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1. Voo't'uC'ord.

Di t :V,erBl~g is Gen overzicht van do orvarincoen, die ik hob 0PGC-

"daan bij hot ontHcrpen en realiseren V<:ID £len 8110110 binairo logischo

en rekonh.'"Undi{Y,'c eonheid. 'I'OVCH1S is in di 1; verslD[; 01 die inf'ormatie

opgenomen, die belangrijk is bij het vcortzettcn van hat ondcrzoek

aan daze rekemd jze en di t rekenorgaan.• Di t_ onderzoek is can ondr-or

deel van ,!let plan van do vakgroep Ti. C.ll. om zelf CHm {3To.ot computor-'

systoom to ont1Jorpen ente bou~·JeD. iiierbij i[~ do in de [,Toep opgeda

ne crvaring, met het ontHorp en de bomJ van een minicomputor von erect

nut voer di 1; cntlcl'zoek ee1vceGt ..

7i jdens do ero:rste maandoll von ni jn afstudool'pcl'i odo hob ik l:1i j V<";'['

diept in de in de co,nputer-t:acnnio1::: gebruikte billairc reJ:cntcchl1ic1:(;r.~

en d0 consequentics van doze ver(Jchil10no.e t~ch!)icken vco!' de 1'01:011

sDo1b.oid van het By13toHm. Iii t onderzock richtte zich voe'Tal op tijdo

tdrmt bi j hot v;,rmenigvuldiGcn on dolen, (~.oor de Doc;elijl:L.'5id hiervccr

hi)rdt~are-'~echniDchin de schakeling in to bouvJen, zonder cchto!' de (!-••

ler:l~ntaire cperatiCBt zeals optellon on aftr0kken, to vertl'ClLcn. hic;r

mea lwm1 verbondpn is de studie van clie °di['i tulo bCU\istcm~lJ~ uolke in

a1 deze ontwerpen nc~dig zijn. On de nedige .erva1'inc op te ((o<3n en Cfil

tG kijken o~ do vermenigvuldie~ en declschakeling op zichzolf werr-0n,

zijn daarna enkele schakelingen ont\wrpen en gebclUlvd, welk:o besprckon

worden in de hoofdstukken 3. en 4. tiot binaire re~eDon en do diyorsc

vormcmigvuldie-:- on ,delmethoden zijn ui tvoerig beschreven doo1' dlir. Eo

Desp_inois, met t1ie ik tijdena de aerate rnaand~n V.:JD mijn nffJ"tudeer},o

riode prottig hob samenC€lwerkt.

Geclurond.e de laatste maandon van :':lijn e~stud':>o!"J!eriode heb ik r;d.i

bezicgehouden met de rea1isatie van, het defi.n~tiev.e ont.ilerp op oen

standaard T:uro (steek)kaart. liiervoor moest de schake1ing opgedee1d

word~ln in, diverse eenhe~cn en \101. ~o,' dat zo min r.logolijk verbi?dinC-

" ,en tU~3e~, de kaorten onder1ing geloGd !:locsten 1.'wrdon. Di t vordt be

hande1d in hoo~'d8tuk 6. Do :aogc.1ijkhcdon van di t ont\!crp zi jl1 sterk

afhankolijk van de gebrui~to miCTOp!ogramma-s en bijbehcrende teston,

wat b~lwndeld wordt in hoofdstuk t.



In de vakeroep E.C.n. worden r~celm3tie ge~pre~:en gevoerd over de

machine orgnnisatie (:'n do 6oft"Jare :techn.ische mocelijl:hod0.D V.3n hot to

bou~len computor-systeem. Uit doze gesprokkon zi jn divorsa GU{T0f.Jtios ..
- ~.. • •. 1 ~ ~ • ~ •

noar voren gekomon voor di t ont~1erp van een logischc en rokenkundico

eon1~cid. JU daze sugeeGties zijn onderzocht en uitgollcrkt in cUt v'or

t:l<3c,' op£;0nomon. Ik \-dl ieder, die op doze tJijze r.100f,Tl1lOI'kt hecf"t "lDn

hot tot pt.:md korlcn van di t onttt70rp hartelijk d::mkon voor hun lmlp en

1deeen.

3 mel 1973, H. de Wit.



6.

2.1. Inl rd clJ.nc.

VOl] (0 rokentcchniC'knn 'tIerdt ven;ozon Door hot v(H'fJ1ag vaTl ((hr. T('::;~}i

Doh: ( lit. 4) 6 ~,o 1cc":i.sei.i.o en rel;:~>l1kL"ldiee cnllCid io in Gornto inJt::m

tio c'ltuor:H:m voor de iuiV("lr birlOiro cedo Clot ":cord-'ll van vaLta l-::nC,ts.

In do zuiv~r binviro cedo 3ijn v0Tschillondo catalropT0ceptatioG

~~j dc~c Dotntio Nerdt steods.hot noost cif~iric3ntG bit (~.D.~.)

sitioV0 cotal1on ~erdt hot coto1 v0orccstold door Let binniro eotal.

+ 2 cOO 1 0 .,.. 7 '" 0 1 '1 1

::;ij vir\r bi·t ic 7 hd GroC't~;i;e podHovo Got;)l, clot in (i.ozc nctotie

k 0 ' ' .. . , . " . t '" 11'1 'iU" ') 24 "t<roorcocovon "Dn ,., TO,OD. "J. J ,:crl::en J.n '...1.' voorooo ..L v _ Dcun,o • L·G

rerre:~ont[ltio v:m do nC[:<:J'tiovo (;e1;;)llc'!l) i8 Dfh::ml::·?1ijk

r:el1 vindt de roprcsontatio van cell DeeD ~iof co'L')l doo1" net ovoroonl:oi'10n

de :'.)o8i;iovo gotDl Df to t!'ol::":en van doze modulu::; .. :Gij ncdulo 24 i3

-7 == 2/; - 7 :: 1 /V)CO - 0111 :: 1001.

])i t kO:Jt ovorocn flot de invarso van bot positievo ectal pJtW 6~n. 2:0 no

dulU::l i:.; b0L~ngrijk O~ h~~t tcl:onbit to llopalen, a1:::; de 'lce<.3inc ze:ro'r'

wecro1oton \Jor~on. 700 is d,-' representatio vnn'·5 011 -5 ;



-5 (24 cCr.lpl.)

-5 (28 co~pl.)
1011-

11111011

+5 (24 compl.)

+5 (2
8 compl.)

£101

00000101-
Hierb1j in het tekonbit onderstreapt. Voor modulo 24 zijn aIle gotallen

in ondorctaande tabel wacrgegeven.

+7 0111

+6 0110

+5 0101

+4 0100

+3 0011

+2 :..010

+1 0001

0 0000

-1 1111

-2 1110

tabol 1. -3 1101

24 ..a-co;11;le~nent notatioe -!: 11L.O

-5 1011

-6 1010

-7 1001 ..

-e 1000

Bij dc>zo 2"'s-co~r:'le:::lcnt Dotstio is er~611 notatio voor hot ectal nul,

ten.zijl or bij de ner:atieve eetalleD 6011 ectal moor rnoGclijk i8 dan bij x

de poeitiove. Dit is belangrijk bij hrt convertt~en van gctallen in doze

notatie. Door ait cno gatal moet or bij het convertoron getest wordon op

het tel:enbit voor en no de oporatio.

(-7) 0: 24 - (-7) = 1/0UOO - 1001 = 0111 goed

(-L) :::: 24 - (-£) = 1/0000 - 1000 = 1000 fout
, '

Bij hot converteren moet hot tokenbit VOOI' en na d(' operatic verochil

lAnd :z:1jn.
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-2.3. Binair rekenen in '2's-complement' notatie.

In nevenstaande diagram Z1Jn

de getallen in de '24_~omplement'

-notatie weergegeven.
_4 _

o

- -1-4

fig. 1. '24-complement' nota-

tie.
,

Converteren komt ovoreen met spiegelen t.o.v. de (gestippelde) lijn

van nul naar -8. Opt~llen van een positief getal x komt overe~n met x

stappen in richting I. Het aftrekken van een negatief getal -y gaat het

zelfde. Aftrekken van een positief cetal x of optellen van een negatief

getel -x komi overeen met x stappen in richting II. Bij deze operaties

mag de onond~rbroken lijn tussen +7 en -8 niet sepasserd worden. Het re-

kenen wordt aan de hand van de volgende voorbeelden duidelijk gemaakt:

optellen (+5) 0101 ( -5) 1011

A (+2) 0010 + B ( -2) 1110 +

( +7) 0111 (-7) 1001 + carry-out

(-5) 1011 ( +5) 0101

c ( +2) 0010 + D (-2) 1110 +

(-3) 1101 ( +3) 0011 + carry-out

Aftrekken gebeurt in de '2's-complement' notatie door het converte

ren van het af te trekken getal en het resultaat hiervan op te tellen

bij het andere getal. Converteren en daarna optellen is gelijk aan in

verteren en daarna met een carry-in optellen, wat makkelijk met de ge

bruikte ALU-chips te verwezenlijken is.



(+5) (+~) kor.lt dUB {lvereen met v('cl'l)cclli D

(+5) (-2) kO~:1t due overeen met vccrbeeld A

(-Pi (+2) konrt clus overOOD. mot voorbeAld B

(-5) (-2) kont dUB over-cen met vocrboold C

2.4. Overflc~ dctectie.

Hij heb1cn in do voriga per~L"rafen gezicn, dat bij de rel:enkundice

opcrnties optellen cn ;)ftrcJ.d~cn in t2's-ccnplcffiont t nO'C2tie feuteD 1tuu

non ontst::on. Di t {';obcv.r't ale in fiDlUT 1 (10 c·ncnd -:,r1irob:m lijn ccpos-

sorrd ucrdt, dno U18 del modulud c-vcrscl1redcn No:rdt. !n tla"t f'cvDI lJoet

ecm bcodschDP dc.creeccvcn \·wrden, die do fout 8Dncceft CD be t !~rCtc:r.:Jm

nB t> :;opt. Dij alio directo Cit indircc"lie AD of SUi3TIlAC': inotrnctiofJ

noct ond~r2ocht worden of ovcrfl(~ is c~cetrcden. ~it uit zicn in hot

tol::enbit en o·!) cvcntl1ele c'Jrry-cu.t .. Dcze fout trero<lt or bij het O}ytol±

Ion VDn twce pcsi tievo {','0tallen, net -aftrok}:on von e'~m 1iOcntief go"liul

vaIl ocm p(ldtief cetal, bet optcllcn .....on tiJca llegotir::;vD cetalleD cn het

af'tr0kl~oIl van een pOI,i tiof getal van con nccatief ("("tol. }:,c);"Jon VG ve.er

d0ze 'h:C0. Cot;:-Jllen A en 3, met A~' a en 13 "" b, donvolr;t hicrui t do

vc·leenda t"bel:

1 11 operDtie 13 2 Cent m 3 Ceut rr<; 4 Ceut ..,
5 Cont n

j. .I. 1

(-'0) + ('·b) 0 0 0 1 1 0 1 1

(ta) - (-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

Reuultaat good overflow fout fout

Tabel 2. Ovcrflo\>i.

1liorin io T hot teken VDD het rC2·ult')ot van de o:-eratio en Cout {,:e car

ry out v~n h~t rosultaat. In de vclcende'b~r~keningis Tn hnt takon vnn

het getal A en Tb hct tdc('n van het ectal B.

De reoul toten VDn ]:clorn 3 C'ven 0:,0 dot de moculuo ovcr:;chreden is.

do rf'6ul tatoo v::,n de kcloGlmOn 4 en 5 kunnon aIleen voct'l:omen sls er fcu-
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',"
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ten in de schako1ing gernaakt \'Iord~n. No kUDuen doze kolcI:'lmcn als

den't c<.n:cs bocehcuNfln. Dan kan d.CI ovorf1c·\i a13 funktic van de tcl::on

bitt,), d0. corry-cut en de CT',rDti~ ol~; volgt ui t{;cdrukt 1101'dc'll1:

ovorflow = ( Cout @ T ) ( Ta ~ Tb 0 Op )

Di t uC'rdt ale voIGt ceronliaoerd:

l~IJU :::: arithof:tie le'Die
u::.\it.

OP. -~ Ovell.'fLoW' ® ::;0 excln:::;ivG-cr coto

Op ..- 1 · optollcn•
Op :;. 0 · "ftrekken•



3 v "1d"" "1"• CrI:'JOnl{'iTU lpncnCUDKe lOr.

3.1. Dinair vamenigvuldigen.

Vorrnanicvuldiccm '7C.rdt in dQ. tlcC'cto cc:::putoro ui tccvocl'd doer hor

haald op to tolleD. l:i t ken Doft Hare- of' hnr<.ltTsro teclmicch gerlonD ,-Jor

don. Ala do lJoco1ij~c.hoid om to vorneni(.~1di~OD in de liard'Nare kan 'uor

den inccbouud, wiot Don hiC1r veel tijd rno':~.

':00 me ';llode <::-:1 t~-'(>0 posi. tievc Gctallcn wet elkDor to vernnoic"vuldi

{'."on :Y,wrdt hier nu bCi:>chroven. ilco met d.ezelfde ;:chiJkelinc oe,k llG{"3tie

va cctvllcm vortHH'j::t k;l1uen wcrd<311 is bp.ocLrovon door ))e;:'7Jinoi:J (li'1; 4).

riot oen eonvoudig rt'1:::cmorcaan kaD non :;loc11",<:. tll00 cotullon tOf,'d.ijk bij

olknorcp"'i;cllcn•.Ll.ct llGrha~)ld optollen \'wrdt 1lU in ec:n vocrboeld uet

24-conpl":Tiont llototS.O ui tgm,rorJ:t.

0110 multiplicand

C101 r.ml tipli er

000000(,:0 tUt:H;cnr~sultont in ho~.. begin

+ 00000110 1 1 x 0110 dee1produkt 1

00000110

.;. 00000000 0

00000110

tuosenrosul tar)'t

00 x 0110 doclprodulct 2

tusscnresult23t

... 00011000 1 1CO ::t 0110 deelr.:rodukt 3
00011110 tUGsenrosultoDt

+ 00000000 0 0000 x 0110 declprodukt 4
(+30) 00011110 produkt

De rekonrocc1s voor dezc vernenievuldicincr zouden 018 vo1gt o~3chre

ven kunnoD worden:

D. Tussenreoultaattregistor wordt cevuld mot Dullen.

b. Test do bi ~s v()n d'.: multiplier, -te beginncn bij het mirJ.~t sienifioan

to bit. Ale dit eon '1' iS t tel dnn do multiplicDnd op bij hot tus

oenrotnll taDt. ili t v:tellen van eeD deel:;-:;rodukt wC'rdt bij iadere step



12.

~~n ploats naar links uiteevoord ( zie voerbeold ). Voer de7A vermenig

vulr:li£ill[; zij de vol['~IJde bomn.:tcmeD nc.die: ~~ultiplierreeistor (L1 bit,

Er), 1'iultipiicoDcrocister (Eo bi ii, r:d), Tussenrot:iultastregiater (L bit,

T} en een L bit breda ALU.

~;o kunncn deza regale oak DDd~rs opcchrijven. In plaats van de r:Ju1

tiplicond l)i'; iodere stop ~~n plants naar lin!:s te Lcnuivcn, achuiven

\10 hl?t tu:;::;cnrc13u1 tODt cn de nul tiplier 6"in ploots nOClr rccgts. TIi t

heof't de 'J'cordcloD dat de ALU (in di t voorbnnld) monr 4 bit b!'nod heart

to zijn cn dat getest kon worden op eon vasto positie, narne1ijk do ninst

oi,":CJificonto podtic (1. s.b.) van het cuI tip11errer.:istor. IJu zijn de

volf:cmd bCi,!.m:;tonol1 nor:.iG~

r:ultiplicrTeGi~:rtcr
;f;ul·ti;JlicrmdrcG"istcr I1d

T

4 bit

4 bit

I.j bit

ALL ALU 4 bit

Het eindre::;ultaat (dubbole lcmf,"te, b bit) kO!Jt DaD hot eind V011 de

ver~eniGV~ldi[~nGin hot T cn ~r reG~atcr, waarbij ~ dc</j Doeut signifi~

conte bit~ bovnt. Dit ~0.eft hot vol~Gndc ochomo:

I J.

Md.

IJf -r. IH MR. I

I I I I I 1 I
I

I J. s· b. ,

"'-

/'""""' ALu"'
c:".,.

fig. 3. Vermenugvuldigingschakeling.



llet voo'l"b~old wordi nu ala volgt ui tge\'Jorkt:

;·1d 1"(!gif:ltor T register Mr rocL:;ter P instTuctiw

( +6) ( +5)

0110 0000 0101 x CloDr T

0110 0110 0101 A plus B Loud 'I'

li110 0011 0010 x Shift right fi": T~r..I. f

0110 0011 OOh: A Lc..oc1 T

0110 0001 1001 x Shift xi{~ht T, IT

0110 0111 1001 A plus 13 Load T

0110 0011 11d) x Shift richt M :;1'J. ,

0110 v011 11\..10 A 1~ODd ~p

0110 0001 111G x ~',hift right '"' ~' ~7'l

J'1 c.,.'"

prcdukt (+3U)

Om bet bcmodigde uicroim.>tru.cti€ls to vorklcincn CD daormee do vm'-

[';oni[:vuldiCinC ~nclleI' to maken l:um.'.lOD W<l tl'Jee instructicD ::.'a:.,e1J:)(-):".10D.

l:ot do ~5ChDkolinc op de volgonuo bladzijdo is hot nC',:::cli jl:: (;:.i :i."8l:,·L;-oor

T to lad 11 on togGlijk de inhoucl van hot :'ir xecistor Gon ;Ji t. flU;'!' rOCnT,D

to schuivGn, \·laorbij .. e~n bit van de uitkoCl3t oan do sldf't-righ"L iYlIut

van hot r,Tl' rogister O1y;cnOr.:lon vordt. De ui tkor:lst vrm do ALU Hcrl~t 66n

bit Door 'l"echts varBchovon aan hot tucscnrcsultaat rcglLtor aancc:bc:dcn.

De it'lctruetiec ~..rordcn do:"! uls volct&

Kd regietor ,., rer;iotor r~r register P inuxuctio.L

( 4-6) (.<.5) x CIa,H' '"...
0110 0000 0101

0110 0011 0010 A plus B Load T, Shift ric11t ~.~

0110 0001 1001 A Lc·ad 'i', Shift richt rtr

0110 OC1l11 1100 A plu.:J B LOad '1.', Shift riCht i·ir

0110 0001 1110 A Lead n Shi ft right !II'J. ,

produkt (+30)

De instructies gaven san wet gadaen moet worden om de inhcud von do re

gistors to krijgen, zeals is aancegcven.



IrI
-,-: MR. J

I
Mel. r--!

I I I I I I· ---r I I; I
""-

/'- I""-
"- ALU-_._-

""-
I
I---

(.:..-~

I
. ,,,

I

~
fig. 4. Vermenigvuldiging.

ccntinu r)m1'N~ziC ep d.o ros}.;-\( ti (~veli jl:e in{;,cmgcn tj. jcJ.nns d czo mi croin

et:ructics. 1)('. sclektio VDn do roGip.tol'S heclf't 01..: 00n invloed ti.id""):HJ d.e

podticv'.:' flank Vf>D do Idc):pule, don tlc>rdt nornuli j!;: hot rcsul toot VQn de

bOt1Crking i uCeklo1--.:t in hot T :I'ogistcr. Dc funktie:.'olnktie v[m do ALU

Hordt bepoold door ho·t r.l1not denif'icantc hit von hot j';!r l~ccister.

t.! S S" 8 1 So c"3 "- in

al0 l.s.b. - 0, dan F .., A L L L L L Ii

DIs l.s.b. "" 1, dDD F = A plua B L H L n H Ii

Indian uc do ALU-Eclektie rechtctreeks \'li11on s·turon met hot mirHJt oig

nificontc bit van hot multiplier register, dan wordt de Golcktio ala

voIgt:

• ~ S2 t= 51 "" L
C' I:> Ii
in

53 c So ; l.s.b.

seloktio van dn ALU bij vorme:'igvuldicen.

Di t is te v0rwezenlijken dcc,r (!lon rnul tiplexcr voc.r do c;clcktic-ingnnGcn
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on So to plaatscm,. din bij hd vBrmr>nicvuldir"en Tochtstreakc het

DiDl:t aicni:fic::mte bit vnn het r:l"ll Li};lier rneist['r (lcornchDkolon.

Dij dczc schzll:clin{'~ nord t: ~on bit von do mul H!:'licr por klok!)uls

vcr\·'crkt. Do re1censnclhcid ~w!'dt korter als r;]f"~crd{'\rc bi ta van de 1:lUIti-

plier 1:;'(')'" f,;larr vcruerk', 't'1crdon. Do tijdvinst is gC'lijk Don hot aontal

nalan d'. c,rlopp.D van he'~ regiDtcr "D d('! onvcr:xl.jdcli,iko tri-state poor-

ten. en dn7,c redenou is d0' v<..lccmdn _chal:oling ontucrpen.

3.2. Schakelinc met 4 x 4 bit vermeniL~ldieer.

Dinn·-·n};:ort kOt1l0D or chipe i:· de h,;ll'ldr"I, uie 4 bit ;:'"iCt 4 hit lam

).101" vCl'L1eni{:v<),ldiron. Di t C0ci't eC1l1 uitkoDct van [, bit per chip. Om l1U

vier bit 'M~t 3-~ bit to vcrncn1C\Tuldigcn l10cft men 80ht van dc;~e chips

nodig, tJDin'niJ de ui tkciTI;:;t vnn d~ze vnrmenic:vuldiCc~T6 ncG' CeSOf:HDCCrd

Doat rJOxJ.on. Iit gaD'!; volrens ondct'::,;ta"nd princip~ em bijbelJ.('TC'l'Hle

och,,"lkeline.

--A

--Il

--A

--B

- ---:' 11

--13

--!t,.

--..-]1 +

- Z2 4 bit

--------- uitkomst 36 bit

/\110 deelj)rodukteDt gekcnmerkt n10.t fleD A knnncn san ~~D zi jdo van do

ALU toeecvoerd worden. EVQnzo de doelprcdulctcn B. De 4 ninst sicnifican

te bits von de eerste (70ep A kan buiten de ALU omgevooTd worden. 31j

daze bits Nc,rc.lt narnclijk niets bij opgct~ldt ook Goen carTy-ine De

GchakelinCt die daze 4 :x: 32 bit verncmi[:'VUldi["er levert, is OJ) do vol~'~

gende blvdzijdo opccmornen. Voer doze verr.lonicvuldi[;eriis naazt de oeht

4 x 4 bit v2rmenigvuldigors ock eon 32 bit breda ALU nodig.
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M ~

~(,.~~~

s, ----
5" ---- -- -
C-,~~~~-~"

-8--- , -

RLL{

L' J a
8'1. ~NTLItJ{

~ J( SN't41al

~~~~~ ----'i,'=1-__6"--'-'.Lt__

Doze Gehokelinc; l:u_nncl1 'NO sy:"1bolicch \J0CrC0VeD Qot:

4
fi g. 5.

32 x 4 vermenigvul-

diger.

1)8 totolo vermeniLvuldiging 3chokeline \'Jordt dall 0113 voIgt:

Al..U

fig. 6. Vermenigvuldig~ngschakeling met 32 x 4 bit yermo



Doza cchakeline io in principe ~clijk aan de schokeling von fieuur

4, aIleen is alIos brader, nonelijk 32 bit voor do registarseon 36 bit

voor do ALU. POl' claa werdon 4 bit von de nultiplier verrnonicvuldied not

do nultiplicond en bij hot tUGsonrecultaot opgetcld. Bij doze opstollin6

moot aIleen do in1.oud von hot multiplier ro[:iotor geschovon kunnon 1'101'

den ('In \'101 4 bite p"r clOG- DC!arom Hordt het !!lUltipli0.r ro~ietor (32 lJi·t)

opcoboU';n:l uit vier raciators van Dcht bit, dio als hElt \'JDre pnrallol m"'r

ken. rOZO opbouH heeft vicr Shift Ri{~lt input3, die op do vier meost ci{~

nificDnte poeitics von hot rocister ui tkomcn_ 1:3i j oen shift (porotic 1101'

don nu vier bit in ~on slnc, in hot rc[~ster goschovon.

5HrPr
!t1&HT"
Sf!~llll

JNp ....l'

fig. 7. Opbouw van het multiplierregister.

lle~o opbom-l von OCD ref~'ister zull"n ~'1e nog vank t"gcnkOU0.Y1, voorol in

de uitvoerinc, wDDTbij twco bit p~r SlDg voraChOVGD kunnGn worden.

Hat grootsto nc)dcol Van dozo verccnic,'VUldieinc-schakelil1C io, dat de

bodrDding bij de 4 x 4 bit vcrmonievuldicers erg wild i~. Doze schakelinc

i3 zonder tus~envoeeinevan snolheid beperkende ~ultiplexers onbruikbnor

voer andere operatills dDn vermenievuldiccn. riul tiplt:lxere rooken de achnko

ling bOVGDdicn erg c~~lox, als ze in dit gavel uitkomst mooten bieden.

to 4 x 4 hit vC';rJJonievuldil.!or kan eCGimuleord twrden !'not Atm-pocrton

en oarry flave add"'rs of Al,U chips. Beido methodon zijn beschroven dClc·r

l:ol:;:pinois (lit. 4), !'!loor zij lcv0ren eoen tijd\linst op verc:elekon met de

hieruoven bol~DDdeldc methode.
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3.3. Schnkeling ~et 4 x 2 bit vermanigvuldigar.

Om onigo pl'Dktieche ervDrinc 01' te doen eD om ookale cloorloopt1.j-·

den to meten in dn volgcnde cchDkcling gebOlU!d en gotN~t. JJij do~e OD~

stollen&" 16 ui tcecaon van positievo binaire ec-~allen en wct'clt een C8

tal van vier bi-I; (n~ltiplicand) rJo·t can getel von Dcht l)i.t (lJultiplicr)

vermonigvuldicd. De vnr:Gcnif,VUlc1i{;ine 6tlDt in otoppen von '~\!ee bit &

Voor de totDlo vorrJEmigvu.ldieing ~?'ijn dus \1;ior stoppen nediG'. Dc vc:CC(;

nig-vuldiger is opeebou,\;ld ui·t A1'JD-pocrtol1 en eem ALU-chip.

M~ 0

1'1~,

M
11 __-".

!c-_----"-..
S. """

10-------"-..
(,~----~

4 x 2 hi t vcr~;i:::mtG-

De inhoud von het mul ~iplier register Dc-at per slug tl1ce bit VC'T

sc!lovcm kunnen l'lcrdf'n. !i0t register Herdt daare:n als voIgt opgebom:e':

:;'fMOoOL:

fig. 9- Bchuifregister

2 bit per sl"ge



lIot totale cchoma van de vermeni{,"VUldiger l'lOrdt dan ala volc1:

Mel; Md.
- I

I r T' r' I

-r~~,:I~ II X ~ -r Rf{,. I
11111~I l' III II. 'I I I I I...L.

~~ "1"1"'''/~--~ ALU
Cj~ '"

I I

j fie_ 10. vcrr.1onigvuldif,'ing -

ochQkolin~ (4x[ b.)

Om de Gchakoling op doorlocptiJclcn te tCDtcm moet do bosturinc dyna

mir;ch zijn, tcr'l'Jijl bij het doc:rL1Cten van de diverse C31"r;y"'c en derge

ljijko vcrbindincen de f:lchakelinc mot een ru:mdklok beatuurd moet kutJ'1(,l1

"Jordon. Bij iodere vermenigvuldir;ing zijn vier klokpulsen nbdie:. Hicr

veor is in do bosturil1[;' een toller opgoDolilen, die viol" ?dckrulsGn <1001'

laat en daarno do kIck blokkoert. Voer de vermonigvfu.1di{;ing r!loet hot

tU3senrosultaat ree1ster en do t~ller gecleDrd worden. Bij doze roset

puIs l'101'dt d3D tevons ho·1; multiplier register cevuld met de stand von

de schakclaars voer het Nr register, waarbij do selektio van dit re~~s

tor natuurlijJ: cp parnllel load ingesteld is. lIa deze ronetpulc kan be

£onnon wordon met vermenigvuldigen ala de selektie van het IiII' recister

()p shift richt io inga,. told. Bij vermenigvu1dicen z1j duo de volp:mde

hDndelineennnodig:

a) stQl multiplior en multiplicand in met behulp von ~ch8kelaars.

b) ste mode control van hot I;lr register op parallel load.

c) Reset.
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d) Set t:1edo cC'ntrol van het ;11' regioter op eMft right.

e) gerood veal' vp.rrnonigvuldicon, Dutomatinche of handklok•

.Ale de autor:wtioche kIck is ingoschakeld \~ordt nu de ver:::lcnicvu1diging

uitgevor>rcl. Bij de kouze von d8 hDndklok r.lo~ten DU viet klekpulsen

gcgc>von vorden. r:ij 011:0 klol:puls gebeurt hot volcond(l;

1) Hot ~' reeiuter '"crdt parvllol geladen r.l0t de ALU output.

2) De inhoud vom het :1r ret;'ictal' wordt llaDr recnts ee:::choven,lraarbij

tweo bit van de AIU output in dit reeistar ~/orden ees;hoven.

3) De tollor wordt mot ~6D opg-ohoced.

ITa vier klokl'ulsen is hot predukt berekend. Hot rosu1 t<3at von 1? bite

staat in het ;.'ll' T(:cinter en hat '1' revioter, t'loarbij de acht moost Big

nificantc bits in het :,']'1' register zijn opceborgen. l;ij de vOl'schillen

de toctC!}1 ,,-aD do ffi<1ril:J.oal haalbaro klokfrelmentie 10 ~Hz, d1iJ.s 1(>0 Dseo"

,"or sleW. :Vit iu vluGgcr ala vert-JDcht, nal:lelijl: 150 nsee pOl' alne, ",at

cevono.~n ~](>rd' aln do nornalo docrlocptijden van olle onclerdolon l,ij

elkanr o:P[~told l-Jordon.

t
pd

clock out1)ut rer,iDtor 20 osee.

t
pd

input output A:!D poort 10 nsee.

t pd input output li.LU 60 nsee.

t
pd

input cutPllt Al,U 60 nsee.

150 nsce.

Bij een k:lckfrek:wentie van 7 Hliz. gaat het verrncnic"mldigen zeker Goede

3.4. Schakeling net twaa ALU's.

In do tuee vorice paraerafcn ZJ.JD achukelingen bE'handeld mot een vo

vermenicvul(~i[;incselementv6tir die ALO, die het prottukt opteld bij het

tUGsenresult0at. Dit vermenicvuIdigingDeloment maakt de bedrading zo

inge..dk::old, dat zonder voorzoI'csmaatregolcn zoalu vortraeende mu:'tiple

xera, n;at ~cze Bchakeling geen andere operatiea uitg8voerd kunnen ~orde~:

In beida vornenicvuldif,ingselemonten is een AI~J verworkt voor.de somma

tie van de afzonderlijke deelprodul~en. He kunnen doze ALU gobruiken
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zonder de 4 x 4 bit vcrrncnigvuldiger of de MiD p~orten in de schakeling

op t~ ;nennn, waordoor er drie r~eiBter6 op doze 'ALU met drie ingDDcon'

anngeGletcn kunncn l1ordon. In doze recioteTs kunnen dan hot tUG::Jcnrer:ul

toot, de multiplicand en 2 x do multiplicand goplaaLst worden, l1aarOCe

de schakclinC ceschikt io om t~co bit VDn de multiplier POl' slog to ver

noni[iVUlciicon mot de mnltiplic<:md. Ale l"1i j de het nimjt ::sienificDnto

bi t van do inhoud von het Ur rot':p-oter ( i:mltiplier ) nro noemen on het

op li~n ntl minst rdcnificnnte bit TIl', ~ dan ontstaat vocr hat rermltaat

van de tt.eode ALU do volgonde tubel.

Re~,ultnat

tusso)),rcsul tant

tu::::scl'J'Torml tGlat + Hd,

tUEsonroLul taat -J.{ 2 x r,Id)

tussol1roGul taat :( 2 x Hd)+ Hd

fi c. 11. verneDit-vul

digo~ net 2 ALU~s.

~~. c.
ALU I

. ~

fi
l 1-----1..,-----",.
€'"
'i(
'1"

Ala :? x T;u en ~Td in do Tegistal's A em B Ec:plaotst \vC,rd0D, moot ALU I

vier varscilillcnde funkties 1:unnen genareTc1U, afhanknlijk von r.1r(. on 1!Ir~,
...; I

'namelijk F '" zero., F c A~ F :: 13 -en F = A plua 13. Di t vraogt een tamelijk

eroot cornbin<:ltorincll notw~l'k, dot de "totole vermcnif,VUldieingotijd nade

lie: betnvlocdt., omdat hier de bottle-nock veor de anolheid zit. Ala hot

tU8sonror.n:l.l'.DDt in ~cn dol' Togi.stnra A of 13 ko:nt, \'1ord't de funktieselek:- .

tie van AIU I sterk vorormvoud:'gd. Er moet dan namolijl~ cekozen \'Iorden

tUGaen twoe mo,:;<>.J.ijklrcdoD voor de :f'unkticsclekt1e, afhDnkolijk VGn Mr
O

'Of nr
1

•



Wij Idezen nu, om redcnen die b1j do doelschnkoling naar voron komen,

voer 2 x !1d in 66n dor rc~istars A of B en het tU8senrcoultaDt in het

andero. De runktieoelektle ~lordt dD'(1 bepaald door hot op ~l)fl ns minst

significQn"tc bit van het multiplier regiater [,;1'1. Ale di t lang' is dan

moet do inhoud von het T registor ( tussenrcoultoot ) dooTEcgoven wor

don noa1' de uitgong van lltH I, ale I'ir 1 hoog is don moot de som van het

tus:::onrocultaot en 2 x Ed 'doorgegevon Hordon. })e ALU hp.cft t'-1ee ini!,Dn~

gen, oon A ingang en een B ingang, wat van belong is·voor de volgende

funkties. Bij dn beschrijvill{; betekent F <= A dat de inferrrmtie aon de

A ing-Dng dOQrcoccvcn wordt naar de flUJktie uitgang van de ALU.

:fui1ktie funktieselek:tie ~f S~ S c: So C~..... '.
.J 2 I 1n

1. F .- ft J.. II II Ii 11 L

2. F A L L L L L H

3. II Ii n X :::: don#t
l' = A 1:.1. 11 X

,4- F B H Ii L 11 L X
care

=
5- F == A plus B L H L L l:l H

X'tmkti a 5 llnbbt:m flO zcnc.or 0001." nodie voc,r hot eevDl clat iJr1 haag

ia, due als het tUDsanI'esultDnt en ~ x ~d opccteld ~oeten worden. Do

vendian is 6cn d~r furn~ties 1 tim 4 nodie ~n ho tusscnresultant door

to Govon n.9ar do uitcanc von liLU I. IJu blijkt dot funktio 2 op tuee

plsDtoen van fur:J;:i;ie 5 vorscliilt, namel;g~k S") en S., tor~1ijl de fu,k-
..;> \) •

ties 1, 3 en 4 op drie plDotsen van funktio 5 verschillon. hot niveDu

van dozo twee selcktie-incangen is dUG afhnnkolijk van 711:'1' de andere

ingoncen l:unncn Don een VDst niveau gelegd wordc'D en uel-32 =51 =0 M ""

Lane en C1n = Heog. Ala TIr1 laag is dan moet funktie twoe cokozen wor

den, tcr~'Jijl funktie viji ncdig is ale ?~r1 hoag is. 1:'i t kO'-lt overeeu.

rJot S3 = So "'" r.~l' \'13t betoken ~ dat er helcoaal gCt:n combino torisch

netwerk neer nodie i3 voer do funkticTcelektie van ALU I. O~dat funk

tie twee gekozen is meet hat tussGnresultaat aongebodpn worden op in

gang A. I1egistcr 1\ Tdordt dUG hrt T reGister en register' n hot 2 x nd

register. Doze opzet kont ock tot uiting in de doelschakeling.

ALU II moet het resu1tDot van ALU I doorgeven of no~t de Bom von

hat rcsultoot van ALU I en Hd doorgevcn Ilaar de funk~ie-uitgang van

AlsU,II (reaultaat), nu afhonkelijk von hot minDt aignificante bit van
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ll~t ~;l,t~plier register :.frO- De uitgang van ALU I wordt Bone-ealeton ep

9.El r\ ~I]eonG von liLU II en het ;.;d register (reginter C) op dG B i1Jcanc
De ~~nkt~e-Goloktie von ALU II is vorder precios gelijk Run die van

ALU I, echtcr met rire in plaDts vnn !frr1 -

1)0 1;9t81e vormeniGvuldigioc: schckeling VOClr L x 8 oi t \"lOl~d.t daD als

'Vo)..gt :

r:~'.'
c,p' . .. rl REO 6.
-' . ' ..... __ .~..-.--------.J

1.)( M d 1('"

s,----r
So~-~-I--

311S~11... ,~ I
, "- S N rL /l8 t

3\l SN1 L1 ,81
,J(sN1I.i,8.tRLU I

~_~M

b--+---~-""'51
I--.--~~-~s L

k-c--+-__----"-5,
1-- "'5.

I----"U"",-----_._-----1

s

~_~_----+-i .._M_d.....:.j...~ I.--+-- J
-----------v- =-=t

RLU 1I

8 -

RE5ULlfHtl

t~g. 1~, vcrmeDiG~ldigBchakeling met 2 ALU*s.

;D~ t;'jd, d~e nooig i.s voor oen deolvcrmenigvuldiging i13 dan:

c;Lock out;:ut register T, l~jr 20 naoe.

aelektie - outnut ALU I g.o nseo.

~nput -dlutput ALU II 60 l'see,
160 nsco.

De vertrac1n{"stijd von ALU I is afhDnkelijk van de verandering van de

eelek"tie;Lijnen on de verandoring van de inputs. 13ij ALU II is de sclck

t1~ 01 ~tnbie;L 013 de input slabiel lJordt, wanrdoor bier al1een de VOT

trueinG van ~Dput naar output van belong is.



Load To{;isten" T, obift left r0l:iGtGl' !i!r.

Load TE'ciStcr T, ~hift left recir;ter Hr.
Load ro{~istt'JI' T, shift left T<,cister rr.r.

q
Hot crote voordeel van de7.o ochakelinc ia, dat de bedradinc, rech~ is en

~."...- ")

·doardoor ook veol vlu{~:er to over~ien i3. ~en nodecl is dot het rCDul-

t03t van ALU II tl;ee bi tEl vernchoven moet \>lOrde~i aOD("eboden aail het T

rer-inter. waardoor de (;chai~eline niC't zonder meal' t-ebruikt ken wordcn

veor ondere dan ::ULTIrLY o't,eraties. hot gebruik van een roultipl<'-xer

moakt de f3chBk~linc wel eorJchikt voor andere instructi("n, terl·lijl dm~e

multiplexer in di-t gevol de bc(iradine niet veel incmJikkeldct' r:J8Dkt.

Hi j schilkel t nomolijk 8110 input lijn0n van het T recister tl'10e ploat

sen naar rechts bij vcr~eniGvuldit~n en hij Gchakelt doze lijnen nor

mBDl eJoor b1j de ondere operaties.

Voor eon verncmigvuldicing zijn de voleendc instructi",s nodfe:

1) Clear T0cister T

2) L(\[1d re{:ister ird en 2 x :id oet de multiplicDnd (s.b.v" sc}Wkf~l':H'lrs)

3) Shift 10ft inhclld ree_ 2 x na, load rec. I!;r mc-t InuJ.ti~)lier_

5)

6)

'I) Lend r0.[dstor T, Ehif-t left .refhlt(~r l~t'~

Hiortw staat hot I'e~:mliao"t op de bekendc: manier in do rorict'7'1'S T eu ;71'.

Bij 1)ooturing VDll doze f3chakcliDB via een micropt'c'crD41r:lB kunn01,) de 1n

I3tructies 1) en 2) sa;'::onceno:nen worden. 1;e clock '·iordt op Dllo rCfis

tors Dnncesloten, want bij de stand 0 0 van do eelectie lijncn vJn de

gol,)1'uil:te recistet's m114194 en SN7419(, heeft de clock germ invlood op

de inhoud VDn doze registors.

De microinstructies zijn donI
-

Ro{r,. T. 2::d Hd r.lr

Cl S S1 Sf) ~ $1 So...,
...

1 0 0 1 1 1 0 0 Clear ree T, load rer; 2;f.d en 1',ld.

I
2 1 0 1 () 0 1 1 Snift left reg 2~;Id, load reg i~r

3 1 1 0 0 0 0 1 Load reg T, ~hif't rigl.l.t 14r

4 1 1 0 0 0 0 1 Lc·ad ree T, shift Hi'ht ~;rr

I5 1 1 0 0 0 0 1 Load reg T, s.hi.ft right :!r

6 1 i 0' 0 0 0 1 Lc'ad reg T, shift riGht Mr

7 1 0 0 0 0 0 0 stop
._-.-



Naast d~zo o!croprOf,TDCma lijnon is ook eon centrale clock nodtg, die

op aIle registers .::angcwloten twrdt. De oelektie vande I;ebrnikte re

l!istcrr:J mag aIleen vorandcrt ~JOrdcn als de clock hoog iS t terHijl de

reGisters reacereD op de positiove flank van de clockpnlo. Bij dit

systecn neet de clock opkomoD vlnk voe-rdnt do micrcinstructic veran

d~rt. ~c microinctructie, die dus 01 oen tijdje goroed staat aan de

colelcbie inganr,en vnn de re[istors, wordt pas uitcovoerd aan hot einde

van die instructie. In de tijrl, dot de instructie goroed staat ka.n de

ALU de berokening ~itvooron met de bij ~Gt begin van die periodo aan

gebedoll niemJC bitconbinatie ~:rO en f.1r1• In paragraaf 5.5. \iordt dit
. ,-

nader 1,.1i tgoverJ'::t. .

r -I

-0

n -....1

_0

mi:v~nD~ru:tie~ I ~
I

clock J:l nl.....---_
II tl" J'd b l' • b Iosora.;:.: aar I

fie. 13. : voer eell VCrI:1enie-

~diCDlag. ~
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4.1. BiDoir dolen.

De10n ~ordt in do ~~este co~putcr8 ni'C8vonrQ door her~aald af te

trokken Oll bij iodo1'o aftrekkinr; DEl to {;i:.'D:tl of L.ot l"o:.:mltaat pOBitier

of negDtief is. ri t deloD ken in de 11Dn;.\)01."O of not uoftt-lDre ui tcevocrcl

l'1OrdoD. lila de mocolijkhoid c;-., to elolan in etc LDTC·,·"D~.'O kan 'I'c'rdon ince

bou\',d, t1crdt hie!' veel tijd nne' :O;Wl1nOl'" :;:ij dJ" (c~ling t!crc1.t 11it[;ccnan

VDn p08itiovo him.lire cetallcm !let oon v:::;; k \ion'c!lr,]')cto. Lot (eeltal

(dividond) l"Hwft in principo t:',)C) rJ~lCJl ;;cvoc:l "\,11;::; (c'ub1Jclo lCD[to) DIs

do dolor (divisor).

Deythodo on g::Jat 01::; volgt: rrrek do elivi::;c:r' Dr VDJ.l (1(' l1ividond... Is .i.~et

ken d000 d.0. plDstB va11 de dividmJd inr.i('J',c):. 10 do rnL:·t DG[,oticf, clan

linkc CCGchovon, ~·Jae:rd.oo:r l.wt vel C" ndo bit ';18D ho t (Juoticmt uopDo1d. ken

DOll do quotient bito Licn:voor iu de IlluD ~,f:j coschovol1 't'Jcl"don.

lien don de dividend. Iolen t10 bijvoorb'oc:ld oen {:rete dividend van 2n

b 't d 1."'" (' " , b"/' 1\. 1 ). t t· ...1.6 001' oon z::.LOlne UlV1sor Dl;\VOQr 'oc_ct I can ,:01') uG quo l.on" gro-

tor zijn dan n bitH. 1'0 n mOC!8t f.!ir.:;nificzmt\'! bit:, Wll1 de dividond moe-

ten in ;-JClDrde kleiDor zijn 01:; do divino-c- .. 13i~i (201in6': van een pOGitief

dividol1d door een pooi tiove diviner ;~loet ook ce,,,; ;DoDi'iet' ,mot-ient ont-

staon. De corste c:!f'trekkingne.'ot dmj niot Llo",:oli jk :-'1i .in ..

Do 're;Jtorine diviGion' metLode vOl"lec;::t bijnn cclijk aDn die v.:-,n

flO 'non-pOrfOrl:line diviGion' ,J"thodc, Dllec!l 'l'JC1rdt hier do doolrest G1

tijd in plaats van do c.i..ividond co·:lG6tGt.~ IJi,j oen l1.l?{ntief rocultaat

\1Iordt dan die aftrd;:kinc gecorricaoT'd doer d·::> eli-vigor in dozolfde cy

clus 'Heel' op to 'tollen bij de dividend orn do oGnJpronk(>lij;a~ dividend

weer toruG te krijcon. Pas danrna \.Jcrdt or CG~Jch(lven.



Bij do 'non-rodorinb' divicion t r.Jethode '\lordt i1' te&enstt'lling met

de 'rorJ"'iic,riul! divioion' mothcclo bij ecm neeatief tucsonresu1'taat pas in

QO volccndo cycli cccoTricecrd veer die one keel', dat do diviscr tevGel

10 af'{ctrokkcn. Di t rebClurt don door, lJD ocn hit f:1cnui ven vrm de divi

ihncJ., 1m do diviser 1)ij do ni,:,m1() dividend op te tollen in p100ts von

af to tre1~:()n. ],i1; ko(t oy0Tcon mot do ::::i'~u8tio, !'n'orin oo1's-t do divi

deml ['8corriror'rd "ordt en LiOQl'n3 in d0 vc·leendo Elne do divisc·:t" (na

het 6clmivon in fei to Dr/2) van de dividencl (Dd) Df(otrokken l'1ordt.

In :formula:

-l'1' + Dr/2 "" - D1'/2

Ri0rn" wcrdt no hot ~chuivon t:;ecr de divisor (DrI4) Dfgetro1:kon, Dl::~

hQft 1'('[,111toot p<il.ji tier ie, i.;1T'!dors ·uord.t cle cl.ivL:;cr onCo;1tC'ld bij de di

vid.end. reD ui tr:m-Jerld vocrbee1d en l)ijl)ollorCl1d scll0.m~~ if.) zrfcclGid

4- 2. l1elen met t:j(~() ALU's.

In do volgendQ 8chc.kelinr ~ordt de 'non-rcLtoriue divicion' ~etho-

de p:0"bru:U:f;••l\anC\"7>ien de~c sCl1.Dke1in[: r'cco;;,bineel'd (loot kurn1cn ,Jorden

ffil'lt de v0.rmoiliC'-v1l1digcchDkoline ui t pDrGcraof ).4. ",orden bij de~~''j ffiC,

thode ti'H'1G lILU"s ("obruikt in dczol:fdo opctol1ing 318 p<:frfl[:Tvof 3.4. Do

eornto ~LU tr0kt de divisor of van de divid~nd, volccns de tncorie von

do t ncn--c8sterine division' <.lcthodc. Do funktie-selcktievall daze ALU

staat dUG op F ="- A - :D. 10 hc't raoul taat :ooitief d.an .-sordt do funk

tie-oelClktie von do tucede JiLU op aftTcl:};:Em gozet, F '''' It - 11, is hot

rosultDat DQgatiof dan uordt d0 funktic-selektie van de tweede ALOop

<mtellon ~zet, F ,~ A + 13. De aolcktio van de t';'1eede ALU wcrdt clDn U(~

paald door het tekonbit van do uitkon£t van de eercte I.LU. Dit is nog

steeds in ov~recr.8tem~Dgme Qe theorie van de 'non-rectorine divi

sion' :,cthoilo. :'~3Dr 111l kon h~t ni'3t v('rclor doorco ;'1'1 op de:>:9 rr.eniel',

o;;dat or niet ~<?or ALU"s in cascDde {;cs<.:hakeld zijn. i..et resu.ltaet vall

f1T.U ~I kan ~']el in hat Del/E. (dividend-ro t) rc{;.-i3ter geladoD i,orden,

"oar dan ;:ioet de (e1oktie van de cerate ALU ock v.sriabel zijn, t~r:;ijl
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cvr:oDC'ced hot laatste positicvc resultaot in het Dd./H r~gi.ster [:"clod.en

kan worden, waardooT de eelcl:tie van ALD I VDst liC1;. IJo iedcro knCT

twee bits van het {!uotitmt bcpaald to ll(lbben, becinnen ~e olG hot Haro

opnieuw ::Jot O(ln positieve dividcmd. Di t "bcf;paart die tijd, die: DodiC is

om, afhrmknlijk VDn hot tekcnl)ii von de v.itkomst VDn ALU II, de funktie

aelektio von ALU I to zettfJn en do ti.jd, dio Dedic is om de:cc 111 ""uwe

funktio oclcktie to Inion doC'r[~ril1een tot de output vun !>LU I. 130vendien

is dan cen evcntuelc laatote ccrrcctin inutructie voor het ponitiof ma

l;;cn VDn de fC:ofJt Diet nodig (zie 1it. 4). Let laDtstc positicve rer,ul

toot wc·rdt gededccteerd met bollUlp van dCl tCkcllbi if] van de ro~,ultatcn

ven ALU I cn .H.D II.

T ALT] I T AUT II

0 0
t"\ 1v

1 ()

1 1

laats1..c positicvo re,ulteat

ui tomg ALU II

ui tg'<3n{! ALU I

uitCo.nr: ALU II

ingone ALU I

1
R~G. Doll Q

8~ A

ALU I

cd-~-L"-r:"--

Al.U.1C

fiC. 14. Deelschokeling mot tWQO ALU·~.



Er lyordon nu t\H:~e ronl tiple.xres f,'ob!'Uikt voor hot kiezen van dat rcsul

taLlt, di3't in hot D;,.1/R recister ge13den ,,<Drat. In hot dotinitiev(~ ontt'H?rp

ceschiedt deze teru()wPIJolinc vi:; oen dat"bus met tri-;:tote poo1'ten.

;:;ultiple:::or A diont va('r hot Ivdf'rl van de dividend in het dividend regi.o

tor, voorc1£it do del1.113 bcGint. ; ultiplexer :3 0D C 201',"OD voor de juiste

terrc1:oppolioG van 110t lD~tste pOt~iticvo rosul aat. ~;ultil'le:xcr C l"lordt

gc~;tuurd doer hot tcI:cmbi t VDD ALl! II 9 alf' hot token positief is (dus

oen nul is), d.an kioet daze mul tiplexnr de ui tcang VDn ALU II. ;'ulti

plexor B tllcrdt ccotuurd door de '~ekr!l1bitc van ALU I en II. Ala beide

tekcn:~ ne[;atiof ZijIl (dUB enen), dnD 'kiest daze mul tipIe:x."r do ingang

van ALU I.

liij ~on (leclcycltw l"iordrn tt-IOO hit von hot quotiC'Dt bcpai,;ld. Doze

t'.)C0 bits zi jJl golf jk aon de inverse von dC! 1;ekcnbi if.; v:m de rODultoten

van de t\-1eo ALU"D. Dc terucko!'roling van doze tw)e Tor,ul totOD Tlt.1f.H' hot

Dd/It :C'ociater noet <iau O(,l: t'i-JOO oi t versclwvGD cebeuren, ook a18 vi,") 6.0

mul tiplc:wTlJ eon ror>ultaat tcrurT:()vool'd ",]c'r':~t. lie !?icn di " tCTUC ill fi

guu!' 14, t-J301' doze torncl:op~-oliDg coed in nnDr varon l:CT:1't.

:Dij de d21in{~ C3G't Don alG volE;1i to 11cr1:::

1) L ",. ." . ""onet (:,2 vJ.Qor :i.l'l Jil' rOCJ.D "cr ..

2) Load. f:lividencl in I'a/R cn I'tl/Q rocd.E':t('~r (D6/n rOG 1'10s1; sicu. bits)

3) f:,clmif de inllC'ud v:m het Jyll ro{'iEdior nnar 1in1:[1 on land de

C.uil)ut van multiplexor C i:J hot l)cl/R rcr;ictor..

Instructic 3) ':lOCt. n/2 maol uitgevoerd ,;orden, uaarl)ij n de lcncto

van de ~Joord.cn is.

4) liet qt~otient stoat in register Dd/(~ 011 do rest in ref:i::3tor Dd!R.

In ~iguur 15 is een vollcdig uiteewerkt Dche~a voor n = l volcens deze

f.1ethode nitcmierkt. Danrbij r.1oet de dividend aDn de volf;'Cude oisen vol

doen:

dividond < i-- • divisor ';n

dividend < 2
14

Daze eiGon Dijn nedic cn voldocnd0 c,m hot eClrste bit V[;lD .net \1uotif'ut

oen nul to loton worucn.
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Dij micrcrrocram~a besturing van daze sCDekelinc zijn do volgende

besturir,r,~lijn0.n nodie~

Ree Dr S

::ultiplcxer ;\ S

11~G D6/R S

Ree Dd/0 C" S'-'1 0

1103d/inhibi t cl c ck

kies tU.3cn dividend on tU;.Dcnresulteat

Load/inuibit clock

I,oad/si"lift left/shift ri[",ht linhibi t clcd:

De clock ~lordt op aIle r(\,~i _tf'r3 Dan gesloten, op dozelfde Danicr Dle

be.:. chrcven is ill paregraef 3.4., veer eon goodo 1J;y-nchronisatie van

clock en micro inGtructioc. De delinG 1=an wordon uitgevoerd met ondor

staanda rnicrcin:tructies:

Dr :'ult A lid/n nct!Q instructie

S ~ " S1 S,...~ u
1) 1 0 0 0 0 IOi'd divisor

2) " 1 1 0 0 lond dividend ([; r1.s.b.)u

3) 0 0 0 1 1 lead divid,ond (c 1.o.b.)

4) 0 0 1 1 0 lead ref>ultoDt IJd/R, cldft right Dr' Ie IU l .,'

5) 0 0 1 1 0 le·ad rosulta::t Dd/n, ::.;li.ift riGht Dd./l1
6) 0 0 1 1 0 lena rccultaot Ii,1 'R nhif·t right

D(~
....~.I ,

7) 0 0 1 1 0 1000. resultaat Tel/R, shift rir:ht I'd/Q

t) \..' 0 0 0 0 stop

Voor .het volgen van hot schema van figuuT' 15 io hot vol(:cnde van be

lenc, do i'unkticsclci:ti~ ven de ALU~ en de selel:tie van de raultiplexerc:

ALi] F 1.1 S':l. S., 3 1 S() C~~

sn 741[1 p "" 11-.- II L L II 11 L L

F = A +B L H L L H 11

::lJLTI F'j .]'7;XBR S '" 1 output = input pinG 10,13,6,3
::~ <.,. 74157 s r. 0 output = input pinn 11,14,5,2..... l..,'.
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5. {!ocor.ibinccrde vnT:loni['"vuldir; cn deelschakolinc;.

Het grootatn doe1 van de bcr~keninGon in een conputer beGtaon nit

adresberckonineon. Het is dan ook b8!<:merijk doze zo onel nocelijk uit

to voereD. Optell~n en oftrakken moaten wat rakennnelheid. botraft de

meeste Dandacht l:rijcen. Vernenigvu1diccn en delen komen in verhouci.ing

mot opt011t'!tJ en Dftreb'"..ken bijna Diet veer. Veor cclrcsbcr<"!kening :is het

bovcndien cr(~ hc:mdiC aLi vier gota11en gelijktijdig bij 011:;)a1' opge

told l:unnen worden.

Do cperaties, die met eon 1'alcone<mheid u:t tcevoord kuntloll Harden

hanceD af vcn do nogeli,jI:hcden v<Jn de cobruikto ALU 'bouwstccm. In dit

onhJcJrp io ce1;:ozon voer do SjT 741[1, die 16 10[;'i8c110 on 16 rckenkun

digc oporation kent. Dr uordt ract pOf~itiove lccika ce.-:er1:t (active

high datu). i~cn Dnder uit Cc:tl1 COpunt bi j hot cl1t\:erp vormcn cle'!. in de

vooTuf'CJDnda hoofdotukken ho:::;prokcn dool- on vor:-JcnigvuldiG £;cha]:e

lirlgcn. Do rokcmuchoc1a"s, t'warmeo .';0 de hitz von hot quotiont ell pro

dukt pnal'.Jceuijzo berokeneD, \Jordcn oc?: b.ier zoveel mOGolij': toecepDst

zender hot optcllon en aftrekd~on to vortragen.

De bosturinc van de rclcenoonheid gebeurt not beLlllp V0n micro?~o

gral:lr:18Ting. Di t Goat via oem R.A. ;,1. (TOllClom acoeGS menory), dot eon

m1croiu5tructie lovort afhon1cclijk van oen extern odres. Er is getracilt

met zo nin mCGolijk tasten zo G11a1 mocclijk to uerkon. T'asten via hot

microproeran:::a kost erg veel tijd, namelijk minstcns ~~D o:-:t1'o micro

instructie. Er wordt gerekend in de '2's-comploment notat1o' net 60D

vasto liOOro1oD[;to von 32 bit on voor1opig a11een positieve cctallen.

Daze gotallen l;icrden via een databua aan de rekcneenheid toocevoerd• .Al

het intorn datatrDnsport caat ook via deze databus.
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5.2. Basisschokeling.

Om vier getallen·te lcunnen optollon zijn minimaal drie ALU~o D~lig.

Bij ondcrotaandc opzet is het bovcndien nogclijk om twoe ALU~s onaf

haDl::nlijk Van elkoar to laton t'lerI;:cm, namelijk ALU 1 en ALU 2. Dit vor

Eliot Hel eon bummitch in de dataous. ALU 3 beef·t ma"r 6cn verbinding

met de databus nod.ig cn we kiezen hicrvoor die zijde, wear bij het vor

meni~~.ldieen ronpoctievolijk delen het tUGscnresultaat reGister en

het dividend/rest register {~plaatst wordt.

ALU:o:.RLU I
S-'
~.c:::::===:::;:::=

---- -------'
fig. 16. Baois opzet van

het rekenorgaan.

De busmlitch ken met two" tri-otate poorten als volgt \-lordon opge

booed:

_O_A-T_~I?>:::."'-=-S--,=L.:'-- ---J

fie. 17. Busswitch.
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Voor do besturinc van dit rel::eno't'gDsn zijl1 en (lc'rste inntantie de vel

Bondo micropro/:;Tar;ll::l0 lijllcn noo.ic;:

veer de rccistero A, B,C eD D ieder t~:ee sci!cktie lijncn (Sj en so),
veer de drie AIJU"'s iede~ zoo funktie oolcktie lijneD (n, S3' S2' S1' s,....
en Ci~) en vecrlopig vijf lijDen vtor do besturing van de vijf [~oer.en

tri-state poorten. Dit zijn 31 micrepref7am~a lijnAn.

Owdat do rnor:eli.ikheid em to verncnievuldi[';en en te delen hardl'tare

tecbnir;ch werden ingebouud in dit rokenorgr.an zijnhier,roor "tllee bestui"

r1ngolijnen Dedic, dio aancovcn of er vcrmeni[-~uldiCdwordt, cedeeld

wordt of dat or and'.1re opernties uitceveerd tIoI'deO Il

Vermenicvuldiccn

o

o
1

1 '

Delen

o

1

o
1

norrnole rel:OY,ikundige on loeische

opcraticD

delen

Vocrlcpir; sijn dUD in totDal 33 rnicro],rOrraf:lDS lijnon De-clie: plus ~~n

centrale clock: voer de bCGturint; van eli t rel::enorconn. JJator zol blijkon

of or no.::; Deor t:licroprC\grDmn~) lijncn nodie; zijn veer speciale instruc

ties.

De vormeniG~~ldigines~ethode, die he~ ~eest geochikt is veor deze

opzet Van het .rekcDorc;aan is de methode met tuce ALU"s, beschrcven in

parBg~aof 3.4. De re{~sters A en B en ALU I blijven identick wat be

treft DDBm en pleats. ALU II van paraeraaf 3.4. l,-iordt nu ALU III en re

gister C werdt nu do uitkoost van ALU II. Als de terugkoppeling van he'h

rosultaat van ALU III via eon multiplexer t:;ee plaatsen DDar rechts te

ruggevoord kan H(lrden nBBI' he~ '; reGister, dan kan vcrnenievuldigd \"Jor

den met d~ instructies van paragraaf 3.4. Bij dozo nethode is de~funJ,-
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tio-so1cktio von AtU III afhonlcelijl: von d~ twee minst sicni:f1cnnte

bi ta van do ~:mltiplior. /,10 dcz(J opzel'btvan het rekonergaan ook ea
bruikt l-10r(l"t bij hot d('len, is do funktio-oelektie van ALU III oak af

hankolijk van het tekcnbit van d0 uitkoDot von ALU I. De furu:tio-sG

loktio van ALU III t~oet clua zC\1ol bij vcr:noni{;'''Juldieon alo bij elelon

via oen fIml tiplexer 1ncesteld liOrden. lIet ("oheel wordt cenvoudicol',

ale dozo funI:tio-aolol::tio olloon afhDnkolijk is van hC:lt delen. :Oi t kcm

eomakkelijI:: vorl1ezcnlijkt "lorden als ALU II 'bij het verocnigvuldicen of

do I7IUltiplicond of zero docrochekelt, af'h.-.m\:olijl:::: van hot oin,~t drni

ficante bi-t VAil de Imltiplier (":r
O

) ~ De fUrlktie-solektie van ALU III <

ot<'lat dan -hij het vernenigvu1dicon oJ) optellcn. Voer de funktie-Golok

tio van ALH II is dan ()~n dar funl:-aes 1 of 2 en ~~n dor funkties van

3 tot ~n r:ll~t 6 nodig.

rJ S3
.,. c· Su c~~)2 ·... 1 J.n

1. F I:l 0 h L. L II 1:1. X J~~''" -'" 0
2. F 71"~HO L L L 11 II L

u
""

3. p ::; A H H II H H X

4. F ". A I, L L L L 1:I 1:~lrr ::;

5. F A J.. H il li 11 L
,j

::;

6. F .. :a H H L II L X X .., don't care

1;0 paren (1 en 6), (2 cn 5) en (1 en 3) vGrscilillen Dllon op tW8e po

st-ties van elkaar. Dc pndore cO;";'lbinaties verschillen allen op mec~'dere

plaatsen. Hot pasr (1 on 6) valt af', o~dat hierbij de GClnvorteerdc van

!:rO nodig io en dit inverteren kost tijd. ',:0 }-..iezen VDn de two(>. cverce

b1av'en mor;el1jkhcden de co:nbinatie (1 en 3). De multiplicand kornt daar

door in registor C on de multiplier in rel~ster D. Register D wcrdt een

reg'ister, clat tw~e bit per slag kan Gchuiven (zio fic-nur 9). De vC'rde

ling van de re[dsters is ook efhankelijk van de gebruikta declmethode.

Doze verdcling heef't cek bij hot delen de eeeste voordclon (zie de vol

conde parael'aef).

131 j vc-rmonic.ru.1digen \tordt de funl:tie-selektie van ALU II als volet:

~ = 51 = So = llcog

S3 '" S2 = :.!ro
C~ = x.
1n



Voor de funl:tie-selektio wn ALU I waG in paragraaf 3.4. a1 de volgen

de installing cevonden:

M u 52 = S1 a Laae
etn c lico&,

S3 e So ;; r:r1•

De funldie-celcktie van ALU III is veor optellen:

Laog

De besturinf,'slij~tvorrnenigvuldieen' wo;odt toegevoerd Dan de selcktie

netwerken van ALU I en ALU II. Deze lijn verzorgt bij het ver-mcni~~l~

dieo~ de selektie lij~ono S3 en So van ALU I en 53 en f 2 van ALD iI, af

hankelijl:: van de bi to Hr1 en '~r0 van do multiplier. oDe solel:tio lijncn

b!, S?, 51' en c~ van f,LU II , de selektie lijnen Irr, S1' So 011 G~ von
~n o),D

11LU I en allo selcktie lijnen van ALU III ~;crden bij vermonicvuldiccn

door uet micrppro[Te~~a ~estuurd. Bij een vermonigvuldig oporoti~ moo-

o ten de microprODrar;)'na lijncn voor de funJ::tie-selekl;ie van de IJIi's de

vol[;"endc ",aardon l)....bbcn:

/lLD I ALU II ALU III

!,~ 8
3

(' ~ ... Gin r·1 S3 S2 s So C~ It! S c:: S Sc, C='"'2 ·'1 0.:>0 1 J.D 3 "'2 1 IJ J.f1

0 X 0 0 :t 1 '1 x x 1 1 :x: 0 1 0 0 1 1

x '" don"t

l~ot selo!dienetwerk van de ALU"sI en II "lorden cecombi- ((-ire

neerd in 6~n rnultiple~{e:r 5ELALUr;:liII, dio gostuurd 'Hardt

door do micT'o!lrOf;rain~nslijn 'vermenigvu1dieent ..

M PtLt.\ r '" r/fM ~Lu1! '" rrL~ "-
S.. ALl.< 1" RLU " ALU5, AL'" t "- S, AA-l.<!r "

~
o So ALlL1! "

/ ALl.< 1

I 5~f '-:j.tt:q o u,- PUt

v'F.II.I"Il;; I'l I GV Lll.. D. I, ".t 'tJ. 'f I 11'/ f'lA"f '-I l' Il- 0

I SI:L At-v. ! eN ::rr "1 -L s. 0 2- )' ''1 )1
1- J f" 6 1'"1 I) II '0 & "I I I I I I s ~ / ~ 13 10 i

S. f\ Lv.. I Hili
So I;LIA t I I I f"1 R o
5] flLU,:il

fiC. 18. funktie-selek-
S'L ALV:II

tie ALU I on II
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B1 j bat vo~menigvuldigennoet de uitkomot van lILU III t\iee bit naar

rechts verschoven aan het T reGister aoncoboden kunnen worden, dit oc

t\10e microinstructi.o13 to besparen (zie paragraaf 3.1.). Di t kan via een

2-1ine-to-1-1ine multiplexer Gobeuren, die gostuurd wordt deor do micro

procrar:ll:1B lijn 'vorQonigvuldiGon'. Deze r:rultiplexer, BULTA genoemd,

scbakel t bij vox-;:1oniGVUldis'cn do databufl lijnen 2 tot on met 9 en bij

florraalo operDties (tvorm. f c: 0) dn databu13 lijnen 0 tot en Got 7 door

noor het !'ceister A (register T). TIij hot vermenif,VUldipen mooten twee

bits- VDn hot resultoat, de databus lijnon 0 en 1, in fl0t rec;istor D

(net ~rr t'cp;ister) goscnovon 't'lo1'dcn. Om d.e doorlooptijd van de bUS6Witch

t~ ornzeilcn Vierdon 11io1':,"oo1' de lijnon DA'~i113SLO en DA'l'.ABSL1 CODo:non, .die

dan 8oncosloton ~10I'den op de shift 1'icht inputs VDll hot ?lr recister. De

lijrJ DA'J'AJ3SL1 \ciordt cp de rneeut significGute input wm het ;'Ir ':roEister

aongcoloten. In de ·J'ol{:'onde fibuur is ~en voorba :·ld uitget'Jerkt met \'1001'

den v~n Deht bit breod.
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Om woordcn van aeht bit breed to verwerken moet ALU ! 9 bit breed en

ALU III 10 bit breed zijn bi j het vermonigvuldieen. AI,U II mag f. bit

breGd bli jven ..

Bij vermenicvuldigen moet altijd de output van ~LU III op de data

bua aanr;osloten ~;oT'dcm... De tIaa'rden van de micT'oprO{;TDmma lijncn voor

do trl-ctato po[!rtclL'l hoaft bij verrnonif:'"vuldieen di.:'oromde vt1conde 'If

vcarden:

microproerammalijn TRISThTE I

o
TRIS'I'ATE II

o
TRIST1{'F; III

1

Hot totale !":':icl~oproCTDo1na VOO'r oem vcrmeni{;'VUldicinc voor ceht bit is

den:

- --- .._- --.
rccisters

--- f------------.--- .-- . _... - ------- - - -
A J3 C D ALU's ,],RI~3TATE

,-- --

T :?'!d ~- .. ~

-~r ALU I ALU II !lLU 'III I II III vcr::,.1; i.1CL

!
- -

Cle:' (!
J:"' Co C' (' c; c" "C" c' <. t::! C' ' .... <:' S c· C' -.e-- S <:' C" C'

~)1°G
0.)

1
.J _ J,>1·:;(} .' 1"-'( :-!>JY'2"1 V O 'in "";'3'~2 1 oJo i~] ·].)., .... -:>··'1"-'-· i-u _J '- l1 .1

--1--- ~-~ --. -- ~~~--~.-~~ ~~-

1 0 1 1 1 1 0 0 0

2 1 0 0 I 1 0 0 a 1 1 to 0 0
I

1 1 1 '0 0 1 0 f· a 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0 0 D v 0 0 0 ) 0 I
I

4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 I 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0--0 1 1 :> 0 1 1 II

5 1 1 1 0 0 0 0 ~1~_ 00
1 1 1 1 0 1 0 ,-~. 1 1 :) 0 1 1 I

...1

J6 1 1 1 0 0 0 0 _?~1 0 . O? 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
" --,' . ~ -- , ~

open pla~tf3en ;;: don"t cares

In r.ucr<.prOerar:ll:w instruct10 1 Hordt hot regi;.st$r I. govuld !;1ot Dul

len en wore'cn de recioters 13 on C {':'olad0u cet dt'l multiplicand. In eliero

inetructic 2 wordt do inhoud van rogiotor B 6t.n plaot~ naot' links ee
aehovCDt dit uot'd:t dUG (2 x ~.1d). TOV(lDS \1ordt do multiplier in register

D gelad('n~ De microinotructieo 3 tot on met 6 2lijn de vior vo:rr::ienigvul

die c18[~nt woorna hot produkt in de roc1sters A en D ata~t~



De deelrnethode met twee ALU"s, beschreven in peragraaf 4.2. is het

meest ccschil~ voer deze basis opzet van het rekenorgaan (paracraaf

5.2.). TGregistors A en B en ALU I blijven identiek, ALU II van para

graDf lj.2. t-lOrdt nu ~U,U III en register C van p::rrograef 4.2. Hordt de

uitkor.mt van ALU II. Hot Dd/Q register io een register, dot twee bit

per slag moet l~non verschuiven. neci~ter D is al zo'n re{~stor en dus

het mceGt ceschikt als Dd/Q register.,

In ficuur 14kont duidolijk near voroD, dat do inhoud van het Dd/R

register 6en plants naar links verschoven aangebbden wordt aan do A

il1gang von ALUI. De uitkomst van dOZQ ALU ~.ord t Heor ten pInata noor

links vorschoven aangeboden aan do A incang van ALU III. Op icder van

doze beide A irleanccn wordt bovendien op de minst sienificGnto pleats

l36n bit van de inhoucl van' hot Ild/Q, regi~ter a;.mcobcden. De inhoud van

het Dr register ~'Iordt rechhrtrooksaan beida 13 ineDnc:en van de AtU" G

I en III Dancebodon. Het golieel wordt ocnvoudicor 1;0 overzien, als de

ttieo mOOG G aienificante bits von de inhoud van tet "td/Q. re[:1.ster bei

do op do twee miDst sicnificante plaatsen van de A ineane van ALU I

aancebodcn Horden. DaDrtoo moet de inhoud VDn het Dr registor 6(~n

pleats 11<101' links verechovoD aan de n ingang van ALU I aaD€.~eboden we,%'

den. Dit komt ovcroen met (2 x Dr) aan de n ingang van !J~U I. Bovf,n

dien ucrdt de verbinding tussen ALU I en ALU III nu recht.

Hot recister rala komt overeen mot hot recistor A en dus met het

T reoster b1j veraenigvuldican. In deze opzet moot de Output van het

rceister A twoe bit nsar links verschovcn aan de A ingang van ALU I

aangusloton knnnen worden bij hot delen en ooot doze verbinding recht

zijn voor nCI~al0 rekenkundige en logioche operaties. Bij het vermonig

vuldigon was een multiploY-er nodig bOYan het A register. Dozo kan bij

het delen niet gebruikt wordon, o~at bij het laden van reGister A de

inhoud van het reGister Dd/Q DOg Diet verschoven io. Dit laden van re

gister A en het schuiven van register Dd/Q pebeurt name11jk in '~n mi

crbinstructia. Voor het delen is dUB een aultiplexer nodig onder het

register A, die bij een doelinstructie (nicToprogrammalijn 'delen' m

t1'), naast de output van reGister A, ock twee bit van het Dd/Q regis-
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Orndat nltijd eon pv~itief reGUltoat terugeekoppold wordt naar het

Dd/R rCb~stcr, io het tekcnbit VDn do inhoud von dit rOl~ctcr altijd

eon '0'. tit bit hoaft dus niet doorceschnkeld to worden naar ALU I.

Lt1j 1'!oorden von Ii bit breod zijn n - 1 bits Win het J'd!R reeister van

belene. ADD do inCOllb van ALU I worden hier nOG twee bito van hot Dct!0

repi.ster bijt~eVoaf;d, 'Wa8rd~or ALU I (II + 1) bit breed coc:, zijn. TIe

output van ALH I is dan ook (n + 1) bit broed, w~Dt nu is het tekenbit

weI bolangrijk. ALU III t10rtlt dan ook (n + 1) bit bre 'd. AJ..U II hocft

bij het delen aIleen maar d0 inhoud van.het recister C doer to ~~en

en mag dUB n bit breed zijn.

])e toru6:oppeling van het lSDtste pcsitievc resultaat kan in daze

C'pzet ~~beuren via tri-Dtata poorle,!).. Om de mogC'~i jkheid to .1:u"lboon {')m~

in hot eoual dot de uitkoiJsten van beida ALU·s necatief zijn, da output

van hot Dd!H rocister plus tuee bits va') het Dd/Q reeict0r tarue to

kOIJpolen naar de data-buG, it, er C011 extra tri-ctnte poort nodit; an

'dol' het I:d!R rogister. Ilcze croep tri-3tnte paorton l'lOrdt TRIZ'J.'R130 ce

Doomd. Vanucce clez,e eztrn txi-state T-.ocrt is or geen tent nodig op eon

nosatief resultant van beide ALU·s, woorbij twce schuif opdrachten voar

he1i Dd/I? reoster cn ~~n JJchuif'opdracht voer het Dd/n rcociste'l' Doth[;

zouden zijn•.Alle mcroim,-tructies bij het delcD kunnel1 lJU clUB id~nti(lk

zijn. Hot liJatste positiovo result,)Dt \,10rdt uoor aan de lumd van de te

konbito van beide f,LU·s bcpaald. J3ij de gebruikto ALU bcumJtonen (SIr

741L1) en de bi5bo}loronde corry-lock-ahead units (SE141L2) is de crrry

out veel eordet'7.'brl!,:cnd dan hat tekrmbit. In vorband met de snelhe:id

kumicll ljO dus bator de carry-outB in plaats van de tE>.kenbi to van beida

ALU's tebruikcn veer het dodecteren van het laatste positiove resttl

teat. lioo zijn nu de carry-outs :in verhouding mot do tel:el1bi ts? ALU I

trekt twea pOBitievo gotnllnn van elkaar of, Al.U III trekt oon pDsi

tief' cotal af VDn eon preitief '1'ssnltaas van ALl} I, of tolt oen pDm.....

jief cctal op bij eon nogatie£ ~taat van ALU I. In doze beida &a
vallen is de cDrry-out tie inverse V'anhet tekenbi t (zie p3TD{o'Taai'

2.3., voorbaelda C en D). Do C8'1'T;Y'-0'l.1t wordt door de gebruikte ALU'.n

en carry-look-chaad units &otnverteord CageDoreerd.

De torur.!'wppeling van hot lastate pOGitieve resultaat ols £unktio

van de C- t van beide JLU§ ~o'l'd't dan :a1s v.o1{;t:ou



c'" /~LU I C'" ALU III t~ru€".,koppelinaout out

0 0 TRISTATE III

0 1 TRISTATE I

1 0 TRISTATE III

1 1 TnISTATE 0

Dit koot ovcreen net:

TRIS'11ATE III

TRISTATE I

TRI~TAT:S 0

ALU III)'

ALU III).(C'" t ALU I). ou
ALU III).(C' ALU I)'out

Do terugkoppeling van hot laatsta positiovo rosultaat via de data-bus

mag aIleen naar tot stand komen bij een deelinstructie (~icrcproerarn

rna lijn 'delen t ~ '1'). Daze terue}:oppeling moet dUG lopen via oen mul

tiplexer, die bij deleD de autoffi2tische keuze van de tri-state sclektie

tot stand brenct en bij DemaIo rc1:enkundigo of logischa oporetias de

micropror~rar:lrna lijn(~n va"r de ·tri-:::;1;~te selektio doerschakolt. Deoe

!:Jultiploxl:r Hordt SEIRHISTATE [:oDocmd.

r
I
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-r
A
r..
o

fiG_ 22. network tri

state salaktie•
Till l(

')1'-1 ,.\.<1>,.
r , /I 10 I~ /3 L ~

l'1PRov oneN

ALU II moet de divisor generaren. In de definitieve opzet van hot

rakenorgaan is register C nog Diet eebruikt bij het delen en wordt dus

€e,vuld met 66n~naal do divisor. De funktie eelektie van ALU II hoC'ft nu

drie cogolij;':b.eden (zio. paragraaf 5.3., de funI~ties 3, 4 an 5). He Ide

zen hier voe,r funktio selektie, die nu volgt.

H = S3 c -~2 = S1 =So c Laag

etn a Ecog.
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De funktie solcktie van ALU I is voer aftrckken:

M c 33 = So :0:: Cin = Loag

S2 EO S1 :c: lioog.

De funktio selc!die von ALU III is afhankelijjk van de carry-out van

ALU T•.Als de ui tkon:TI; van l)LU I positief' is (C" t A1U I::", 1) dan moetou
.ALU III aftrekkcn, is de uit.kor:J.::rt van ALU I nogatief (C· t HLU I = 0)

c·u
dall r.:toe"t liorden opgeti11d.

1>1 S S 8
1 So c·

3 2 in
Ii' ::: A +B L L H H L L

F ... A-B t H L -L li H

De funktie-seloktie van ALU III is dan:

JIl! -= Laag

Het sele~~io network van p~U III word~ gccoobineord mot hot solektie

lJot1ierk van de tri-state pocrten (fic-uuI' 22) t Haar nog ~6n deel van de

multiplc:rcr vri;j is en die met dezelfde micropror:rom::w lijn gestuurd

wordt. De carry-out von ALU ! mas aIleen QaDI' bij deelinst~~ctieo de

:fuw~io celekxie van ALU III bo2nvloeden. Do selektie lijnQD 8
3

, S2'

S1~ So en Cin van JiliU III lopen door eon multiplexer, die gestuurd

wordt door de microprogramma lijn 'dclen 1 •

MPRD(; s~

MfIlO& 5,-

P~D&- $, t'TLLtm

M fR.oG- $0 t"tLLtn!-

Mfll.of,. C,~f ALu.-m:

~Elil'll~T"TE

fig. 23. selekt1enetverk ALU III

13ij een doel operatie mooten de r.dcroprogramma lijnen voor de fu~'"tie

selektie van de ALU-s de voleende waarden hebbeul

au I ALU II ALU III
'n S3 c· s S' C:" 14 53 S2 81 So C:" M S3 52 S1 So C~ .~.'2 1 0 :Ln 1D l.D

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x x x x x

x '" don-t core



Per d00181ag worden tUOG bits von het quotient bepaa1dl Is de uit

komat van ALU I posi tief, dan uerdt 01 een '1', is de ui tkornst Dcgatief'

dan wordt Q1 oen '0'. Bij I~U III geldt dit precioG zo veer QO. Deze

tW09 bits uorden bij hot Dd/Q recister op do shift 10ft inputs aancebo

don. Omdat de carry-onts eorder bckond zijn dan de tokenbitu t·lorc1p.D ook

hier de carry-outo gebruikt om de twee bits van hot G~lotient to bopalen

Q1 - (C~ut ALUI)'

% ... (C~ut ALU III)'

Bij oen doling t-lordt ~~n von de erocpen tristate !lOorton 0, I of

III 8utomaticch geactivGerd. Om coon t'kortsluitinc' to l:::rijgc,D tween

D110 andore ["'roopen tri-stote pc-orlen bij 110t delen !Jict eC3c'tiveerc1

Horden. 1)it ieJordt ennvoudie boreil..-t door do buoswitell n~ct te active ....

reD.

TRISTATETIUSLR ~ 0

TRISTATT~3i'SRL "" 0

lie micropro[;ramoalijn fdolen' activeert D1·~ijd automatisch ~~n o'oep

tri-stato poorten. Deze lijn moet,don 001:: 100G zijn ale; er niet gedee1d

\"1ordt.

ilet tota1e microprogramrna voo~ een doling met woorden van acht bit

io dan als vo1b~:

REGISTERS
-------

r'T~r'''P'i''SA B C D ALU's i .1'1 1-..) J.l:t.:r.;..'

Dd/R 2IJr Dr Dd/Q ALU I ALU II -lrL1l1 III 0 I III de1cm

S
1

S
0

C' C' " .... ('V C'" :?("' t:" ~ S C1# ,-co S l'" ~ C· ·~s S r- C' C·"')1 ';;0 °1 ';-'0 ,.)1"-\) ,·,oJ 310-1 2 '.' l' ,- . '0"3.... .,.... 1"--' -, . h 3 20,)1,J0 inoj J.n ,_ tJ 1.D

1 I 1 1 1 1 0 0 0 0

2 1 1 1 0 0 0 0 000 0

3 0 :) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 o 0 1 0 1

5 1 1 0 0 0 0 1 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .
6 1 1 0 0 0 a 1 0 0 0 1 1 o 0 0 0 0 0 0 1 0 1

7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 o 0 0 0 0 o 0 1 0 1

open pleats = don#t CDre
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In mieroinstruetie 1 worden de regiaters B en C eevuld met do divisor.

In nieroinstruetie 2 wordt het rneest significanto deol van de dividend

in het Daln recistor geladcn en \:1ordt de inhoud van register B !.lot tuee

vermenir,vuldied. In ~~croinstructie 3 wordt het necst eicnifieanto deel

van dn dividend in het TJd/r: register ['eladen •. De instructicl3 4 tot en

met 7 zijn de vier deelslogen, waarna ~et quotient in het rcgister D

staat.

Zonla bij vCT::1Cnigvuldigen en delan reeds is opcomarkt, levert bet

gebruik van een multiplexer een oanzienlijke bosparing aan rekentijd op

Dozo Qultiplexers rooken Danelijk anellc vcrnenigvuldig en decl metho

den moce1ijk. Eierbij doct zien do vole;endc T:1ocilijkheid voer. Bij ver

nenigvuldicen r.lOct hot tusscnresulteat afkomstie van ALU III twee bit

Daar reehts veroehoven aan het T reeister worden toegevQerd, wqarbij do

tWBa minot sicnifieante bits komen to vervallen. Bij de1en noet cehtor

de il1hcud van recister A (Dd/R ra[~ster) twee bit naar links verseho

venaan llLU I tocgevoerd t-lordcn, \1Taarbij de tuee miJest significante bits

van.hot Dd/Q rOGister aangesloten moaten worden op de twee minst SiVli

fiennto bi ta van A1,U I. Bij vornenigvuldigen 'lilaB eo ,~-line-to-1-L.ne

multiplc:xer boven reGister A Doe,dzakelijk en bij delen is eon 2-1ino

to-1-line Inultiplcxor onder l'egister A nocdzakolijk. Dit betebent tt'1ee

multi!)I€L"{(~ra in het datapad van registor A" Wat in nomale T.T.L. uit

voerinc van de bouwstenen een vertragine van maxi~aal 2 x 30 nsee. be

tekent. Daaroo zijn deze twoe omltiplexers geco~bincord tot ~~n 4-line

to-1-line mvl~iplexer onder register A. Doze heeft een maxinalo vertra

Ging van 35 nsoe. De multiploxor moet ond0T het rOG~ster A komen, omdat

bij hot leden van het register A de inhoud van reGister D nog niet ver

sehov'D L't wat bij het delen de kern van de snelle deelmethode vormt.

Voor veriJenigvuldigan maakt hat niet vee1 uit of de multiplexer onder

of boven reL~Bter A zit.

Dij vermonicvuldigen bestaat de output van ~~u III nit de som van

het oude tussenresultaat en het deelprodukt met ttiCO bit van de multi-
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plier. \:onnoer at' getlCr':t tfordt r.let ean 'Vloordlengte van n bit f boetast

d('!ze uitkomst uit (n + 2) bit, WDarvan 6en t~kenbit. !3ij positieve ge

tallen Iweft dit te1::enbi t niet teruggevcerd te worden near het T reL'is

tor. Om de mogelijl:heid open to laten om eventueel oak negatieve getal

len to kunnen vervrcrlcen, wordt dit tekenbit toch toruggevoerd. Dit be

tokent dot er (n + 2) bit moeten worden tert1cgekoP!)l:~ld near rCGiotor A,

dot due oole (n -to 2) bit moet l:1.l.l1nen bevatten. De outputs van r'egistcr A

wOt-den toecevoord ean de multiplexer, l"marvah de Gelele"tie bepaald l'lordt

door de twoe micr~procramma lijnen tdel~n' an 'vermenigvuldigcn t • Bij

delen moet via de mUlt~pIexcr (n - 1) bit van de inboud van rerister A'

(JJd/It .rccilJtcr) OVClr t.tee hi t rwar links verschovcn plus t110a bi to VDn

het Dd/Q ro(~ster op d0 A input VDn ALU I aangesloton worden. De multi

ple:cer ond.er recisterA, in hot vervolg nULTA genoend,. vJOrdt dan (n + 1)

bit. breed.

vermeni[~ld~gon

o

Q

1

1

deleD

o

1

1

norrnale operntie, rnulta verschuif"~

niet.

delen, multa verschuift over tuee

bit naar linko.

vCTfo!enigvuldigcn, multa vercchuift

over twee bit naar rechts.

met gebruikt.

In de t":ea vorige paragrafcn is geblcken, dat zo,·rcl bij delen als

bij vermenigvuldigen ALU I (n + 1) bit breed moet zijn, waardoor de

rnultiple:-:cl' r~ULTA oak (n + 1) bit breed moet zijn. ALU II mag bij delen

en vermenigvuldigen 11 bit brend blijven. Voor het vermcnigvuldicen moet

ALU II! (n -I- 2) bit breed zijn.

De teru~toppeli~!' van ALU III naar het reGister A is dus (n +2) bit

breed. De twee mcest significante bits van doze terugkoppeling gaan aI

leen nanr de twee meest s1enifi~~nte bits van register ~. Deze twas bit

hebben dU3 geen tri-otate poorton nodig. Eij het delen wordt hot Iaat

stc p03itieve rosultunt toruegokoppeld, waarVDn (n - 1) bit in de vol

gondo deciolng vO~verkt wordon. Als de gro0.pen tri-state poorten TRI

STATE 0 en TRISTATE I n bi1 breed uitgevoerd worden, levert dit voor

hot delen geer] problomcn op en !=an deze tertlf",koppe1inc oole gebruikt \-lor·
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den bij andere rckcnkundif,'0 en lcgischa operaties.

Het datapad van rep-iater A naar ALlJ I \'1crdt voor delen en verme

. nigvuldigen ale vol't'~ 11()ergc€ovon:

R.~. D

R Oo
..... D r

~-._--

fig_ 23. aansluitinC Dul-

tiplaxer ;:DLTA.

n..

fig. 24. benodigde breedte

van de bouwatenen.

." Li' rn.. I-
I

I
I,

8----
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13i.1 het ve1.'oonigvuldicen in doze nieuwe cpzot kcmt nog ~l;n moei

lijkheid naar voron. Ha federe vermeni{,'VUldisslDg volgens de bekende

methodo worden de (n + 2) bit van de output van ALU III in register A

(T reGister) ~eladcn en worden de twee minst significante bits van do-

ze output bovondien in reeistor D (:,1.1.' register) cesehoven. ITa de tota

10 vcrmenigvuldieinc etoat het produkt in de rOG~otors A en D. Dit zijn

uu echtor (n + 2) bit in plaats van 2n bit. De twoe mcest Bi[~ifieantc

bits van register D en de twee minst signi:fieanto bit3 van roc,iGter A

zijn namolijk identiek. De inlloud van register ft. moet nog tuce ploat-

Bon DODr reehts goscnoven worden. Dit kan verwozenlijY~ worden doot t~oo

Bchuif instructics, maar oeD snellcre ~ilethode is OIJ de iDuCi0.d van rcf,"is

tor A via de multiplexer BULTA en TRIST11TE 0 \1001' noar reGister A to

leiden, lmarbij do selektic van de t'IUltiplexer nog op 'vcTnonicvu1diccm'

staat. I3ij doze solcktie von do multiplexer sch;;;kel t doze namelijk do

inhoud von register A twee pleatsen naar rechts vorschovcn door naar

de output. Doze extrs instructie kan eccombineord \'lorden met de ntlo-

z~ne von de rOGiDtc1.'s, ~wa:r bater is net o~ dozo slag bij de vcrmcni~

wldir:inb' instructios op tc~ nemon, woarcloor been vcrg:i.f3sincoll gomaal:;:-t

kunncn \%rden. Doze extra i!1structio is dan ook opecnornon in hC't mierc-,'

progra;,mm van parD[jl'aaf 5.. 7.

LIs slot van doze para{~aaf wordt de indeling van de registers bij

vormonicvuldicen en doleD DOe eens ovorzivhtelijk WJ01.'gogovcn.

regiBotorA register B register C regiotor D

vermenigvuldieen T 2 l;id told Lir

delen Dd/R 2 Dr Dr nd/Q

5.6•. Proofschakeling voor aeht bit.·

Om de deel- en vormenievu1dig eyeli volgens de nieuwe opzet van het

rekenoreaan to teston is een proefsehDkoling met ~ocrdon van acht bit

breed (n a B) c~bouwd. De schakeling wordt bestuurd met behulp van een

microproeramma, wet behandl3Jl.t Hordt in paragraaf 5- 7. Daze proefschake-
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RLU IT

ALum

RLU I

VWr'ABu.5

DE'I..£N

fig. 25. Proefschake

ling voor 8 bit.

ling is op zes punten ne identiek met de definitieve opzet van het re

kenorgaan, zoals die beschreven is in de hieraan vooraf gaande para

grafen. Deze zes verschilpunten zijn:

1. In de proefschakeling is geen busswitch opgenomen. Dit verandert de

\"lerking Van de rekeneenheid bij het delen en vermenigvuldigen niet.

2. De selektienetwerken voor de ALU's I en II zijn gescheiden uitge

voerd. Dit houdt verband met het volgende punt.

3. Bij het vermenigvuldigen is een andere funktie-selektie voor ALU II

gekozen dan in paragraaf 5.3. gedaan is, namelijk combinatie (1 en4)·

Als MrO = 0, dan F = 0 met M = S1 = So = Hoog, S3 = S2 = Laag en

C~ = don't care.
1n

Al s 1<1r0 = 1, dan F = A met M = S3

Dit komt overeen met:

S3 = S2 = Laag

C~ = Hoog
1n

M = S1 = So MrO'

Laag en C~
1n

Hoog..

- )



OD de volgende installing van do microprogrammalijnen voor do ful1k-

tie-selektie van l1LU II bij hot vcrmenigvuldigen:

ALU II l~ 83 32 s So C~1 1D
X 0 0 x x 1

4. Dij he'~ delen wordon in de gobOllt-Jde schBkp.ling niet aIleen do corry

outs VtUl ALU I en III gebrui.kt voor de bcpaling Van llct quotient en

de instellinc van de funktie-selektie van ALU III, onor de tekenbits

van AtU I on III in conbinatie mot de carry-outs (zie fig. 26). De

C~ut van do.ALU"'s I en III (3 x SN74181) \1ordt eceenereerd door do

carry-look-ahead-llnit" DlJ741b2 (pin 9)

Df:leN

Lj S3 PrllA. ill

br:; '1 - s.. R LlA. rrr:
,t. s, R Ll-t.m::.

l)

'f SO AL-LAN
- I.

,~

')'-1 1'1

DElON

1 'f C,~

_6 -(8
r TRIS7I'rTE .1IL

Jj 1'- Tr\:ISTI'lTE r

'I ...,.-"Z Isi/.'lTE 0
/0

'$'

14 /q

fig 26. Bepaling quotient,

£uw~tle-seloktie

en terugkoppeling.

---/J-B90.-,:/.----,------t--.------j

.,- PI- lLl 11I ----'-jlEs-'O-'o--+--+-----+--
Bt: C! I)

I
(e-lA' ALIA. m ---------'---1

.D8 (9)

liier volgen de formulas voer deze! selektie en quotient bepaling, zo

ala ze afealeid zijn in paracraaf 5-4. en de ~ijze, waarop ze in de

schakeling zijn ingcbout1Td:

Q1 r. (C~ut ALU I)#~ (T ALU I)·
QO = (C~ut f~U III)·~ (T ALU III)·

TRISTATE III :: (C~t i\LU III)· = (T ALU III)'"



ALU III!

TRISTA~E I c (C~ut ALU !)'(C~t ALU III) a (T ALU I)'(C~t ~LU III)
TRISTATB 0 = (C· t ALU I){C· t ALU III).ou ell

MeLMS ~
S3 c s.. =c:" ... (c~ t ALU I)

U J.D ou
c; ... <": - (C - AtU I) ~ - (T ALU I) #""2 ·'1 - out -

5. TRI::rJ.';,'l~·; III hceft t:,ee tri-state poorton weer al:.: strikt nooclzake-

lijk is. Inhet dcfiniticve ontwerp worden dezo dan ook Diet uitge

voerd.

6. De Clenr-inputs van de registers At B, C en D l..rcrdcn op een vast

hoog nivoau gelegd via do inverter op pcsitic E5 (zio fig. 2t), tor

wijl doze inputs in het definitieve ontwerp door COD micrcproera~~a

lijn bestuurd worden.

De schakelinl; is Cebou\-ld 01' Min kaart r.lct t'J'ire-"lrap sockets cn flat

cable cODnectL~s, die in de daarvoor verboumte mini-cor:Jputcr gCH:choven

bm worden. Van u,-; ;nini-co:lput8r \JOrc.en de rncropro['.Tam;aor-inc, de data

bus, de clcck, de rnicroinstructieteller en hot display cebruikt. De in

haud van do registers A, :3, C en D wcrdt dirckt zichtboC'r eemaakt op

net di3PlC';y. H~t tctolc schema van de eebomJdo proefschokclinG' is c~geveI:

01' de volccnQe dria bladzijden. ~icrop zijn in detail do dstapDdon, aan

slnitpunten 01' de chips OD de posi tie van de chips ea:ngeeeven.

5.7. ~tlcropro£ramma van de proefschakoling.

De besturing van de proefschakeling gebeurt, zoals in de vorige pa

racraaf word verneld, met bahulp van een rnicrcprcgramma. Omdat de nini

cO!ilput"'r vroecer b-sstuurd werd oet micrbprogramrnering, kon di + 'h""'~'t;'Jan

de eysteem overcenomen worden VOor de besturing van de prcefscha~oling.

Xi t syeteern 'I,'erkt in princiT'o als volgt. TIe kern van de micrcprocrarn;ne

ring be~taat uit e~n randen access mernor,y (R.A.~.) met een bijbehorend

adl'eSr8gi.stp,!". T'~ t adresregister is ui tgevOf't"l i '!' ne vorm van o(>n tel

ler, die p:"'T:olllnl ce1adAn kan worden. Dit pe'!'!l11e1 laden liordt onder

andere eobrui!~oij hot inlezen van het microprogramma. Op eenponsband

Hordt de eerste byte nn het st~rtteken (e eDen = e gaten) ala adreo in
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het adresregister eeladen. De daarcp volgende drie bytes worden in hot

R.!..!~. gcladen als informatie. Deze cyclus gaat 20 door tot het oindo

van hot rnicroproc;ra.mma aan-geceven 19ordt door tliJee starttckeno 3chter

elkaar.

Voer het uitlczon van het microprgraa~ zijn er twee QOGolijldleden,

wont het {;'ouonsto adros kvn op t.iee manieren aan het cehcncon t,zordcn

toccevoerd. In de oornte plD3ts kan het,al genoemde interno odresrcgiG

tor gcbruikt worden. Dit register ken ochter slochts alleen met de hand

ingesteld t10rden of' met ~r;n opgehoogd .,lorden. Het adres kDn ook extern

aancoooden worden. Daarvoor is e~n oxtern adrosreGister nodie, "at in

de con·trale befJ"turings oenheid van de bostaande mini-computer reods

aanwezic was. Dit register word bier d~ microinstructietoller genocmu*

Dit odresregister is ook uitgcvoerd als enn toller, die parallel goladon

kan ~·1orden. nit kan onder andere gobcuren vanui t de microins iructie zelf

waardoor de mogelijkheid bestaat O~ ecn sprongopdxecht uit te voeren.

D1t extcrne aciresregister l:an opgehoogd l-lorden door een hamlklok of' ()('!H

auto:Jatische kIok, ..marbij de frektwntie van de laatste co:rUrm instel

baar is van 0 tot 1 r.!1iz. Doze laatote mogr'lijkhcid is gebruikt bij hot

testen van de proC'fschakoling van het rekenorgaan. jls cr oen adres [lan

hot R.fl.~'!. aangeboclon wordt, ',crschijnt aan de ui·~gang van hot H.A.. ~i.

de bijbchorende r,1icToinstructie. Do ui tr;angen van hot H•.Ao:i .. tiorden DaD

de mini-co~puter tooeavoerd, wasr de microinstructie direkt na de ver

andering van het botre~fendo adres in een microinstructie register cola

den t;orclrn. De 1.1.i tgangen van dit register zijn voorzien v<.m tri-stato

poorten, rnardoor het mogelijk is met behulp van schakelaars op het

frontpaneol van d~ mini-computer, via de zogenaa~de control-bus, c~n

~illckeuriee micro-instructic ,an de te besturen schakeling ·toe to voe

rene Dit syateem is ideaal omeen schakeling nit to testen, aIleen is

de ~ximaal haalbare klokf'reblcntie (1LITiz.) ~e Iangzaam 00 de in de vor

riga hoofdetukken besproken cchakeling op maximale snelheid te laten

draaien. Bovpndien was het systeem zo opgezet, dat de door de mini-com

puter argcleverde rnicroinstructie slechts geduronde een klein deel van

de periode van de gebruiktc systeem-klok geldig was. Gedurcnde het res

terence deel van e~n periods had de control-bus het niet gedefinieerdc

niveau van no tri-stato poort uitgongen. Dij matingen met een sample

oecilloscoop bleak dot do microins"ructie zekcr geldig was gedurcnde de
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nogatieve flank van de oysteem-klek. De goldigheidsduur van de mioro

inatruotie bleak to kort voor het uitvoeren van de rekcninstructies en

hat woe onbegennen werk de UCrY~n6 von de centrale besturings eenhcid

van de mini-computer to goan voranderen.

Om oeD Op10::8iog voer dit problcem to vinden is het bGlnnerijk DO

to coon hoe een micro-inotructie in lid rokenorc:aan vonlorkt tJordt. :1'10

vier reGisters A, TI, C en D zijn voorlopig do onige compononton, die

gebruik maken van eon clock signaal. Voor doze registers \-JordE",!l do ::1174

198 en de SN74194 gcbruikt, die boide dovolgcnde OiGODSchDppon hobbcn.

co s0:>1 0
0 0 inhibi t clock

0 1 shift right

1 0 nhift loft

1 1 parallel load

De rogioters reageroll op eon positievo flank van de clock (pooitive

edge triCCOTl?d clocking). De b~langrijkste eigonGchap VDn dezo rO(dst81'O

is \-101, d~a'1:' de L301ektielijnon S1 en Co alleen vorand:,rd mOGcn illorden

als de clock eeD hoog spanningsniveau hecrtl De besturing van het roken

orgaan is zo cpgobouwd, dat in eon micro-instructio do rosulteton VDn

GOD berckGni~e in e6n of moordere ~oeisters geladon wordt. Ondat hot

uitvoercn van do ber~ceniDg en hot opbergen van hot resultost. van dpze

berokening in do tijd van 66n mioroinstructie gebeurt, kan h~t resul

teat pac vlak voor het einde van een microinstruetio in een del' recis-

ters w::lodon worden. Geduronde eem microinstructie kan de selektie van

de reljic·ters niet voranderd 1'1orden, dUB staat de instelling von do ae

lektio van de registers eedurende de hole microinstructic goroed aon

de seloktie ingangen van de registers. ilit alles houdt in, dat do cleek

aan h~t einde van oen microinstructie hoog moet worden, waarbij dan e

nigo tijd later de volgendo micrcinstructio aan hot rekenOT0Jan aaneo

boden \'lordt. Voordat cchter dnzo volgende microinstructie geldig wordt,

moot do clock nog onige tiju. haog blijven, omda"t enders de solcktielij

non van de registors niBt veranderd mogcn worden. Dit recultecrt in do

volgonde oplossing.

Do ~ldigheidsduur van de microinstructien was to kcrt voor het uit

voerOD van eon rekonopdraoht, dus moet het microproeramma in oen reGistor



ce1aden t-lordcn. hiervoot' io €len control 'rogister c.p de contI'ol-bus 8[1!l

gesloten, dn;~ bostaat iut D flip flops, die reaceren op 00rJ posi tiovo

f'lel1lJ:: van do clock. Aan~o?Jien de microinotructio zcl:::or goldig is op oen

noga'tiovo flank van de sY1.3teomcloc:c, Hordt ann dit register do gernvC'r

tocrdc systeoncloclc too~evoerd. Deze zolfdo eciDvortc0rde syntecmclcck

. kan aande reeiotel's A, 13, C cn D to~,covoC!rd tlcrdnn, als er voor cczorcd

wCl"clt dat eon t:licrbinst'l'Uutio pas aan d3 uitcanc van hot ccnt"rol-rccic

tar v0.rschijnt, nadnt de registers cen resultant verwerkt hcbben. Do

vertrocing van do coinvertoerde Elystoor.1cloek to·t de uitgong van het COIJ

trol-retister moot dUB groter zijn als de tijd, uie de reG~otera nedic

ncl)beD orn hun input to vort'wrkcD (t
hold

von d0 clock) _ 1i t t;orc1t go1'o

alinoord doo!' de clock noar hot control-re{"istnr to vartraceD door ·tt-IOC

invc:;r"to:rs.

O;yBt oorlcl cck

rnic!'oin-

clc'ok 2

TE'{;'ist 01'S clock 1

atructio

VOll de

control

bus

systoonclock

'l'RISTiIT:g

fig.30. Brsturing

JL n p_T_o_o_.f_1Ci181::,_.1_i_D_s_-__

Coldil~10idsduur van

oen rnicroinGtructie

U
I
I

UJ

1 IHVEI'{Tl:,t{

U
~--.,." ,'"" U
_____-:_T .........' ~ -- I : I

10- t:.;~, ~.}..,;Ik.t_ \JDO'- ..j..xLi
vcrtrogingstijden: inverter 12 nsce. I ~ ~koul1Vo.2.. v'''- .........

control-register 14 neee. ......: ...... ,"-"""-... ,<X.,.c.

De tijd x moet groter ZijD els t
ho1d

van de roGisters.;

lJit klopt, \"lent x ". 3[ nnoc. en t.i!old "" 0 Dsoe.

clock 2

register U-1-0-1

clock 1

uitgnng control-
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Gp de positievo flnnk van clock 2 wordt de do~r de mini-eomputer

aangoboden micreinstrtlctie (die dnn geIme; is) in hot control-register

g(~lad;~n. J)m~c microinstr1.lctio kont vertraacd op de uitccncen van dit

rcgit:-!;el'. Dan \'Jorden do solek-ties van lie vcrlJc~illende reGisters, ALU"'s

en r:roltiple::ors 'eesot'. Daze v':1:randering levert nu [;Or'11 mocilijkhedon

op bij de reg-idtcrs, (',m1ut clock 1 OIl dat h1C;:Jont, dat dODicu\-1(~ micro

im,:.tructie dQorl:o:'1t con hoag spanninc:onivoau heoft (vor;,rao.n{? t(l11 co
voleo van twce inverters en het contrbl-reeinter). nij de volgcnde po

si -l,:.icvo flank. van clocl: 1 wcrdt het reoul to13t in de gcsolckteerde re

{?sters eela:'cn en 't'1ordt de voleolJdp microinstructio i-Iocr vortrovgO.

vo:rw:~rkt. })07.0 nanior Van microprocramcrerinc heeft de volccnc1e veorde-

len:

1. lJr is CGCm bC"!oturinCGlijn van do micropreCTvmr!lcrinQ; llodig veor do

clock inputs van de rcg:i.sters A, ]3, C en D.

2. Do uitvooring van de microinzt~Jctie bet~nt dirckt na hot laden von

ht.:!t contl'{)l-ro,:::iGtor.

3. het rokeureoultaat ~1crdt nan hot 0inde vnll oon micreinstructio 8U-

tonatisch in do ccsclel:teerdo ro£i,stero Galadon.

4. Bonturin[;81ijnen, clio !liot mODon vcrandrTOD blijvcn tijdeno het 0

vornem~n van de volGcndc microinntructio hotzolfdo nivo~l behcud~n.

Zij vo~tonon geen 'opikes' OD introduceroll duo geen otoringen.

ll'3t gobruiktc R.A. -1. l!"vert ('en oicroinstructie af' van ;~4 bi'~ breod.

, Tt~ec bits hicrvon l."1.Ulncn niet cebruikt word<:>n voor de bcsturing vall de

procfscllakcline. Bit 24 moet namelijk boog zijn om de rnicroinstructie

teller to k'uurJen ophoG;on en bit 1 adreGseert in de minico8puter.zclf

onder andero do micrcinstructieteller. Zo geeft de conbinotie von bit 1

en 7 eon spronc-opdracht nnar die nicr(instnlctic, die goadrosseerd is

in bit 13 t(,t en mot 20 van die sprong-opdracht. In totaal zijn dus 22

microproera~~a-lijnGnbcschikbaar veor de besturing van diverse schal~o

linecn. Ret control-rc~?-Gteris oJ) oen aparto kaart eebcuud, die in do

kDot van de oini-computor £eSChOVGD is.

Do volennde best1.1.ringnli jnen zi jn nodig veor de bes·turinG van de'

proefschakelinc van het rel~eno:r&lan.

a) E: s"lcktielijl'wD voor do vier reGisters A, :0, C en:D (ell: 51 en SO).

b) 1[ funktia-sole1-:ti<>.1ijncn voor de titie ALU"'s (elk !~, 3
3

, S2' 51' So
en c1n).



c) 4 cQntrcl-inputo voer de vior eroepen tri-state poorten.

d) 2 lij!1cn voor 'vf'rncnicvuIdiGcn' of 'delen'.

Di t zijn 32 bosturinc:clijnon, tendjl llot in de mini-coP.'lputer gcbruikto

R....;.~l. Claar 22 Iijuan bcsclli.kbaar heert. In de paracrafc'l1 5.3. cn 5.4.

in ceblckon ~at de fU.l'lktio-scloI:tie inputs van de dl'io I.LU"s niet vor

andr~rt tijclcns een donl (If vermcnigvul.diC opo!'otie, evcnale do lijncn

'delen' en tvormcnicvuldigcn'. I'lc8rom zijn dozo 20 bcnturingslijnon met

bdm.lp van schDkelear3 not de hand in te stollcn,tt!.1!Ni.jl do restercnde

12 besturinG"Elijnen in de microproeroornoring '\nm do t1ini-eooputer vor

Horkt \·lordcn. rr is een r.1icrcprq:rcnna cm:,chrovon veor dcmonot't'ntion

mo·t he-t roknllorGDnn. Ala eornto \'lordt hot volconc.o micr'oprocraocw van

dr· pODsband. in hc!t R. A. I.1. eeschrcvon.

-----J;
reg;\ l"'o[",3!rcGCT'e,~llUSTATS incrcracnt nictoller

P1 S0 '1 Sr', ':'1 So :':" '" 0 1 3 2
OJ

.) 1....~':"1

1 2 3 456 7 [; 9~r.~1 I::!
3 4151G171e192021~22324

~' I- - - - --<---

'1 r, ,.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 I'J

1 0 1 1 0 0 0 0 0 r", 0 C 0 0 0
,.,

0 0 0 0 0 0 0 0 1 lond reGistor A I~ \.1

2 0 '" 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 1 load registor J3 I
u

3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 U 0 0 0 1 load reeD via ~rRI.I

4 1 u 00 0 0 1 0 0 0 (} 0 0 f, 0 0 0 0 1 1 0 0 0 G bl'onch to instr. 3~I

--

Doze oyclus dicnt 01~OOT' om met ALU I alle rckonkundico en loei.scho op

eroties van do SIT741(..1 to dononlJtroren. Het dp instl'U.ctios 1 en 2 1;'l0r

den twee gctollon in de rcgiators A on n goladon, woarna hot r0sultaat

van do bcwerking op dozo twee eetallen in register D goladen wordt via

THISTATE I cn de datobus. De twee gotallen in de reG~sterB A en B

blijven onveranderd on deze twoo getallen on hot rODultoat ia zicht

baor op het displ~. Inntructie 4 heeft tot govolg, dat teruggeapron

Gon tlordt nonr instructie 3 ( 1 OD 7 = '1', 13 tim 20 "" adrea), zodat

eon andC'ro funJ:tic-solektie voor I.LU I ir.(;ostcld kan Horden. Bij doze "

inntructien nooten do lijn~n 'v~r~anigvu1diGcn' cn 'dolen' laag zijn.

Vervolgono is in hot micrOprO[Tan~a een vOTcenigvuldig oporotie cp

bonomen. Bij doze operatio is do volgonde inotcllinc v~n do sohal:01aars

VOOl' de funktie-oelektio van de li.LU's en de lijnen 'vormcniGVU1diccm' ,



en 'd(>lell' noodzakelijk.

ALU I ALU II ALU III

r·t 53 5 s So C~ H S3 S2 51 So C~ 1::1 S 52 S1
co C~ VT:RI·t m:Lmr

2 1 :1n :1n 3 "'0 1D

0 X 0 0 x 1 x 0 0 x x 1 0 1 0 0 1 1 1 0

In ho ~ R.ll.;':. Zijll 0.0 volgonde instruction opgonornen om de vermonigvul

dicing to demonstrercn

Iregp,~f'oG3ir'e;;C\red'i'j:ISTAm incrcaent nictoller

S1 S0 P1 S0
. '" '" ." ! ~ . 1 3 2 rfJ1";;O ~1')q ".

1
2 3 4 5 6 7 V 9!1} 112~3~415161718192021 :~2?32tL

de ---lt-

6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 (; 0 0 0 0 {'\ 0 0 0 0 0 (j 0 1 laden vanv

7 0 () () 1 1 1 , 0 0 0 0 ") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 rogisters I
,

f 0 0 0 1 0 0 0 1 1 C " ~,

D 0 0 0 a o {} 0 0 a 1 I' . ...• u'-

9
(. 1 1 0 0 a 0 1 ~l J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

J
U C t",) •..~

I10 C 1 1 0 0 0 a 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Oil 0 G 0 0 1
I

vernonigvul<1i g I
11 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 I slngen ,

I I

12 (~~ 1 1 0 0 0 0 0 1 (' () 1 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ! I
IJ 'J I

I

I
i

13 0 1 1 c 0 0 0 0 0 1 0 C 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 1

\

cOl'rectioslag

I14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 stop
-- -

In instructio (. rnO'1t het rogistor1\. met nulleD gevuld i~ordeD. ro c:'Ultipli...

cand \Jlordt iIJ' instruutie 7 in de registers B cn C geladcn,torwijl de in

houd van rcgL~or B Dot tt';ee voroenigvuldigd '1ordt in instructie E.. In

dozo zclfdc instructio wordt de mutiplier in register D gelndon. Tnarop

volgen d8 vier vermcnigvuldies1ngcn. In structie 13 dient ervoor om hot

predukt Geed in de rc[;isters A cn D to krijgon. De volgcnde microin

etruoties besturen hat rekenorgaan bij eon deel operntie.

reeA ro~~ro~~eeD.:.1::1 f:TATB increment r:licteller

1,S1 S0
C"> c~ C' co ;co S () 1 3 2"'1 "';'0 ')10.)0'.)1 0

11 2 3 5 6 1\ b 9no ~1 1 )~3 41516171819202122:~324
r

15 0 1 1 -,000000 0 000 0 0 000 o 0 ° 0 ~~ ladon van de

16 U 0 0 1 1 1 1 000 o 0 0 ° 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 1 l'cgisters



T'P ,",' lroC.l.~regC reeDTHISTAT!r micteller_... {~.(,; increment
S1 S"

• <' . ,...
P1 S0 u 1 3 2 !\..' '"'1';)0 "1 va

1 3 4 5 G 7 (:

10~1
~213~4151G17ie1920212223242 B ./

-

17 0 " (J 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 1 laden roe· DLJ

18 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 o 0 0 000 0 0 0 0 000 1

19 0 1 1 0 0 0 0 1 0 () 0 6 0 0 o 0 0 o 0 d 0 0 ;'l 1 dcelola[;cnv

20 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 1

I
21 .... 1 1 0 0.0 0 1 (} a 0 0 0 0 0 0 000 000 0 1u

~~J~
I

0 0 0 0 0 u 0 o 0 o 0 000 0 0 o 0 0 o 0 I stop

De in::rtru.c"ties '5 tot on met 17 ladC'n de r0f,isters op d'·zclfde manier

alo bij op.n vornBnicvulo.ieopdracht. TJu kO::Jt in ro{;iGtcr A hot mcest oie-·

nii'ic::lDto decl vau ~c elividond on in rogidtcr D hot miDst sicnificanto

deel. III ro[;ister 13 kont t1;iCO ::laol de elivisor Gn in retister C ~6Dl:lOal

·do diviscr. De instructies 1£ tot OD net 21 zijn de vier declslacon. Bij

doze dolinG' mooten de fuuktio-selcktie lijncn met do hand alo volet in-

cestold 1'orden

llLU I ALU II Al,U III

n 53 ;'~2
<:' ~ C~ il 53 S (' ~ C' . 7::i S co <:' <:' C~ V':'.''n'.....·1 "'0 '·'1 ·'0 '->2 "', ·"0 f~.t...... l •

Jon 2 in 3 1n

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x x x x x 0

Bij de ODrste dri<.'l instructies (15 tot en mot 17) r:lOct de lijn 'delen'

lDee zijn, oadet anders d? databuo niet gobruikt kan worden. Dc lijn

'dolen' activeert altijd ~~n croep ~ri-ntnte poortcn. Bij de volgende

inotructies noat doze lijn vol hoog zijn.

Het volG~nd& micrcprogr~o~ is goschrevon om eon vormeni~~ldiging

en can delinB achtcr elkaar ean ui t to kunnen voereD. In de ino'tructias

23 tot en oct 25 worden de reeisters geladon op de manier, die bij het

vermaniG\~ldicenno~lzakelijk is. to instructies 26 tot en met 30 VO»

men do vornonigvuldieing Inclusief de correctiealeg. Dij deze 1nstrue

ties mooten de fur~ie-nelektie lijnen van de ALU·s ingcateld worden zo

als bij varmonigvuldicen nodig is en de lijn tvormenigvuldigen t moot

hoog zijn. Bij instructie 31 kan n1~t vcrdor gocaen worden, totdat do

funktie-sclok-tie lijnan van de ALU4's vcrand·::rd zijn en de lijn 'delen'



hoeS' in {;ooaakt in plonto van del lijn ·v'~1"menievuld1Gon·. ';10 de con

trol-buo tlOrdt bot l'or;istOl' nu ~~n opcchccGd,. woornD met d~ inst.rue

ties 32 tot en oot 35 (lOU doli!)£" uit~vo{'l1'd 'tior-dt .. lIan hnt ('linda VMl

daze c.oli1lb is do ooroJ-l"on.l:ol-, jka in4.loud vall do ro{;-intere 'WO-or .uorotold.

1<110 kont o::xlat het prodw:t in de 2'cos-toro A (',1) 1) l::omt to ctaon, tar

u1jl hiC1' bij do d«-linc: do divic.~clnd !:1oot otODn. 1':0 dolir..e b~f't de vcr-

23 u 1 1 0 0 a 0 a 0 0 0 a 0 u 0 0 0 0 u 0 0 0 0 1

24 () -;; G 1 1 1 1 0 0 v ~)O 0 0 0 \) 0 a ~) {) 0 0 n 1 lodon von de

25 0 () (: 1 D 0 0 1 1 (} 0 C 0 {I 0 \,! 0 (j 0 (J 0 0 0 1 roc.iDtcrD

26 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

27 -0 1 1 0 L' 0~) ',; 1 0 Q 1 :J 0 0 t): 0 () 0 0 () (I G '1 vOl"rncni{':"JUldiC-

2t 0 1 1 0 () 0 (} 0 1C 0 1 ,) (j i; c. 0 0 () {) (; c a 1 f':J.;j(~'On

29 0 i 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 u 0 0 a 0 0 0 0 J 1

3u 0 1 1 0"0 0 0 0 0 1 0 0 000 0 0 0 0 0 D C 0 1

31 Ci {{ () (J 0 0 0 0 0 0 0 (I 0 (\ 0' 0 0 (j 0 0 () '")1 0 ::itop

32 0 1 1 ~ 0 C 0 1 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 1

33 0 1 1 0 G 0 C '1 0 0 v D Ci (1 Ci 0 0 0 0 0 {) 0 0 1 d001s1ocon

34 0 1 1 i) 0 (1 () 1 0 Q () 0 0 0 0 0 () 0 0 0 () 0 1) 1

35 1 ") 1 1 ,) (1 (} 0 1 iJ () 0 0 {) () 0 0 0 0 C {} 0 0 0 1

361 0 c, (,' uno (1 C' 0 0 0 C () 0 {J 0 (} (: () (; 0 0 0 0 otop.



6. 0Es'Olitcine en rOD1is3ti.O.

6.1. Uiteangspunten.

De opzot van hp.t rekonorgaon is bcsproken in hoofdstuk 5. Hot defi

nitiove rckenorgaan wcr!~ met gecallon in do '2's~complcment' notatie

on een vaste \100reUe11eto van 32 bit. De· bO:3tu1"ing van hot rel;:cY!orgean

eebourt met bchulp van een microprogramma. ~"elko instructios het re- <

l;:onorguan 011eoaa1 moet ktmnen vert10rken i.s nog niet uiteezocht, ~mt

tot gevolg heeft, do't de realise"liie niet holenaal vastBtaat. 00 tech

een ontuerp to kunnenmekon is eotrocht alIos z6 op to ::.etten, dat di

verse inst:ructioa aC!lteraf in de hardNaro gcoakkelijk ingobom:d kurmen

l-lorden. Di't houdt in dat de registors 011:: drio besturingD li,jncn krij

bcn, namelijk S1' So en Clear. Doze Clear lijn hEU1 de registers 10es

maken en moet bij p.ot 1.11 tvoeren van operaties hooe zijn. De re£;iflters

A, n, C en D hebbon ell~ minim~al twee shift inputs, die aIle .naar bui

teD uitcevcerd worden. Van 61k register t!orden bovendicn mininaal twee

bits naar de besturinc eovoerd, DDmelij!: hot ·tckonbit en hat t::dnst

aignific3ilte bit ven elk register. Doze vier 1ijnon per register ma

ken hot moce1ijk om later in elk register 81101'10i schuif opdrachte~

ui t te voerOll £i'hankeli jk van tckonbi to OD dorge1i jko. Ook kDn de :

output van 66n ree;ister in OOD ander reljistcr geschovt)n ltJOTd(1o. Re

gistor J) is oen Tegioter, dat tHee bit per instructio moot kunnen vor

schuiven en heert dan ook twoe shi:rt left en twee shift right inputs.

:Bij hot l'okenCD met BCD codering wordt met vier l>itala eonheid

gouerkt (zie paragraa£ [;,). Dasrom wordt van iadere AI.iU-ehip do carry

out naar buiten uitgovoerd, om evontueel ook in BCD code te kunnen

worken. Por ALU wordt ook nog de lijn 'A ; D' naar buiten gevoard.

Dit is een'l~jnt die oangoeft of do tweo inputs san elkaar golijk z1jn

aID de f'unktie-se1cktie van die ALU op aftrekken eezet wordt.

Het conplete rekcnorgaan l:lcet in een 19 inch rek ingabeuwd worden.

Idcrvoor worden Boro kaorten gebruikt, die een connector hebben met 70
kontakten. In doze kaarten kunnen Ie sockets net t1ire-~,'rap pinnen ge

s'tokoD \'lorden, i1aardoor de verbindingcn gemakkelijk gelegd kunnen wor

den.
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6.2. Opoplitsinc.

13ij een voroisto woordlongta van 32 bit krijgon de bout--;stenen voor

hot rokenorgoan do volccnde breedto:

rc[;"iotcr A 34 bit

do registers )3, C on D elk 32 bit

do multiplexer mJLTA 33 bit

ALU I 33 bit

ALU II 32 bit

ALU III 34 bit

-de groopen tri-atatG poorten ~lk 32 bit

de bUGot·ntch elk 32 bit

Dit betekent, dat we de volgende Dontallen chips nodig hebben:

Voor de registers At B, C en D (4 7.: 4 =) 16 SlJ7419£ en 1 srr74194 (in

planto van ~6n srn4196 mogoll ook tNee S1T74194 #8 gebruikt Horden, als

dU; betel' ui tkomt !':lr't. (~n beechikbare rUimto).

Voor do ALU-s (5 + ~ + 9 =) 26 Sin41S1 en do bijbehorende 9 BN741B2.

Voor de multiplexer HUL'1.'!l dan 17 31:74153.

Voor aIle g.roepen tri-utate poonen zijn in totael (6 x 6 =) 36 maal

DI·;:[097 nedic. lIierbij komcn nog vier 2-line-to-1-linc multiplexers

S1174157 voor de automatische selektie van do PJJU~s en do erc.open tri

state poorton bij verrnenigvuldicen cn delan. Do \dre-wrap voetjes voor

deze bouwstenen nemen de r~mte in van rnininaal vijf Furo-k3arten. De

Bc~akeling von hot rekenoreaan moet dUG opgecplitst worden in diverse

sparta eenhedon, die dan onderling doorverbonden worden.

~et ligt voor de hand om iedere ALU op een eigon kaart to montoren.

Voor lJ.U I bctekent dit, dat dan 9 mael SlJ14181 en drie maal SI1741(;2

. nodic zijn. Vorder zijn in deze rekcnoonheid f registers SWl4198 en 1

moel registor sn74194 voor de tuce registers A en :B nodig en 11 4-line

to-1-1ino multiplezers sr;74153 ve,or de multiplexor r-1ULTA. Do gropen tri

state poorten TRISTA?E 0 en TRISTATb I hobben oamen 12 chips D~W097 no

dig en dan is er nog ~~n 2-line-to-1-line multiplexer sn74157 vereist

voor de ALU-selcktie. Dit zijn voor de rekonoenheid met ALU I in totaal

(9 + £ m) 17 24~piDs chips en (3 + 1 + 17 + 12 + 1 .) 34 16-pins clrlps~

Doze kunnon nooit allemanl op ~~n Euro-koart (!Qr.tonteerd HO!'t1n '" 9 Ook

zitt en er niet eonoeg kontakten aan oen Euro-kaart SOi\f\eotorf10) on



34 lijncn

33 ~ ,
3 ,,
2 , t

2 "
3 ,,
2 "
2

"
2 t,
2 "
2 "
6 l/ ,

9 t,
1 "
1 I'

de rekenocnheid v,m ALU I hierop te k"ul1non bouucn. De rokcnoenhe1d met

ALU I hoart naraelijk de volecnde vel'bindingen nodig:

databus 34 bit

verbinding mot ALU III

besturing register A (51' So en Cloar)

2 ahif"t inputs rr'eioter A (te!:enbit en l.a.b.)

2 outputa re(d.f.J'tor A (tekenbit en l.r::..b.)

besturing register B (51' So en Clear)

2 shift inputs recistor B {tekenbit on I.a.b.)

2 outputs register B (tex~Dbit en I.a.b.)

besturing imLTA ('vcrm.' CD 'delen')

2 inpu'Ls voor IWLTA (bij dolen)

bcoturing ALtJ I (;T, S3' S2' S1' So on Cin)

output ALU I (0 :x: C;ut _en AT,UI EQAUL)

J,1r1 vall register D-voor ALUSE:LI

clock

vondine

totaal
_4. '-2-_

108 lijncn.

BOD andere mogolijlcheid is om op 6~n Euro-koart een eo~,leet otan

daard rckenor[~an voor bijvoot'beeld e bit to bOUl.zen, l-1aarbij moerdere

(x) van doze kBarten zo !:lot eU:roar doe'T'J'orbondf'tl kunnon 11ordon, dat con

rekonorcaan voor ([ x) bit onDtaa-t.";,~.iii{!rbij is l'maxGchijnlijk Mn koext

nodig voor de bcsturing van doze ~~. Gi;~·!Jdaard rekenelemcnten. Daze opzet

heeft vele voord0len. In do eerate plaats kunnen de kaarten van het re

kenorGDon allenaal id~ntiek worden. hiervoor is dUB maar ~~n bedradinc~

lijst nodie. In do tlieede pleats l..-umwn met d"zo standaore rcJ~eDeler:lcn

ten rekenorganen eebouwd worden voer diverse breedten en voor diverse

doeleindon. Bij ioder rekenorGaan is dan ~~n beGturings-clc~entnodig,

waarbij de benodicde breedto aIleen maar invloed heert op de carry ver

werking mot de carry-look-ahead units (z10 paragraaf 6.4.). In de dcrde

plaats wordt door de standaardisatio van de rokenelementen het gehcel

veel overzichtelijker geworden en daardoor ook makkelijker 0;; door to

meten.

Le kle1nste 1'1ocrdlengte, \>:aarmee in de computor-techniek &mlerkt
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0 lijnoD

18
"15 't

12
"12 ,,

8 , $'

6 t,
6 "
1 It

4 ,,
90 lij118n.totoal

funktie-aelektie lILU·6,3 x (:-7, 3
3

,

besturing ALU·G, 3 x (tA = Bt, G"',

~ r ~ c'" )
~2' ~1' Wo en 'in
p" en 2 xC" )out

bo~-r~urine reG'1.oters 4 x (S1' So en Clear)

shift inputs (2) ors ouputs (2) rccioters li, 13 cn C

shift in})uts (4) en C'It'.tputs (4) resistor D

selol::tia (2) 'en :liIilputs (4) tiULTfl

selcktie zes crvt'pen tri-state poorten

clock

voeding

wordt is t:~n byte (8 bit). Daarcr.n:ordt earat nagogMln of hot stnndDDrd

rekcnelement met b hi t Hoo:rdl~ncte te vert"1ozonlijkcn is. IT00:- eon co:1

pleot rekonoTCDan voor 8 bit 2ijn nogen 24-pins chips (Tee A ~~n, rog

B ~t;n, reg C (6n, ALU I ti'lOe, ALU II twoe en lUJU III t~J03) en vij:f'trbnD

16-pins chipo ( :rtJLTIl. viol', TRIS'i'tiTE 0, TRIS~'AT:D; I, TnI~}';.'ATE II, ~rnI

STATE III, THIGTDSLR en THIST!3SP.L zes, rog D t,·wo en dr-i.e c<:lr:l.'y-lool:

ahead uni'ts) nodig. Dazo aontallcn kunnen net op~~n ruro-ka.arl gonon

tec:rd worden. nu moet or nog na£,"Cgaan worden of er volclocnde verbin

dineen mogelijk zijn.

databus

Lit zijn to veel verbindingon voer ~~n Euro-kaort, die oen connottcr

mot 70 kontaJcton heeft.

?owel eenllog:i.scho conheid voor 32 bit met ~~n /l.LU als een cODplcct

rdcenorgaan voor a bit kunncn niet op ~~n Euro-kanrt vc:t'l1c?enlijkt uor

den. ])aorom is een dubbele I:uro-kaart ontworpen, die bcstaat ui t tm~o

Euro-kaarten boven·~Lk~ar, dUG ecn,kaart'metuubbele hoogte en daar~oor

oek twoemaal zoveel kontokten(nu '40) ala Elan enkala Euro-kaart. Op dc::p

dubbele Euro-kaart kan zowel een loeiache rekeneenheid van 32 bit met

~~n ALU ala een compleet rekenorgaan van 8 bit worden gebouwd. J~e we

kaarten bouwen volgens hat eerste principe zijn er drie kaarten nodie

(~6D veor ALU I, ~6n voo~ ALU II en ~6n voor !iliU III), te~rijl bij het

tweode prinoipe vijf kaarten nodig zijn (vier standaa~d rokenolernenten

en ~~n beeturings-kaart). Nu or gowe~kt wordt met dubbele ruro-kaartcn

kan or echter ook oen eoopleet rekonolement voor .,oordlcngton van 16 bit

op ~6n kaart gobcuwd worden. Dan zijn or DOg maar drie knorten nodi~



(tNce f>tandaard re1:enelomontt:>1'l ~Foor 16 biter. ~6n bODturings-eloment).

Gezion do voordelcn van de leotste oo&clijlcheid is geko~on veer deze

opzct, dus eon rekenclemont veer 16 bit op ~~n dubbcle t).,tro-kaarl. Veer

doze opzet zijn proktisch twoenaal zovcel bouwstenen nodig DIs corder

uitgorekcnd is voor eon rekenelement ~n 8 bit, tcnvijl het aantal vcr

bindincon net 14 uitgobroid 11ordt, namclijk 8 databuslijnen en voor io

dero ;~u twee carr~-outs extra.

6.3. standaard rekonelement voer 16 bit.-

111 con rekcnelcrnent voer 16 bit komt een compleat reb:m:trcaan van

16 bit voicens de opzet van parDeraaf' 5.2, dUB aIle reeiaterB, ALU·s

en (;roepen tri-state poorten l'yorden 16 bit breed. De DATADUSR, de DA

TADUSL cn de bucs~itch TRISTDSRL en TRISTDSLR wordon dan ook 16 bit

breed. CDdat er nu tech canoea kontakten zijn en om geen mOGolijkheden

voor de oicroprcerarnocring to verliezen, wordon beide databuGsen Daar

buiten uitgevoerd, \Jaordcor ~~LU I en l\I,U II onafhankelijk von elkaar

gebruikt l:unnen lriOrdan. (m met bohulp van het besturings-elo!:lcnt ver

menig"..ruldigingen en dele /l{;'on uit to kUDnon vocren, worden in €len re

kenolemeD~ een 16 bit brede multiplexer (;mLTA) ouder register A en

een 16 hi-fi b~f.'.e tri-atate verbinding v~n deze multiplexer met de DA

TlffiUSL (TKUTATb 0) cpgenomcn•.

nit houdt in dut or zoe {~oepen tri-state poorton in eon rekenele

ment aanwczig zijn, nBoelijk TRISTATE 0, TRISTATE I, TRISTATE II, TRI

STATE III, TRISTBSRI. en TRISTIlSLR. Veer deze tri-otate poorton wordt

de chip 1):1[.097 gebruikt•. llierin zitten zas tri-stc.to pool'ten, \iaarVan

er vier doer ~~n controllijn bestmlrd lrIorilon en de t'l'Iee overigo door

een andere controllijn. Dezo chips bobben minder ruimte nodtg dan de

tot un toe gebTUikto Dt1£094, waarbij iedere poort eon ,eigen controllijn

heeft. De automatioche selektie van de groepen tri-state poorten bij de

len gebcurt in het bcsturings-elemont, waardoor er zee lijnon binnen k~

men voor de tri-state boinvlcading.-

'F.en Al,U-bouwsteen sn74101 ken vier bit verwerken._ Voor oen rp.kenele

mont -.;an 16 bit zijn dUB vior ALU-ehips nodig. De carry verl1crkiIl&van
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fig. 31• B~~t~ring en carry verwerking ALU x,

deze vier ALU bouwstenen wordt verzor~d door 6en cqrry-look-ahead unit

SN74182, volgl;lns de methode van figullr 31. De seloktie net,:;(O:rken voor de

ALU's worden op de besturingsplaat gemnnteerd, omdat we deze dan maar

~enm~~l per rekenorgaan nodig hebben. Voor elke ALU komen de zes funk

tie ~elektie l-ijnen dus van buiten en worden delijnen ALUxFRCP, ALUx-

_OEN, ALU~COUTO, ALUxCGUT1, ALUxCOUT2 enr'lLUxEQUAL naar bui ten ui tgevoerd.

Hierin is X een I, II of III al naar gelang ALUI, ALUII of ZLUIII be

doeld is. pe vierde carry-out wordt in _het besturingselement gegenereerd

met een c~rry~look~ahead unit. Deze manier van carry's bepalen gaat

~neller d~n de bepaling van de carry's door de ALU's zelf. Eovendien

~()U liap lie vierde carry~out ook nl'lar buiten uitgevoerd moeten worden.

Dit Prinoipe is verwerkt in de figuren 31 en 35,
De ~~Qck VBn alle registers wOrdt geCQmbinee~d tot e~n input lijn

dp. CLOCK. VeTder heeft elk re~ister drie besturingslijnen (3 1 ,So en

Clear). De registers B en C hebben elk twee shift inputs (SRSERINPx

en SLSF:RIlJPx) Pon h"ee shi ft outputs (SRSEROUTPx en SLSEHOUTPx). Hi er7"

in is x een A of een E. Register A hrleft tweem~81 zoveel shift-out

puts als de registers D en C, omdat onder dit register de multiplexer



l<IDLTA coplaatst 1s, d1e do inhoud van register A tweo bit Dr;tOr linkB

of rochto verechoven moot kunnon ovorne~en (zie fi[uur 32). Register

Il heert vier shift cutputG (:L3EROUTPlJ, SLSERGUTPDlJ, nRSEHOUTPD en

SRSEROU17Plm) en vior shift inputs (SLSr,RI::PD, SLST~RIl;PDD, SR~-mRI!JPD

en SRSBEII;PDD). 1:1t recistcr is namelijk eon regiotar, dot tHee bit

POl' microinotructio moet l:unn<m veroch'..liven en ber:tost eic'enlijk uit

twee sparta registers. SLSETIOUTPD is het meost significanto bit en

SLSEROUTPDD is hot op ~~n ne neost significante bit. SRSEROUTPD is

het minst sienificante bit on SRSEROUTPDD hat op 66n na minst sit~- ,

ficante bit. Daze n~men z1jn opcenoroon in de ficunr 33, waarin ook

de opbouw von rc(,~stcr D tot uiting kent. De recisters A, B on C

zijn olle opeebouNd uit t\-leO Bchuifreristors Srl7L;19L (l bit). In ver

band !",131'; de beoehikbare ruimto ia 1"egiotor D oPCebouwd uit vioX'

ochujf·,oqriBtere nIr74194 (4 bit).

De raultiplexer ;,'1JU:l~A heoit voor het dolen tto1eO inr\uta (Il;Pf;ffiL'I'AO

en IHP';UVI'A1) en voor hat vermcnic.wldig'cn 'twos inputs (I:;P;.mLTA14

en nrp7'1UYJlA15) no'die: (zie ficuur 32). Do lijnen SM',BEUIPA en INP

lroLT.~1on do 11 jnan SRSBRnWA en IlJPPULr;"A14 w~ren oora - geccmbineerd

ui t{!evoord, maar di t bepcrkt de Gchuifr:lCcelijkheden van recistor it.

Don ken na~olijk Coen niveau Dan do shift inputs von registor A wer

den aane;eboden ofhonl:elijk van eon rnicropl'cgrammalijn. De lijnen

IL1P:rroLTliO, Inp~mLTA1, I11P';UVflA14 en Inp'1JLTA15 worden verbondon zo

ala di t nodig ia voor het delen on vermcni,£'VUldigen. De pibnon 1 en

15 van de gebruikto multiplexers SN74153 moeten aan sarde gelegd

worden.

De besturingslijnen van een rekenelemont worden allo aaneedu1d met

de naam 'ROS'. Sommiee van doze besturlncslijnen kOf.1en rcchtstreeks

~~n hot Incroproeramma, wet in do bedrDdincs11jat von hat rekenele

rncnt is aangeduid ~et de naam MPROO in oen comrnentaar. Is do neom

r,WROC: Diot in het commentaar opgenomen, dan loopt d"ze beaturingslijn

via het besturin€solc~ent van het rekenorcaen.

Van dit rokonelo5ent 1s een bedradint,slijst gemaakt onder de naam

'Bedradingslijat rokenolement baby-oomputer'. Omdat or veal 24-pins

sockets in do Bohakcline zijn opgenemen is do plaatsbopaling niet erg

eenduidig. In figuur 34 is c1aarom een overzicht opgener:lOD van het re

kenelemont gozien vanaf de bedradingszijde. Alle connector contaoten
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CONTACTO CmJTACT1

SRSBRINPA 001 • • 071 ROS1 CI,EAR REG A

SRSDnOUTPA 002 • ~ 072 ROZ2 S1 REG A

snSBHOUTPAA 003 • • O'{3 ROS3 so REG A

SLSERn;}'A 004 • • 074 ROS4 CLI~AR REG D

. l3LS'F~lWV't:'.... ~. 005 • • 075 Ros5 S1 REO D

SLSr:ROlWPAA 006 • .' 076 Ros6 so R3G 13

SRSlilllnPB 007 .' .. 077 ROS7 CLEAR REG C

SRSEIlOUTPB 008 .• ,f 078 Ros8 51 REG C

SL5ERIUPB . 009 .• .. 079 ROS9 so REG C

SLZEHOUTPB 010 .• ·11 080 ROS10 CL:SAR R!~O D

11'1PIIDLTA15 011 .• .. 061 ROS11 51 REGD

IlTP?a.TLTf.l..14 012 .•
(. .~.~

ROS12 so REG D.. Oc~,:

n:P7::UITA1 013 .• .. 083 ROS11 VFRMET IGVULDI GE1J

U1P;:rtJLTAO 014 .. .. oB4 ROS1b DELE!1

ALUIGT~n 015 • • 005 ROS19 n ALU I

ALUIPROP 016 .• •• 0&6 ROS20 53 AJ,U I

AIJUIECUAL 017 .• .. 0&7 ROS21 52 ALU I

ALUISIGN 01& • • oBB ROS22 51 ALU I

019 .• .. 0[,9 ROS23 so ALU I

DATABSLO 020 .. .' 090 ROS24 C· ALU I

DATABSL1 021 • .. 091 ROS25 M ALU II

DATAJ3SL2 022 • • 092 ROS26 83 ALU II

DATliBSL3 023 .~ • 093 ROS27 S2 ..\LU II

DATA13SL4 024 • .. 094 ROS28 61 ALU II

DATADSIJ5 025 .• .• 095 BOS29 so ALU II

DATA:BSL6 026 • .. 096 Ros30 ct ALU II

DAT.ADSL7 027 • • 097 Ros37 TRISTATE 0

DATJ..BSLB 028 • • 09C ROS3B TRISTATE I

DATABSL9 029 .f .. 099 ROS39 TRISTATE II

DATAJ3SL10 030. • 100 ROS40 TRISTATE III

DATAJ3GL11 031 .. • 101 ROS~1 THISTATE BUS RL

DATAIlSL12 032. • 102 ROS4~ TRISTATB BUS LR

DATA13SL13 033 • .. 103
DATAIlSL14 034 .• f 104

DATAlJSL15 035 • • 105 CLOCK
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COUTACTO CONTACT1
SRSERINPr, 036 • • 106 DATABSRO

SllSL'P.mrrT'PG 037, ~ ,. 107 DliTABSR1

SLSERIUPC 038 ~ • 108 DATADSR2

SLSEROUTPC 039 • • 109 DATABSR3

SRSERIUPD 040 • # 110 DATABSR4

SHSERINPDD 041' .. .. 111 DAT.A13SR5

SRSEROUTPD 042' • • 112 1)MTIJ!3st?6

SRSEROUTPDD 043 ~ • 113 DA~_"'FmR7

SLSERINPD 044 ~ • 114 DATADSR8

SLSERINPDD o45'~ • 115 DATABSR9

SL3EROUTPD 046 ~ ... '16 DATABSR10

SLSEROUTPDD 047 ~ • 117 DATABSR11

Al,UIIGEU 040 ~ • 118 DATABSR12

, Aynrr'?op 049 ~ ... 119 DATADSR13

ALo:tT'E'.QUAL 050' • • 120 DATABSR14

ALUIICCUTO 051". • 121 DATAESR15

AIJUIICOUT1 052'- • 122 ROZ31 M ALU III

ALUIICOUT2 053 • ... 123 ROS32 83 ALU III
ALUIISIGN 054 '. • 124 ROS33 52 ALU III

lJ,UIIIcron 055 '. ... 125 R0534 81 ALU III

ll.LUIIIPROP 056 '. • 126 Ros35 SO ALU III

ALUllIEQUAL 057 • • 127 ROS36 C' ALU III

ALUIIICOUTO 058". • 128

ALUIIICOUT1 059 '. • 129

ALUIIICOUT2 060 '. .. 130
ALUIIISIGN 061' ~ .. 131

AL1JICOUTO 062 • • 132
ALUICQUT1 063 '. • 133

ALUICOUT2 064 '. • 134

065 '. • 135
066". • 136

067 • • 137

068 ". .. 138 'MDIRO 8 VOLT ONaESTADILlSEERD
AAImE 0$ .• • 139 AARDE

AARDE 070 '.. .. 140 VOEDINO 8 VOLT ONGF'~'I'.AB!LISEF'RD



zijn doorlopond genurnm~~~ vanaf 001 tot en met 140. Op de bladzijden

73 en 74 is cen overzich~ opgenomen van de connector, rrezien teeen de

fiijkant van de plaat. nit komt ovel'eon met het aanzicht van de '601

deerzijde' van de connctor. Over da contacten 069, 070, 138, 139 en

140 wordt een ongcetabiliseerde spenning van =8 Volt nnar hot reken

clement gevoerd, die doer drie IC"s Lf,!309K gootabiliseerd wordt op

elke plaat apart. Doze voltage regulators en bijbehorende compononten

zijn gernonteerd in de rijen 14 en 15.

:De bcnodiede brecdte van hot complete rekenorgaan heof-t aIleen in

vloed op de carry ve~;erking in hot besturineselement, waar de carry~s

van aIle rekcnelemcnten veruerkt worden. Dit gebeurt door een carry

look-ahead uni t SlJ741f..2~ waarbij olk rekenelement een Gonerate en een

Propaeate l~jn Dflevart ,aneeen Carry-in lijn van het bosturingeolement

ontvongt. Dit eaat goheel volgens,net carry-leok-ahead principe, zoals

dat is beschrevon in de data sheots van de SN74181 on de S~741£2. Ala

we in figuur 31 de ALU chips vervangen door oen rekeDolc~ent, wordt

het zelfde sys~eem verkregen. Voor een rekenorgaan van 32 bit zijn

twea rekenele~enten en ~~n besturingsolement noo~g. We noemon nu hat

minst eignificante r~{enelement de A plaat en het meost aignificante

rekenelement do B pleat.,

De ALU's I en III hebben ~~n chip meer nodig ale in de etandaard

re.konolementen aanwezig is. In het besturincoelement van hot rekonor

gaan worden daze tven ALU chips opgenomen onder de naam ALUx11, waar

bij x een I of een III ia. De carry verwerking tU:s'.sen'~9 rekenele:nenten

en het besturingselement verloopt bij doze t\'100 .ai,U'a andel'S ale in de

data eheeto beschreven is. Deze twee extra JUJU chips werden alloen ge

bruildt bij vermenigvuldirren en delen. Bij aIle andere op~ratiea willen

we ceen last hobben van doze extra chips. Het zou wenselijk zijn als er

va~ aIle drie de kLU's oen oarry-out beschikbaer was over 32 bit. Dit

is te verwezenlijken .door de C~t7 van iedere AIJU ala carry-out to go-
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bruikan bij norma10 cp~rsties, wDorbij de extra ALU·s niot gebruild

worden, tewijl bij het delon C~t8 de eutornati~che funl~ie- en tr1

stetec.clektie vcr~oret. In fieuur 35 wordt a1s voorbeold de carry

vC~1erking von ALU I uitcewerkt, waar daze tweo carry-outs aangegoven

\lorden met de namen C# t ltLtT I (noroaa1) en C# t IItU I (de1en). Bijou ou
de bopa1ing ven de conditio code (zie parobTaaf 6.8.) wordt de lijn

'A :c: 13· gebruikt. Ook daze 1ijn is voor elke .\LU a11een van bo1ang

over 32 bit en \llol'dt due niet verbondon met de twoe oxtra ALU chips.

De lijn 'A c D' is oon open col1ctor-1ijn, die op de besturinesplaat

via een weorstand can de voedingsspanning ce1e[;'d word.t.

De be1angrijkste taken van hot besturingselement zijn de ve~~~

gine van de outomatischa ae1ektia bij vermonigvuldigen en delan, de

ve~;Grking van de maeat si~ific~nto bits van da ALU·c I on II! bij~

vermenicvuldicen 8ndelen en de carry v€lrwerking van a11e drie de

ALU#s. Daarnaost worden in het booturingselemont voorzienincren aan

gebracht veor speciale doeleinden, zoals eon conditie cede register,

eentekenbit roeistor.on een eenheid, die do chift inputs van de re

gisters verzorgt. De opzot van het besturinesoloment ia, afgozien

van de carry vOl'werking, onafhanke1ijl:: va~ de vereiste 'Woordlene;te

van het rekenorcean. Asncezien de carry ~werking voor 32 bit reede

in de vorige paragraat 1s behande1t, is het voleende overzicht uni

verseo1 voor 0110 rekonorganen van x maal 16 bit.

Microprogramma lijnon komen bij hot besturineselement aan onder

de naam ~WROO. Indian e~n funkt1e-se1akt1e lijn afhanke1ijk is van

de microproc:ror.lma 1ijnen 'verrnenigvu1digen' of 'delen', dan \t1ordt de

output van het oe1ekt1e netwerk 'ROS' genoemd. Daze 'ROS' 11jnen wor

den doorvorbondon met bo1cle rekeno1ementen. De inputs on ou'tputs van

het beBturingBe1e~ent, dio a11eon doorv~rbonden mooton worden met de

A pleat WOrden aangeduid met de 'A' voor do input of ouput naam. Eon

IE' voor de naam betekent,da~ je 2 9 input of Ol\tput doorverbondon

\
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moet worden met de D plaat. Ook van de in- cn outputs van hot bestu

rineselem€':nt tlordt m~t de lettors A en B aaneeduid met "'0lke rokon

elementon doze 1n- en outputs vOl'bonden moaten lIorden.

Hot meest significanta deel ven het reistor A Herdt REGAM gonoomd

cn moet twos bit kunnon·bevatten voor de vermenigvildit~Dg. lliervocr

wordt eon S1~74194 eebrnikt, dio dezolfde eieonscheppen heof't uls de

schuifregioto1'o, die in do rekenolemonten veor register A gobruikt t'10l"f+

den. De shift inputs van di t register REGAH l'lOrden niet doorverbondon,

want dit is bij een vermonigvuldig operatia niet nodig en bovondien

ken REGA in do. rekanelomenten dan zelfstandig eebruikt worden veor

echuiIinstrttcties over 32 bit •

. Hat' moeDt Gignif'icanto deal van de multiplexer MULTA \'-tordt MTJLTATI

genoomd en hoof·t al10en bij delen 6lin bit v<.m hot rokenolomont B doer

to BChakolen near ALU 1M on wordt daarom vervangen door eon 2-input

~rD poort, die geatuurd werdt door do microprogrommalijn «delen'. ]e

output van doze lUTD poort rIDLTM1 wordt verbondon mot do minst aigni

ficanto A ingnug van ALUIM. De ovoriRe A 1nf,aneen van ALUIM worden

ean aorde gelegd.

Ook do B ingangan van ALUIi'~ an ALUIIIM "lordon san Dar-de gelegd,

wat evereenkomt met eon positiof g9tal in reeister B en eon positiof

rosultaat van ALUII. Bij vormenievuldigon en dolen, waarbij doze twoo

moest signif'ioante nu ohips gebruikt \iordan, is het recultaat van

ALUIl en de inhoud van register B altijd positief' en lovort dit dl1S

geen rnoeilijlchoden op. Bij andere instructioD wordon doze twae chips

van ALUl en ALUlll niet gebruikt. ALUlM en ALUIlIM krijgon dezelfdo

801ektie-lijncn ala ALUI en ALUlll.

Do 8utomatische installing van de selektie-lijnen van ALUI Gn

ALUlI bij vermonigvuldieon en de autornatische installinG' vpn ,Je:':'$-irek

tielijnen van AtUlIl en de aotivor1ng van 6~n van de groepen· tri-o,c.:.rte

poorten 0, I, or III bij delen is besohreven in de paragrafen 5.3. on

5.4. Doze selektio networken ziju in hat becturingselemcnt gereali

seord, zoals ze in de figuren 18 en 23 zijn opganornen.

Hiermee zijn de belangrijkste takon van het bestur111l;:selcment be

hondeli. Enkele speciale voorzieningen, zoals het conditio-code rOGister

worden elders in.dit verslac behandeld. Alle inputs en outputs, .die voor

doze voorzieningen nodig zijn, z1jn reeds opgenomon in de bedradings-



CONTACTO CONTACT1

ASLSJJ:R!NPA 001 • • 071 J-WflOG1 CL1:AR R::'-;G A
~'.", ...

BSRfJERI!IPA 002 • • 072 MPROG2 81 r-.:EG A

DSLSEROUTPA 003 • • 073 I.7PROC3 SO REG A

ESI.DEROUTPAA 004 ., • 074 ~!PROG13 SaIFT INPU'l' REC A

snSEROUTPA~l 005 • • 075 !JIPROG14 SHIFT InpUT REG B

SRSERCUTPAAi·1 006 • • 0'76 l>lPROG15 SHIFT IITPUT REG C

ASLS;mIlIPI3 007 • • 077 !.fi>ROG16

BSRSERINPD 008 • •• 078 MPROG17 VERlr.muGVULDIGEll

BSLSEROUTPlJ 009 • • 079 f,rPROG18 DELEU

AALUIGEli 010 • • .080 J,U),ROG19 tr! ALU I

AALUIPROP 011 • • 081 MPROG20 s3 ALU I

DALUIGE£1 012 • • 082 I,iPROG21 S2 ALU I

BA!,UIPROP 013 • • 083 MPROG22 s1 ALU I

ALUI EQUAL 014 • • 084 l'1PROG23 SO ALU I

ICOUTq . 015 • • 085 I,!PROG24 C' ALU I

ICOUT1 016 • ., 086 MPROG26 S3 ALU II

ICOUT2 017 • ., 087 MPROG27 82.ALU II

ICOUT4 018 ., ., 088 MPROG30 ot ALU II

ICOUT5 019 • .. 089 l,uIROG31 14 ALU III

ICCUT6 020 • • 090 1',filROG32' 53 !lLU III

ASLSERIHPC 021 • • 091 !.WROG33 52 i\LU III

BSRSERIrITIC 022 • • 092 lM>ROO34 51 ALU III

nSLSEROUTPC 023 • • 093 l1IPROG35 so ALU III

DSLSEROUTPD 024 • • 094 MPROG36 ot ALU III

AALUIIGEll 025 • • 095 MPROG37 TRISTATE 0

A.I1l.UIIPROP 026 • • 096 MPROG38 TRISTATE I

DALUllGE1~ 027 • • 097 ltIPROG39 TRISTATE II

13ALUIIPROP 028 • • 09£ MPROG40 TRISTATE III
Al,UIIEQUAL 029 • • 099 VLPROG41 TRISTATE EUS RL

IICOUTO 030 • • 100 Y.1PROG42 TRISTATE BUS LR

IICOUT1 031 • • 101 MPROG43 SET CO}IDITIE CODE

IICOUT2 032 ., • 102 MPR0G44 SET TEKElIDIT

IICOUT4 033 • • 103 DliTAREADY

IICOUT5 034 • • 104 CLOCKA

IICOUT6 035 • • 105 CLoeD
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CONTACTO COlrtrnC:I'1

AALITIIIGBN 036 • • 106 ROS20 53 ALIT I

AALUIIIP110P 037 • .. 107 ROS23 so ALU I

BALUlIIGBN 038 • • 108 BROS24 0' ALU I :B

BALUIIIFHOP 039 • • 109 ROS26 53 ALU II

ALUIIIEQUAL 040 • • 110 ROS27 £2 ALU II

IIICOUTO 041 • • 111 DROS30 C' ALtJ II B

IIICOUT1 042 • • 112 R0532 53 ALU III

IIICOUT2 ' 043 " • 113 ROS3~ 52 ALU III

I!ICOUT~, 044 • • 114 ROS34 81 tLU III

IIICQUT5 045 " • 115 ROs35 SO ALU III

IIICOUT6 046 • • 116 AROS36 C' 1.LU III A
QUOTlm!TO 047 • • 117 BRos36 C' ALU III D

QUOTII:IIT1 048 • • 11£ ROs37 THISTATE 0

AJJun3IGN 049 • • 119 ROS38 TRISTATE I
, ALUIISIGH 050 • • 120 ROS4° TRISTATE III

ALUIIISIml 051 • • 121 ASRSEROUTPD
SIGNRSGALAST 052 • • 122 ASRSPROUTPDD
SIGNREGBLAST 053 • .•. 123 MASK8

SIGNREGCLAST 054 • • 124 MASK4

SIGKREGDLAST 055 • • 125 MASK2

CONDCODE8 056 • • 126 MASK1

CONDCODE4 057 • • 127 BRANCH

CONDCODE2 056 • • 128
CONDCODE1 059 • • 129

060 • • 130

061 • • 131

062 • • 132

063 • • 133

064 • .. 134

065 • • 135
066 • • 136

067 • • 137
068 • 136 VOEDII1G 8 VOLTONCEST~3ILISEERD

.
•

AARDE 069 • • 139 AARDE

AARDE 070 • • 140 VOEDrra 8 VOLT ONGESTADILISEERD



lijst ven bet'·bQsturingsol~mont. D£;za bcdradincslijot wcrdt 'Dedre-
....."_.~~

dingslijot besturingsoloment rekenorgaan baby-computer' ccnoemd. Tot

nu toe is oneevee~ 3/4 V8D do aanweziGe co~tacten in gebruik. Op de

pagina#s 79 en 80 is een over~icht gogevan van daze oonnectoe, gezien

tcgen d(~ 'soldeerZiijde' va:o cie connoctor san.

6.6. Samenstelling rGkenorgaan 32 bit.

Voor een rekenorgaan van 32 bit zijn twee rekenelemnnten en ~6n

besturingselement nodig. Om een compleat rekenorgaan to krijgen cooten

de volgendevcrbindingen garnaa~ worden.

AIle inputs van de rekanelementen en het bo~turingsclenent, die met

de noam r~ROG zijn aangeduid, wordon rechtstreeko met de output van de

microprogramma-cenheid verbonden. DAT~BSR en DATADSL hebben beida 16

contacten op plaat A en 16 oontacten op pleat B. De verbindingen tus

sen a.e platell olldc1:r-lirig zi jn in dlj volgEmde tubel vermeld.

13esturingselemont pin pin Rekeneler.Jent B

13SnSERIUPA 002 001 SRSERIl1PA
c

BSLSEROUTPA 003 - 005 stSEROUTPA TEKmmIT

13SU3-r::ROUTPAA 004 006 SLSEROUTPAA

13SRSERIlIPB 008 007 SRST.;RI11PB

BSLSEROUTPB 009 010 SLSEROUTPD TEIillNBI'l'

SRSEROUTPAAr~ 006 011 INPMULTA15

SRSERQUTPAH 005 012 INPlroLTA14

BALUIGEN 012 0'15 ALUlGErl

BALUIPROP 013 016 ALUIPROP

ALUI'SQUAL 014 017 ALUIEQ.UAL

ALUISIGU 049 018 ALUISIGN

DSR:3ERIIiPO 022 036 SRSERIrIPC

BSLS:SROUTPC 023 039 SLSEROUTPC TIXENBIT
B~~L0'!"'ROUTPD 024 046 S!,SEROtJTPD TZKmTBIT

BALUIIGEll 027 048 ALUIIGEN



82.

13eatuxingselemant pi!! pin Rekenelement B

DALUlrrROP 028 - 049 nLUIIPROP
AJ.,U:U 51OU 050 - 054 ALUIISIGl:
ALUI IE(1U.AL 029 - eso f.LUIIEQUAL

I!COtJT4 033 - 051 ALUIICOUTO

IICOUT5 034 - 052 ALUIICOUT1

IICOUT6 035 - 053 ALUIICOUT2
DALUIIGEN 036 - 055 ALUII lGEN
BALUIIIPROP . 039 - 056 ALUIIIPROP
ALUIIIEQUAL 040 - 057 ALUII IEQUAL
IIICbUT4 . 044 - 058 ALUIIICOUTO

IIICOUT5 045 059 ALUIIICOUT1
IIIconT6 046 - 060 ALUIIICOUT2

IOOUT4 018 - 062 ALUIOOUTO

IeOUT.5 019 .- 063 ALUICOUT1
ICOUT6 020 - 064 ALUICOUT2
ALU!II~IGN 051 - 061 . P..LUIIISIGri

ROS20 106 - 086 ROS~O S3'lILU I
ROS23 107 - OE9 HOS23 sO ALU r
BROS24 106 - 090 RO~24 ot !lLU I
ROS26 109 - 092 ROS26 53 ALU II
nOS27 110 - 093 ROS27 52 ALU II
BROS30 111 - 096 ROS30 Of ALU II

ROS32 112 - 123 ROS32 s3 I1LH III

ROS33 113 - 124 ROS33 82 AtU III

ROS34 114 - 125 ROS34 51 ALU III

ROS35 115 - 126 ROS35 SO !ttl III
mWs36 117 - 127 ROS36 ot ALU III

ROS37 118 - 097 P.OS37 TRISTATE 0
ROS38 119 - 098 ROS38 TRISTATE I
ROS40 120 - 100 ROS40 TRISTATE III
CLOCKB 105 - 105 olock



~esturingselem6nt pin pin RokenelcoE'nt A

ASLSEHHWA 001 - 004 SL~~L:RI!JPl~

ASLsIatHrPD 007 - 009 sL[)EiLIJ"Ii:)13

P.A..LU1.GE,11 010 - ()15 ALUIm~;N

AAIJUIPROP 011 - 016 ALU:CP1WP

ALun~C)UAL 014 ... 017 ALUnx'uiU..

ASLSERIKPC 021 - 038 SIJSBI-~IlrFC

ASRSIIDOUTPD 121 - 042 SRSl~f:OUTPD

ASRSERtliUTPDD 122 - 043 SRS-r.::IWU~;:PDD

QUOTIENTO 047 044 ~1~Sl~I~IJTPI)

QUOTIENT1 048 - 045 DL8El1II'II<.DD

AALUIIcmN 025 - 048 AT..UIIGT'lJ

AALUIrPROP 026 - 049 ALUIIPEOP

ALUln~QUAL 029 - 050 llLUI nX[UAL

IICOUTO 030 - 051 ALUIICOU17O

IICOU'l~1 031 - 052 ALunCCUtr1

IICOUT3 032 - 053 AI.,UJICGUT2

AALUIIIGEIl' 036 - 055 ALUlrrG~;n

AALUIIIPHOP . 037 - 0~5 ALUIIIFIWP

ALUIIIEQUAL 040 057 ,....LUIIr:r;:UAL

IIICOUTO 041 - 058 ALUIIICOUTO

IIICOUT1 04! - 059 ALUIIICOUT1

IIICOUT2 043 - 060 ALUIIICOUT2

ICOUTO 015 - 062 Al..UICOUTO

ICOUT1 016 - 063 !LurCOU':P1

ICOUT2 017 - 064 ALUIC0UT2

ROS20 106 - 086 ROS20 S3 ALU I

ROS23 107 - 089 ROS23 so l,LU I

!.tpROC24 085 - 090 ROS24 C' ALU I

ROS26 109 - 092 ROS26 S3 ALU II

ROS27 110 - 093 ROS27 52 ALU II

MPROG30 088 - 096 ROS30 C' ALU II

ROS32 112 - 123 ROS32 s3 J..l,U III

ROS33 113 - 124 ROS33 S2 ALU III

ROS34 114 ,. 125 ROS34 81 ALU III

R0535 115 - 126 ROS35 SO ALU III



Bastnringselement pin pin RokeJ.\alement A

AROS36 116 127 110836 C' ALU III

ROS37 118 097 ROS37 TRISTATE 0

ROS38 119- 098 ROS38 TRISTATE I

ROS40 120 100 ROS4° TRISTATE III

CLCCKA 104 105 CLOCK

Rekoneleoont ]3, pin pin Rekenelemen"t A

SRSEROUTPA 002 001 SRS}:::RINP11

SLSF.RDW11 004 005 SLSEROUTPll

INPlm1TA1 013 005 SLS};1l0UTP11

INPrmLTAO 014 006 SLSEROUTPl1A

SRSEROUTPD 008 007 SRSERINPF

stSERII1P:B 009 010 SLSEROUTPD

SRSEROUTPAA 003 011 INPI:TULT1115
SRSEROUTPA" 002 012 IlJP:mLTA14

SLSEROUTPD 046 0,3 :CIPHULTAl

SLSEROUTPDD 047 014 INPrroLTAo

SRSERINPDD 041 - 020 DATABSLO

SRSElUNPD 040 021 DATABSL1

SRSEROUTPC 037 036 SRSERINPC
SLSERINPC 038 039 stSEROUTPC

SRSEROUt.rPDD 043 040 SHSERINPD
SRSEROU':'PD 042 ·<'{4,1;' " SRSBRINPDD

SLSERIliPDD 045 046 SLSEROUTPD

SLSEIUNPD 044 047 SLSEROUTPDD

De uitlezing van de registors gobeurt in hat definitieve ontwerp via

de databus. om hot mogelijk te maken de inhoud van de registers te

weten 1iijdans hat uiiprooel'on van de216 ochnkeling, moet de informat1e

rechtstreeks van de chips gohaold woruon. D3StoO wordt aan de outpu.ts

van aIle regist-ers dl'cden enwrappod, cia niet in de bedrad1neslijst

voorkonlO.n.



6.7. Overflow en tekenbits.

In paragraaf 2.4. is een schakcling behandold, die de ovorflow de

tectccrd bij optollen cn·aftrok}cen. nit z1jn ook de enige instructies,

wwarbij overflm. kan cptreden. De overflow dctectie schakeliuc heeft
,J

nogal wat tijd D~dig om de overflow to bepalen, naoolijk 36 noce. typi-

cal, nadat het tokenbit van ALU ! bekend is. Daze tijd moet opgoteld

worden bij de tijd, die nodig is voor de uitvoering van de inGt~ctie.

Om deze grote vartrac,ing to vormijdon l-lordt eon aparte instructie ingo

vocrd p wasrin de overflow en de conditie code bopnald werdt. l)a~rvcor

moetcn de tekenbito van de inhoud van de rogistors 11 en 13 en hat teken

bit, de carr,y-eut en de operatiecoco van ALU I onthoudcn worden. Doze

manier van worken heaft het grote voordeel dat de funktie-selektie van

de At~ in de ins+'ructiet die de conditio code bepaalt, Diet eolijk heeft

to zijn nan de fvyj~tie-selclctie in do instructie, die de optol- of af

trekopdracht uit"Toert. Er kont dua een staLdaord-instructie voor de be

paling van de conditie e01e. Voorlopig ken de ovorflow en de conditio

oode ~11oen b~p ..al d !;Yorden bij :i..nst!'1J.ntiGs in .ALU I. !ntlien 1:.91: nodi&;

blijkt em dit ook met ALU II of ALU
o
III tekunnon doan, moot or oon extra

tokenbit registor, overflow-detectio-netwerk en oeD conditio cede regis

ter in hat besturingselement opgenomen worden.

Het tekenbitrogister 0 onthcudt de tokenbits van de inhond van de

registers At B, C cn D uit de vorige inotructie. Het tekenbitregister I

bevat h8t tekenbit, de carry-out, de toestand van de lijn A:::oJ3 cn de op

cratiecoae van ALU I. De operatiecode wordt bepaald oet de funktie-Gelek

tie lijn 53. Doze is namelijk heog bij op·~ellen en laag bij aftrekken,

overeenkomstig do eis bij overflow dctectie. Beido tekenbitregisters wor

den gestuurd met de microprogrammalijn SET TEKENDIT. Voer deze beide re

gisters worden vier-bits schuifregisters SN74194 gebruikt in verband met

de uniformiteit van hot rakonoTgaan en de bekende oigenschappen.

Het everflow-dotectie-netwerk van ALU I bepaalt de overflew aan de

hand van de inheud van de tokenbitrogieters 0 en I. De schema's van de

tokenbitrogisters en het everfl~i-detectie-netwerkzijn epeonomen in de

figuur 36.



6.8. 'Condi'tie cod" ror,ister.'

Da conditio oode eoeft san of een getal positief. negatief of ge

lijk ean nul ic. TIij opt~llen en aftrekkcn wordt bovendien door de con

ditie code eon cvon1iuele overflow DDn~ageveD. 3ij oen Compare instruc

tie t-:ordt de fu)')ldie-selek·tie van ALU I op subtract eezet. P.ls de inb.oud

vah de registers A an D gelijke tekens habben, ontstaat de volgende to

bel voor de conditie oode.

COUTALUnJ A to B . Conditio coda

It &II D 1 1 8
, ,

A <B 0 0 4

A :> D 1 0 2

ovorflow 1

13ij "Iclko instructie:;: de conditie code bepaalt '1ordt en wat de conditio

code (len pllooiE)(l EHJl1Geeft l'JOxdt beiwndeld in de poraGTaf'en 8.4. en 8.5.

Voor he~ conditio 000.& reoster ,-1ordt cen sr74194 gebruikt, die be-

van het conditio code rab~stor wordt aan de microprogra~~a cannatd aan

geboden. Bovendicn wordt doze output door can maskernetwerk eeotuurd,

waarmee suel bapaeld ken worden cf ean Eproneopdracht uitgevoe~d moet

word~n of Diet. Het rnicroprcgra~~a b1edt bij eon conditionole sprongop

dracht een 'masker' aan, bijvocrbeold 12. Dit betckent dan da1: er ce

sprongcn moet "1orden ala A kleiner of {?;clijk aan B is. De output van het

maskornetwerk wordt ook aan hat microvrorea:nma aangeboden. De schakeling

van het oonditie code reGister en hat maskcrnetwerk zijn opgenoman in de

figuur 36.



I'>llJ RLLtIEQr-,U.L 014

"to3 t1P~oC;l.O ...!I

",o0
(U),U N'TIn III

0O:!> "LUISI(,N 040

TEKENBITREG

8~L~ERouT"P.D

o SL set( ()UTP c
8 SL 'i.E /to",,-P.e.

6 SL !.ertou.rP A

t1/'1toG- 41.{
('>£iT" j!iI.<e-N6rr)

-'I

-I~

1

TEKEN8!TREG o
1- L...-,o

J 'I '.
1

1-

I' 1'1 /.) II.

o~- 5/6 N ~E' G- A L1'\ ".f

oS~-"I(,H REG- 5 L.<l'"f

"o"i_SI(,N REi6-C- L 'I""

Off_ ~ /6(,{ RE'"(rD !-Pl"'(

- -l-__----l

(ONor B

(j g '{ '3

C ,: CONOCOOEREG I
MPROc, 4;

(SIrT tONo,nEO" t • .:JC:)

/I 13 II{ lfi

I +- ~

'lOCI( INlle

11•., + __+__~

11.(-------------+------1

.1.6 -..

I1T-BRF%N CH

fig. 36. Tekenbit

-------------,--+---1-----+--. t-------- [OND (oOE g

+-_+-!~_~_~ (oND cooe-I.{

COND (oO~ l

Co NI)(OOtr 1

~1L- Q.~
MR~\ • i r~·~

v , registers, cor,ditie

• SfS'f' L'lteI\N'~ code register en

_____________________~ maskernetwerk.

113MAS;( lJ

MMI-(L(

MAS\'{ 1

MASt(1



88.

7.. 1. ])oorlooptijdon Van de componontan.

In C!.o~;El parat::rDflf zijn do vortro[;ingstijdon vande bouHs·tonon van

de firma 'rexas InGtl'urnonts opg"momen. Do andora febrik.3nten geven prak

tisch dozalfde opacification. Do e:ee;Elvons Vatl do t't'i-state poorten zijn

van dCl firma lLeticl1Hl Semiconductor. Do eebroiktp afkortinccll1 hebbAn do

volgEmdo betokeni::>:

t pLIl 0;:- propagation delay tirilO, 10\v-to-high-levol output~

t pHL '" propoGotion delay timo, hich-to-lovl-levol output;

tyro '" typical Pl'Opot':<3tion deley timo.

max. "" ffi<.lximum p·t'opagoticn delay timo_

;;;61' AlrU-chip SIn 4181 coaft do volgendo vortraeineatijden bij hot

verandercn van do input.
---

para- tormeal Schot1ky

motel' from input to output tos·t conditions typ max typ max unit
t pLH 12 1C 7 10.5

t 'II. C Cn+4 13 19 7 10.5 nseepl' n
1-1;

i~ r- o V 13 19 7 12 IpLH
tpH.L C any IiI smt or DIPJi' mode 12 1e 7 12 Inscc,n

8
It S CI s1t= 0 V 13 19 12 I

pLl1 2
noee It pHL any A or B 0' S3''''So=40 5 V (:::ua mode) 13 19 7.5 12

t "'I" f"" f'!' o V 17 25110.5 15 IpLll ".""v3CUO"'"
t any !l. or B G' ... C'! -4 r::v (IlIFF mode) 17 15pHJ., u2"'''1- • J . 25 10.5 nsee I

t pLH r.ln s 2=S1 == o V 13 19 7.5 12 I
t pilL DDy A or It F' S.=.""SOc4- 5 V (~UH mode) 17 25 7.5 12::. usee I
t 1'!:=S3aSO= o V 17 25 10.5 15 I

pLH

naao It
pliL any A or D pI S2"'S1;::4.5V (D!FI<~ mod(') 17 25 10.5 15

t
pLIi r,r=-S2",S1r. 0 V 28 42 11 16~5

t
pIll, Dny A or B ony F 83<.=80-=4.5 V (SUH mode) 21 32 11 16.5 nsee

t
pLlI I1.eS3=SO0: o V 32 48 14 20

t pIlL nny A or D any F S2""S1 ""4. 5V (DIFF mode) 23 34 14 22 noee



para- normanl Schottl~;]'

moter from input to output test cO:lditiona tY!l max t:t-p twx unit

t
pLH 32 48 14 20 nsec

t
pIlI·

any A or B any F r~= 4.5 V (log. 23 34 14 22

t
pLll l'r'--:S3=SO= 0 V 35 50 15 23

t any A or J3 Ii =: B S2==S{~4. 5V (D!FF mode 32 48 20 30 necepEL
t ? ?

t
PU1

ii or any S any F 1 ? nseepIlI,

In de datashects is niet vorm3ld, hoo groot do vertragincstijd 13 van'

~6n 'Van de selektie inputs (f.r,s3,s2'S1'SO> tot de output i'. Uit i~ot

hlokschema van de s:n41 £1 bli jkt, dat de sol ektieli jn en S onC3V0CI' do

zolfde vertraeingstijd tot de output hobben als ~~Il Vall de inputs II of

B. i'le nomen voer de ver-trDgingstijc1 (typical) VOL de zelektielijx)()l). S

tot de output F 32 nsec. (Sctottky 14 nsoe.). Do vertvagingstijd van

de 1,1 input tot de output F is kleiner, maar di t is hior verder niot van

belang.

De carry-look-ancDel un!t SN741L2 heeft de 'lolgendc specifico-tios:

HOTr.JaDll Scnottl:y

parameter frou input to output test conditions typ r!1CJ::< typ rome unit

t t·'_PI._P'_ 0 V 12 16
1

6.5 10pLlI . 0- 1- 2-
1; C c GO=<G1==a2~4.5 V 15 19 7 10.5 nsee})1.'1t n n+xyz
t

pLli 8 10 4.5 7 .c I-
t P'orGf C 9 11 4.5 "

,
pm.. eny nsaen+xyz

t 12 16 5 7 r-
pLli .. :;

tpHI, n' ;) lor 5' 0' or pi 15 19' 7 10.. 5 nsee, 1'" 2
t

pLH P,=P2=P3"" 0 V 12 16 5 7.5
t

pHI. any G~ 0' Of"" 4.5 V 15 1° 7 10.5 nseex /

t pLE 12 16 4.5 6.. 5
t

pID.. any ?' p' P'= o V 15 19 6.5 10 nseex x

Voor de conbinaties van de ALU·s an de carr.y-look-ahead units met vol

Iodice look-ahead carryvertlerking worden de volgende vcrtrag1ngstijden

verkregen bij eon ADDITION instruetie.



I
sec)

90.

typical addition time

PACKAGE COUnT total addition total addi ti on

no of bits SN 74(s) 1C1 SN74(S)182 time normal (nsec) time Schottky (n

4 1 24 11

8 2 36 18

12 3 1 36 19

16 4 1 36 19

32 8 3 60 28

48 12 4 .60 28

64 16 5 60 28

De vertragingstijden bij een SUBTRACT instructie ZlJn 5 (bij normale

ui tvoering) tot 3 (bij Schottky ui tvoering) nsec. laneer~ Voor een .A.LU

met volledige carry-look-ahead verwerking kunnen we van aIle inputs

(inclusief de selektielijnen S) een vertragingstijd van 65 (Schottky

31) nsec. verwachten. Deze tijden worden dan oak aangenomen voor de

vertragingstijd van ~~n AID in de paragrafen 7.2. en 7.3.

Ret 4 bit schuifregister SN 74194 heeft de volgende specificaties:

normaal schottky

para:neter from input to output test c ond.i t ions typ max typ unit

t pHL Clear output C = 15 pF, Rl = 4(~ 19 30 11 nsec1
t pLH 14 22 9 nsec

r

t Clock output C = 15pF, Rl = 40On. 17 26 10 nseepHL 1

en de SN74198 de volgende:

normaal

parameter from input to output test conditions typ max unit

t Clear output C = 15IJF, R = 40 On. 23 35 nsecpHL 1 1
t pLH 20 30

t pHL
Clock output C = 15pF, Rl = 400!l 17 26 nsec

1

Beide registers hebben de volgende input voorwaarden nodig om goed te

kunnen functioneren:



}!crl'laal schottky

min. min. unit

\'Iidtb. of clook ell' olear pulso, t w 20 12 naGc.

!'Tode oont:rol 30 12

Set up time Serial 011;1 ),x:1'a1101 data 20 10 nSElc.

Cloar inac·l;:i.evo stoto 25 15
-

Hold tilT.a Eft onjt input, \lold 0 2 nsee.

l:u vo1gt een lijat met bomlstenen, die alleon in hat oesttu'inga

elemont gobruikt 'l"101.·d.on voor de divorce bestu.:ringen.

pare- Normael Schottky ~
bom-wt OEl11 motor test conditions tyl' max "GYP max unit

SH7400 t
pHL

C.. = 15 pP, R1-= 400Jl 7 15 3 Sr,L

t pLH 11 22 3 4.5 1 ne.o.
SN'l404 t pHL 6 15 3 5 I

4.5 no.c.lt nUI C "" 15 p1i' Rll# 400SL 12 22 3. 1
~ ,

S141408 t
pLH 17.5 27 I

I 11600.1t C1= 15 pF, 111= 400n 12
~'l')HL

Sfi7420 t 8 15 3 5pHI.

t LH Cll:: 15 pF, HI"" 400Sl 12' 22 3 4.5 nEleo.
p

SN74b6 t pHL 13 22 11 15
t C1= 15 pF, Rlm 400n 18 30 10 15 naoo.pI,H

Do multiplexer SN74157~ die ook alleen in hat besturingse10ment

gobruikt wordt, heeft de volgcnde specificatios.

parameter froT:'! input testoi;lnditiona NOr;laal Sohottky

t~rp max typ max unit

tpI.II 9 14 5 7.5
t pHL Dbta C1'" 15 pF, RI':: 400n 9 14 4.5 6.5 nsec,

t pLH 13 20 8.5 12.5
t En!lble Cl'" 15 pF, R1= 400J\. 14 21 7.5 12 DElee.'pm,
t

pLH 15 23 9.5 15

t "1 Solect 01= 15 pF, R1= 400~ 18 21 9.5 15 neece,
piAJ



re 4-1ine-to-1-1iu~ multiplro~~r 51174153 \llorcit in de l'ckonolementon

els :'mI.TA cebrui!::t e~ ctzeft do vol(Jo:1(l.e vortra({ingen in het dotapad van

t'coeict ur P••

11ormo.ol Sehc1ttky

paramoter frem input test conditiono typ max typ mox unit

t 12 18 6 9pLH
t pmJ Data C1'" 15 pF, R1"= 400.n. 15 23 6 9 noce.

t
pLH 19 30 10 15

t:pHL Enable C1":O 15 pF, Ill'" 400n 15 23 9 13.5 Deec.

t 22 34 11.5 18pLH
t Select Cle 15 pF, R

l
". 40051 22 34 12 18 neco•.pm..

In do groopnn tri-s~ata poorten wordt hat hex buffet' D~6091 go

bruikt, die de volgende eigenschoppan heeftc
--

Normanl

parameter frOm to typ max unit

\'!JH
10 16

tr)lIT. Data output 16 22 usec.

t 1l! Output 1 Hic:h impodance 6 11

tOR OUtput 0 state 16 '27 ',Osee•.
tUt High impedance Output 1 21 35

tHO etats Output 0 24 37 usee.



· .

'l.2. Rekcntijden met nO~'malo bou'do'teuen.

In de2io paragrnaf \'!crclt 0,,1 tijd borekend t die voc·r de ui'~voering

van eCl1 laic1"binstruoticf me'/; normale T.T. L. boullstenon nodig iOe Do bo

aturing van aet rGkenore~ar. met bohulp van eon microproGTomma vcrloopt

in de EchDkoline zclf zeals aat besprokon is in paragr3af 5.7. Bij dit

ontwerp is echter g-con centrale klok aamlezig t meal' wrodt de klok afga

laid van do I1jn DATAP~ADY van het mieroprogramma. Dez~ l1jn wcrdt hoog

ais eon nieuwe microinstruetio geldig wordt on volt af vlak vcordat oen

volgonde ~ieroinstructie op dQ microprogramma-lijnon versehijnt. De

cleek wordt dan verkrog~n door de lijn DATAE3ADY te 1~verterG~. Meer 0

ver do mieroprog:ra:nma eenheid volet in pO¥'Cl[;%'aef 7.4.
De rninimale breodte van ds elockp't'.ls bij de regis"ters SH74194 on

SN74198 is 20 neec. cn de rnay..imale doorlooptijc1 van de clock tot de out

put bij deze recistero is 30 noeo. Ala ~lr %'in voor gozorgd wordt, dat de

clock: rnini:naal 30 DSCC. lang' hcog is, hoeft de dOC1'looptijd van ue regis

ters niet meegerekend te worden bij de b~rekening van de benodicde tijd

veor hot ui tyoeren "lcn eon mic'\'oinstruct;io, WIant VCOl.' 61le inputs v",n do

registers eoldt thold~ 0 nsev. Wel.moet eon set up time van 20 nsee. be

rekend. werden veer do parallol on seriel datoillput13.

De vertragingatijd van een ALU van 32 bit broed is typical 60 nsee.

veor een ADD inetructie. Deze tijd is 65 nueo. voer oon SUBTRACT instruc

tis, wet tevena do grootste vcrtraging van input cn selektie tot do out

put is, die ken optroden bij sen ALU. B1j ADD en SUBTRACT ins~ructies .

mooten namolijk de roeeate ca1~Y·B doorgegeven worden, terw1jl bij loei

sche instructies helcmaal geen carry"s bcpaald hooven to worden. Voor

de normalo T.T.L. ui-tvooring von do ALU ~lO::dt due 65 nsec. (typical) ber
rokend, vona! het moment dat do datainput cf de eelektie bekcnd is. In

tegc:lstelling tot de normale vertrogingstijd (typical) wordt de marirna

1e vertragingstijd van een ALU van 32 bit 'breed. niot vo:rmeJid in de data

sheets. Deze maximale vortragingstijd wordt verk~egon ele in ocn J\LU

chip de p' of G# lijn rn3ximaol vertraagd wordt (8 nsce. extra) on de
y. x

cLAuraTx (SH741c.2) in rekeDolement .Ii zijn p" of 0- lijn maximoal vor-

traagt (4 naco. extra) doorgeeft oan ctAU!JIT7J~ in hot 'bestur1ngselement.

Deze unit bestuurt de carry-look-ahead-unit in rekenclement B met een



typ max

22 34 ns.ao.

GS. 90
16 22

16 22

20 20

139 1BB usee.

seleot - output

data - output
data ... output

data output

detasetup time

sn74153
1<'"'74181

m:8097

DH8097

SU74194/E

t<1ULTA

.ft.LU I

TEIS'F.aSLR

earry-in lijn, wet 2 ~Dec. lanffer ken duran ala normaal. Voordat doze

c3rry-in lijn invloe~ hC9ft op het resultaat van.de ALU, wOrdt hij eeret

nog ver¥lerl>:t doer de cB:t>ry-look-aheoa-uni1; in l~ckenalement j) (4 naoc.

extra vertraeinc) t waarrw do 1aatsto Al,U-chlps oen carry-in krij[;on, die

rrun:imaal 6 111300. extra t~.jd '.10ttie hobben om het reoultaat hiori;'l.'Jn DDn

te paGsen. Voor de maxirM;l.le vertrocingstijd voor Gon Al.U van 32 bit breed

"lordt daarom 90 naoe. gorckend (65 .;. 8 .. 4 .!. 2 + 4 + 6 nsee.).

Nu wordt de tijd berekond, die nodig ia voor hat uitvoeran van cen

microinstructie met !lLU I J waal"bij hat reaultaa.t ylll TRU/I'ATE 0 in 6~n

van de regiatel's C of D geplaatat meet worden. De langste lISe loopt

door de multiplexer tIDLTA.

Reg C of D

THIST:l.TI:~ 0

In de tijd, dat de data door d~ mUltiplexer ~mLTA leopt z1jn de f~ktie

aelektie lijnen von ALU I ook·door'de multiplexer SELALUIEUII gekomen..

De tijd, die nodig is om met ALU II een microinetructie _it te voe

ren, l-:aarvan het resultaat via TRIS''i'NJ.'E II in ~~n van de registers A of

n ceplaatGt moot worden is 135 neco. type (max 181 ns~e.). Het enice

verschil me1i ALU I is namo11jk datvin plaats van de vertracing van do

data door onUtiplexer !'TIl.TA (SN74153) nu d9 vertraging van de funktia

oolek-tie l1jnoD van ALU I! door een multiplexer SN7415'1 eerekend moet

worden (typ 18 naeo, max 27 Deeo. soleot to outpQb.).•

Hu wordt de tijd berekend, die nodig is om een m1croinatruot1e u1t

te veeren met alIa drie de ALu·s, waarbij het resultaat via TRISTATE

III in ~~n van de registers C ot D geplaatat moet worden. Do langste we
weg loopt weer via de multiplexer j~TA.Wa vinden de tijd door bij de
tijd van ALU I de vertragingst1jd van ~dn ALU op te tellen. Voor een

lnatruet1e met ella dria de ALU's zijn dUG 204 naeo. (typ) nodig. Do

ma7~male tijd voor deze bewerking is 278 neeo.



nsec.

19
11

25
maxtyp

. 17

15

9

to

C
n+x,Y', z

any A e~ B

any P; or G~

p" or Gilt

F741(;j,

F7/;101

F74182

ALU chip

CLlIUi:tt.rx

CLAU1:ITX{·i

D(., t1jd., die ncdig iz voor ~~n ver!lwnigvuldicslag if; korter, omdat

datA do inf'I't:'r.JIJt:1.c niut ch·ox (ll3 busm·;i tch hoeft te lopen, -toI'l'iijl do au

tomntL:.lohc cele1d1:!.e van ALU ! en II tot stand 10 gokomer. iii de tijd, (lat

do inro~matie cloo:' do nul tiplexer IIUf.JTA loopt. Voor ~~ voroonie;vuldiG

tJlnf: zijJl dUD 1Cc POGO. (na;..: 256 nS(lc.) nodie. De benodicdo tijd voOl'

eon oomplete vcrmcnigvuldic1ng no het laden Van de ref;iotors is dan

16 x ( 168 + 30 ) ~ 3500 ~se¢.

Veo%! ~6n do01016g \iordt de beTokening ingm-J'ikkelder. Berst moet uit

gerekend tlordan Hon)je~". de C81"17-outs van de liLU~EJ bekcmd zijn, vlsnt de

ze bepalon de sc1cktie van do volcenda AT...U of de groopon tri-state pOCoX'

ten. Doze vortroeingstijd wOrdtl

from

41 55 ns00,

Do carry-out vall M..U I l)Gpaal t via e(ln invertor SN7404 en oen multi

plexor SH74157 de 3'31oktie van ALU III, wet de volgende ti.id verRt ne

het bekend wordon van do carry-out.

typ max

invcoutelut (del en) SN7404 12 22

5EL1'.1,U111 Sli74151 data - output 9' 14-
21 36

neeo,

nseo.

Dit betekent, dot 62 nsee. (max 91 nseo.) na het aanbioden van do infor

matio oan ALU I de eolektie van ALU III bepaald is.

Da carry-out van ALU III bepaa1t via ~en inverter of oon MJD poort

(~io fig. 22) de soloktio van de groepon tri-state poortcn voor de

juiste tGru~:oP?c11ngVDn h~t resulteet, wat de volgende vortraging

geoft

t31' max

BESTTRISTO S!i7408 . 11.5 27

5ELTRISTATE SN74157 data - outpt'tt '9 14

26.5 41

nsec.

nsee"

Dit bot~keDt, dat 68 nsee. (max 96 nsoo.) na het aanbiedon von de infor-
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matie 8aD bLU III de jniste groep tri-state poorten is geselekteerd.

Vooe 6~n dcel~1geseldt nu de volgende berekeningl

typ max

rmLTA SH74153 select ... output ,22 34

-ALU I F74181 data cJ.!&, 't)utput 65 90
selektie .i\LU III extra 1

ALU III F74181 data -output 65 90
sclektie tA1'ugkopp. ~~t!'~

'- 3 6
TRISTATE X mIB091 ,oa1b'd't - output 24 37

,Heg A en D S1;'74194/8 data. set up time 20 20

199 278

Dseo.

In de tijd, dat de juiste teru~~oppeling~~a ~~n van do groopen t1'i

s'~ate pocrtcn ge:::electoord wordt, zijn de 1;";JE'lG quotient hits allang be...

pnald en stean gereed Qan de shift left inputs van register D. De tijd,

die nodig is veer een complete doling na het laden van do registers iSI

16 A ( 199 + 30 ) ~ 3700 nsec.

Nu moet alleon nCG borekend worden, heevcel tijd nodig is voor het

van de overflow (zie fib_ 36), n~melijk

typ I:lax

OTI;IL.!i'LmUA SN7486 input - output 18 30

OV'ER.:'.i'1CHIE S~1486 inpu;; ~ output '8 30

C1,rmtFIJOliI SN7LPC input - output 17.5 27
CONDCODEREGI mt74194 data set up timG 20 20

13.5 107

nsoo.

nSGc.



7d. ltoKantijdoll mat Schottky bomls1:enen.

tijdt

·typ ffi3X

12 18 DS0C.

31 50
16 22 (N)

16 22 (~. )
j:~

20 20 (Xl)
• t$

':95 132 neec.

uit te voercn met

l·mVl'1J. SK74153 seleot output

ALU I 11174101 data output

TRIST,ATB 0 -:1)148097 data -output
TRISTBSLR Diilf)J;.J7 data output

Reg C of D SU74198 data ee·t up time

Do tijd, die ncdig is om een miorolnatruct~.a

ALlJ!I is 92.5 nsoc. typical en 129 naoe. msximum, omdat in plaats van

de vartraging van de multiplexer SN74153 nu de vertraging van oen multi

plexer SN74157 corckend m09t worden.

Eon berekenine met allo drra"de ALU·s koet !lIet Schottky uitvoering

van die bouwstenen, die verk.rijgbaar zijn, de volgonde tijd

i-lOl'.~totcnen in ~c.b.ottky 'l.d.tvocl'in.:; b.~i~bon d,:)zolfde pin-configuratic

ala do normalo bom'ister.cn, m:li3rdoor eon e;emDld::olijl::o uit\li'J8eling ClOgO

lijlt is. Door (Jon andere OpbOUi'i van do transiotol'en in d.oze lef's, io do

Schottky varsio "v-an de bouwstonen ongovoer t~Hle moal zo anol als de nor

malo uitvoering. Op de cebruikte tri-state pocrten D~8097, de 8 bit

schuifregisters ~;;:.:-r74198 en de 2-in~ut /'JJD catc na zijn vIle gebruikto

bouwstencn in Schottky uitvoering vorkrijgb5c;r.

Het e bit fJcnuifrobtister SN14198 bopasl"!: de tijd dat de clock hoo&,

moat zijn (30 noce.) en de d~ta set up time (20 nsec.).

De vertragingotijd van cen ALU in schottl~ uitvoering van 32 bit

breed is typical 31 Daleo. D(~ maxifllalo vertragillcstijd moet t-,eer bera

kend worden en vorloopt analoog san die van de vorige p~raL~·oaf. Voor

de may..1male vertragingatijd .<lordt nu gevonden: (31 + 4.. 5 ... 3-5 + 2.5 +

3.5 + 5) = 50 baBe.

Een borekening met A1U I kost tlU de Yolcen~o



"typ max

lmI,TA Slr7.L1153 seleot - (out.put 12 18

A1:U. I F74181 d.atr.. ou-;;put 31 50
ALU III F741b1 aatD - out?ut 31 ;0
'1'111 ~~'r /ifI'I: III !JI,;[i(i91 di.1to output 16 22

TIG::iT:BSLR 1m8097 dota - c.'uput 16 22

Reg C of D mt7419c data so-t uo timo 20 20

126 182

nsee.

(n)

(N)

(11)

nsee.

nsec.

nsee.

to typ max
p* or 0# 10.5 15

:.( ox
p'ODr 0# 1 10.5

c 4.5 7n-;x,y, z ,

22.0 32.5

ALU chip F74181 A or B

CLAmJITX ~'14182
p# or G#

~.~ A:

CLAUl-'ITXr~ F14182 p' or G'"

De tijd, die nodig is VODr ~tin vermenigvu1digslsg is korter, om

dat de vertrecing van TRISTnSLR vervalt. Voo~ ti~n vermenigvuldigslag

zijn dUB 110 nacc. nodig. De benodicdc tijd voo~ ean complete varmenig

vuldieing ne het laden van d3 reeisters is dan

16 x ( 110 + 30 ) = 2240 nsec.

Voor een deling moet ~erat berekend wordon wanneer de carry-outs

van de ALU'G bekond zijn.

from

De carry-out van ft~U I bepaelt via een inverter SN1404 en e0n multiple

xer SN74151 de Bolektic van ALU III. wat de volgcnde extra tijd kost~

tY1" flm'C'::

INVCpUTALUI (delen) S111404 i':lput- outpu.t .~:;3.,,;\ . ''5:- nasa•..: -"

SELAl..UIII 5:174157 'thltFt'- outpu.t 5 1.5

8 12.5 neee.

Dit betekont dot ds salektio van Al.U III tot stand is gekomen, voordat

input - output

data - (lutput

SN140B
Sf174151S:r,:LTRISTATE

de output van ALU 1 stabial wordt.

Do carry-out van ALU III bopaalt via een inverter o~ een MrD gate

do oellct1e von de ju1ste creop tri-state pocrten.(zie fiG_ 22)

typ max

17.5 27 noao. (N)

5 7.5

BEST'l'HISTO



Dit batekent, dat 44.5 nSGc. (max 67 naec.) h8 het eonbicdan van de in

fOt'IDotie ':l6n l~l,U :r de juistG grocp tri-state poorten geseleot~crd isu

Voor ~~n deelslag celdt daarom de volgondo bcrAkeninc:

tn max

!,!ULTA 5N74153 seleot -output 12 18

ALU I F74181 dll-ta - output 31 50
ALU III F74181 data output 31 50
solektio torugkopp. extra 13.5 16
TRISTATEX Dr.r8Q97 select - output 24 37
Reg A on'D SN74198 data Eat up timg 20 20

131.5 191

Dsoe.

(N)

(1~)

(N)

neec.

Do :tijd, die nodig i13 voor eon complete deline 113 hat laden van do ro-

€,'"iatora io 16 x ( 131.5 .,. 30 ) ::I 2584 naeo.

Da bopoling van de conditio code vergt nut

typ max
OV}:;RrI,m~IA Si;i74C6 input - output 11 15 neeo.

OVJ.:RFLman s~J7486 input - output 11 15

OVBRPLCHI SIn406 input - output 17.5 2'7 (N)

. COH))CODEREGI Sl;74194 data sot up time 10 10

49.5 67 naoo.

7.4. Variabele kLokfr~~ent1a.

Hot rekonorgoan wordt beatuurd met een micrDprogramma eonhoid, die

opdit ogenblik gabouwd wordt. De output van doze microprogramms eonhoid

moot, voordat hij in het rekonorgaan aenkomt gebufferd worden, om de

lijnen niet te zwaar te belasten. Dit butferen moet op een aparta kaart

gebouren, die naast het rokeno~gaan gomonteerd wordt. AllA m1croprocram

rna lijnen komen dUB in de toekomst van d{1v,e pleat af en 0110 outputs

van hot rokenorsaan near het mioroprogramma lopen ook via doze plaat,

de bufterplaat.

De l1jn DATAREADY van het mioropro[ramma geett ReD wanne~r de ande-
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TO mic:....OI)rOl:~an:m3 lijuen gcldig zijn. "De lijn nf1TAREAD¥ blijft c'IlBeveer

100 Dpcc.lcng lave '~us~a:l -'liwee microinf.da;.u£ti:es in. Daze liijd wcrd.ljj \'01'

oorzaakt d.oor vcr-c:ldcr;.n.j'cn in ho1i adIesl'egister" het geheugen en de O':4t

put ~:lovrt van do n:icroprocrWT':'lG oenhciti.• E-en 1notructie blijft nog mini

masl 10 1'1.300. ne het afy:!llen van do lijll !·AT.AREADY op de m1crcproe:ram11w

lijnen staent orndat de verandcl'ingen in het adreGregister dan noc eeen

invloed hacrt op de output van d~ micrcprogramma eenheid. Voer cen micro

programma lijn, die ach'~ereenvoleens dE' waarden 1, 1 en 0 heeft, wordt

elit duidelijk ger::aal:'t ~n ficuur 37.

mioroproerammalijn
0-

1-
~.

I0- '-------

. ,-
Dl\TARSADY

fig.37. Samenhang microproeramma lijn

en de lijn DATAR?,ADY.

De cloc!: van )let rckenorgusn \"lordt verkregen door de lijn DNTl~.E.A1r[

'te'1i\Ver~eren.Ditbotcl:ent, dDt d~ cleck 100nscc. lang haag is, tor-

uijl eli t maar 30 nBuu. liceft te 3iju. PB1' slug is dus 70 nsue. te -v.rin-

nen door 0110 microprogramma lijncn in cen geheugcn van D flip-flops to

laden, tcrt<lijl intuGsen de volgcnde microin6trudie door do micropro

~amna eonheid gevo~md wordt, zoals gedoan is bij do proefschakoling

voar B bit (zio parof,Tuaf 5.7.). Dit gohaueen kan dan de plaats vGn de

buffers in de bUfferplaat overncmen.

De microprogram<na conheid biedt psa eon volgon.do microinstruc~le

Dan als de inpu1i liEXT DATA VelD de microproeramma eenheid een puls

krijgt. Ho·t is mogeliJ!~ om eon puls£onerator met daze input te verbin

don, maar er zijn betel'e oploss1nt,;en. Zoals in de vorige par-seran! uit

gerokond is, cluurt de uitveering van de verschillcllde mioroinstructies

niet ollemaal even lang. De snelheid van het rekenorgnan wor-dt vergroot,

als in hat bosturinG~alemcnt of op do bnfferplaat €len pulsje wordt geee

neroerd als een clc:,oinstructie uitgeVQ0rd is. De tijd13duUI' kan dan bij

voorbccld bcpoald worden door de voleende rnicroprogramma lijnen: Verme

nievuldig-en, Delen, Tristate 0, Tristate 1 or 2, ':'rista"te 3 , set con

d1tie code. De ti jd::oduur is dan oo!: af'hanke11jk van de eebruikte bou~1

stenen. 7.0 wordt con variabelo klckf'rekwentie verl:negen.
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8.1. Mogclijkhoden van de SN74181.

De mogelijkheden von het rekenorgaan zijn volkomen afhankelijk van

hot aantal vorochillende funkties, dat de gebruikte ALU-chipo kunnon

cenereren. Do SN74181 ~an 16 logiscbo en 16 rekonkundige tunktioo gone

reran, ten1ijl bij de.ro~enkund1eo fu~~tiee de carry-in ook van belDnG

ls. Dit zoudon in totesl due 48 versohillende fUnh~ieo por ALU z1jnv

maar er zijn onkala funkties bij die meerdere malen voorkomen, zools

uit de volgonde tabsl bl~jkt.

posrrIVE LOGIC (UICU LEVJ.!:l.S .ACTIVE)

FUNCTION LOGIC

~F.LECT FUNCTIONS sritbmet10 operations
- -S S2 S1 S " 1-i D H M a L, C ::I II Ma L, C ... L3 0 n n

L L L L F"; A Fo:; A
.....-

'" Fc .A plUG 1
I

L L L Ii p= A +B Foc A +B F':::z (A ... B) plus 1- . I - (A + n) plusL L 11 L Fa AB F... A +B FfQ 1

L L H H Fa 0 F= !·mrus1 ( 2 ~ aCO!.rPL) 1<"... ZERO- - -L H L L F= AD F.. A plUG .AD F= A plus AD pluo 1- (A + B) plus ill (A + 13)L H L Ii It'= B Fm ' F... plus All plus 1

L H 11 L p::a A + B Fa A minus B minus 1 Fc A minus B- Ai minus 1, -L H H H Fa AD Fe p= AD- A plus ADn L L L Fc A +B Fa :F- A plus AS plus 1

III L L H F= A +:8 F== A plus B F= A plus B plus 1

H L H L F= D Fa (A + B) plus AB }I'... (A + B) plus AD pluG 1

H L H H F... AD Fe: All minus 1 F- AD

H n L L p", 1 Fc A plus A F... A plus A pluG 1- (A + 13) plus A (A + D) plus A plua11 H L H F"" A -4- B F= Fa 1

H H H L F= A .,J. 13. Fa (A + ii) plus A F= (A + B) plus A plus 1

11 H H H Fro A F= A minus 1 Fa A
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Uit de tabel blijkt dat er 40 verschillende funkties met de'SN74181

gegenereerd kunnen worden. Doordat er in het rekencrgaan drie ALU's

aanwezig zijn, kunnen er meer verschillende funkties gegenereerd wor

den, in principe 403 = 64000. Hierbij zullen echter weer verscheidene

meerdere malen voorkomen~

8.2. Huidige microprogramma-lijnen:

Naast de verschillende funkties, die de ALU's kunnen genereren,

worden de mogelijkheden van het rekenorgaan ook beinvloed door diver

se voorzieningen in het microprogramma zelf. Een goed voorbeeld hier

voor is de vermenigvuldig- en deelinstructie, zoals deze in het reken

orgaan zijn ingebouwd. Zo zijn er nog meer mogelijkheden, die echter

nog nagegaan moeten worden. In deze paragraaf wordt een overzicht ge

geven van de microprogramma-lijnen, die in deze fase van de realisa

tie van het rekenorgaan voor de besturing gebruikt worden. Aangezien

nog onderzocht moet worden welke mibroinstructies met dit rekenorgaan

verwerkt moeten kunnen worden, is dit overzicht (waarschijnlijk) niet

definitief. In de hierna volgende paragraaf \10rden enkele mogelijkhe

den aangegeven om het aantal microprogramma-lijnen te verminderen. Of

dit uitgevoerd wordt hangt af van het onderzoek naar het optimale mi-

croprogramma. De huidige microprogramma-lijnen en hun funktie zi jn:

MPROQ1 CLEAR REG A MPROG11 S1 REGD

1,wROG2 S1 REG A MPROG12 SO REGD

MPROG3 SO REG A MPROG13 SHIFT IKPUT REG A

MPROG4 CLBAR REG B MPROG14 SHII"T INPUT REG B

ffU'ROG5 S1 REG B MPROG15 SHIFT INPUT REG C

MPROG6 SO REG B r·IPROG16

MPROG7 CLEAR REG C rJIPROG17 VERMENIGVULDIGEN

MPROG8 S1 REG C MPROG18 DELEN

'.iPROG9 SO REG C MPHOG19 M ALU I

MPRCG10 CLEAR m:G D filPROG20 S3 ALU I



J;1PROG21 S2 ALU I RPltOG33 52 ALU III

MPROG22 S1 ALU I MPRl:G34 S1 AlU III

J-!PROG23 SO ALU I MFROQ35 SO !lLU III

1-IPROG24 Cr ALU I MFRCC36 C' ALU III

I>WROG25 l-.i !LU II NPRca37 TRISTATE 0

r;YPROG2G S) ALU II ~WROG38 TRIZTA1~ I

)!PRCG27 S2 ALU II MPROG39 TRISTATE II

laPROG28 51 !LU II f.ll'ROG40 TRIST.'l.'l'::!: III

1.U'ROG29 SO ALU II MPROG41 'lRISTirrE BUsRL

1,IPROC:30 ct .I\LU II J':PF:CG42 ~·I·-~,.:''''':~~ ~...~ l:R

HPROG31 III ALU ItI MPROG43 ~,eelill!~!B-eOD~

MPROG32 S3 ALU III MPROG44 SET TEKCUBIT

ltIASK8

f~ASK4

lMSK2

!~.ASK1

De lijnen, die op dit cgonblik vannithat booturingselemrmt naar

de micrcprogI'nmma eenheid govoard wvrden, zijnt
-j

SLSEROUTPA 003

SLSF.ROUTPD 009

stSEROUTPC 023

SI.SF.RO'CTPD 024

SIG:m::Gf.LAST 052
SIGlJR..:'SCEL1l.ST 053
SIONR."3::GCL.A3T 054
SIGNREODLAST 055

DRANCH 121

TEKBNBIT REG C

Tr!:KEU1nT R'SG D

TEKmJTIIT VORIGR:I~STRUCTIE R~O A

TEYJI.1~}3IT VORIGR niSTRUCTIE RSG 13

TEKEiIDIT VORIGE D:STRUCTIE HEG C

'-'EKEUBIl' VOHlGE IESTRUCTIE rmG D

RESULTAAT CONDITIE CODE MASKER



8.3. Reductio -"em .aot a",ntal microprogramma-lijnen.

In d.e huidib'c opzet "Ian ret nicl'OprOgT3!"!lfna hoart olk rr..~gi::lter een

apnrte Cloar-lijn om he~ rogister Qat nullen te laden. In principe is

geen enkolo van daze vier lijnon nedig, orr.da"t een ALU nullen kall Sone

reren, die don via de dntubuG in oen reGister geladen ~tnnen werden.

Dit kost echter veel tijd. Een tweede mogelij~hcid is om deze vier lij

non tot ~~n Clear~lijn te cornbincrcn, die dan alle registers in ~~n

keel' met nullon vu11. Als de mocelijkheid, om !:let ALU I en Al.U II on

afhankolijk van elkaar to kunnen worken, gohandhaafd blijft, heart het

zin p~,.~6n Cloar-lijn voor dfl reGisters A en B en Min Glt:lal'-lijn veor

de ree~sters C en D to reDliseren. nit lijkt op dit 0Goublik do beste

methodo. Indien toch blij!d, dat elk ::-ee,ister· onafhankelijk VIDl de an

dere gocleard moet kLlnilen wordon doo~ can rechtotreokse lijn, is hot

rnoCGlijk om met twee lijnen hot i?~istcr, dot gecleard ~oet worden te
. '~:'" .~~~

selectel'em, \1aal"bij d.ii via eon dcrde microprogramma-lijn ui tgevoercl

wordt. Daze methode 1:J.eaft. het nal1eel, da+. maor 6t51"1 recister tegelijk

met nulleD gevuld kan "lorden. Voor 21 deze :nogGlijkILecle:u toeft alleGn

maar een verandcring aangebracht te ~icro.('m in tot besturil1C301oment.

Elk register he~;fttwee mode control lijncn (51 en SO), dus zijn

er in totaal &lijnen nodig voor de mode van de registers. Dij verme

n1gvuldigen on delen worden bij iedere slag twee registerD geactiveerd,

namGlijk de reGisters A en D. Bet is dus onmogelijk om mot t~eo micro

programma-lijnen dat resider te selecteren, dat geactiveerd moet \-JOr

den. Wel is het mogelijk om ~~ sclectie-lijn en twos mode controllij

nen in te voeren voor de registers A en B em ~~n oelectie-lijn en twee

mode controllijn~n voer dG registers C en n. Dit zijn in totaal 6 lij

nen. Eij doze opzet kan echt~r niet eon deol van de inhoud van regis

ter B in register A gaschcven worden, :lat bij lcgiDche instructies van

belang ken zijn.

Bij eon shift-instructie moet er een bepaald bekand niveau ann de

shift-inputs van de registers aangoboden k',mnen word.en. :Di t cebeurt (lp

dit ogenblik deer e~n sparta lijn, die zo~el voor shift left ale chift

ri[:'ht georu1kt wordt. Hegicter D hAeft voorlopie niet zo"n lijn, oodat

di t register eebru1kt ",c,rdt voor b.,~t opslaan vsn het rcsultaat bij ver-



menigvu.ldigoll en dolen. In principe zvu veer do shift inputs van reGis

ter D Geo mul'tiplexer G<Jplaatst kunnen worden, die 'lJij vermeni£.'"vuldigen

en &~len eutomatisoh hat juiste ro~ultaat en bij normale operetias oen

doer het miCrOpTO[~aUlftu bopadld nivoau aan rCb~ater D oDDbiedt. Dit kost

aohter weer e:tra tijd bij vermeni~~dieen en delen. hot zou veor reken

kt:mdige operCities zinvol zijn om zonder teston Aet tekenbi t aan de shift

riGht input aan te kunnen bieden. Voor logisch~ oparaties is het makke

lijk om de inhoud van hot one reGister in het andere to kunnen sclluiven.

A1 doze mecelijldleden vereisen mv.ltiplexera veor de shift inputs en ex

tra microprocromma-lijnen voorde besturing van dazo multiplexers.

In .de hUidige opzet van hat rokenorgaan kunnen do ALU"'s I en II on

nfhenkelijk van elkallr \1orken. D.'\TliJ3SR en D..l?liIISL mogcn maar door Min .

groep tri-state poorten tc£;elijk bernvloEld {wrdE,n. Voor DATA13SL zijn or

de voleende vijf mogolijkheden von ectivorine: data van buiten, TRISTATE

0, '.:'llIS'ATE I, rrRISTATE III of 'rRlST.BSHL. l)ria lijnen zijn voldoElIlde om

6~n van doze groepen tl'i-state pool-ten te activareD. Voor DATJU3SH zijn

01' drie mogelijkheden: data van buiten, TEI~)'.i:.ArI'B II of 'l'HISTB:3LR. Voor

doze datobus zijn twoe l1jnen voldoende um 6Dn van dezo croepen tri

state poor~cn te eolcotcren e~ activeren. Dit betekont oen reductio van

towee raicroprog:r.amma lijnen en goon ·/cl'traging bij hot rokonen, omdat

pos aan hot eindo van oen rnicrbiDs~ructieVDn do tri-state poorten ge

b~lik cemaakt wordt.

De funktie-selektio lijnen vau de di'ie liLU"s kunnen pas B'ecor:lbinellird

wcrdGn, ale bekend is walke funkties met de nLU~s gegenereerd moaten l\ln

nen \'lorden en dit i6 pas bckend, ala hat rrd.croprograrnma vast 11{;-t.

8.4. IEM instructies.

Het rakenorgaen, zonla dat io dit verslag beacbreven is, gnat gebruikt

\-lorden in eon llieUl'l computersysteem van do;> vakgroep E.C.B. HetIir;t in de·

bedoeling, dat di t cornputeTsystOp.n dE': hUidir:o Im~-rnachine gaat vervaneen.

Om de soft-\,/are' pakkatten van het lI:lM!360 sy&teom te kunnen ovsl'nemen,

moat hat nieuwe rekoaore;aan dezelfde inatructies a18 het rekenorgaan van
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de ITIM/360 kun~on vo~~o~kp.~. Veo~ fixed point arithmdt1c, W8arvoor het

rek~!l"rr:aan c,nt,,:;o!,',:1en is, k'",nt da IRi d~' vole;endn i n8'&wct i on format s;

formats

RR 10 ell' oode ';~ n~p~ 1~
HI: ~n cOdaIrl 11~ =2 1~16 132 ~20 1)2

311
RS 10 en code £i:1-:;-~2 R3 I 132 1~20 ];2

31f15116

Het RR format repr~eentecrt e~n half-word fixed point ntmber on de RX

en RS formata reproscnteren full~10rd fixed point numbers. Wet doze re

prcsentatie precice inhoudt is bcschreven in Principals of Operation

(lit. 6). Veor fixod point ~rithm0tic kont IBM de volgende inatruoties:

nwG:ilonio t;ypename

LOAD

LeAn
LO.~D lU,LFKORD

LOAD l\:1!) T5ST

LO!.J) CC:':FL::;~.mHT

LR

L

L11

L?R

LCR

RH

RX

nx
RR

nTI

RR

c
c
c

code

18

58
48
12

13

10

LOAD !r8GATIVE 11IR

I.OAl' HULTIPLE Li;1

ADD All

ADD A

ADD RALFliORD All

ADD LOGICAL ALR

ADD I,OGICAL AL

SUBTRACT SR

SUETRJCT S

SUBTRACT HALFWORD SH

STJJ3TRA,CT LOGICAL SLR

SUBTRACT LOGICAL SL

COr.~AP~ CR

CO;'1PARI~ C

CO~T~1E HAL?JO~~ cn
NU!,TIPLY MR

MULTIPLY M

RR

US

RR

RX
RX

HR
RX

RR

RX

RX
RR

RX

RX

RX
RR

ax

c

c
c
c
C

c
c
c
c
c
c
c
c
c

1:8

5E
tB
5B

1F

SF
19
59
49
"fe~ .y

5C
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%).~me r.wc~,.c,nic 'iiYrl'3 code

Ii1Ul,",~IPI.Y E.ALIi'i~OED rffi r..x 40

DIVIllE DR RR 1D

DJVIDB D RX 5D
CCI::'l:1'J1T TO BiJ;ARY CYU n" 4F'r.A

COIJV~~nT TO m:C!;!A1 CVD RX 4E
STOlFi ST FoX 50
STom~ liALFWORD 3TH RX 40
6120~~B YIULTIPLE 511.:':'1 ns 90
SHIF'll I,El'''!' s:nTGLE SLA RS C 8n

SliT1i'tI' RIGilT S!iiGLE SRA RS ·C 8A
SHII'T LRE'T :DOUBLE SI,D! RS C SF"

SllIl"T RIGliT DCUBL3 SHDA RS C BE

De latter C achter de inotructie gee~~ aan, dat bij die instructie de

~ondltie code caset moot worden.

Er is onderzooht, of met hot rckellorgaan oak getallen in de BCD code

VOr,H'll'kt koudan ,;;~orden. Dit is moeelijk, maar hat kost veel tijd, o:ndat

do J1od..ige fecili toiten niot in de b.al'd"lJa~:e kondon \forclon ingeboU\ITd in

vf"lrband mat plaatsgeb:'el:_ Bij ,·o1'lwrking -,,~n gotallen ill de BCD coda

moeten aIle tasten daaror:l via de microprc·t;ramrnering lO'Pen.

8.5. Conditia code.

Eat cond1tie code rogiste~ is een vier bit register, waarvan de in

boud bij een doel van do mogelijke instructiea bopaald Hordt. Dij daze

varschillende i~structieD heart de inhQud van het conditie code rogis

ter de volgende bet~tcnio.

Condition Code settings for fixed-point arith~atic;

f, 4 2 1

ADD HIp zero <. zero )zero overflow

AnD LOGICAL
{no

zero ret v.ero {zero [Dot zero
carry no carry carry carry
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8 4 2 1

COf.lPARE HIF equal low high -
LO~U> AnD TEST ze::-o (zero >zero -
LOAD CO:WLm1EHT zero {zero ) zero overi'lot1

I,OAD ,NEGATIVE gero <zero

LOAD POSITIVE zero ) zero overflow

SHIFT LEP'r DOUBLE zero <2191'0 ) zero ovorflo~l

SllIF"!' LEFT SINGLE zero <zero )zero ovorflo\-T

SHIFT RIGHT DOUBLE Zero <zero >ze~o

SHIFT RIGHT SINGLE zero ( zero )zo1'o -
SUBTRACT H/F zero <zero )zo1'o overflol"l

SUBTRACT LOGICAL fnot zero izaro {not zero
no carry carry carry

1)it zijn de conditie code bepalinbon V£lD 113;!. l10t is zinvol om de con

ditio code van het rcl~onorg3an, zoals dat in dit vorslag boschrevon is,

hiermee in ov~roenstel:llninb te brengon.

r
"



9. Semenvutting.

In dit v~rslcg is eon onel rokonorcaan voor fixed-point arithmetic

mst w~orden van 32 bit broed besohroven. Het rokenorgnan is opgobouwd

ui't dric ofzondo:rlijke AI.U"s, waardocI' alD het \'101"0 een rokollorgaan

met vier ingen~en ontataat. Hiermee ken de adrosberekon1ng snol ui~ge

voerd "rorden ...,11 hot rlatatrrlIlsport gaa-t via t%'i-st.ate poor'ben en oen

databus, waarin een busowitch io opgBnomen. Hierdoor kan oak met twee

ALU"H onafhankelijk van elkaar gewol'kt worden. Ala extrt:f, !':loeelijkheid

zijn in dit rokenorgaan facilitaiton opgenomen veer snel verrnenigvul

digen en delen van twee positieve getallen, waarbij tweo bit per slag

verwerkt worden.

Conolusie.

Voordat dit rekenorgaan operationool kan worden, moaten oerat nog

enkele zakon onderzocht worden.

a) Het micropror,romma. Er moet nog onderzocht worden welke microinstru~

ties met dit rekeuorgaan varwerkt moaten kunnen worden en hoe dit het

baste kan geschiedon.

b) Hal1\lord fixed-point numbers. Er moet onderzocht worden of en hoe

halfword fixed-point numbers in dit rekenorgaan varwerJ,t kunnen wor

don.

e) Variabele klokfrelcwentie. Ale hat rekenorgaan gebouwd is, mOaten alle

vertragingstijden gemenon worden met Qen sampla-osoillcscoop en dan

ken de te~~~elding naar de rnicrop~cg1'Dmma e~nheid dafinitief verwa

zenlijkt worden.

d) Rekenen in een andere dan de zuivere binaire code.
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