levert ditl

P - P3 P2 P1 Po

Bovendien levert het netwerk nog rechtstreeks de LCout - Cn+
4

van de

totale echakeling. Hiervoor geldt:

L
C - G + P.Cn+4 n

Schema:

j)-
~
~

r------1 )-

I;:
-

"\

~,. ~j-
"

J
c..
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De extra carry~out aansluiting C 4 maakt het mogelijk, indian den+
rekensnelheid van ondergeschikt belang is, de L-carry out C 4n+
rechtstreeks met de carry input van de volgende SN 74181 te ver.

binden. Men spreekt dan van "carry ripple" tUBsen de chips.

Om een indruk te geven hoeveel sneller men volgens het carry look

ahead principe kan rekenen geef ik de nu volgende tabel:

aantal totale opteltijd aantal chips carry tUBsen
bits opteltijd per bit SN 74181 SN 74182 de chips

(ns)

4 24 6,0 1 geen
8 36 4,5 2 ripple

12 48 4,0 3 ripple
12 36 3,0 3 1 Yolledige look-ahea.d
16 60 3,8 4 ripple
16 36 2,2 4 1 volledige look-ahead
32 120 3,8 8 ripple
32 96 3,0 8 1 gedeeltelijk look-ahead
32 72 2,2 8 2 gedeeltelijk look-ahead
32 60 1,9 8 3 volledige look-a.head

3.1 0 6 Het genereren van rekenkundige funkties.

Een bijkomstige eigenschap van Pi en LGi is de volgende:

Dit kan als voIgt aangetoond worden:

LGi @ Pi m (Ai Bi ) @ (Ai + Bi ) a

- (Ai Bi ) (Ai Bi) + (Ai + Bi) (Ai + Bi ) =

= A! B. + A
1
" B! = A! ~ Bt

1 1 1 1 i

De propagate en de generate output worden dan ook rechtstreeks ver
bonden met het sommatienetwerk.
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Bij het genereren van de rekenkundige funkties wordt hiervan ge
bruik gemaakt. Stel dat we twee binaire getallen XI • X; X2X1Xb
en IJf = IJ; IJ~ IJ1 IJOoptellen uitgaande van negatieve logica.

Voor de output van de SN 74181 vinden we dan:

F' R X' pluB IJ' plus 1 ala On • L

:F" = X' plus IJ' als C = Hn

De manier waarop dit gebeurt kan weergegeven worden met het volgen"
de blokschemaa

CJ!2'b'z<t ~l&* a;f.i!£?d
~i~-z~>e/z;}

~Ae.

;>'2dwc~./

S." f{

Sz,L
S,<L
So'/.{

~J -i

'<-----\
'----

Ie",

(Opmerking: C. heeft betrekking op de inputs X! en IJ! en niet op
~n i ~ ~

Xi en IJ i ).

Dij het genereren van rekenkmldige funkties wordt uitgegaan van boven

etaand blokschema. Onafhankelijk van de selectie input 5, 52 81 So
kan men U. 1 en U. r. steeds terugbrengen tot de volgende vorma

~, ~,~

Indien de mode control input een laag niveau heeft io het mogelijk
voor de output van de SN 74181 te schrijven:

F' c: XI pluB IJ' all! ° c 1
n

F' = X· plus IJ' plus 1 alB ° - 0n
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Dit is gedaan in de volgende tabellen. In de eerste tabel zijn U. 1 en U. 2
1, 1,

tweemaal weergegeven. De tweede keer zijn ze in de gewenste vorm geschreven:

•

L L J... L

LLLH

L L H L

L L H H

L H L L

L H L H

• L H H L

LHHH

H L L L

HLLH

H L H L

H L H H

H H L L

H H L H

H R H L

HHRH

U. 11,

H

H

H

H

Ai+Bi

Ai+Bi

A.+Bi'11

Ai+Bi

Ai+Bi

A.+B.
1 1

A.
1

A.
1

U. 21,

Ai

A.B.
1 1

A.B!
1 1

L

Ai

A.B.
1 1

A.B!
1 1

L

A.
1

L

A.
1

L

U. 11,

Ai+H

AiBi+H

AiBi+H

L+H

(Ai+Bi)+Ai

'(A.+B!)+A.B.
1 1 1 1

A.+B!
1 1

(A.+B!)+L
1 1

(A.+B. )+A.
111

A.+B.
1 1

(A.+B. )+A.B!
1 1 1 1

(A.+B. )+L
1 1

Ai+Ai

A.+A.B.
111

A.+A.B!
111

A:H
1

(AiBi)H

(A. B!)H
1 1

LH

(A.+B!)Ai1 1

(Ai+BVAiBi

A.B!
1 1

(Ai+BVL

(A.+B. )A.
111

A.B.
1 1

(Ai+Bi)AiBi

(A.+B. )L
1 1

A.A!
1 1

Ai(AiB)

A.(A.B!)
111

A.L
1

F!
1

A!@H"C.
1 1n i

(A.B.) 'eH'0C. 1.
1 1 111

(A. :S!)0H'eC. l'
1 1 :l.n

L'GH'OO. .
:l.n 1

(A.+B!)'0A!~. l'
1 1 1 1n

(Ai+Bi)'0(AiBi)'@Cin i

A!0B.GC. .
1 1 1n 1

I A B' ) , ,\A.+.@L@C·
1
·

1 1 :l.n

(A.+B.)'~A!0C. 1.
1 11m

A!0B!0C. i
1 1 1n

(A.+B.)'@(A.B!)'GC. i
1 1 :I. 1 1n

(A.+B.)'~L'~C. 1,.
1 1 1n

A!0A!ec..
11m 1

A!~(A.B.)'0C. 1.
:L 11 1n

A~~(A.B!)'@C. ~
1 1 1 :l.n ...

A!0L'0C. .
1 1n 1

Verdere uitwerking van 8
3

5
2

8
1
8

0
= L L L L levert:

F' = A3A2A1AOplus 0 0 0 0 plus 1 = A' plus 1 als LCn = L

F' = A' A' A' A' plus 0 0 0 0321 0 = A'

-29-
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Op de~elfde wijze kunnen we te werk gaan bij andere functieselectie-inputs.
Dit levert uitgaande van,de 2-complement notatie de volgende tabel op:

LLLL

LLLH

L L H L'

LLHH

L H L J.J

F'als C =L
n

A'plus 1

(A '+B' )plus 1

(A'+B)plus 1

zero

A'B plus A'plus 1

F alB Cn=L

A min 1

AB min 1

AB'min 1

min 1

(A+B')plus A:

F'als C =H
n

A'

A'+B'

A'+B

min 1

A'B plus A'

F als C =H
n

A

AB

AB'

zero

(A+B')plus A plus 1

LHLH

LHHL

LHH11

HLLL

H L L H

HLHL

HLHH

HHLL

HHLH

HHHL

HIH H H

A'B plus(A'+B')plus 1 (A+B')plus AB A'B plus(A'+B')

A' min B' A min B min 1 A'min B' min 1

AlB A+B' A'B min 1

A'B'pluB A' plus 1 (A+B)plus B A'B'plus A'

A'plus B'plus 1 A plus B A'plus B'

A'B'plus(A'+B)plus 1 (A+B)plus AB' A'B'plus(A'+3)

A'B' A+B A'B' min 1

A'plus A'plus 1 A plus A A'plus A'

A'plus(A'+B')plus 1 A plus AB A'plus(A'+B')

A'plus(A'+B)plus 1 A plus AB' A'plus(A'+B)

A' A A' min 1

(A+B' )plus AB plus 1

A min B

(A+:B')plus 1

(A+B)plus A plus 1

A plus B plus 1

(A+B)plus AE' plus 'j

(A+B)plus 1

A plus A plus 1

A plus AB plus 1

A plus AB'plus 1

A plus 1

In de data sheets wordt in de tabel niet de F' output, maar F gegeven. Daarom is
ook deze in de tabel opgenomeno

Voor positieve logica (inputs A. B. C en M, en outputs F. met i = 0,1,2,3) geldt de
volgende tabel: 1, 1, n 1
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S3S~S1S0 F alB C =L F als C =Hn n

LLLL A plus 1 A

LLLH (A+:B) plus 1 A+B

LLHL (A+:B') plus 1 A+13'

LLHH Zero min 1

LHLL A 13' plus A plus 1 A 13' plus A

LHLH A 13' plus (A+13) plus 1 A 13' plus (A+13)

LHHL A min 13 A min 13 min 1

LHHH A 13' A 13' min 1

HLLL A 13 plus A plus 1 A 13 plus A

H L J~ H A plus 13 plus 1 A plus 13

HLHL A B plus (A+13') plus 1 A 13 plus (A+B')

HLHH A B A B min 1

HHLL A plus A plus 1 A plus A

HHLH A plus (A+13) plus 1 (A+13) plus A

HHHL A plus (A+13') plus 1 (A+B') plus A

HHHH A A minus 1
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3.2 De SN 7~(94/198

"SN74194: 4-bit shift register;
parallel acces, right/left, mode control."

"SN74198: 8-bit shift register;
parallel acceB, right/left, mode control."

De Bouwstenen SN74194 en SN 74198 Z1Jn als geheugenelement, register,
bijzonder geschikt, om gebruikt te worden in een rekenorgaan. Ze zijn,
afgezien van de "woordcapaciteit", wat de opbouw betreft volkomen iden
tiek. Hieronder volgt het schema voor een van de bits van deze registers:

>-----jSET

L..-------l'l?E S'ET

'--+-------1 akeJ5,----1n1

)JC1/Y'JIeI£ad
t.:.;xvI

\o{anneer op de clock-input een posit ieve flank optreedt, wordt de SR flip

flop getriggerd. De selectie inputs S1' So maken een keuze mogelijk uit

de drie inputs, die aan de SR ingangen gekoppeld kunnen worden. Boven

dien kan de klok hiermee geblokkeerd worden. In een waarheidstabel kan dit

als volgt worden weergegeven:

S1 So

L L
L H
H L
H H

Mode

Inhibit clock
Shift right
Shift left
Parallel load

fmax = 351m (typ.)z

In Schottky uitvoering fmax = 100HHz
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• De SR flipflop wordt gereset, als op de clear input een laag spannings
niveau wordt aangeboden.

Zeer belan~ is, dat men de selectie inputs aIleen mag veranderen, als
de clock input een hoogspannings-niveau heefto Houdt men hier geen reke
ning mee, dan kan, omdat bij de overgang van S1,60 van de ene toestand
naar de andere even de toestand S1S0 = LL optreedt, de flipflop getrig
gerd worden. Immers S1S0 = LL geeft via twee inverters en een ~Jr.o peort
een hoog spanningsniveau aan de input van de NOR peort, die de flipflop
triggert, als de clock input laag is.

3.. 30 De 6N 74157

"Quadruple 2-line to 1-line data selector."

De bouwsteen bestaat uit vier identieke schakelingen, waarvan er een hier
onder is weergegeven:

AJ---~'

Met de select input is het mogelijk een keuze te maken uit de datalijnen
Ai en Bi (met i = 0,1,2,3). In een waarheidstabel ziet dit er als voIgt uit:

enable select A. B. Y.
J. J. J.

H X X X L
L L L X L H = high level
L L H X H L = low level
L H X L L X = irrelevant
L H X H H

Deze bouwsteen is ook in Schottky uitvoering leverbaar (tpd = 7,5nsec.)
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304 Do SN 74153

"Dual 4-line to 1-line data selector"

Deze bouwsteen bestaat uit twee identieke schakelingen, waarvan er een
hieronder getekend is:

£, -------'~

11,' -------------jr-t-t--L_---"

8,
~,(

/
!

C'<

7Jl , ---------+-+----t-t---L_./

5", ---;

S, ----j

. 1I1et de select inputs SO,S1 is het mogelijk een keuze te maken uit de data-
lijnen Ai' Bi , Ci en Di (met i = 0,1). In een waarheidstabel ziet dit er

. ala volgt uit:

Selectie inputs data inputs enable output
S1 So A. B. C. D. E. Q

iJ. J. J. J. J.

X X X X X X H L
L L L X X X L L
L L H X X X L H
L H X L X X L L
L H X H X X L H
H L X X L X L L
H L X X H X L H
H H X X X L L L
II H X X X H L H

H = high level L= low level X = irrelevant

Deze bouwsteen is ook in Schottky uitvoering leverbaar (tpd = 11 naec.)
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• 3.5 Andere bouwstenen

Erikele bouwstenen, die verder eventueel in aanmerking komen, om in een
rekeneenheid gebruikt te worden, zijn:

F9309
F9338
F9340
F9341
F9342

SN74183
SN74H87

dual 4-input multiplexer
8-bit multiple port register
4-bit arithmetic logic unit
4-bit arithmetic logic unit
look-ahead carry generator
dual carry save adder
4-bit true/complem~nt, zer%ne element

De F9309

Dit is een dual 4-input multiplexer overeenkomend met de SN74153. Het enige
verschil is, dat de F9309 beschikt over twee complementaire outputs.

De F9338

De F9338 is een 8-bit multiple port register (8 registers van 1 bit)o Data
kan geschreven worden in een van de acht geheugencellen, die door adres A
geselecteerd wordt. Twee geheugencellen kunnen gelijktijdig volgens het
master slave principe uitgelezen worden. Met de adressen B en C worden de
geheugencellen geselecteerd, die men &~n de uitgangen Zn en Zc wil uitlezen.
De volgende figuur toont het blokschema van de F9338:

su

Co-----I
c,----1
c

L
----1

A~-----I
/I, -----I
/1>------1

De F9340

Deze bouwsteen is een 4-bit arithmetic logic unit met ingebouwd lcok-ahead
netwerk, dat voor maximaal 12 bit volledige look-ahead mogelijk maakt (zon
der gebruik. te maken van een carry look ahead generator als de SN74181/F9342).

Het blokschema is getekend op de volgende bladzijde.
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1-----+ ~/G

I-----+P

De inputs Gi en Pi komen van de voorafgaande F9340 - blokjes (max. 3) en
dienen voor de carry look ahead. De Cout/G output lean naast voor de look
ahead ook dienen voor de ripple carry tussen blok van 12 bits.
Met de "carry out enable" kan men de Cout op de Cout/G-cutput krijgen.
De select ie-inputs S1 en So maken de volgende cperaties mogelijk:

So 51 operatie

0 0 A min B
0 1 A (f B'
1 0 A plus B
1 1 A + B

Vergelijking met de SN 74181/F9341:

a. Geen volledige look-ahead mogelijk voor meer dan 12 bits, daar geen
illi74182/F9342 lean worden toegepast.

b. De opteltijd voor 4 bit met de F9340 is 28 nsec en met de 5N74181/F9341
is deze 24 nsec.

c. Met de F9340 zijn veel minder rekenkundige en logische operaties mogelijk.

De F9341

Deze bouwsteen is identiek met de SN74181.

De F9342

Deze bouwsteen is identiek met de SN74182.
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.De SN74183

Deze bouwsteen bevat twee full adders met elk een aparte carry output
en is erg geschikt om gebruikt te worden in multiple input en carry
save technieken.
Add time = carry time = 11 nsec.(typ.)

De SN74h'"87

Dit is een 4 bit true/complement, zer%ne element, d.w.z. met behulp
van twee selectie inputs kan men de aangeboden data of doorlaten, of
inverieren en verder bij de andere twee combinaties van de selectie
inputs of allemaal enen of allemaal nullen aan de uitgangen doen ver
schijnen.
Delay time: 15 nsec.(typ.)
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40 Binair vermenigvuldigen•

401 Eenvoudige methode voor vermenigvuldigen.

In de meeste computers wordt een vermenigvuldiging uitgevoerd door herhaald
op te tellen. Details hangen af van de volgende factoren:

1. Het getallensysteem
2. De getalrepresentatie
3. De uitkomst in "single length" of "double length" formaat
40 Integers of fracties
5. Serie of parallel vermenigvuldigen.

Ter vereenvoudiging wordt parallel gewerkt met gehele binaire getallen in
"2' s complement" notatie t die na vermenigvuldigen een "double length" pro
duct oplevereno

4.1010 Positieve getallen.

J,len kan volgens "de potlood en papier" methode als voIgt binair vermenigvul
digen:

0110
0011

00000110
00001100
00000000
00000000

00010010 (+ 16)

multiplicand
multiplier

1ste deelproduct
2de deelproduct
3de deelproduct
4de deelproduct

product

Dit product is een som van deelproducten. In het voorbeeld sommeren we vier
, deelproducten in een keer. In de meeste machines is het echter slechts moge
lijk gelijktijdig twee getallen op te tellen. Het voorbeeld ka~ dan als voIgt
opnieuw opgeschreven riOrden:

0110
0011

00000000
00000110

00000110
00001100

00010010
00000000

00010010
,00000000

00010010

-38-

multiplicand
multiplier

tussenresultaat in het begin
1Gte deelproduct

tussenresultaat
2de declproduct

tussenresultaat
3de deelproduct

tU8senresultaat
4de deelproduct

product
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We kunnen zo de volgende rekenregel voor dit type vermenigvuldiging opstel
len: test de bits van de multiplier te beginnen bij het minst significante
bit en tel bij een "1" de multiplicand en bij een "0" allemaal nullen bij
het tussenresultaat Ope Schuif zoals bij de conventionele vermenigvuldiging
de mult~plicand bij elke stap een plaats n~~ links.

Bij deze opzet zouden we de volgende registers nodig hebben:
Multiplier register (~~): 4 bit
Multiplicand register (Md): 8 bit
Tussenresultaat product register (T ): 8 bit

Het is echter mogelijk de registers te combineren, immers voor het opt ellen
behoeft men slechts 4 bits te bekijken. Het is dan mogelijk uit te gaan van
het volgende principe:

1

11----'1.
53 ------>.

S<---->..
S, -------'I.
~~-----,--~

,

De vermenigvuldiging kan nu als voIgt uitgevoerd worden:

Md register (B) T register (A) liIr register F Instructie

0110 (+ 6) 0000 0011 (+ 3) x Begin
0110 0110 0011 A plus B Load T
0110 0011 0001 x Shift right T, lilr
0110 1001 0001 A plus B Load T
0110 0100 1000 x Shift right T, Mr
0110 0100 100Q A Load T
0110 0010 0100 x Shift right T, Mr
0110 0010 0100 A Load T-0110 ·-1 0001 0010 x Shift right T, Mr

product (+ 18)

x = irrelevant.

De instructies z1Jn zodanig opgezet dat steeds dezelfde instructies periodiek
optreden. Het een teller vlOrdt na de instructie "begin" bijgehouden hoeveel
maal de instructie "shift right" is voorgekomen. L"1 het bovenstaande voorbeeld
geldt dat men, nadat dit vier keer is voorgekomen, aan de tellerstand k~l de
tecteren of de vermenigvuldiging af is.
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F is de operatie die de A.L.U. uitvoert op het moment dat de instructie
uitgevoerd wordt. Deze operatie wordt bepaald door het minst significante
bit van het Mr register: l.s.b.
Voor de functie select ie-inputs en de carry-input geldt:

l.s.b. = L dan F = A zodat }ffi3S2S1S0 = L L L L L H
l~s.b. = H dan F = A plus B, zodat MS3S2S1S0 = L H L L H H

We zien dat:

Tenslotte kan nog opgemerkt worden, dat voor het naar rechts schuiven de
bijbehorende serie input van het tussenresultaat register T aan een laag
spanningsniveau moet worden gelegd.
Dit ken men doen door deze input te verbinden met het tekenbit van het
multiplicand registen Md.

4.1.2. Multiplicand negatief,
Multiplier positief.

Voor het vermenigvuldigen van deze getallen kan men van precies hetzelfde
schema uitgaan. Omdat men nu echter negatieve getallen herhaald moet op
tellen is het nodig de serie-input van het T-register aan een hoog span
ningsniveau te leggeno
In verband met 4.1.1. kunnen we ook hier zeggen dat het juiste resultaat
gevonden wordt wanneer het meest significante bit van het Hd-register met
deze input wordt verbonden.

De vermenigvuldiging kan dan als volgt uitgevoerd. word.en:

11d register (B) T register (A) Mr register F Instructie

1010 (- 6) 0000 0011 (+ 3) x Begin
1010 1010 0011 A plus B lead T
1010 1101 0001 x Shift right T, Mr
1010 0111 0001 A plus B Load T
1010 1011 1000 x Shift right T, Mr
1010 1011 1000 A Load T
1010 1101 1100 x Shift right T, Mr
1010 1101 1100 A Load T
1010 1110 1110 x Shift right T, Mr

product (-18)

We zien dat, wanneer de nnlltiplicand negatief is en de multiplier positief,
op exact dezelfde wijze te werk gegaan kan worden als wanneer men positieve
getallen met elkaar vermenigvuldigt.
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4.1.3. Multiplicand positief,
Multiplier negatief.

Vermenigvuldiging levert in dit geval meer moeilijkheden op dan in het voor
afgaande. Oorzaak hiervan is, dat de multiplicand aangesloten op de A.L.U.
positief en de uitkomst negatief is. Er zijn verschillende mogelijkheden het
product te berekenen. Enkele hiervrol zijn:

1. Maak de multiplier positief, vermenigvuldig volgens 4.1.10 en neem het
"2' s complement" van het resultaat. Dit levert echter moeilijkheden op
daar het 1~-register niet rechtstreeks met de A.L.Uo verbonden is. Ver
deI' is het product van een dubbele lengte verdeeld over het Md- en het
T-register, zodat het "2's complement" hiervan moeilijk bepaald kan \.,ror
den.

2. Verwissel de inhoud van het Md-register en het Mr-register, waarna het
product volgens 4.1.2. berekend kan worden. Dit moet via het geheugen of
via een ander register b.v. het T-register, gebeuren en kost minimaal
twee extra instructies.
Bevendien moet er een koppeling tussen de registers onderling zijn (b.v.
"tri-state bus" of "open collector" verbindingen).

30 Een derde mogelijkheid is bij de vermenigvuldiging te werk te gaan vol
gens 4.1.1.
De hierin beschreven instructies worden ep precies dezelfde wijze uitge
veerd alsof beide getallen positief zijno
Ter correctie is tenslotte een extra instructie nodig, die er voor zorgt
dat de inhoud van het loId-register Hordt afgetrokken van de inhoud van
het T-register.
In "2's complement" notatie betekent dit dat het "2's complement" van het
Md wordt opgeteld bij de inhoud van het T-register.

Deze laatste methode wordt nader uitgewerkt. Stelt men de multiplier ~ X en
de multiplicand ~ 13 en verder Ix! ~ X en IIJI ~ ij waarin x en ij positieve
binaire getallen met een lengte van n bits zijn, dan geldt:

"2' s complement" notat ie)

= "2'8 complement" notatie)

··X = 2n_x (X is negatief, 2n_x =

13 = ij (13 is positief, ij

Binair vermenigvuldigen van deze getallen volgens 4.1.1., ongeacht de tekens,
levert het volgende resultaat op:

X 1J = 2nij - x ij.

Het product P, dat negatief is, heeft de dubbele lengte zodat de uitkomst in
"2's complement" notatie moet worden:

P 2
2n ..= - x ~J

Ter correctie moet dus om Pte vinden na de.vermenigvuldiging volgens 4.1.1.

bij X 1J = 2nij - x ij nog 22n - 2nij = 2n (2n - ij) opgeteld wordenc Dit

komt precies overeen met het optellen van het "2' s complement" van ij bij de

inhoud van het tussenresultaat register T, waarin zich dan de meest signifi

cante n bits van het product bevinden.
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De vermenigvuldiging kan dan als volgt uitgevoerd worden:

:Md regist er (B) T register (A) Mr register F Instructie

0110 (+ 6) 0000 1101 (-3) x Begin
0110 0110 1101 A plus B Load T
0110 0011 0110 x Shift right T, Mr
0110 0011 0110 A Load T
0110 0001 ,10ff x Shift right T, }Ir
0110 0111 1011 A plus B Load. T
0110 0011 1101 x Shift right T, Mr
0110 1001 1101 A plus B Load T
0110 0100 1110 x Shift right T, Mx

Extra: 0110 1110 1110 A min B Load T
product (-18)

Het"2's complement" van de multiplicand (B): 1010 wordt in de laatste in-
structie bij de inhoud van het T-register opgeteld, waarna de vermenigvuldi-
ging voltooid is.

Deze vermenigvuldiging kan op deze w1Jze met dezelfde schakeling uitgevoerd
worden als in 4.1.1. en 4.1.2. gebruild wordt en kost slechts een extra in
structieo

4.1.4. Negatieve getallen.

Oak hier kan met een extra instructie volstaan worden. Daar het teken van de
multiplicand negatief is wordt met de schakelLig vermenigvuldigd volgens de
in 4.1.2. beschreven methode. Tel' correctie moet, nadat de hierbij behorende
operaties zijn uHgevoerd, nag de inhoud van het Hd register afgetrokken wor
den van de inhoud van het T-register, m.a.w. het "2' s complement" van B moet
bij A opgeteld worden.

De wiskundige verklaring Vaal' de juistheid hiervan is iets moeilijker drol in
de voorafgaande paragraaf. In 4.1.2. werd eon negatief getal IJ (multiplicand)
vermenigvuldigd met een positief getal X (multiplier) met /x/ = x, /IJ/ = ij,
lengte n bits en vanden we de negatieve uitkomst:

22n ..
- X 1J

Vaal' negatieve getallen gaan we op precies dezelfde wijze te werk, maar nu
met een negatieve multiplier X, zodat we in bovenstaande formule 2ll-x
iop.vo x moeten substitueren am het resultaat hiervan te vinden:

22n (2n ).. 22n 2n .. . .
- - X 1J = - 1J + X 1J.

Het product P, dat we uiteindelijk moeten bepalen is positief, zodat we moe
ten vinden:

P """ x ij

Tel' correctie moet daarom na de vermenigvuldiging volgens 4.1.2. met resultaat:
2n (2n - ij) + x ij, nag eens 2n (2n - ij) worden afgetrokken.
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Dit komt overeen met het opt ellen van het "2' s complement II van de mult ipli-
cand (B) bij de inhoud van het T-register, waarin zich de meest significante
n bits van het product bevinden.

De vermenigvuldiging kan daarom als volgt uitgevoerd worden:

Md register (B) T register (A) Mr register F Instructie

1010 (-6) 0000 1101 (- 3) x Begin
1010 1010 1101 A plus B wad T
1010 1101 0110 x Shift right T, Mr
1010 1101 0110 A Load T
1010 1110 1011 x Shift right T, Mr
1010 1000 1011 A plus B Load T
1010 1100 0101 x Shift right Tt }!r

1010 0110 0101 A plus B Load T
1010 1011 x Shift right T, YJ.T

Extra: 1010 0001 A min B wad T
product

Het "2's complement" van de multiplicand (B): 0110 vlordt in de laatste in
structie bij de inhoud van het T-register opgeteld, waarna de vermenigvuldi
ging voltooid is.

4.1.5. Conclusie.

Het in het voorafgaande besproken principe voor vermenigvuldigen levert de
zeer eenvoudige in 4.1.1. gegeven schakeling Ope Men behoeft slechts een
test uit te voerent namelijk op het teken van de multiplier.
Aan de hand van de uitslag van deze test ka..'"l geconcludeerd worden of ten
slotte nog een extra correctie instructie nodig is. Deze bestaat dan uit het
aftrekken van de inhoud van het J.1d register van de inhoud van het T-registero
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4.2. Snel vermeni~~ldigeno

Wanneer men de in het voorafgaande beschreven methode v~~ vermenigvuldigen
wil versnellen zijn er diverse mogelijkheden. Enkele methoden zullen in
het nu volgende bekeken worden. Daarbij wordt uitgegaan van positieve ge
tallen.
Met de in 4.1. gegeven extra instructies is het eventueel mogelijk ook nega
tieve getallen te vermenigvuldigen. Dit is echter niet nader uitgewerkt.

Een voor de hand liggende methode om de productberekening te versnellen is
de instructie: "shift right" van 4.1. te combineren met de voorafgaande in
structie: "load T-register".
Bij verdere uitbreiding van dit principe komt men tot de methode van schui
ven over nullen en enen, die in 4.2.10 bekeken wordt.

Men kan de rekentijd ook verkorten door, zoals bij de "potlood en papier"
methode gebeurt, meerdere deelproducten gelijktijdig op te tellen. Dit kan
gebeuren met behulp van "carry save adders" in combinatie met een aantal
A.L.U. bouwstenen om carry look ahead bij de laatste optelling mogelijk te
makeno

Naarmate de woordlengte van de te vermenigvuldigen getallen groter is, neemt
ook het aantal deelproducten dat men moet sommeren toe. Dit vereist dan zo
veel hardware, dat vermenigvuldigen op deze wijze een kostbare zaak wordt.
Een compromis tussen de oorspronkelijke en laatst genoemde methode is d~~

mogelijk door gebruik te maken van modules Waarmee getallen van een kleinere
woordlengte snel met elkaar vermenigvuldigd kunnen worden. De deelproducten
die deze vormen worden op een zodanige wijze opgeteld dat verder op precies
dezelfde wijze als in 4.10 te werk gegaan kan worden.

4.2.1. Schuiven over nullen en enen.

Om van dit principe gebruik te kunnen maken is het nodig de schakeling van
4.1. uit te breiden met een schuifmatrix. In een blokschema kan men deze
als volgt \'1eergeven:
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Om een indruk te geven hoe men zo'n schuifmatrix m. bov. multiplexers kan
opbouwen wordt de volgende schakeling gegeven:

T

,

II I r:--
12~io/~1 It~6o/tL tj
~~ IL~

f

I I I

I:{Lt to /~ 2[
~4r~

Hg{~ktl I~~I 1~/U~1
I

~ ;/A.L.LI.

,L-~~
I r I ~~ ,4.L.U.

I I

Met bovenstaande schakeling kan men de schuif- en laadinstructie van 4010
combineren tot een instructie. Met de bovenste twee multiplexers is h€;.!;
immers mogelijk de A.L.U. output een bit verschoven aan de register (T en
Mr) aan te bieden, waarbij gelijktijdig de inhoud van het Hr register een
bit naar rechts wordt verschoven. De multiplexer direct boven het T-register
maakt het mogelijk de A.L.Uo output rechtstreeks in dit register te ladeno
In plaats van t\vee 2 line to 1 line multiplexers boven het T-register kan
men ook een 4 line to 1 line multiplexer gebruiken, wat voordelig kan uitko
men voor de rekentijd.

Indien een uitgebreide bedrading geen bezwaar is kan dit verder uitgebreid
worden, zodanig dat men naar keuze het resultaat een aantal bits verschoven
aan de registers kan aanbieden. Het is mogelijk dit overeerh~omstig het bo
venstaande te bereiken met bijvoorbeeld 16 to 1 line multiplexers.
Gaan we er van uit dat we over deze mogelijkheid beschikken de~ kunnen we
schuiven over series van nullen of enen.

Ret principe van schuiven over nullen kan men als voIgt verklaren. Er \'lordt
niet al+een getest op het minst significante bit van de multiplier, maar
op de m1nst significante k bits van de mul~iplier, waarbij k afhangt van
het aantal bits waarover men het A.L.U resultaat verschoven kan aallbieden
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aan de registers. Vindt men, te beginnen bij het minst significante bit,
een serie van i opeenvolgende nullen, danzorgt de detectieschakeling er
voor, dat de selectie inputs van de multiplexers dusdanige spanningsniveaux
hebben, dat bij de vermenigvuldigingsinstructie de inhoud van de schuifre
gisters, via de A.L.U., i bits verschoven vlordt. De A.L.Uo-selectie is
F := A. Is het minst significante bit van het HI' register 1 dan is de A.L.U.
selectie F := A + B en zorgt de detectieschakeling er voor dat het resultaat
een bit verschoven aan de registers wordt aangeboden.

Schuiven over een reeks van enen is iets moeilijker te verwezenlijken. Nu
worden de minst significante k bits van de multiplier get est op een serie
enen, te beginnen bij het minst significante bit. Zodra het minst signifi
cante bit van de multiplier 1 is, wordt de multiplicand van de inhoud van
het T-register afgetrokken. De detectieschakeling zorgt voor de A.L.U.
selectie en bepaalt hoeveel enen achter elkaar volgen. Over evenveel bits
verschoven wordt de A.L.U.-output aan de registers aangeboden. Zodra het
minst significante bit een nul is wordt de multiplicand bij het tussenresul
taat opgeteld.
(Voorbeeld: FIT := 0111 := 1000 - 0001).
Een hierbij optredende moeilijkheid is dat de meest significante i bits, als
de A.L.U.-output over i bits verschoven wordt aangeboden, opgevuld moeten
worden met enen als het resultaat van de aftrekking negatief is en met nul
len als het resultaat positief is.
Informatie hierover levert de meest significante bit van de A.L.Uo-output,
zodat deze, via de multiplexers, met de meest significante i bits verbonden
kan worden.

Een gecombineerd voorbeeld van schuiven over nullen en enen is het volgende:

Md := 010110 (+ 22) 2's complement Md := 101010
~IT := 011100 (+ 28)

De multiplier bevat een serie van twee nullen en een serie van drie enen. De
vermenigvuldigin.g wordt als volgt uitgevoerd:

Md register T register loir register F Instructie Shift (bits)

010110 000000 011100 x Begin x
010110 000000 000111 A Load T, Mr 2
010110 111101 010000 A-B Load T, Mr 3
010110 001001 101000 A+B Load T, lofr 1

product: 616

In de begintoestand zijn de registers geladen. De detectieschakeling detecteert
de twee nullen van de multipliero Ret gevolg is dat bij de eerstvolgende in
structie de inhoud van het T- en ~IT-register over twee bits verschoven wordt.
Hierdoor verschijnt een serie van drie enen aan de minst significante ziJde
van het Mr-regifCter. De detectieschakeling zet de A.L.U.-selectie op aftrekken,
zodat de inhoud van het Md-register wordt afgetrokken van het T-register.
De negatieve uitkomst wordt drie bits verschoven in het T- en Mr-register ge
laden. Tenslotte moet nog een bit van de multiplier verwerkt worden. Dit blijkt
een nul te zijn na een serie enen, zodat de functieselectie van de A.L.U. op
optellen komt en de som een bit verschoven in het T-, ~~-register wordt ge
laden.
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•0;emerkingen:

1. de multiplexers, die nodig z1Jn voor de schuifmatrix beven het T, Mr
register vereisen een nogal uitgebreide bedrading.

2. aan het detectienetwerk worden tamelijk zware eisen gesteld:
aj het verzorgt de functie selectie van de A.L.U.
b bepaling van de selectie input van de schuifmatrix.
c het leveren van een beeindigingsprocedure van de vermenigvuldiging.

4.2.20 Potlood en papiermethode.

Zeer snel rekenen is mogelijk wanneer de deelproducten direct gevormd en
opgeteld worden. Het volgende numerieke voorbeeld toont de vermenigvuldi
ging van getallen met een woordlengte van 4 bit.

Md = 1101 (13)
Mr = 1011 x(11)

1101 = A
1101 = B It

0000 = C L<
L.

1,101 =D T
I

'P
L.

I
£

'R

Met de beschikbare bouwstenen zijn de binaire getallen A, B, C en D op de
volgende twee manieren op te tellen:

1. Met carry save adders in combinatie met een SN' 74181
2 0 Met drie SN 74181 IS.

1.

~rnW~
1 =A

=B
0 = C

1 1 0 1 .",D

rnrn rn~
1 1 .", mod 2 som+Ao+C3

= carry output
1 =D

1 1 0 1 1 1 1 = mod 2 som+Ao+(A1 @ 130)
0 1 0 0 = carry output

1 0 0 0 1 1 1 1 = 143

0= carry save arlder + = opt ellen.
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De get allen A, B en C worden toegevoerd aan vier carry save adders. Het
resultaat hiervan kan men interpreteren als twee binaire getallen, die
tesamen met D op vier andere carry save adders aangesloten kunnen wordeno
Ook hiervan kan men de uitkomsten opvatten als twee binaire getallen die
op hun beurt met cen SN 74181 gesommeerd kunnen worden. Dit levert de vol
gende schakeling op:

Het 8 bits product P wordt gevormd door 4 x SN 7408, 4 x SN 74183 en 1 x 8N 74181.
Het logische datapad loopt via een SN 7408, twee SN 74183's en een SN 74181.
Deze bepalen de totale delay time, resp. 12 + (2 x 11) + 24 ~ 58 nsec. (typ.)

- :c A.L.Uo 1

>:I A.L.U. 2
._- ~ A.L.U. 3

Cout

A3 A2 A1
B3 B2 B1 130
8

3
82 81 80

Hierbij wordt enigszins gemanipuleerd met de carry out van A.L.U. 30 Deze
wordt nadat Po tim Ps bekend zijn in A.LoUo 2 opgeteld, zodat P6 en P7
iets later bekend zijn.
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• Het totale schema ziet er als voIgt uit:

Het logische datapad voor de vermenigvuldiging is voor Po tim P5:
een SN 7408 en twee SN 74181's.
De delay time voor deze bits is: 12 + 2 x 24 = 60 nsec. Voor de vorming
van P6 en P7 is een iets langere tijd nodigo Schatten we deze tijd op
6 nsec, dan is de totale delay time gelijk aan 60 + 6 = 66 nsec (typ.)

Vergelijking van de twee optelschakelingen valt uit in het voordeel van
opt ellen met carry save adders.

4.2.3. Een 8 x 4 bit vermenigvuldiger.

De laatst beschreven methode van vermenigvuldigen kan slechts worden toe
gepast voor kleine get allen. Wil men met grot ere get allen werken dan ver
eist dit zoveel poorten dat de bouw van zo'n vermenigvuldiger te kostbaar
wordt. Daarom werd bovenstaande methode gecombineerd met de oorspronkelijke
product berekening (4.1.).

Van deze gedachte uitgaande werd een vermenigvuldiger gebouwd, waarmee het
mogelijk is in stappen van 2 bits het product te bepalen van een getal met
een woordlengte van 4 bits en een getal met een woordlengte van 8 bits o

Bovendien is aangenomen dat de getallen positief zijn. De tekenbits zijn
weggelaten. Volgens de in 4.1. beschreven methode is het tamelijk eenvoudig
de vermenigvuldiger geschikt te maken voor de product berekening van nega
tieve getallen.
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• Hoe de product berekening in stappen van 2 bits verloopt toont het vol
gende numerieke voorbeeld:

Nd = 1101 ( 13)
Nr = 11010010 (210)

looool = Tussenresultaat: T
011010 = 00000010 x 1101

011010 = 00000010 x 1101 = T

000000 = 00000010 x 1101

000 10 = 00000010 x 1101 = T

001101 = 00100000 x 1101- -
0011 0 = 00100010 x 1101 = T

100111 = 11000000 x 1101
/

/ 101010 = 11100010 x 1101 = Res e

101010101010 (= 2730) = resultaat

Telkens worden twee bits van de multiplier vermenigvuldigd met de vier
bits van de multiplicand. De maximale uitkomst hiervan is 11 x 1111 = 101101,
zodat hiervoor zes bits gereserveerd moeten worden. Opt ellen van het tussen
resuHaat bij deze uitkomst levert ons direct tHee bits van de einduitkomst.
We behoeven slechts vier bits te onthouden. Deze moeten bij de volgende slag
opgeteld worden bij de vier minst significante bits van de uitkOlnst van de
4 x 2 bit vermenigvuldiger.

Voor het bepalen van de einduitkomst zijn in totaal vier slagen nodig. Het
maximale eindresultaat is: (24-1) X (2b-1) = 212_28-24+1 = 111011110001 en
bestaat uit maximaal 12 bits. Dan is er een register of een combinatie van
registers nodig met een totale woordlengte vml 12 bits. Bekijkt men het
numerieke voorbeeld dan zien we dat van het tussenresultaat steeds 4 bits
onthouden moeten worden voor de volgende optelling en twee bits rechtstreeks
deel uitmaken van de einduitkomst. Is het tussenresultaat berekend dan kun
nen de volgende twee bits van de multiplier wordene Dit is dan ook de reden
dat we het tussenresultaat-register T vier bits lang maken en de twee minst
significante bits in het multiplierregister geschoven worden. Het eindresul
taat bevindt zich dan na afloop van de berekening in het T- en lIlr-register.
De inhoud van de registers wijzigt zich in de loop van de berekening als
volgt:

T- register lllr-register

0000 11010010 Begin
0110 10110100 Instructie 1
0001 10101101 Instructie 2
0011 10101011 Instructie 3
1010 10101010 Instructie 4

Voor de eigenlijke berekening z1Jn in totaal vier instr~cties nodig. Ten
slotte kan opgemerkt \-lOrden dat bij de somrnatie van het T-register ell het
resultaat van de 4 x 2 bit vermenigvuldiger maximaal een bits uitkomst
kan voorkomen, immel's 101101 + 111"1 = 111100 = maximale som.
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• Voor de vermenigvuldiging zijn nodig:

1. Een"4 x 2 bit vermenigvuldiger.
2. Een Mr-register (8 bit) waarin men gelijktijdig twee bits kan schuiven.
3. Een sommator.

De 4 x 2 bit vermenigvuldiger is als voIgt opgebouwd:

Totaal hiel~oor nodig:
2 x SN 7408
1 x SN 74181

Symbool:
11.,1'~ 19, /'1'.,1', /1d.

r--+----I---.---+--+-.--+--+-r--- /1q",

r---f--h--+----+.,------+--h--+--- ~,

Het Mr-register kan men als voIgt maken:

Symbool:
pCl-2aUd't-i-,

Het totale.schema is getekend op de volgende bladzijde.
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Schema:

A.L Lt.

Besturing:
Wil men bovenstaande schakeling dynamisch test en, dan is het handig wanneer
aan de registers behalve een hanillclok ook een variabele automatische klok
toegevoer'i \·lOrdt. Dan kan in de besturing cen teller opgenomen Nordan die
de automat ische klok na vier klokpulsen blokkeert, immers na vierklokpulsen
is de vermenigvuldiging af. Daan1a ~~nen ~e multiplicand en de multiplier
veranderd vlOrden en op het resettcn van de teller start de nieuwe vermenig
vuldiging. Men k~~ als volgt te werk gaan:

ao Set multiplier en multiplicand m.b.v. schakelaars
b. Set mode control Nr-register op parallel load, clear T-register.
c. Load tIr-register (met handklok) .
d. Set mode control Mr-register op shift right.
e. Reset teller.

Op het resetten van de teller wordt de automatische klok gestart~ Bij iedere
klokpuls gebeurt nu het volgende:

1. Ret T-register wordt parallel geladen met de A.L.U.-output.
2. De inhoud van het Mr-register wordt naar rechts geschoven, waarbij twee

bits van bet eindresultaat in dit register \'10rden geschoven.
3. De teller wordt met een opgehoogdo

Na vier klokpulsen is het product berekend en wordt de automatische klok via
de tellerstand geblokkeerdo De maximaal haalbare klokfrequentie is 10 }.lliz •
Voor de uitvoering van de vermenigvuldiging is dan afgezien van bovenstaande
voorbereidingen minimaal 400 nsec. nodig.
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4.2.4 Een 32 x 32 bit vermenigvuldiger.

In het nu volgende wordt de globale opzet gegeven van een 32 x 32 bit
vermenigvuldiger. Daarbij wordt uitgegaan van de in 4.2.2 besproken
modules, waarmee getallen met een woordleng~e van vier bits met elkaar
vermenigvuldigd lalilnen worden. Aan al deze modules worden dezelfde vier
bits van de multiplier toegevoerd, teI'l'1ijl aan opeenvolgende modules
opeenvolgende viertallen bits van de multiplicand Horden toegevoerd.
Op deze wijze worden acht deelproducten (lengte 8 bits) gevormd, die
op de volgende manier moeten Norden opceteld om het product van vier
bits van de multiplicand met de totale mu~tiplier te verkrijgen:

-1\.-

---I!

---A

--8

--II

--8

--A

--..B

We splitsen de uitkomst van een 4 x 4 bits vermenigvuldiger in bovenstaand
schema in groepen van 4 bits. Van de eerste vermenigvuldiger worden de
minst significante bits buiten de A.L.U. voor het optellen omgeleid. De
meest signific~~te vier bit van deze vermenigvuldiger komen op de A input
van de A.L.U. Van de volgende vermenigvuldiger wordt het resultaat aange
sloten op de B input van de A.L.U., dat van de volgende op de A input, etc.

Het schema van de 32 x 4 bit vermenigvuldiger ziet er dan als volgt uit:

\, ""\

A.L..U.
I?,f 51,,? Y'/c9/
3 x SlVlY/82

Lf'--- ~v-----_..1

36
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• Symbolisch kan men dit als voIgt weergeven:

x

Men kan zich afvr~~en, of men bij vermenigvuldiging van getallen met een
lengte van resp. 32 bit en 4 bit een uitkomst kan krijgen met een lengte
groter dan 36 bit. Dit blijkt niet mogelijk te zijn, daar de maximale
grootte van het product gelijk is aan:

P = (232_ 1)(24_ 1) = 236_ 232_ 24+ 1 < 236_ 1 (36 enen)
max

Voor de verdere productberekening is het nu mogelijk te werk te gaan vol
gens de in 4.2.3. beschreven methode. Daarvoor is het nodig, dat we be
schikken over een 32 bit lang multiplier-register met de mogelijkheid
hierin vier bits van het eindresultaat te schuiven. Men kan dit als voIgt
realiseren:

p()l2cJ!J~ ~~ &,,,,,,, ~ 3/

.-/"---
-{~,. "15Nll.i/Yc?

S7~

--L~~ ~~, .3l.

5/1,/1t.r/9? <;

:5

~i.-.

--L~" 5" 1>.2-

$/l/7'//PffJ

--L~. 5"51l/?t.r19~

'-----~--~

{)fA.:t~ 0 c-/..... ~/

Dit kan Horden gerealiseerd met slechts 4 bomlstenen, nl. 4 x SN74198.
Een tweede register is nodig voor het resterende deel van het tussen
resultaat, dat opgeteld moet worden bij de uitkomst van de 32 x 4 bit
vermenigvuldiger. Ock dit register ka~ opgebcuwd worden w.et 4 x SN74198.
Deze kunnen echter op de normale wijze aangesloten worden en behoeven
slechts parallel geladen te worden.

Op de vOlgende bladzijde is het tot ale schema getekend.
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Het tot ale schema:

32.

3l..

Jb

/lLft.
gx 5j1/,7V/5J/
3'x5N7 Y/&'-Z

v

Bij het vermenigvuldigen treedt acht keel' de volgende so~matie op:

Tussenresultaat register

Product 32 x 4 bit vermenigvuldiger

Som= nieuwe inhoud T register + 4 bit einduitkomst.

Men kan. zich de vraag stellen, of de som een len6~e kan hebben, die grater

is dan 36 bit. Dit is niet mogelijk, daar uit de 32 x 4 bit vermenigvuldiger

maximaal een getal kan komen tel' grootte (24-1) x (232_1) ~ 236_232_24 + 1

en uit het tussenresultaatregister maximaal 232_1 kan komen. De maximale som

hiervan is 236_24 < 236_1 (36 enen) zodat 36 bits voldoende zijn.

Tenslotte nog enkele opmerkingen over de tijd, die nodig is om op deze wijze
het product te berekenen. Globaal geldt hiervoor:

1.4 x 4 bit vermenigvuldiger 60 nsec
2. Sornmator 32 x 4 bit vermenigvuldiger: 60 nsec
3. Bovenstaande sommator (36 bit) 80 nsec
4. Laden van registers 40 nsec

240 nsec

In totaal 8 "slagen" Hordt het totale product oerekend, zodat in totaal
nodig zullen zijn ongeveer 2 ~sec.

Nadeel van deze schakeling: Hil men de A.L.U.'s oak nog voor andere doeleinden
gebruiken, dan zijn er vrij veel nmltiplexers nodig om de datapaden te ver
anderen.
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5. Binair delen.

5.1. Eenvoudige methode voor delen.

Bij de deling wordt uitgegaan van positieve binaire getallen met een
vaste woordlengte. De deler (divisor) wordt gegeven in "single length"
en het deeltal (dividend) in"double length" formaat. Hat de deelmethode
zelf betreft kan men evenals het mogelijk is te vermenigvuldigen door
herhaald optellen, delen door herhaald aftrekken zoals bij de "potlood
en papier" methode gebeurt. Daarnaast zijn er echter ook nog andere mo
gelijkheden om een deling uit te voeren.

Allereerst wordt bekeken de deelmethode die berust op herhaald aftrekken.
Deze gaat uit van het volgende principe: Trek de divisor (Dr) af van de
dividend (Dd). Is het resultaat positief zet dan een "1" in het quotio:mt,
is het resultaat negatief zet dan een "0" in het quotient. Is ete deelrest
positief dan kan deze de overeenkomende bits van de dividend vervaneen,
en is de deelrest negatief dan verandert de dividend niet. Vervolgens moet
de dividend een plaats naar links geschoven worden en kan het volgende bit
van het quotient bepaald worden. De quotient bits worden in het Dd-register
geschoven.

Omdat men meestal met een rekenorgaan moet kunnen vermenigvuldigen en de
len is het nodig gebruik te maken van dezelfde registerstructuur als in
het voorafgaande het geval ,'!as. Hat oorspronkelijk als T-register en Mr
register in gebruik was kan nu dienen als Dd-register, omdat dit de dubbele
lengte moet hebben. Het ~1d-register kan gebruikt worden als Dr-register.
Het quotient '-lordt in het oorspronkelijk Nr-register genoemde register ge
schoven.

Alvorens te gaan rekenen kan nog het volgende opgemerkt ~lorden. Deelt men
een dividend met een woordlengte van 2 n bit doer een divisor met een lengte
van n bit dan resulteert een (n+1)-bit-quotient. Immers als we beginnen
met het teken van het verschil van de n-meest significante bits van de divi
dend en de divisor (n bit) te testen, dan levert dit een bit v~~ het ~~otient

Ope Daarna moet nog over n bit van de dividend geschoven worden, die op hun
beurt n bit van het quotient opleveren.
Totaal bestaat het quotient dan uit (n+1) bit. Wil men een n-bit-quotient
ala uitkomst en wil men op deze rnanier l"ekenen, dan is het nodig uit te
gaan van een (2 n-1)-bit-dividend.

Bovenstaande slaat op de woordlengte van de verschillende getallen. Daar
naast moet gelet worden op de getalgrootte. Delen we een zeer grote divi
dend door een erg kleine divisor (b.v. 1) dan kan het quotient groter zijn dan
n bits.
Het is dan ook nodig bij het delen er op te testen of de eerste aftrekl::ing
een negatief verschil oplevert. Is dit niet het geval dan zou dit betekenen
dat het quotient van twee positieve getallen negatief is.
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paar dit onmogelijk is overschrijdt het quotient de maximale woordlengte n.
Wil men deze laatste moeilijkheid omzeilen dan is het mogelijk door de
woordleneto van de dividend niet (2 n-1) bit maar n bit te kiezen, en ver
der te werk te g~~ alsof de woordlengte (2 n-1) bit was.

Het voorafgaande kan het best geillustreerd worden met een aantal voor
beelden:

Divisor (+6)
o 1 1 0

2' compl.: 1 0 1 0

I
I

Dividend (+46)
x 0 1 0 1 110

101 0

0)1 1 1 1

1 0 1 1
101 0

1)0 1 0 1

1 0 1 1
101 0

1)0 1 0 1

101 0
101 0

1) 0 1 0 0
rest (+4)

Geen carry out,
rest neg.
Rest niet naar Dd
register

Carry out, rest pos.:
Rest naar Dd-register

Carry out, rest pos.:
Rest naar Dd-register

Carry out, rest pos.:
Rest naar Dd-register.

Q
u
0

t (+7)
i
e
n
t

0

1

1

1

De divisor bestaat uit 4 bit, de dividend uit 7 bit. Daar de eerste
aftrokking een negatieve deelrest oplevert verloopt de deling zonder
moeilijkheden.

Gebruikt men van het Dd-register slechts de minst significante 4 bit
voor de positieve dividend ("single length"), dan vindt men altijd de
goede uitkomst als men volgens bovenstaande methode te werk gaat.
Het tekenbit van de dividend is immers een nul, zodat de eerste deel
rest steeds negatief is en er een nul in het quotient register gezet
wordt:
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Voorbeeld:

2 t s compl.:

Divisor (+2)

001 0

1 1 1 0

Dividend (+7)

x 0 0 0.0 1 1 1

1 110

0) ··

Q

u
o
t
i
e
n
t
o

000 1
1 110

0) ·· o
o 0 1 1
1 110

1)0 0 0 1

o 0 1 1
1 110

1)0 0 0 1

··

··

1

1 rest: 1

Wil men (+58) door (+2) delen dan kan men ook op de voorafgaande w~Jze te
werk gaano }'1en moet dan echter in twee stappen rekenen, immel's de uit
komst (+29) beslaat minimaal zes bit: 0 1 1 1 0 1 en past niet in het
quotient register (4 bit). Dit kan gedetecteerd worden bij de eerste af
trekking:

Dividend :
2's Compl. Divisor:

x 0
1

1)0

1 1.1 0 1 0
1 1 0

101 Carry out, poSe rest, tekenbit 1.

Na het detecteren van de carry out worden de vier meest significante bits van
het Dd-register overgebracht naar de overeenkomende vier rninst significante
bits van dit register. Overeenkomstig het vorige voorbeeld ....ordt het quotient
bepaald. Als dit gebeurd is bevatten de vier mins"t significante bits vr-n het
Dd-register de rest. De overige bits bevatten het quotient. Dit wordt nu opge
borgen in het geheugen en vervangen door de resterende bits van de dividend.
Deling levert dan de resterende bits van het quotient Ope

x 0 0 0.0 0 1 1
1 1 1 0

Dividend (+58)

x 0 1 1.1 0 1 0

o

o

Q

u
0

t (+29)
·i
e
n
t
0

o 0 0 1
1 1 1 0

0)

0.0 0 0
1 110

0)

0)

Divisor (+2)

001 0

Voorbeeld:

Stap 1

o 0 1 1
1 1 1 0

1)0 0 0 1 1 rest 0001



Stap 2

Divisor

001 0
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Dividend

x 0 0 1 101 0
1 1 1 0

1)0 0 0 1
001 0
1 1 1 0

1)0 0 0 0
o 0 0 1
1 1 1 0

0)
001 0
1 1 1 0

1)0 0 0 0

Q
u
o

,"t
i
e
n
t

1

1

o

1 eindrest 0000

In principe kan deze deling met de volgende schakeling uitgevoerd worden:

1 l i "L tL.;, ;Jb I~

~1tJf'fJ-WI.

! ~ ~ ~
So

7:Jo{/~ I..z:>.. WJi':5~ Vol//.?
s, /Z-r2.r"s-IuL 'U-;r'J""f-'vz I

I

,
E A

ALL{,

{2.".j .~

I"F

I I I

Dr=divisor
Dd=d.ividend.
R cremainder
Q =quotient

Registers
A.L.U.
Inverter
Multiplexer

: SN 74194
: SN 74181

SN 7404
: SN 74157

De A.L.U. selectie zorgt ervoor dat F ~ A-B. Het verschil wordt bepaald door
het "2's complement" va.n 13 bij A op te tellen. Daarbij doet het meest signi
ficante bit van het Dd/H register niet T:1eeo Bij delen wordt (ie A.L.U. output
via de multiplexer teruggekoppeld naar het Dd/R register. De carry out be
paalt de functieselectie van het Dd/R register:

Coot'" 1
C eO

out

Rest c positief

Rest '" negatief
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51S0 = 11 Ie parallel load.

5
1
50 = 10 Ie shift left
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Uaarbij moet or rekening mee gehouden worden dat de klok hoog moet zijn
als S1S0.verandert (zie SIT 14194).

1- Bij het in het begin van deze paragraaf gegeven voorbeeld (+46:+6) veran
dert de registerinhoud als volgt:

Dr-register Dd/R-register DdjQ-regist er Cout Instructie

0 1 1 0 (+6) 0.0 1 0 1 1 1 0 (+46) x Begin
0 1 1 0 0.1 0 1 1 1 0 0 0 Shift left Dd/R,shift left Dd/Q
0 1 1 0 0.1 0 1 1 0 0 1 1 Par. load Dd/R,shift left Dd/Q
0 1 1 0 0.1 0 1 001 1 1 Par. load Dd!R,shift left Dd/Q
0 1 1 0 0.1 0 0 o 1 1 1 1 Par. load Dd/R,shift left Dd/Q

Rest Quotient

Doordat elke keer dat het Dd/Q-register naar links geschoven wordt een bit
van de uitkomst in dit register terecht komt, bevat dit uiteindelijk het
quotient.
In het Dd/R-register staat dan de rest. Wil men met deze schak.eling ook ver
menigvuldigen of andere operaties uitvoeren, dan is dit mogelijk door tussen
het Dd/R-register en de A.L.U. input A een extra multiplexer op te nemen.
Hiermee kan men dan de uitgangen van het Dd-register rechtstreeks of een bit
verschaven op de A.L.U. aansluiten. Daarbij moet men er op letten, dat bij
delen naar links en bij vermenigvuldigen naar rechts geschoven moet worden.

5.2. Andere deelmethoden.

De in het voorafgaande besproken deelmethode noemt men wel "non-performing
division", dit va.l1\'1ege de tekentest. Deze bepaalde of het Dd/R-register
parallel geluden moest worden met het resultaat van de aft rekking, of dat
de inhoud van het Dd-register alleen maar een plaats naar links behoefde te
\'lOrden geschoven, zonder dat ook maar iets aan de inhoud van dit register
moest worden veranderd.

Een andere deelmethode "restoring division" verschilt niet veel ven de VQor
afgaande. De cyclus, waarin een bit van het quotient wordt bepaald, splitst
men op in verschillende sub-cycli. Ook hier trekt men de divisor op dezelfde
wijze af van de dividend. Is het verschil positief dan wordt dit naar het
Dd-register gebracht en een 1 in het quotient register gezet. Is het verschil
negatief dan wordt de deelrest als of deze positief was toch in het Dd-regis
ter geladen. Er is dan echter een extra sub-cyclus nodig om de schade te her
stellen. Dit gebeurt op de meest simpele wijze door de divisor bij de dividend
op te tellen, zodat dan de oorspro~~elijke deelrest weer wordt teruggekoppeld
naar het Dd-register. Pas daarna kan het Dd-register naar links geschoven wor
den, waarbij cen 0 aan het quotient wordt toegevoegd. Dat deze methode in de
binaire code.vrij langzawn is behoeft, dacht il(, geen nadere uitleg.

Bij de "restoring division"-methode wordt bij een negatief resultaat van de
aftre~cing gecorrigeerd door de divisor in dezelfde cyclus nog eens bij de
dividend op te tellen om tenslotte de oorspronkelijke dividend weer terug te
kri.jgen. Pas daarna '.-:ordt er geschoven. Dit is vrij or.1S1achtig en daarom kan
men handiger gebruik mcleen van de "non restoring division ll methode. Hierbij
wordt niet in dezelfde cyolus, maar in de volgende oyclus (cycli) gecorrigeerd.
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Men begint met de divisor af te treY~en van de dividend. Is het resultaat
positief dan wordt er een 1, anders een 0 in het quotient register geladen.
In de volgende cycli worden de quotient-bits op dezelfde wijze afgeleid
van het teken van de A.L.U.-output. De A.L.U.-selectie in de volgende cyclus
hangt af van het teken van het verschil. Is dit positief dan is deze F =A-B,
zoals ook bij de voorafgaande methoden steeds het geval was. Bij een nega
tief verschil echter wordt de A.L.U.-selectie ingesteld op F = A+B. Dit komt,
als we de divisor Dr stellen neer op een verandering van de dividend van

. - Dr + Dr/2 = - Dr/2
m.a.w. dit levert precies hetzelfde resultaat op, als wanneer we in de eerste
de dividend een plaats naar links geschoven hadden (verschil was negatief)
en in de tweede cyclus de divisor afgetrokke~ hadden. Is het resultaat na de
t\'1eede cyclus weer negatief dan wordt in de volgende cyclus weer opgeteld.
De totale verandering van de dividend is dan:

- Dr + Dr/2 + Dr/4 = - Dr/4.
Dit komt precies overeen met wat we in de overeenkomende cyclus volgens de an
dere methoden zouden doen, voordat we de tekentest voor de bepaling van de
A.L.U. output terugkoppeling of de correctiesubcyclus uitvoerden. Overeenkom
stig de andere methoden levert het teken van de A.L.U. output dan ook steeds
de juiste quotient bits Ope Alleen de eindrest kan verschillen van die bij
andere deelmethoden, deze kan namelijk negatief zijn. Dit is echter eenvou
dig te corrigeren door hierbij in dat geval nog eenmaal de divisor op te tel
len .. Deze correctie komt dan overeen met die Helke bij de "restoring division"
werd toegepast.

Voordelen van de "non-restoring division" methode:

a. Weinig instru.cties nodig, in vergelijking tot de "restoring division" methode.

b. Meerdere A.L.U. netwerken kunnen onder elkaar geschakeld worden, zodat met
een instructie meer dan een quotient bit bepaald kan i'i'orden. Bij de "non
performing division" is dit niet mogelijk, zonder dat men extra bouwstenen
(multiplexers) gebruikto

Nadeel van de"non-restoring division" methode:

De rest kan negatief zijn, zodat correctie nodig is.

Voorbeelden "non restoring division":

Quotient 0 1 1 1 (+7),

Divisor (+6)
o 1 1 0

2's complement (+6):

Dividend (+46)
x 0 1 011 1 0

101 0
0)1 1 1 1 : 0

o 1 1 0
1)0 1 O~ 1

101 0
1)0 1 0 1 1

101 0
1)0 1 0 0 : 1

Resultaat:

negatief

posit ief

positief

positief

A.L.U. (4 bit):

aftr ekken

opt ellen

aftrekken

aftrekken

geen correctie nodig
rest: 0 1 0 0 (+4)
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Divisor (+6) J)ividend (+39) Resultaat ~.L.U. (4 bit)
o 1 1 0 x010011 1

2's complement (+6): 101 0 aftrekken
0)1' 1 1 0 · 0 negatief'!.

o 1 1 0 opt ellen
1)0 0 1 1 : 1 positief

101 0 aftrekken
1)0 0 0 1 · 1 positie.f•

101 0 aftrekken
0)1 1 0 ,- 0 negatie.f

correctie nodig
correctie: 1 1 o 1

o 1 1 0
rest: 1)0 0 1 1 (+3) quotient: 0 110(+6)

Men kan dit als voIgt realiseren:

CJ / /0 0100 11 1

181
157
04

I I I I I
r I

~13 /V "L
5:'''. Altuc.:.

I~I ,-

I

TT I

V~B A 1'17

s,
p~ (0) " s. fU.d 1.

r:..::

~
I

I I I rf

V ~3 A
7

h

ctt{!j
~ IiLLO{o ~;

"....

1 I
c:o..:t I

I I I1

\1 ~~ f} /.

~, tl)
~, AIL< ITs.

---'::CL'

"
I~(o) e:..:t I

I I I
~53 .B I] h/.

L'IJ'L'~ ~
Zk'V'-~o{

s~ ,4lu S"
"a:; >'TJ'?7P

~
r I

I I A.L.U. :=: SH 74

III J:Iult iplexeE = sn 74
I Inverler = SN 74

I I I 1
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J:erklaring:

A.L.U. 1 tim 4 voeren de eigenlijke deling uit volgens de "non restoring
division" methode. A.L.U. 5 wordt gebruikt om eventueel een correctie op
de rest uit te voeren. De multiplexer kiest als het resultaat van A.L.U. 4
positief is (Cout = H) de output van deze A.L.U. Is dit negatief, dan wordt
met A.L.U. 5 de divisor nog eens bij dit resultaat opgeteld, zodat de rest
positief Hordt. De multiplexer kiest dan automatisch de output van A.L.U. 5.

De selectie voor A.L.U. 1 is steeds F = A-B, terwijldie van A.L.U. 2 tim 4
bepaald wordt door de carry outs van de voorafgaandeA.L.U.t s • Hiervoor geldt:

C' H (resultaat negatief): opt~llen S3S2S1S0Cin = HLLHH fir = L.out

C' = L (resultaat po s it i ef) : aftrekken S3S2S1S0Cln = LHHLL H = L.out

zodat S3 = So = Cin - c' S2 = S1 = C en f,I = L.- t' outou
De carry outs van de A.L.U. 1 tim 4 leveren het quotient Ope

5.3. Snel delen.

Voor snel delen zlJn diverse methoden te bedenken. De voorafgaande paragraaf
gaf reeds een aanvlijzing hoe men dit m. b.v. de "non restoring division" zou
kunnen realiseren. In deze paragraaf zullen "blee methoden besproken worden.

am te beginnen zal ik een rekenwijze behandelen die veel overee!Ucomt met die
welke gebruikt ",erd om snel te vermenigvuldigen. Dit is de methode Haarbij
men de mogelijkheid heeft te schuiven over nullen en enen.

Tenslotte Hordt nog een schakeling beschreven waarmee men volgens de "non
restoring division" methode snel kan delen. Deze \-;ijkt Hat de bepaling van
de rest betreft iets af van het in de vorige paragraaf besproken principe
en is een combinatie hiervan met de in het begin van dit hoofdstwc bespro
ken rekemlijze.

5.3.1. Schuiven over nullen en eneno

Er wordt van uitgegaan dat het teken van de getallen positief is. De reken
methode zelf komt overeen met een combinatie van "non-performing divisionll

en "non-restoring division". Ook hier is de eerste stap het testen of de
divisor groter is dan de betreffende meest significante bits van de dividend.
Is het resultaat van deze test positief dan overschrijdt het quotient de
lengte V~l het Q-register niet en kan men met de verdere voorbereiding begin
nen.

De volgende stap bestaat uit het uitlijnen van de getallen, zodanig dat het
tekenbit van. het Dr-register verschilt van het bit dat er naast staat. Dit
noemt men het nonnaliseren van de divisoro Een dergelijke procedure is ge
bruikelijk bij het rekenen in de lIfloating point mode". Hierbij \1ordt,als
we de inhoud van het Dr-register naar links scnuiven, de dividend over even
veel plaatsen gelijktijdig naar links geschoven (dit is altijd mogelijk: zie
eerste stap).
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Dit kan men als volgt vleergeven:
•

Divi.sor: 00 01XX Dividend: 00 01XX
(n bit) (2n-1 bit)

Na het normaliseren zien deze getallen er als volgt uit:

Divisor: 01XX XX Dividend: 00 01XX

Achter het tekenbit van de dividend kunnen eventueel nog k nullen staan
voord.at de eerste 1 optreedt, op het tekenbit van de divisor moet een 1
volgen.

Men kan nu gaan schuiven over nullen. Hierbij wordt uitgegaan van de vol
gende basisschakeling:

Dr~ivisor

Dd~ividend

R =remainder
Q :::quotient
Q(i)= i bits van quo

tient.

Niet getekend is een detectieschakeling die de dividend test op het aantal
nullen dat volgt op de nul van het tekenbit (dit is het tweede bit van links
van het Dd/R-register). Stellen we dit aantal nullen k, dan zorgt deze scha
keling er voor dat de selectie input van de shift matrix (multiplexers) zo
danig is, dat de dividend over k plaatsen naar links verschoven aan de A.L.U.
aangeboden wordt en k nullen in het Dd/Q register terecht komen. Het is im
mers zeker dat, door de k nullen in de dividend, het aftrekken van de genor
maliseerde divisor k maal niet lukt, zodat k nullen aan het quotient toege
voegd kLUlnen vlOrden. Voor de bepaling van het hierop volgende quotient bit
moet er gerekend "'lorden. Daartoe vlordt de divisor afgetrolr.ken van de verschoven
dividend. De carry output van de A.L.U., die het betreffende quotientbit le
vert, wordt bij de k nullen gevoegd die aan de shift matrix worden toegevoerd
(i = k+1). 1Tu kunnen de Dd-registers geladen worden ter bepaling van de vol
gende quotientbits.

Zoals bij de "non restoring division" methode het geval ,vas bepaalt nu de
carry out van de A.L.U. de functie seloctie. Treedt er een carry out op dan
is de A.L.U. output positiof en wordt de fQ~ctie selectie weer F = A-Bo

Er kan in dit geval weer get est worden op nullcn in de dividend en op dezelfde
wijze te Herk gegaa...'1 worden als in hot voorafgaande.
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Treedt er geen carry out op, dan is de deelrest negatief en wordt de functie
selectie van de A.L.U. gelijk aan F = A+B gemaakt. Het is dan zinvol de
nieuwe inhoud van het Dd-register te testen op enen.

Vindt men, voor het tekenbit (het tweede bit van links van het Dd/R-register)
en de daarop volgonde bits, een rij enen, dan is het r.lOgelijk te schuiven.
Hoe dit in zijn werk gaat, kan het best verklaard worden aan de hand van een
voorbeeld~ Stel de drie meest significante bits van de dividend bestaan uit
enen. De betrokken get allen kan men dan als volgt weergeven:

Divisor: 0.1 YJ:

n bit
Dividend 1 1 1 0

2 n-1 bit
xx

Volgens de "non-restoring division" methode is het mi zaak bij de optelling
te letten op het teken van de som en de carry out. Optelling levert:

Dividend: 1 1 1 0 xx = Dd
Divisor . 0 1 xx - +Dr.

1)0 o 1 x xx resultaat positief Qi = 1
of 1)0 1 o 0 xx resultaat positief Qi = 1

De volgende stap zou zijn de A.L.U. selectie te veranderen (deelrest positief) in
F = A-B en -Dr/2 bij het nieuwe resultaat optellen. Dit levert hetzelfde
op als \17anneer 'Vle direkt de dividend een plaats naar links geschoven en
opgeteld hadden. Uitkomst: Dd + Dr/2. Hanneer we dit doen vinden \"le het
volgende resultaat:

Dividend:
Divisor/2:

1 1 1 0
o 1

1)0 0 x
1)0 1 0

xx = Dd
xx: = Dr/2
xx resultaat positief Qi+1 = 1
xx resultaat positief Qi+1 = 1

De hierop volgende stap zou dan altijd zijn aftrekken en dit komt near op
het optellen van -Dr!4 bij de uitkomst van de vorige stap, zodat we vinden
Dd+Dr/2-Dr/4 = Dd+Dr/4. Maar dit komt weer overeen met het direkt twae plaat
sen naar links schuiven van de dividend en de divisor opt ellen bij de dividend:

Dividend
Divisor/4

1 1 1 0 xx = Dd
..;;..0_1~---=xx~ = Dr/4

Het resultaat hiervan is van tevoren niet met zekerheid vast te stellen,
zodat eerst nu getest moet worden op een eventuele carry out, om het vol
gende quotientbit door te kunnen geven.

Uit het voorbeeld blijkt, dat het mogelijk is de dividend over evenveel bits
als er enen op het tekenbit volgen, te schuiven, deze enen tezamen met het
volgende quotientbit (carry output) te laden in het quotientregister en ge
lijktijdig kan de A.L.U.output teruggekoppeld worden naar het Dd-register.
Omdat de carry output steeds de inverse is van het tekenbit van de terug te
koppelen deelrest kan dit teken, dat op de mcest significante plaats van het
Dd/R register terecht komt, gebruikt \'lorden voor de A.L.U. selectie.
Afhankelijk van de waarde van dit tekenbit kan dan oak bepaald worden, of de
mogelijkheid van schuiven over nullen of die van schuiven over enen door de
detectiesch~(elingmoet worden onderzocht.
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Evenals reeds bij de hiermee veeI overeenkomende manier van vermenigvuldi
gen kan ook bij deze deelmethode het volgende opgemerkt worden:

10 De multiplexers die nodig zijn voor de shift matrix vereisen een uitge
breide bedrading.

2. Aa~ het detectienetwerk (voor aantal nullen en enen) worden tamelijk
zware eisen gesteld:
a. Verzorgt de eelectie van de shift matrix.
b. Levert een beeindigingsprocedure van de deling.

Een bijkomend verschijnsel, het verschuiven van de rest t.g.v. het norma
liseren van de divisor, komt naar voren als we het volgende voorbeeld van
gecombineerd schuiven over enen en nullen bekijken.

Divisor: 0 0 1 1 0 (+6), 5 bit dividend 0 0 0 1.0 1 0 0 0 (+40), 9 bit.

We laden in het Dd/R-register 0)0 0 0 1 en in het Dd/Q-register 0 1 0 0 o.
Het meest significante bit van het Dd/R-register 0) is bij deling niet op
de A.L.U. input aangesloten, maar dient om het teken van de (deel)rest te
bewaren en de selectie van de A.L.U. te regelen. Op dit bit volgt het te
ken t van de dividend: O)t. \'le beginnen met het normaliseren van de divi
sor:

Dr-register
00110
o 1 100

Dd/R-register
0) 0 0 0 1
0) 00,£ 1 0

Dd/Q-register
o 1 000
1 0 000 0

begin
genormaliseerd

Dan wordt Dr = +12 en Dd = +80. Het meest signific~~te bit V~l het Dd-register
is een 0) zodat de A.L.U. selectie F = A-B iso Er i'Jordt getest op nullen.
Na de nul van het teken van de dividend ( O)OX) voIgt een 0 zodat de volgende
aftrekking (een bit verschoven) plaatsvindt:

o 1 010
1 0 1 0 0 (-12)

+
o)~1-1:--:-1-1~0

Deze vijf bits worden teruggekoppeld naar het Dd/R-registero Er treedt geen
carry out op zodat gelijktijdig 0 0 in het Dd/Q-register geladen wordt en de
oude inhoud twee bits naar links geschoven wordt. De nieuwe inhoud van de
registers na deze instructie is dan:

Dr-register

o 1 1 0 0

Dd/R-register

1)1 1.1 0

DdjQ-register

o 0 0.0 0

Teller

2

Met de teller wordt bijgehouden hoeveel quotientbits bepaald z1Jn. Het meest
significante bit van het Dd/R-register bepaalt de A.L.U. selectic F = A+B
(teken deelrest negatief) zodat getest kan worden op enen. Er volgen twee
enen op het tekenbit van de dividend, zodat bij de volgende deelinstr~ctie

een over twee bit verschoven optelling plaatsvindt:

1 0 0 0 0
o 1 1 0 0 (+12)

+
0)-1-1-1""0:--"::"0
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Deze vijf bits worden teruggekoppeld naar het Dd/R register. Er treedt geen
carry out OPt zodat de nul gelijktijdig met de twee enen van het schuiven
1 1 0 in het Dd/Q regi£ter geladen wordt en de oude iru10ud drie bits naar
links verschuift. De nieuwe inhoud Van de registers na deze deelinstructie
is dan:

Dr-register

o 1 100

Dd/R-register

1)1 1 0 0

Dd/Q-:-register

o 0 1 1 0

Teller

5

Het Dd/Q-register bevat nu het totale quotient. Het Dd/R-register bevat een
rest die negatief is. Er is dus een correctie nodig (zie "non restoring divi
sion") bestaande uit het optellen vc'm de divisor bij de inhoud van het Dd/R
register. Daartoe dient het Dd/R-register via de shift matrix rechtstreeks
op de A.L.U. input aangesloten te worden zodat de volgende optelling kan
plaatsvinden (teken v/d rest negatief,selectie F = A+B):

!

1 1 1 0 0
o 1 100

o 1 0 0 0 (+8)

We vinden voor de rest +8 (i.p.vo +4 bij 40:6). Oorzaak hiervan is het nor
maliseren van de divisor (40:6 wordt 80:12). ~il men de rest bewaren, dan
moet deze ~Tenveel maal naar rechts geschoven worden als bij het normalise
ren naar links geschoven is.
We vinden dan als rest: 0 0 1 0 O.

Samenvatting 40:6

Dr-regist er

00110
o 1 100
o 1 100
o 1 100
o 1 100
o 1 1 0 0

Dd/R-register

0) 0 0 0 1
0
1

) 0 0 1 0
) 1 T 1 0

1) 1 10 0
o 100 0
00100

+4
rest

Dd/Q-regist er

o 1 000
10000
00000
00110
00110
00110

+ 6
quotient.
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begin
genormaliseerd (1x schuiven)
Q = 0 0
Q=00110
rest gecorrigeerd
rest uitgelijnd (1x schuiven)
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• Ccnc1usie:
De dee1methode van schuiven over nu11en en enen kost vrij vee1 hardware
en bedrading, maar kan een aanzienlijke verbetering in rekentijd bete
kenen, a1s gerekend wordt met grote getal1en. De verbetering van de reken
tijd hangt echter niet al1een van de woord1engte af, maar ook van de geta1-

structuur ze1f. Niet altijd betekent deze methode een verbetering.

5.3.2. Snel delen volgens de
"non restoring division" methode.

Met een registeropzet, zoals besproken is bij de snelle 32 x 32 bit ver
menigvuldiger, is vo1gens de nnon'restoring division" methode een zeer

sne11e de1ing uit te voeren met de in 5.2. besproken schake1ing. Met deze
schake1ing, bestaande uit vijf A.L.U.'s, waarvru1 de functiese1ectie auto
matisch bepaa1d wordt, is het moge1ijk in een zeer korte tijd vier bit van
het quotient en de bijbehorende,eventuee1 gecorrigeerde, rest te bepa1en.
Ret Dd/Q register heeft zoa1s bij de 32 x 32 bit vermenigvu1diger het
Mr-register (zie 4.2.4.) de moge1ijkheid over vier bit te schuiven (4 regis
ters onder e1kaar). Het bijbehorende b10kschema voor de tota.1e dee1schake
ling ziet er dan a1s vo1gt uit:

M t..l i "" 6.:-1 ;¥1~"l

I Va ,u;:J~'d~ I I Vat II'? ft..<?-<-~ I I 7Jol-l~ U3l~~ f.---
t >1

....e. -r""-I I,.,..
/'7 i J I

ALUt I1

/I1').c.

~J I

I IhU'l I.,.
m.e.

~~
1 ,.. 'f)

/fLlf3 If

M.e.

~J
1

11
.... J I 4LU</ I

f

1'" ..,
~ J -. !

)I
~ I9Lus I ~~ic/I?~~;au-1.- 1
~ I I~~

."

De tota1e rekentijd wordt bepaa1d door de tijd. nodig voor:
a. Ret docr1open van de A.L.U.'s.
b. De multiplexer.
c. Het laden van de vier quotientbits en de dee1rest in resp. het Dd/Q en

het Dd/R-register.
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Stellen we n = 32 en de in het voorafgaande genoemde tijden voor een
4 bit quotientbepaling gelijk aan resp. a) 5 x 75 nsee, b) 30 nsec
en c) 40 nsee, da~ zijn voor de bepaling van een 32 bit lang quotient
en een evenlange rest nodig:

8 x (5 x 75 + 30 + 40) =: 3560 nsec.
~ 3,6 ,usee.

Deze globaal besproken deelschakeling is zeer snel, maar ook erg kost
baar, omdat nogal veel bouwstenen nodig zijn. Bovendien zouden we de
A.L.U.'s ook nog graag, liefst onafhankelijk van elkaar, willen gebrui
ken om andere operaties uit te voeren, wat in deze opzet niet eenvoudig,
zonder verlies aan rekentijd, gerealiseerd kan worden.

Daarcm \'1ordt in het resterende deel van deze paragraaf een simpelere op
zet bekeken. Het blokschema komt op veel punten cvereen met het vooraf
gaande en ziet er als volgt uit:

r f.

f

.(Le·

IU.U.1

A.ill2

13

..... -~_..5_' ,--------4......j\
'-+-----'==:~:::: :::, ~

__""
t-o+-.........._~s,11----......'"'~I- ..-II-.c..::

m

A.L.U. 1: }II S3S2S1S0Cin =: LlJlliLL, aftrekken

A.L.U. 2: 1-1 S3S2S1S0C! =: L C' t C t C t C' t Co'ut ' aftrekken of optelJ.en
~n ou 1 ou 1 ou 1 ou 1 1

S =C +C ,S =C1 out out 2 out21 2
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In dit blokschema zijn de bom>'stenen en de datapaden met zwarte inkt ge-
• tekend, de besturing, althans het belangrijkste deel ervan, is getekend

met rode inkt. De werking kan het best verklaard \vorden aan de hand van
een voorbeeld. Uitgegaan wordt van het principe van de "non restoring
division" met n :0 8.

1 1 1 1 101 1
o 0 0 1 0 1 0 0 (cpt. A.L.U. 2)

1)000 0 1 1 1 1 carry out, pos.

Divisor (+ 20)
Dr

o 0 0 1 0 1 0 0

Dividend (+ 2291)
Dd/R

o 0 0 0.1 0 0 0 1
11101100

= 0)1 1 1 1 1 1 0 1

Dd/Q

1 1 100 1 1
(aftr. A.L.U. 1)

geen ca:rry out, neg.: Q
O

= 0

S2 = 1 zorgt er voor dat de linkse input van de betreffende multiplexer
wordt gekozen en dat, via de terugkoppeling, de output van A.L.U. 2 ver
bonden wordt met het Dd/R register. Gelijktijdig met het laden van dit
register, worden Qn en Q1 in het Dd/Q register geschoven waarbij de oude
inhoud van het Dd/Q register twee plaatsen naar links verschuift.
Gevolg:

Dd/Q

1 1 1 1 0 0 1 1.0 1
1 0 0 (aftr. A.L.U. 1)

....,.-~~,--.......,--o 1 1 carry out, pos.:

Dd/R
000011

1 1 1 0 1

= 1)0 0 0 0 1

Dr

000 1 0 1 0 0

000 1 011 1
1 1 1 0 1 1 0 0 (aftr. A.L.U. 2)

1)0 0 0 0 0 0 1 1 carry out, pos.:

Dd/R Dd/Q
000 000 1 1 001 1.0 1 1 1

1 1 1 0 1 1 0 0 (aftr. A.L.U. 1)

:0 0)1 1 1 1 0 0 1 0 geen carry out, neg.:

S2 = 1 zorgt er voor dat de linkse input van de betreffende multiplexer
wordt gekozen en op precies dezelfde wijze als voorheen worden de twee
quotientbits in het Dd/Q-register en de output van A.L.U. 2 in het Dd/R
register geladen.
Gevolg:

Dr
000 1 0 1 0 0

C
out2

1 1 100 1 0 0
o 0 0 1 0 1 0 0 (opt. A.L.U. 2)

0)1 1 1 1 1 0 0 0 geen carry out, neg.: Q2 = 0

Beide A.L.U.'s leveren een negatief resultaat, zodat volgens de "non restoring
division" methode correctie van de. deelrest nod.ig is. Dit kan, zoals in het
voorafgaande ged.aan werd, met een extra optelling gebeuren. Dit brengt echter
met de twee A.L.U.'s het rekenschema in de war, zodat n~~r een andere oplos
sing gezocht is. l.p.v. een extra A.L.U. is gebI~ik gemaakt van een extra
multiplexer (S1).
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In combinatie met de onderste multiplexer is het mogelijk, onder toevoe
ging van twee bits v~~ het Dd/Q-register, de inhoud van het Dd/R-register
twee plaatsen naar links te sehuiven. Gelijktijdig worden de twee nullen
van het quotient in het Dd/Q-register gesehoven. Deze methode van rekenen
levert bovendien het voordeel op dat zij veel sneller werkt dan een extra
optelcorrectie. De inhoud van de registers is nu als voIgt:

Dr
o 0 0 1 0 1 0 0

C
out1

Dd/R Dd/Q
o 0 001 1 001 1.0 1 1 1 0 0

1 1 1 0 1 1 0 0 (aftr. A.L.U. 1)

c 1)0 0 0 0 0 1 0 1 carr,y out, pos.:

000 0 1 0"1 1
1 1 1 0 1 1 0 0 (aftr. A.L.U. 2)

0)1 1 1 1 0 1 1 1 geen carry out, neg.: Q2 c 0

Ook hier is de deelrest van AL.U. 2 negatief zodat eorrectie nodig is. Men
kan ook zeggen de aftrekking met A.L.U. 2 lukt niet, zodat A.L.U. 1 de deel
rest oplevert, daar deze weI positief is. Deze deelrest wordt een bit ver
sehoven onder toevoeging van het laatste nog te verwerken bit van het Dd/Q
register via de multiplexers teruggevoerd naar het Dd/R-register. Gelijktij
dig met het laden van dit register worden de quotientbits 1 0 in het Dd/Q
register geschoven.

Eindresultaat (+ 2291) : (+ 20)

Dr Dd~ Dd/Q

000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.0 1.1 1.0 0.1 0

In het Dd/R-register bevindt zieh de rest (+ 11) en in het Dd/Q-register
staat het quotient (+ 114).

Zoals te zien is in het Dd/Q-register zijn in dit voerbeeld aHe rnogelijke
biteombinaties Q1 Q2 voorgekomen, zodat verder geen andere datapaden aan
een nadere besehouwing behoeven te worden onderworpen. Om een indruk te ge
ven vande totale bedrading die voor deze datapaden nodig is, Horden:eze
tesamen met de belangrijkste besturingslijnen gegeven in een schakeling waar
mee de bovenstaande berekening (n = 8) uitgevoerd kan worden.

Tenslotte nog een opmerking over de totaal benodigde rekentijd. Deze Hordt
bepaald doer:

a. De twee A.L.U.'s (2 x 75 nsec.)
b. ~lee multiplexers, waarvan een boven het Dd/R-register(2 x 20 nsee
e. Het laden van de registers (40 nsee.)

Stellen \\Te n = 32 dan is voor de deling volgens een globale berekening een
totale tijd nodig van: 16 x (2 x 75 + 2 x 20 + 40) c 3680 nsee ;::; 3,7 r sec.
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6. Onhlerp_

6.1. Uitgangspunten.

Als eerste punt is gekeken naar de berekeningen die het meest voorkomen.
Een groot deel van de berekeningen in een computer bestaat uit adresbe
rekeningen. Het is dan ook belangrijk dat deze zo snel mogelijk uitge
voerd worden.
Vermenigvuldigen en delen komen naar verhouding bijna niet voor, optel
len en aftrekken weI. Wat de rekensnelheid betreft moeten deze operaties
dan ook de meeste aandacht krijgen.

Een andere vraag die men zich kan stellen is op hoeveel get allen gelijk
tijdig een of meer operaties uitgevoerd moeten kunnen worden. Het blijkt
handig te zijn wanneer dit voor vier get allen mogelijk is. Daarbij kan
gedacht worden aan adresberekeningen, waarbij o.a. een base, index(en),
displacement of pagenumber een rol kunnen spelen.

De operaties welke uitgevoerd kunnen worden liggen vast met de te gebrui
ken A.L.U.-bouwstenen. Hiervoor werd de SN 74181 gekozen, zodat in totaal
16 logische en 16 rekenkundige operaties moge~ijk zijn.

Een ander uitgangspunt bij het ontwerp vormen de in het voorafgaande be
sproken deel- en vermenievuldigschakelingen. De rekenschemals, waarmee we
de bits van het quotient en het product paarsgewijze berekenden, worden
ook hier zoveel rr.ogelijk toegepast. Daarbij wordt er op gelet dat, wat de
rekensnelheid betreft, optellen en aftrekken de hoogste prioriteit moeten
hebben.

De besturing van de rekeneenheid gebeurt m.b.v. micro-programmering. Er
wordt gebruik gemaakt van een R.A.M. (random aCcess memory) met toebeho
ren dat de micro-instructies levert. Het geheel is opgezet volgens het
schema van Hi1J<:es. Het micro-programma zelf kan m.b.v. een ponsbandlezer
ingelezen worden.

"

Gerekend wordt met getallen van een vaste woordlengte (fixed-point numbers)
in de zuivere binaire code. Bij het ontwerp is uitgegaan VWl drie A.L.U.'s o

Dit is nodig om op vier getallen gelijktijdig een of meerdere operaties uit
te kunnen voeren. Van deze A.L.U. IS kunnen er twee onafhankelijk van e1J<:aar
gebruikt worden. Bij het rekenen met get allen zonder vaste woordlengte is
het mogelijk de ene A.L.U. te gebruiken voor het rekenen met de coefficienten
en de andere voor operaties of testen op de exponenten van het bij de getal
len behorend grondtal. Hoe men daarbij te werk kan gaan, Hordt vermeld i'n
lit. 1 en 2 en is nog niet nader uitgewerkt.

Gerekend wordt in de "2 1 s complement" notatie. Bij vermenig-roldigen en delen
is uitgegaan van positieve getallen. Rekenen met negatieve getallen is ook
mogelijk.
Hoe men dit kan doen bij vermenigvuldigen met testen op het tekenbit van de
multiplier en een extra micro-instructie, is uitgewerkt in 4.1. Bij delen
is zonder ingrijpen in de hardware (veranderen functieselectie A.L.U., in
verteren van de quotientbits e.d. afhankelijk van de tekenbits) niet zoln
sirnpele rekenwijze met negatieve getallen mogelijk.
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De meest eenvoudige methode is de tekenbits voor de berekening op te slaan,
• de negatieve getallen te complementeren en met positieve getallen te reke-

nen. Afhankelijk van het gewenste teken voor het resultaat moet dit tenslot
te gecorrigeerd "rorden. Dit kost weinig extra rekentijd, wanneer men aan de
hand van de uitslag van een tekentest een micro-instructie al dan niet kan
overslaan (skip next instruction if sign is zero).

Tenslotte kan nog opgemerkt worden, dat getracht is deze uitgangspunten zo
danig in het ontwerp te realiseren, dat met zo weinig mogelijk bedrading en
testen zo snel mogelijk gerekend kan worden.

6.2. Globale opzet.

De globale opzet kan weergegeven worden in het volgende blokschema:

/
/

5
E
L

.2. I-----\.

S
E
L

2> t----\.

A.I..tt.1
f f------>,.

:5
£:
L

Voor het gelijktijdig uitvoeren van operaties op vier get allen zijn mini
maal drie A.L.U.'s nodig. De vraag komt dan naar voren hoe men deze het
beste met elkaar !can doorverbinden. Gekozen is voor het bovenstaande sche
ma. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat, y!anneer men de A.L.U.' s
onafhankelijk van e1.k:aar t"il gebruiken, dit volgens het bovenstaande schema,
wat A.L.U. 1 en A.L.U. 2 betreft, geen moeilijkheden oplevert. Voor A.L.U. 3
is dit niet het geval. De inputs van deze A.L.U. zouden vrijgemaakt moe·ten
worden waarvoor extra poorten, b.v. muliiplexers, nodig zijn. Daar dit nog
al veel bedrading en bovendien extra rekentijd kost, is er van afgezien
A.L.U. 3 afzonderlijk te gebruiken.
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• Voor de koppeling van de outputs van de verachillende A.L.U.'s met de
bijbehorende registers is gebruik gemaakt van tri-state poorten. Door
uit te ~aan van gescheiden bus-systemen is het mogelijk gelijktijdig
van A.L.U. 1 en A.L.U. 2 gebruik te maken. Daar A.L.U. 3 zmTel met bus 1
als bus 2 verbonden is, kan met de functieselecties F I:: A en F = Been
koppeling tussen de registers van verschillende bussystemen tot stand
gebracht 110rden. Wil men een snelle koppeling tussen beide bussystemen
dan kan men dit bereiken d.m.v. extra tri-state poorten:

~ ~~,oU61

(tvl_klj

~.2..--1

Er kan dan ~~n te~coppeling van A.L.U. 3 naar een del' bussystemen ver
vallen. Hoe de meest effectieve onderlinge verbinding van de datapaden is,
hangt van het totaal te ontwerpen computersysteem af. Bij de proefschake
ling werden aIle register~ gekoppeld aan ~~n busbar, waarop aIle A.L.U.
outputs via tri-state poorten werden aangesloten.
Met de in het schema gegeven A.L.U.-combinatie is, uitgaande van de SN 14181,
een groot a~~tal oper~ties mogelijk met vier get allen. Daar met deze bouw
steen 16 rekenkundige en 16 logische operatics mogelijk zijn, kan men thee
retisch 16 x 16 x 16 = 4096 rekenkundige en evemreel logische operaties uit
voeren. Hierbij zijn dan combinaties van rekenkwldige en logische operaties
nog buiten beschouwing gelaten. De vraag is welke operaties hiervaJl zinvol
zijn, hetgeen in de toekomst nader bekeken zal rnoeten 1-rorden.
Voor vermenigvuldigen en delen kan per A.L.U. volstaan worden met de vol
gende operaties:

F = A plus B
F I:: A min B
F I:: A
F = 0

F I:: A'
F ;:; A plus 1
F '" B' plus 1

Hiervan is de rechtse kolom gedacht om het "2's complement" van negatieve
get allen te bepalen. De volgendeiabel geeft een indruk hoe men dit doen kan:

Negatief getal in: Selectie:.A.L.U. 1 A.L.U. 2 A.L.U. 3
register 1 F :: A' x F ;:; A + 1
register 2 F I:: B' plus 1 x x
register' 3 x F I:Z A F I:: B' + 1
register 4 x F I:: B' + 1 x

De vermenigvl.l,ldiging zelf Hordt uitgevoerd door herhaald optellen.
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Gebruikmakend van de mogelijkheid meer dan twee get allen op te tellen
kunnen gelijktijdig twee bits van het product bepaald worden. De re
gisters worden geladen met:

1. De multiplicand (Md)
2. Tweemaal de multiplicand (2 Md)
3. De multiplier (Mr)
4. Het deelproduct (T)

Omdat we de beschikking hebben over lold en 2 Ilid en zo de operaties F~=T,
F

3
I: T + r,:;d, F

3
= T + 2 !<Id en F

3
= T + 3 Nd kunnen uitvoeren, kan p r

stap het deelproduct t.g.v. twee bits van de multiplier berekend ,.Jorden.
Welke registers voor bovengenoemde variabelen gekozen moeten worden, zal
in het verdere verloop van dit verslag besproken en gemotiveerd ,~orden.

Bij de deling wordt uitgegaan van de "non-restoring division" methode zo
als besproken is in 5.3.2. De registers worden geladen met:

1. De divisor (Dr)
2. Tweemaal de divisor (2 Dr)
3. De dividend/de deelrest (Dd/R)
4. De dividend!het quotient (Dd/Q)

Het meest significante deel van de dividend (Dd/R) wordt in de eerste
A.L.U. (1 of 2) verminderd met 2 Dr. Is het resultaat positief, d~~ wordt
met A.L.U. 3 hiervan Dr afgetrok~en, is het negatief dan wordt Dr opgeteldo
De carry-outs bepalen de quotientbits, terwijl m.b.vo de control inputs V~l

de tri-state poorten de juiste deelrest wordt geruggekoppeld. In "Jelke re
gisters de bovengenoemde get allen geladen moeten worden, zal in het verdere
verloop van dit verslag besproken en gemotiveerd worden.

De micro-programmering bepaalt per A.L.U. de operaties die uitgevoerd werden.
Iedere A.L.U. heeft zijn eigen selectienehlerk. Dit is zodanig opgebouwd, dat
de selectie inputs voor de gewone rekenkundige en logische operaties recht
streeks bereikbaar zijn voor de lijnen van de micro-programmering. De selectie
inputs zijn:

M I: Mode controle
So
~1= Selectie lijnen

2
SC3 _

f - Carry in (geinverteerd)1n

Aan ieder selectienetwerk wordt dan ook dit zestal lijnen toegevoerd. In
totaal zijn dit voor de drie A.L.U.'s achttien besturingslijnen. Uitvoe
ring van de vermenigvuld.iging en deling met micro-instructies d.m.v. testen
op multiplierbits of eventueel optredende carry-outs kost erg veel rekentijd.
Daarom zijn de vermenigvuldiging en deling (voor positieve getallen) in hard
ware uitgevoerd. Om dit te kunnen realiseren zijn twee lijnen v~~ de micro
programmering nodig:

o 0 normale rekenkundige en logische operaties
o 1 vermenigvuldigen
1 0 delen
1 1 niet gebruikt
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Deze twee besturingslijnen worden toegevoerd aan de selectienet"rerken.
Ze zorgen er voor dat de selectie inputs van de A.L.U.'s bij delen en
vermenigvuldigen omgeschakeld worden op een netwerk dat via een carry
out of de multiplierbits de A.L.U.-selectie verzorgt.
Ook voor de tri-state poorten is een dergelijk selectienetwerk aange
bracht. Bij de normale operaties kan met behulp van besturingslijnen be
paald worden welke A.L.U. output naar de registers teruggekoppeld moet
worden. Bij vermenigvuldigen is dit steeds de output van A.L.U. 3. Bij
delen hangt de terugkoppeling at van de berekende quotientbits:

Terugkoppeling

Geen
Van A.L.U. 3
Van A.L.U. 1 (of 2)
Van A.L.U. 3

Bij delen wordt er via het selectienetwerk voor gezorgd, dat deze quotient
bits de terugkoppeling bepalen. Bij andere berekeningen wordt de control
input van de tri-state poorten rechtstreeks door de micro-progrroMlering ge
stuurd.
Samenvattend kan men zeggen dat er nodig zijn:

a. Vier registers
b. Drie A.L.U.'s met selectienetwerken
c. Tri-state poorten met selectienetwerk.

6.3. Vermenigvuldigen.

Met de in het voorafgaande besproken globale opzet kan men op verschillende
manieren vermeni,gvuldigen. Bij het toewijzen van de registers zijn er
41 c::: 24 mogelijkheden. Legt men echter cen register vast, b.v. register 1 als
T-register, dan zijn er nog slechts 31 = 6 mogelijkheden. Verdisseling van
t'iee op een A.L.U. aangesloten registers levert, \-Tat het rekenschema betreft,
geen nieu\ve gezichtspunten op, zodat het totale aantal mogelijke toew~jzingen

kan worden teruggebracht tot de volgende drie:

1

So

Register 1

T

T

T

Register 2

Mr

2 Md

Md

Register 3

2 r.!d

}lId

Register 4

Md

Mr

Mr

Op de volgende bladzijde worden deze mogelijkheden nader bekeken. D~~rbij

bepalen steeds de twee minst significante bits van het Nr-register M1 MO'
de functieselecties van de A.L.U. t s.
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T
T + Md
T + 2 Md
T + 3 Hd

Uit A.L.U. 3~1 MO
o 0
o 1
1 0
1 1

IlL tl.?

<3

I1tL/3

/lLU 1

1 Reg. 1 = T, Reg. 2 = Mr, Reg. 3 = 2 Md en Reg. 4 = Md.

A.L.U. 1: F = A, M S3S2S1S0Cin = 1 1 1 1 1 of 0 0 000 1 (output = T)

A.L.U. 2: M1 MO F Iv! S3S2S1S0Cin Output

0 0 0 1 0 0 1 1 x nullen
0 1 B 1 1 0 1 o x Md
1 0 A 000001 2 Md
1 1 A plus B o 1 0 0 1 1 3 Md

A.L.U. 3: F = A plus B

2 Reg. 1 = T, reg. 2 = 2 Md, reg. 3 = Md en reg. 4 = Mr

A.L.U. 1: M1 = 1

M
1

= 0

F = A plus B

F = A

M S3S2S1S0Cin = 0 1 0 0 1 1

M S3S2S1S0Cln = 0 0 0 0 0 1 (of 1 1 1 1 1 x)

zodat M = 0, 63 = So = M1 , S2 = S1 = 0 en Cin = 1

A.L.U. 2: MO = 1 F = A M S3S2S1S0Cin = 1 1 1 1 1 x (of 0 0 0 0 0 1)

M
O

c 0 F = 0 M S3S2S1S0Cin = 1 o 0 1 1 x

zodat M = S1 = So _. 1, S = S = I:i en C! = x3 2 0 1n

A.L.U. 3: F = A plus B M S3S2S1S0Cin = 0 1 0 0 1 1

1 Reg. 1 = T, reg. 2 :: Md, reg. 3 = 2 Md en reg. 4 = Mr
Dit levert hetzelfde resultaat op als ve~lisseling van M1 en MO in ~ zodat

A.L.U. 1: M = 0, S3 = So = MO' S2 = 61 = 0 en Cin = 1

A.L.U. 2: M = S1 = So = 1, 53 = 52 = M1 en Cin = x

A.L.U. 3: M S3S2S1S0C~n = 0 1 0 0 1 1
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• Voordeel van de eerste methode is, dat aIleen de seleetie van A.L.U. 2
afhangt van de minst signifieante bits van het I1Ir-register 1<11 1'010. Als

nadeel kan genoemd worden dat M1 en MO niet reehtstreeks op de seleetie

inputs van A.L.U. 2 aangesloten kunnen worden. De poorten die hiervoor
nodig zijn (inverter, excl. nor) betekenen extra rekentijd.

De twecde methode heeft als voordeel, dat geen extra poorten nodig zijn
voor de funetieseleetie. Een nadeel is, dat hier van A.L.U. 1 en 2 de
A.L.U.-selectie bepaald wordt door M1 en MO.

De derde methode komt, wat de A.L.U.-seleetie betreft, volkomen met de
tweede overeen.

Daar bij het ontwerpen de rekentijd als doorslaggevende factor genomen is,
viel de keuze op de tweede methode. Deze heeft nog een ander voordeel.
Dit komt bij delen naar voren. Bij delen is een overeenkomstige register
toewijzing als bij de eerste methode niet mogelijko Het is immel's niet
mogelijk register 3 en 4 toe te wijzen aan resp. 2 Dr (= diVisor) en Dr,
omdat dan niet gedeeld kan worden volgens de "non-restoring divisionlt

methode. Eehter juist volgens deze deelmethode kan men eenv0udig en snel
het quotient bepalen (zie volgende paragraaf).

Men kan nu volgens registertoevlijzing ,g als volgt vermenigvuldigen:

Register 1

T

n+2 bit

Register 2

2 Md

n+1 bit

Register 3

Md

n bit

Register 4

Mr n;J
n bil..~

M
1

1\1
0

minst sign
bits A.L.U. 3

De volgende instrueties zijn nodig:

~ Clear register 1
~ Load Md in register 2,3
~ Load Nr in register 4, shift left register 2
~ Load register 1, shift right register 4}
~ Shift right register T n/2 x
6. Shift right register T

Instructie 4, 5 en 6 vormen de eigenlijke vermenigvuldiging. Bij instruc
tie 4 wordt het totale tussenresultaat t.g.v. de optelling van het tussen
resultaat bij het deelproduet in het T-register geladen. De ivlee minst
signifieante bits, die een deel van het eindproduet vormen, Horden gelijk
tijdig in het Kr-register gesehoven. Hierbij \vorden automatiseh de nieuwe
multiplierbits in de juiste posities M1 NO gescnoven. Instruetie 5 en 6
dienen om voor de volgende optelling de overbodige bits uit het T-register
te sehuiven. De instrueties 4, 5 en 6 moeten n/2 maal uitgevoerd worden.
Daarna bevindt zich in de registers 1 en 4 het totale product dat de dubbele
lengt e heeft.
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Opmerkingen:

• a. Daar met positieve getallen wordt gerekend, kan voor vermenigvuldigen
volstaan wore.en met een n-bit-2 Md-register en een (n+1 )-.bit-T-register.

b. lIet is mogelijk de eigenlijke vermenigvuldig-instructies 4,5 en 6 te
combineren door boven register 1 (T-register) een multiplexer aan te
brengen die er voor zorgt dat de output van A.L.U. 3 twee bit naar rechts
verschoven aan het T-register wordt aangeboden. Dit betekent dan een ~~

zienlijke vermindering van de totale rekentijd. De multiplexer heeft bo
vendien nog het voordeel dat voor het T-register niet van de normale Ca
paciteit van n bit behoeft te worden afgeweken.

Voorbeeld: n :: 4, multiplicand = + 6, multiplier:: + 7.

M1 MO = 1 .1 A.L.U. 1: F I:: A+B A.L.U. 2: F == A

Gevolg: o 000 c T
1 1 o 0 == 2 Md.

1 1 o 0 == output A.L.U. 1
o 1 1 0 I:: Md

1 o 01....Q == output A.L.U. 3

T

000 0
2 Md

1 1 0 0

Md
o 1 1 0

)Ir

o 1 1 1
M1~iO

A.L.U. 3: F = A+B

De twee minst significante bits worden in het Mr-register geschoven. De
resterende bits gaan via de multiplexer naar het T-register:

T

o 1 0 0
M

1
M

O
== 0 1

Gevolg:

2 IvId

1 1 0 0
A.L.U. 1: F = A

o 1 0 0
o 0 0 0

o 1 0 0
o 1 1 0

1 01...Q

Md

o 1 1 0
A.L.U. 2: F == A

= T
== 0x2 Md

= output A.L.U. 1
:: Md

:: output A.L.U. 3

Mr

1 0.0 1
A.L.U. 3: F I:: A+B

De twee minst significante bits worden in het Mr-register geschoven. De res
terende bits gaan via de multiplexer naar het T-register:

T

001 0

2 Md

1 1 1 0

Md

o 1 1 0

Mr

101 0

De vermenigvuldiging is voltooid. Ret product bevindt zich in het T- en
Mr-register:

T
001 0
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6.4. Delen

Bij de'registertoewijzing voor vermenigvuldigen is reeds de deelmethodo
ter sprake gekomen. Daarbij werd opgemerkt dat het voor eventueel verder
rekenen gunstig kan zijn dat de registertoewijzing bij delen zoveel mo
gelijk overeenkomt met die van vermenigvuldigen. Hiervan uitgaande worden
de registers geladen met de volgende get allen:

register 1

Dd/R

register 2

2 Dr

register 3

Dr

register 4

Dd/Q

Gedeeld wordt volgens de"non-restoring division" methode. Dit houdt in dat
m.b.v. A.L.U. 1 altijd 2 Dr van de dividend Dd wordt afgetro&~en (m.a.w.
het "2' s complement" van 2 Dr Hordt opgeteld). Daarbij wordt gedetecteerd
of er een carry out vanuit de tekenbits optreedt. Is dit het geval dan is
de uitkomst positief en het bijbehorende quctientbit Q1 = 1. Treedt geen
carry out op dan is de uitkomst negatief en Q1 ~ O. Het al of niet optre
den van het quotientbit bepaalt niet alleen het bijbehorende quotientbit,
maar ook de functieselectie van A.L.U. 3. Daarbij vlordt er van uitgegaan
dat van A.L.U. 2 de functieselectie steeds F = A is (output = Dr). Levert
de aftrekking met A.L.U. 1 een carry out op da."l. is de uitkomst positief en
wordt met A.L.U. 3 de divisor van deuitkomst afgetrokken. Is dit niet het
geval (geen carry out) dan is de uitkomst negatief en moet met A.L.U. 3 de
divisor bij de uitkomst opgeteld worden. Ook bij A.LoU. 3 wordt gedetecteerd
of er een carry out van uit de tekenbits optreedt. In beide gevallen (op
tellen en aftrekken) bepaalt de carrJ out,op overeenkomstige wijze als bij
A.L.U. 1, het bijbehorende quotienibit: carry out dan Qo = 1, geen carry
out QO s::: O.

Op deze wijze vindt men de volgende funstieselectie voor de A.L.U.'s:

A.L.U. 1: F ... A min B M S3S2S1S0Cin = 001 100 C
out1 = Q1

A.L.U. 2: F ... A M S3S2S1S0Cin = 0 0 0 0 0 1 of 1 1 1 1 1 x

A.L.U. 3: C
out1

F M S3S2S1S0Cin

0 A plus B o 1 001 1
1 A min B o 0 1 1 0 0

zodat }II ... 0, S3 "" So ... C! = Ct t ' S2 c: S = C en C
out3

== QOl.n ou 1 1 out1

Een rnoeilijkheid van de "non-restoring divison" methode vormt de bepaling
van de deelrest. Zoals reeds eerder verrneld is, bestaat de mogelijkheid
steeds de output van A.L.U. 3 terug te koppelen n~~r het Dd/R register,
waarbij gecorrigeerd moet worden (optellen van Dr) indien doze negatief is.
Het rekenen op deze wijze ka."l. echter veel tijd kosten. Daarom is gebruik ge
maakt van de in de globale opzet gegeven tri-state poorten die een terugkop-
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peling van de A.L.U.-outputs naar de registers mogelijk maken. AIleen de
outputs van A.L.U. 1 en A.L.U. 3 zijn bij de bepaling v~~ de deelrest van
belang. Noemen ''Ie de control inputs van de tri-state poorten naar de bij
behorende A.L.U.-outputs TA 1 (voor A.L.U. 1) en TA 3 (voor A.L.U. 3)
dan kunnen we de volgende gevallen onderscheiden:

C
out1

C
out3

Terugkoppeling

0 0 geen
1 0 TA 1
0 1 TA 3
1 1 TA 3

Dd/Q
011 1

van het Dd/Q-register in

Dr
o 1 1 0

uitgevoerd:wordt als voIgt

2 Dr
o 1 100

Voordat gerekend kan Horden moeten eerst twee bit
het Dd/R-ree-ister geschoven ,.,rorden:

Hieruit voIgt dat TA 3 = C en TA 1 = C .C '
out3 out 1 out 3

Indien geen enkele carry out optreedt zijn de outputs van aHe tHee de
A.L.U.'s negatief en behoeft de inhoud van de Dd/R- en Dd/Q-registers
slechts over tHee bits naar links geschoven te worden, Haarbij Q1 QO = 0 0
in het Dd/Q-register terecht moet komen. De andere terugkoppelingen spre
ken voor zich, ale men er van uitgaat dat ook hier, na het laden van de
deelrest, de dividend over twee bits naar links geschoven moet "Jorden.
Gelijktijdig komen dan de quotientbits Q1 QO in het Dd/Q-register te staan.
Daarna kan begonnen worden met de bepaling van de volgende quotientbits.
Hoe de deling precies verloopt, kan het best getoond worden met een voor
beeld.
De deling 39 : 6

Dr
00010

Dd/R
o 1 O.Q..J.

2 Dr
o 1 100

Dr
o 1 1 0

Dd/Q
Q..11 1

Nu kan de eerste berekening worden uitgevoerd:

o 1 0 0 1 Dd/R
1 0 1 0 0 - 2 Dr

Q1 = 0)1 1 1 0 1 output A.L.U. 1, negatief
o 1 1 0 + Dr

QO = 1)0 0 1 1 output A.L.U. 3,positief,deelrest,TA 3=1

De vier bit deelrest wordt in het Dd/R-register geladen, terwijl gelijk-
tijdig de twee quotientbits in het Dd/Q-register geschoven worden. Vervol-
gens moet weer, voordat gerekend kan worden, twee bit van het Dd/Q-register
in het Dd/R-register geschoven worden:

Dd/R
0111...1

Dd/R
o 1 1 1 1

2 Dr
o 1 100

2 Dr
o 1 100

Dr
o 1 1 0

Dr
o 1 1 0

Dd/Q
.L1 0 1

Dd/Q
1 1 0 1

Nu kan met de berekening van de laatste twee quotientbits begonnen worden:
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o 1 1 1 1 Dd/R
10100 - 2 Dr

Q1 = 1)0 0 0 1 1 output A.L.U. 1 , posiiief, deelrest TA 1 = 1
1 0 1 0 - Dr

QO = 0)1 1 0 1 output A.L.U. 3, negatief

We zien dat niet de vier bit van de output van A.L.U. 3, maar die van A.L.U. 1
de (deel-)rest vorman. Deze Horden in het Dd/R-register geladen, terwijl ge
lijktijdig de twee quotientbits in het Dd/Q-register geschoven worden:

Dd/R
o 0 0 1 1

2 Dr
o 1 100

Dr
o l' 1 0

Dd/Q
o 1 1 0

De deling is voltooid. De rest bevindt zich in het Dd/R-register (+ 3) en
het quotient in het Dd/Q-register (+ 6).
Uitgaande van het voorafgaande blijken de volgende instructies nodig te zijn:

1. Load Dd/H-register (most significant part of Dd)
2. Load Dr in 2 Dr-, Dr-register
3. Load Dd!Q-register (least significant part of Dd) Shift left 2 Dr-register
4. Load Dd!R-register, shift left Dd/Q-register (2 bit, Q1 Qo)
5. Shift left Dd/R-register (2 bit).

De instructies 4 en 5 vormen de eigenlijke deling en moeten herhaald uitge
voerd worden. Bij een n bit-woordleng~e moet dit totaal n/2x gebeuren.

9"Pmerkinzen:
a. Omdat ~et pcsitieve getallen gerekend wordt kan, als we uitgaan van een

wocrdlengte van n bit, volstaan worden met cen n bit-2 Dr-register en
een n bit-Dd/R-register. Ook A.L.U. 1 behoeft voer delen slechts geschikt
te'zijn voor een getallengte van n bit.

b. In het voorafgaande voorbeeld is er van uitgegaan, dat de eerste t'l'Tee bits
van de dividend (2 n bit) uit nullen bestaan, waarvan een bit het teken
bit van de dividend vormt. Deling met een "double 'l'lord" divisor is dUB vol
gens bovenstaande methode niet altijd mogelijk. Dit is echter wel hJt ge
val als we uitgaan van een "single word" (n bit) divisor.
Laden we deze in het Dd/Q-register en zorgen we dat, wanneer we beginnen
te delen, het Dd/R-register gevuld is met nullen, dan is deling altijd mo
gelijk. Na de deling (n/2 instructies), die op precies dezelfde wijze als
bcven kan verlopEm, bevindt zich in het Dd/U-register de rest en in het
Dd/Q-register het quotient. Hil men nu met een "double word" divisor reke
nen, dan is dit mogelijk door het quotient (n bit) op te bergen en in het
Dd/Q-register de resterende bits van de dividend (n bit) te laden. De'in
houd van de andere registers behoeft niet verat'lderd te YTorden en men kan
direct bij instructie 4 verder gaan met de deling.
Deze levert dan de resterende minst significante n bit vat'l het quotient Ope
In 5.1. is dit met een voorbeeld nader toegelicht. Er behoeven gecn testen
uitgevoerd te worden en men vindt altijd de juiste uitkomst. Ook verdere
uitbreiding va~ een 2 n-bit-dividend naar een 3 n bit-dividend, etc. leveri
geen moeilijlcheden Ope
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c. Men kan de deling aanzienlijk sneller doen verlopen wanneer onder het
Dd/R-register een mlutiplexer aangebracht wordt. Eiermee moet dan de
inheud van het Dd/R-register hree bit naar links verschoven aan A.L.U. 1
worden aangeboden. Daarbij k~~nen de twee meest significante bits van
dit register vervallen en \-lorden de twee minst significante bits van de
A.L.U. 1 bij deling via de multiplexer aangesloten op de twec meest sig
nificante bits van het Dd/Q-register. De totaal benodigde rekentijd voor
delen wordt hierdoor aanzienlijk gereduceerd.

Conclusie:
Delen met een llsingle wordll dividend levert geenenkel probleem op. De
ling met een "double \-lord" dividend ook niet, als men de deling in twee
stappen uitvoert. Wil men deze sneller uitvoeren dan is het nodig te
testen op de twee meest significante bits van het Dd/R-register. Zijn
dit twee nullen en is het eerste quotientbit een nul (zie 5.1.) dan is
de snellere methode mogelijk. Vallen de testen verkeerd uit, dan moet
teruggevallen worden op deling in twee stappen.
Met een multiplexer kan men de deling zeer snel uitvoeren met de volgen
de instructies:
1, 2, 3 load registers
4 load Dd/R-register, shift left Dd/Q-register (2 bit, Q1 QO) n/2x.

6.5. Vermenigvuldigen en delen.

Zeals bij vermenigvuldigen en delan reeds is opgemerkt levert het gebruik
maken van een multiplexer een aanzienlijke besparing aan rekentijd Ope
Deze is dan ook aan het schema dat bij de globale opzet gegeven werd, toege
veegd.. Hierbij doet zich de valgende moeilijkheid voor. Bij vermenigvul
digen moet het tussenresultaat afkomstig van A.L.U. 3 tv/ee bit naar rechts
verscholTen aan het T-register ,,,orden toegevoerd, waarbij de hlee minst
significante bits komen te vervallen. Deze kunnen n.l. rechtstreeks aan
het eindresultaat worden toegevoegd. Bij delen moet echter de iruloud van
register 1 (nu Dd/R-register) twee bit naar links verschoven aan A.L.U. 1
worden toegevoerd, \-laarbij de meest significante bits komen te vervallen.
Hiervoor in de plaais worden via de multiplexer twee bits van het Dd/Q
register aangesloten op de minst significante bits van A.L.U. 1. Dit maakt
het noodzakelijk gebruik te maken van twee multiplexers (nx 2 line to 1 line).
Een ervan, voar het vermenigvuldigen, zou boven register 1 a~lgebracht moeten
wordeno De andere, voar delen, zou onder dit register aangebracht moeten
worden. Dit betekent twee multiplexers in het datapad A van register 1,
wat in normale T.T.L. uitvoerin~' een vertraging var.. 2 x 30 nsec (Schottky
2 :x: 7,5 nsec) betekent. Daarom is getracht beide multiplexers te combine-
ren tot een multiplexer (nx 3 line to 1 line).Omdat er geen 3 line to 1 line
multiplexers op de markt zijn, is gekozen voor een 4 line to 1 line multi
plexer (nx) welke een vertr~;ing eplevert van 22 nsec, hetgeen een aanzien
lijke verbetering in rekentijd oplevert. Ook deze multiplexer is in
Schottky-uitvoering leverbaar.
De vraa.,3' is nu wa.ar de rnultiplexer aangebracht meet 1-rorden: boven of onder
register 1. Helke van de tHee mogelijkheden de voorkeur verdient is moei
lijk zonder meer te zeggen. Gekozen is voor een multiplexer onder register 1.
Deze oplossing blijkt namelijk, voer zowel delen als vermenigvuldigen, geen
extra micro-instructies op to leveren.
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WeI is het nodig dat e!L.teele details nader "rorden bekeken. Bij vermenig
vuldigen bestaat de output van A.L.U. 3 uit de sam v&~ het oude tussen
resultaat en hot declprcduct t.g.v. twee bits van de multiplier. Wan
neer we werken met een l-!oordlengte van n bit bestaat de uitkomst uit
(n+2) bit. Nemen VIe het tekenbit bij de berekening mee, hetgeen in prin
cipe niet nodig is, dan betekent dit, dat we (n+2) bit moeten terugkop
peien'naar register 1, dat dus ook (n+2) bit moet kunnen bevatten.
De outputs van het register worden toegevoerd aan de multiplexer, waar
van de selectie gecontroleerd wordt door de twce lijnen va~ de micro
programmering, die ook de selectie van de A.L.U.'s omschakelt (6.2.).

o 0 normale operaties. Multiplexer verschuift niet.
o 1 delen • Multiplexer verschuift over twee bit naar links •
1 0 vermenigvuldigen. Multiplexer verschuift over t\'Tee bit naar rechts.
1 1 niet gebruikt

Eij vermenigvuldigen kan het datapad van het register naar A.L.U. 1 als
voIgt weergegeven worden:

AL.tt. ., vermenigvuldigen

Bij delen moet via de multiplexer de inhoud van register 1 (Dd/R-register)
over twee bit naar links verschoven op de A-input van A.L.U. 1 aangeslo
ten worden. Het datapad van register 1 naar A.L.U. 1 kan als voIgt weerge
geven vJOrden~

5;00
"00 I·-"_~'-=-_----C---,----r~r-.-'

delen
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Bij vermenigvuldigen en delen doen zich nog enkele moeilijkheden voor.
Nadat volgens voorafgaande methode vermenigvuldigd is, bevat het (n+2)
bit-T-register, aan de meest significante zijde, n bit van het prodl1ct.
De minst signific<:l.nte bits zijn ook een deel van het eindproduct, maar
deze bevinden zich reed.s in het J.lr-register en wel als de hree meest
significante bits. Bij het uitlezen van de registers maet hierop gelet
worden. Bet T-register ka.l1 lilen uitlezen via de multiplexer (selectie:ver
menigvuldigen eo 2 bit naar rechts verschuiven) en A.L.U. 1 (seleche:F=A),
waarbij de tri-state poorten van A.L.U. 1 ('r'A 1 =: 1) voor de terugkoppe
ling zorgen naar de busbar. Indien dit gewenst is, kan nu de meest signi
ficante helft van het product op de juiste plaats in het T-register ge
plaatst worden. Dit kan b.v. nodig zijn als vervolgens op het product een
deling moet worden uitgevoerd. Biervoor behoeven alleen nag de Dr-regis
ters geladen te worden en kan met de deling begonnen worden. Hekenend
met positieve getallen is een test op het tekenbit van het quotient vol
doende om er zeker van te zijn, dat de capaciteit van het Q-register niet
wordt overschreden.
Bij doling doet zich overigens ook nog een moeilijkheid voor. Als de deling
de quotientbits Q1 QO ::: 0 0 oplevert zijn de resultaten van A.L.U. 1 en
A.L.U. 3 beiden negatief. De inhoud van het Dd/R-register moet dan eerst
over twee bit naar links verschoven \-lorden, onder toevoeging V2Jl tvlee bits
van het Dd/Q-register, voordat verdeI' delen mogelijk is. Men kan deze ver
schuiving doen plaatsvinden door Q1 QO cOO met de carry outs te detec
teren en (alleen bij deling)naa,r aanleiding hier-van, de aelectie van
A.L.U. 1 val1 F ::: A-B te veranderen in 1" ::: A en via de bijbehorende tri-
state poorten TA 1 c 1 de terugkoppeling naar het Dd/R-register tot stand
te brengen. Dit is erg omslachtig, brengt het rekenschema in de war en
kost vrij veel rekentijd.
Daarom is onder de multiplexer, in de vorm V2Jl tri-state poorten, een extra
terugkoppeJing (n bit) naar de databus boven de registers aangebracht.
De control-input van deze tri-state poorten wordt bij delen bepaald door
de carry-outs van A.L.U. 1 en A.L.U. 3: TAO::: C t' • C t' Bij de andere

ou 1 ou 3

operaties is ervoor gezorgd dat de control-input van de tri-state poorten
rechtstreeks bereikbaar is via de microprogrWTh~eringo

Dit gebeurt op dezelfde wijze als dit eedaan wordt met de selectie-_~nputs

van de A.L.U.'s, n.l. via "2 line to 1 line" multiplexers. Bij vermenig
vuldigen worden enkele selectie inputs van A.L.U. 1 en A.L.U. 2 bepaald
door de t'-lee minst significante bits van de multiplier M1 MO. Deze inputs
""orden tesalnen met de bijbehorende besturingslijnen van de microprogramme
ring via een "2 line to 1 line" multiplexer aan de A.L.U.'S toegevoerd.
Bij vermenigvuldigen zijn dit voor A.L.U. 1: 83 en So en voor A.L.U. 2: S3
en S2. Deze kunnen tesamen met de vier bijbehorende besturingslijnen van
de microprograJnmerin8 juist aan een SN 74157 '\-rorden tcegevoerd, l1aarvan
de select ie-input verbonden kan worden met de bestu~ingslijn voor vermenig
vuldigen. Bij delen wcrdt de ftmctie-selectie van A.L.U. 3 bepaald door de
carry-out van A.L.U. 1. Deze moet er voor zorgen dat A.L.U. 3 bij het op
treden van een carry-out aftrekt en andel'S optelt. Dit wordt geccntroleerd
door 53' S2' S1' So en Cln , zodat veor de S-inputs een S11 74157 nodig is.
Daarnaast is er nog een SN 74157 nodig voor de besturing van de carry-input
van A.L.U. 3. Hiermee kan tevens de terl..lf,'kcppeling van de deelrest geregeld
'forden, \-Taarvoor immel'S drie mogelijkheden zijn:
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Q1 Qo Terugkoppeling
•

0 0 TAO Q - C • Q - C1 - out ' o - out01
0 1 TA3 TAO = C , • C ,

out1 out3

1 0 TA1 TA1 = C
out1

• C
out3

1 1 TA3 TA3 0:: C
out3

Tesamen met de bijbehorende besturingslijnen van de microprogrammering
wordt dit toegevoerd aan de twee 2 line to 1 line multiplexers, waarvan
de lijn delen de selectie-input "bepaalt.
Met dit alles is het mogelijk op een zeer eenvoudige wijze en in een erg
korte tijd met positieve getallen te vermenigvuldigen en te delen. Re
kenend met een n bit woordlengte zijn er, afgezien van het laden van de
registers, voor zowel delen als vermenigvuldigen n/2 microinstructies
nodig. Hoe dit precies in zijn werk gaat zal in de nu volgende paragraaf
nader omschreven worden.
Tenslotte nog een opmerking over de totaal benodigde rekentijd. Uitga~lde

van een woordlcngte van n 0:: 32 bit kan men deze als voIgt globaal bereke-
nen:
a. Multiplexer A.L.U.-eelecties
b. Hultiplexer onder T-register
c. Doorlopen van de A.L.U.'s
d. Tri-state onder A.L.U. 3
e. Laden T-register, schuiven Mr-register:

30 nsec.
25 nsec.
2 x 70 nsec.
15 nsec
40 nsec.

Per 2 bit van de multiplier Mr zijn nodig:
30 + 25 + 140 + 15 -I- 40 = 250 nsec.

Voar de tot ale vermenigvuldiging is dan nodig:
16 x 250 nnec. c 4000 nsec. :: 4 p. sec.

========
De berekening voor delen is iets minder eenvoudig omdat er voar de terug
koppeling van de deelrest verschillende mogelijkheden zijn die afhangen
van de carry-outs van A.L.U. 1 en A.L.U. 3. 30vendien kost aftrelr...ken iets
roeer tijd dan optellen (aftre~cen = inverteren B input en optellen, waar
bij een carry-in wordt gegeven). Nemen we voor deze extra tijd 15 nsec.
per A.L.U., dan kan men de totaal benodigde rekentijd ale voIgt bepalen:

a. Multiplexer onder Dd/R-register 25 nsec.
b. Multiplexer selectie A.L.U.3 (+ inverter) 40 nsec.
c. Doorlopen van de A.L.U.'s 2 x 85 nsec.
d. Poorten terugkoppeling deelrest 30 nsec.
e. Multiplexer control input tri-state poorten 30 nsec.
f. Tri-state poorten 15 nsec.
g. Laden Dd/R-rogister, schuiven Dd/Q-register 40 nsee.

Voor de hepaling van tHee bit van het quotient is nodig:
25 + 40 + 110 + 30 + 30 + 15 + 40 0:: 350 nsec.

Voor de totale deling (32 bit quotient) is een rekentijd nodig van:
16 x 350 nsec. c 5600 nsec. c ~!§~=~;~~

Bij de berekeningen is uitgegaan van normale T.T.L. circuits Haarvan de
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vertragingstijden aan de r~ime kant genomen zl.Jn. Opgemerkt k~l worden
dat alle in de schakeling gebruikte circuits, afgezien van de registers,
verkrijgbaar zijn in Schottky uitvoering (ook SN 74181). Door hicrvan
gebruik te maken kan men de benodigde rekentijd aanzienlijk verkorten.
De T.T.L.-circuits kunnen zonder meer door de Schottky uitvoeringen ver
vangen worden.

6.6. Micro-programmering.

Zoals reeds in het voorafgaande vermeld is wordt voor de besturing uitge
gaan van micro-programmering. Gebruik gemaakt werd van een bestaand sys
teem dat in het verleden in gebruik was voor de besturing van een mini
computer.
In principe kan de werking van het systeem ala volgt weergegeven worden.
Het hart van de micro-programrnering bestaat uit een R.A.M. (Random
Accesa Memory) met bijbehorend adresregister. Dit adresregister is uit
gevoerd in de vorm van een teller, die eventueel parallel geladen kan
worden.
Hiervan wordt ala volgt gebruik gemaakt bij het inlezen van het micro
programma via een ponsband. Dit gaat ala voIgt in zijn werk. Na het
startteken (8 enen) op de ponsband wordt de eerate byte, het adres,
gelezen en in het adresregister eeladen. De daarop volgende bytes wor
den in een inlees-register geladen en daarna in het R.A.M. ingelezcn.
Bij het inlezen van de volgcnde adressen 1iordt op precies dezelfde
wijze te werk gegaan: startteken, adres, gevolgd door de in te lezen
micro-instructie, etc. Met het inlezen van de band wordt automatisch ge
stopt, indien op de band no. het startteken nog eell keer het startteken
volgt (2x 8 enen).

Voor het uitlezen van de micro-instructie zl.Jn er diverse mogelijkheden.
Het gewenste adres ko.n langs verschillende wegen aan het geheugen worden
toegevoerd. Op de eerste plaats is het mogelijk gebruik te maken van
het reeds in het voorafgaande genoemde adresregister. Daarnaast kan ook
rechtstreeks een extern adres worden aangeboden.

M.b.v. deze laatste mogelijkheid werd een proefschakeling van het rekel~

orgaan volgens de besproken opzet getest. De centrale besturingseenheid
van de reeds in het voorafgaande genoemde mini-computer leverde daarbij
het externe adres. Ook hier is sprake van een adresregister dat uitge
voerd is in de vorm van een teller. Om te beginnen heeft men de moge
lijkheid dit register te resetten.
Met een handklok kan dit dan opgehoogd worden, waarbij de bij het adres
behorende micro-instructie aan de uiteangen van het R.A.M. verschijnt.
Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van een ingebouwde automa
tische klok. teze is gekop~eld met een lijn van de micro-proBrammering.
Voert de lijn een hoogspanningsniveau dan wordt het adres met de klok
automatisch met cen opgehoogd. Is dit niet het geval dan wordt de auto
matische klok geblokkeerd. De klokfrequentie is continu regelbaar van
o tot 1 MHz.

Tenslotte bestaat er ook nog de mogelijkheid het adresregister in de
mini-computer parallel te laden (vanuit micro-instructie zelf, of uit
instructieregister) maar bij het testen is van deze mogelijkheden geen
gebruik geow,akt om het geheel zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk
te houden.
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De uitgangen van het R.A.M. worden ook aan de mini-computer toegevoerd.
Hierin llordt de micro-instructie direkt na een verandering van hot be
treffende adresregister, ook weI micro-iwstructieteller (of mic-teller)
genoemd, in eon micro-ins~ructie register geladen. Dit uitgangen van
dit register zijn voorzien van tri-state poorten, waardoor het mogelijk
is m.b.v. schakelaars op het frontpancel van de mini-computer, via de
zogevormde control-bus, een willekeurige micro-instructie aan de te stu
ren schake ling toe te voeren.

Bovenstaand systeem is, afgezien van de maximale klokfrequentie (1 MHz),
een ideaal gegeven om een willekeurige schakeling te teGten. Voordat
hiertoe kon worden overgegaan moeten echter nog enkele details nader wor
den bekeken. Op de eerste plaats was het systeem zodanig 0P6ezet dat de
door de mini-eo~puter geleverde micro-instructie slechta gedurende een
klein deel van een periode van de gebruikte systeemklok geldig was.
Gedurende het resterende deel van een peri ode had de controlbus hct niet
gedefinieerde nivea.u von de tri-state poort-uitgangen. Daarnaast was niet
ge~pecificeerd hoe~ang een micro-instructie geldig was en wat precies de
tijdorelatie was tussen de geldigheidsperiode en de systeemklok.
Deze laatste relatie kon echter bekeken worden met behulp van een oscillos
coop. Daarbij bleek, dat de micro-instructie op de controlbuB geldig was
gedurende het optreden van een negatieve flank van de systeemklok. De gel
digheidsduur\van de micro-instructie zelf bleek te kort voor het uitvoeren
van de rekeninstructies en het Was onbegonnen werk na te gaan hoe men deze
zou kunnen verlengen zonder de werking van de centrale besturingseenheid
van de mini-computer in de war te sturen.

am een beter inzicht te krijgen in de tijdsrelatie tussen de systeemklok
en de uit te voeren micro-instructie is op de controlbus een extra regis
ter aangesloten (bestaande uit "positive edge triggered D-fli}>-flops").
am een daaruit voortvloeiende taak van dit register te kunnen v~rklaren

moet eerst gekeken worden naar de micro-instructies zelf. Bij het rekenen
wordt, zodra de micro-instructie op de uitgangen van dit register ver
schijnt, de A.L.U. selectie, e.d. geset. Pas aan het einde van de micro
instructie mogen de rekenresultaten in de A.L.U.-registers opgeslagen wor
den. De instructies voor het laden van de A.L.U.-registers zijn tot nu
toe de enige, waarbij de systeemklok in de testenschakeling gebruikt wordt.
Voordat vastgesteld wordt hoe men dit op het juiste tijdstip kan realise
ren, worden eerst de A.L.U.-registers nader bekeken. Hiervoor werden de
SN 14194 en SN 14198 gebruikt die beide de volgcnde eigenschappen hebben:

S1 So "Positive edge triggered clocking"

o a inhibit clock S1 So mag niet veranderd worden gedurende de
o 1 shift right tijd dat de klok een hoog spanningsniveau
1 a shift left heeft.
1 1 parallel load (zie: 3.2.)

Uitgaande van deze gegevens en h~t meetresultaat dat de micro-instructie
geldig is gcdurende de negatieve flank van de systeemklok is voor het
volgende besturingssysteem gekozen:
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A l U f?(Pif,tzh'--------'--- ...JJMtr

/

Dc vertragingen z~Jn te meten met een sample-scoop.
Grootte orden: 1 inverter 12 nscc., contr. register 14 nsee.

De fFsteemklok ..rordt (geinverteerd) continu aan alle A. L. U. registers
toegevoerd. De eerste positieve flank van klok 1 op het getekende
A.L.U.-register heeft op de inhoud van dit register totaal geen in
vloed. Dit k.orat om dat de bijbehorende Sl So uitgangen van het con
trol-register beiden een le.ag spanningsniveau hebben ~Sj So • 0 0, in
hibit clock). T.g.v. de twee inverters I 1 en I 2 treedt de positieve
flank in klok 2 iets later Ope
Hierdoor wordt de door de mini-computer aangeboden micro-instructie
(die dan geldig is) in het controlregister geladen. Een weinig vertraagd
komt deze micro-instructie OJ) de uiteangen van dit register. Dit houdt
in, dat de selecties van de verschillende A.L.U.'s en muJtiplexers "ge
set" worden. Hetzelfde is het geval met de selectie-inputs van de A.L.U.
registers waarin het rekenresultaat opgeslagen moet worden. Deze veran
dering levert geen moeilijkheden op, omdat klok 1 op het moment dat de
micro-instructie doorkomt een hoog spanningsniveau heeft (t.g.v. I 1,
I 2 en het controlregister). Bij de volgende positieve fl~~ van klok 1
wordt het resultaat in het betreffende register geladen en overeenkomstig
het voorafgaande wordt de volgende door de mini-computer aangeboden micro
instructie verwerkt. In het OJ) de vorige bladzijde gegeven tijddiagram
is aangenomen dat daarbij S1/S0 gelijk nan nul is.

Eigenschappen van deze wijze van besturing zijn:

a. Geen besturingslijn van de micro-programmering nodig voor de klokinput
van de A.L.U.-registers.

b. De uitvoering van de micro-instructie begint direkt na het laden van
het controlrecister.

c. Het resultaat wordt aan het einde hierv~~ automatisch in de geselee
teerde registers opeeslageno

d. Besturingslijnen die niet behocven to veranderen blijven hetz('lfd~

niveau behouden, uut storingen e.d. voorkomt.
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Hierna kunnen de benodigde besturingslijnen bekeken worden. We onderscheiden:

1. De vier A.L.U.-regioters: S1' So (4x)

2. De control-inputs van de tri-state poorten: TAO, TA1, TA2 en TA30

3. De drie A.L.U.'s: M, S3' 82 , S1' So en ein (3x)
4. De lijnen vermenigvuldigen en delen: V, D.

V D
T T T T
A A A A
o 1 2 3

In totaal zijn strikt noodzakelijk 8 + 4 + 18 + 2 • 32 besturingslijnen.
Splitst men de databus boven de A.L.U.-registers op in meerdere busbars en
wil men ook de "clear" ingangen van de registers gebruiken, dan zijn hier
voor extra besturingslijncn nodig. De benodigde besturingslijnen zijn:

A.L.U. 1 A.L.U. 2 A.L.U. 3

6.1. Proefschakeling.

Het in hat voorafgaande beschreven ontwerp ~erd gerealiseerd Met een proef
schakeling, gebaseerd op een woordlengte van 8 bit (n=8). Het voorafgaande
samenvattend, kan gesteld worden, dat uitgegaan is van het volgende blok
schema:

ALU2ALVt

v

y

J>

7112.

.I-__Q__------'

IAT
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l'e databus is hierbij verbondcn met aIle vier de registers. Het is mo
eelijk deze op te splitsen in twee afzonderlijke busbars, zoals reeds
in het begin va~ dit hoofdstuk vermcld is. De werking van de rekeneen
heid verandert hier niet door.

Onder de databus zijn de vier registers getekend met de door hen te ver
vullen functie bij vermenigvuldigen (boven) en delen (onder). Voor de
besturing van de registers zijn in totaal minimaal acht besturingslijnen
nodig (4x S1 SO)·

De multiplexer onder register 1 dient als shift-matrix, waardoor de ver
menigvuldiging en deling zeer snel uitgevoerd kunnen worden. De multi
plexer wordt gestuurd door twee lijnen V~1 de micro-programmering (V, D).

De rekenkundige en logische functies zelf worden uitgevoerd door de drie
A.L.U.'s. Deze vormen het hart van de rekeneenheid. Hieraan moeten in to
taal 3 x 6 a 18 besturingslijnen worden toegevoerd, indien men al de mo
gelijke operaties wil gebruiken.
De keuze van deze operaties met bovengenoemde besturingslijnen gebeurt
gedeeltelijk via multiplexers die weergegeven zijn met sel. 1, 2 en 3.
De selectielijnen van de A.L.U.'s, die bij vermenigvuldigen of delen
niet veranderen,worden rechtstreeks toegevoerd. De andere worden via
een 2 line to 1 line multiplexer toegevoerd.
Bij A.L.U. 1 en 2 worden de nog open lijnen van de multiplexer aangesloter.
op de functieselectie bepalende multiplierbits M1 , MO. Bij A.L.U. 3 wordt
hierop de carry out van A.L.U. 1 aangesloten.

Tenslotte resteren nog de terugkoppelingen via de tri-state poorten naar
de databus. Hiervoor zijn in totaal vier besturingslijnen nodig. Van deze
terugkoppelingen wordt ook gebruik gemaakt bij delen. De carry outs van
A.L.U. 1 en 3 bepalen dan, via een niet in het blokschema getekendc multi
plexer op de control-input van de tri-state poortcn, welke deelresten op
geslagen moeten worden in register 1.

Het totale schema van de proefschakeling is gegeven op de volgeIlde drie
.bladzijden. Hierop zijn in detail de datapaden en aansluitpunten op de
chips weergegeven.
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6.8. Micro-programmata voor proefschakeling.

Voor de proefschakeling werden enkele eenvoudige micro-programma's ge
schrevcn om dcze schake ling te kunnen testen. Een moeilijkheid daarbij
was, dat het aantal besturingslijnen nogal groot is. Met de bestaande
micro-programmering kan slechts een deel van de besturing van de reken
eenheid vcrzorgd worden.
Daarom werd als voIgt te werk gegaan. De functieselectio inputs van de
A.L.U.'s en de lijnen vermenigvuldigen en dclen werden m.b.v. schake
laars met de hand bediend. De resterende t3 besturingslijnen werden aan
gesloten op de micro-programmering afkomstig van de mini-computer.
Ala eerste werd het yolgende micro-programma geschrevcn:

'1' T T T .
R1 R 2 R 3 R 4 A A A A

3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 3 2 increment
1 0 1 0 1 0 1 0 / micteller

jn: 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 21 22 23 24

o 1 1 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Load R 1
o 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Load R 2

000 o 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Load R 4,
enable TA1

1 o 0 o 0 0 1 o 0 0 0 o • 0 0 0 0 0 0 1 1 • 0 0 0 0
Branch back
to 3

Met bovenstaande instructies kan A.L.U. 1 getest worden. Met instructie
1 en 2 worden de bij deze A.L.U. behorcnde registers geladen. De getallen
kunnen m.b.v. schakelaars op de databus gezet worden. Ook met schakelaars
wordt de functieselectie ingesteld zodat de gewenste operatie op de getal
len uitcevoerd kan worden. Het resultaat hiervan wordt aan het einde van
ins true tie 3 in. register 4 geladcn, zodat de inhoud van register 1 en 2
niet verandert. Deze veranderingen zijn overigens zichtbaar met ean op de
registers aangesloten display. Instructie 4 heeft tot gevolg dat terugge
sprongen wordt naar instructie 3 (1 en 1 "" "1", 13 tim 20 Adres).

Vermenigvuldigen en delen verloopt in micro-instructies als voIgt:

1 2 3 45 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24·

0 1 1 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Load re-O o 0 1 1 1 1 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 o 0 1 0 o 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

gister

0 1 1 0 0 o 0 o 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 o 0 o 0 o 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 o 0 o 0 o 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 multiply
0 1 1 o 0 o 0 o 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 o 0 o 0 o 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 o 0 1 0 x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 o 0 1 0 x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 divide
0 1 1 0 0 o 0 1 0 x x x 0 0 0 o· 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 o 0 1 0 x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X*irrelevant

3
1

3
0

• 10 shift left (n 4 steeds 2 bit)

31 SO'" 01 shift right (idem)

3
1

3
0

• 11 parallel load
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Na de uitvoering van de vermenigvuldiging bevindt zich in register 1 en 4
het product. Gaan we vervolgens verder met delen dan komt in register 4
het quotient te staan en in register 1 de rest. Daar de multiplicand en
divisor gelijk zijn, vinden we rest nul en een quotient gelijk aan de
multiplier, zodat de oorspronkelijke inhoud van de registers wordt her
steld. De bij vermcnigvuldigen en delen behorende selecties die met de
hand moeten worden ingesteld zijn:

a. Vermenigyuldigen~

A.L.U. 1

M S3S2S1S0Cin

o x 0 0 x 1

A.L.U. 2

1.f S3S2S1S0CIn

1 x x 1 1 0

A.L.U. 3

~1 S3S2S1S0Cin

o 1 001 1

v

1

D

o

b. Delen:

A.L.U. 1 A.L.U. 2 A.L.U. 3

M S3S2S1S0CIn M S3S2S1S0Cin M S3S2S1S0Cin V D

o 0 1 100 000 001 Oxxxxx 0 1

Hierbij is de betekenis van x irrelevant.

Naast de in het voora£gaande beschreven instructies z1Jn nog talrijke in
structies mogelijk. Welke hiervan zinvol zijn zal in de toekomst moeten
worden bekeken en hangt af van het verdere ontwerp van de rekenmachine.

6.9_ Slotopmerkingen.

Het in het voorafgaande beschreven ontwerp ·is cen eerate aanzet voor de
bouw van een rekenorgaan. Voordat tot dit laatste kan worden overgegaan
moet eerst nog het een en ander onderzocht worden:

a. Rekcnen met negatieve getallen. Dit is mogelijk met de micro-programme
ring en testen op de tekenbits, maar kan ook in de hardware verwezen
lijkt worden.

b. Rekenen in een andere dan de zuivere binaire code, zoals b.v. de BCD
en Hcxa-decimale-code.

c. Rekenen met getallen zonder vaste woordlengte.
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