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Sam envatt;ng.

In dit afstudeerwerk zijn de functies van een microprocessor geanaLiseerd en
ondergebracht ;n functioneLe eenheden, de moduLes. Deze kennen een 9 rote
mate van zeLfstandigheid. ALLe moduLes samen vormen een systeem dat z;ch aLs
microprocessor gedraagt.
ALs uitgangspunt voor het systeem zij n de e;genschappen en instructieset van
de 68000 gekozen.
Een commun;catie protocoL definieert een juiste samenwerking tussen de
moduLes. Hierin is een basis geLegd voor paraLLelLe werking van verschilLende
moduLes. Het principe berust op sequent;eLe commando uitgave aan sLave
moduLes door een master. Indien een sLave een commando ontvangen heeft,
verzorgt deze de u;tvoering ervan.
Voor de samensteLLing van de moduLes is een un;verseLe architectuur ontworpen,
waar;n een strikte scheiding wordt gemaakt tussen datapad en besturing. Per
moduLe is het datapad ;n schemavorm weergegeven. De bijbehorende besturing
wordt gereaLiseerd met finite-state sequentieLe machines. De werking daarvan

;s in toestandsd;agrammen en tabeLLen vastgeLegd.
Voor de master, waar de decodering van de macro-;nstructies pLaatsvindt,
wordt gebru;k gemaakt van m;croprogrammering. De microprogramma sequencer
is ontworpen en tensLotte ;5 het benodigde microprogramma geschreven.
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InLeiding.

Er zlJn tegenwoordig een groot aantaL microprocessoren in de handeL. Sinds
enige tijd reeds kennen we de 4 en 8 bit processoren en de Laatste jaren zijn er

verschiLLende 16 en zeLfs 32 bit chips beschikbaar gekomen.
ALLemaaL zijn deze voorzien van een eigen instructieset, busintedace en andere

specifieke eigenschappen. Zij zijn wat dit betreft weinig fLexibeL. Dit houdt in
dat, indien men een type processor van bijvoorbeeLd een andere bus-timing wiL
voorzien, dit Leidt tot een vrij weL geheeL nieuw ontwerp.

Het doeL van deze opdracht is nu een processor te ontwerpen, die en dergeLijk

nadeeL niet bezi t. Daartoe wo rden de functioneLe eenheden, die in eLke
processor aanwezig zijn, beschouwd aLs zeLfstandige eenheden. Zo wordt een

systeem verkregen, dat moduLair is opgebouwd en waarin eLke moduLe een eigen
functie vervuLt.

De moduLes werken voLgens een bepaaLd protocoL samen. Het is nu mogeLij k, mits
steeds aan dat protocoL beant woord wordt, moduLes aan te passen of door andere

te vervangen. De verkregen fLexibiLiteit resuLteert dan in de voLgende
mogeLij kheden.

De instructieset kan veranderd of uitgebreid worden.
bepaaLde gewenste instructies toegevoegd worden.

Eenvoudig kunnen

Het systeem kan aangepast worden aan een andere busstructuur door de

interfacemoduLe te vervangen.

Het aantaL beschikbare registers is variabeL.

Aan speciaLe ei sen kan voLdaan worden door het toevoegen van moduLes, bijv.
een vermenigvuLdiger.

ALs uitgangspunt voor het ontwerp zijn de instructieset en de specificaties van

een moderne microprocessor, de 68000 van de fi rma MotoroLa, genomen.

1



1. AnaLyse.

1.1. Processor Functies.

In het aLgemeen kan men binnen een compLex systeem een aantaL subsystemen
onderscheiden. Oit gaat ook op voor een microprocessor. De beLangrijkste

onderdeLen worden hier gevormd door de besturing en enige data verwerkende
eenheden. Oeze Laatsten worden veeLaL aangeduid met datapad.
ALs uitgangspunt voor het ontwerp wordt uitgegaan van deze onderdeLen. Deze

zijn onmi sbaar om tot een brui kbare processor te komen. DerhaLve wordt eerst
een opsomming gegeven van de benodigde functioneLe eenheden.

ALU.

Dit combinatorische netwerk verzorgt de arithmetische en Logische
operaties op de data.

Shifter.
Dit eveneens combinatorsche circuit biedt de mogel ij kheid data-eenheden

over een te specificeren aantal pLaatsen naar links of naar rechts te

schuiven.

Registerset.

In registers kan de data binnen de processor tijdeLij k opgesLagen worden.

Sommige registers, zoaLs de programcounter of het instructie register,

hebben een speciaLe taak. Andere registers, bijv. de accumuLator, worden
meer aLgemeen gebruikt.

Interrupt mechanisme

Een lopend programma kan onderbroken worden door van eLders komende
signaLen. Er wordt dan een speciaLe subroutine aangeroepen. Dit verloopt

voLgens de regeLs van dit mechanisme.

Data transport.

Het transport kan men onderverdeLen in t wee stukken, intern transport en

i/o. SpeciaLe hard ware voorzieningen zijn hiervoor nodig, nL. interne en

externe bussen. De verbinding hiertussen wordt gevormd door een
businterface.
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Besturing.
Deze eenheid bestaat uit een decoder en een aantal controle en timing
circuits. Samen bepalen zij de set van akties die het systeem moet verrichten
om een instructie uit te voeren.

De controle en timing van alle functionele eenheden vindt in zijn geheel plaats
door het blok besturing. Van aL de daardoor uitgegeven signalen zijn er sLechts
een beperkt aantal bestemd voor een bepaaLde eenheid. Het stukje van de
besturing, dat die signaLen verzorgt, wordt nu ondergebracht bij de
betreffende eenheid. Men verkrijgt dan eenheden of moduLes met een eigen
besturing en een eigen dataverwerkend gedeeLte of datapad.

1.2. Het BLokschema.

WeLke moduLes zijn er nu nod;g om de genoemde functies te vervulLen?

Om te beginnen een module, die de combinatorische funct;es vervult. Hierin
wo rden de functies van Al U en Shifter verenigd. In het vervolg wordt deze
eenheid met kortweg AlU aangeduid.
VervoLgens brengen we het interrupt mechanisme onder in een speciaLe
interrupt controLer.

Er is al onderscheid gemaakt tussen intern data-transport en I/O. Het eerste
maa kt gebrui k van een interne bus, het t weede van een externe databus en een
externe adresbus. Beide externe bussen worden voorzien van een eigen
interface, zodat voor het totaLe transport drie moduLes nodig zijn, te weten
een:

- databus interface (DB!).
- adresbus interface (AB!).
- interne transfer module (T RA).

ALhoeweL de besturing over diverse eenheden is verdeeld, blijft het
noodzakeLijk de instrukties te decoderen. Dit gebeurt in een decoder module.
Omdat de decoder de verkregen informatie door moet sturen naar de andere
moduLes en deze dus in feite van opdrachten voorziet, kan men de decoder als
master beschouwen. De overige modules kunnen gezien worden aLs slaves.
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Alle functies kunnen nu gerealiseerd worden. Samen met de al genoemde bussen
vindt men de benodigde modules terug in het blokschema van figuur 1.2. Daarin
is bovendien een besturingsbus getekend, die o.a. nodig is om de gedecodeerde
informatie naar de diverse modules over te brengen

1.3. Een basis structuur.

Het opslitsen van een systeem in functionele eenheden leidt meteen tot een
volgend probleem, nl. de beschrijving van een dergelijke eenheid.

In het algemeen kan men binnen een module een duidelijk onderscheid maken
tussen besturing en datapad. Elk van beiden heeft een eigen taak, die
essentieel van karakter verschilt. De besturing bepaalt de instelling van het
datapad. Vervolgens voert het datapad de datamanipulatie uit. Omtrent de
wisselwerking tussen de modules onderl ing en de daarbij benodigde signalen,
kunnen afspraken worden gemaakt. Deze leiden dan tot een algemene
architectuur, waarmee het mogelijk is de meest uiteenlopende functionele
eenheden te beschr;jven.

Om achtereenvolgens de verschillende instellingen samen met de vereiste
timingsignalen te kunnen genereren, bestaat de besturing uit een sequencer,
welke synchroon met een eigen klok een aantal toestanden kan doorlopen. Uit
het totale aantal toestanden, die de sequencer kan doorlopen, wordt een subset
gekozen door een subinstructie. Hierdoor wordt de mode waarin de module moet
gaan werken vastgelegd. Derhalve kan men i.p.v. subinstructie spreken van Mode
Command Word of gewoon commando. Het commando wordt onthouden in het Mode
Command Register, MC R... De enige manier om een module van mode te doen
veranderen, bestaat eruit een nieuw commando in het MCR te plaatsen. In dat
geval doorLoopt de sequencer dus ook een nieuwe set van toestanden.

Binnen een bepaaLde mode wordt de toestand van de sequencer nog mede bepaaLd
door status signaLen. Hieronder wordt informatie verstaan, die een optredende
toestand van de sequencer of het datapad weergeeft. De statussignaLen worden
geLatched in het ModuLe Status Register, MSR. Behalve voor de moduLe zeLf,
kunnen deze signaLen nog van belang zijn voor de buitenwereld.
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Het datapad bewerkt de aangeboden data. Het heeft hiertoe de beschikking over
een aantaL werkregisters en een combinatorisch netwerk. Een speciaaL register
is het parameter-register, PAR. Dit bevat geen te bewerken data, maar daarbij
benodigde informatie. Hieronder wordt extra informatie verstaan betreffende
de uit te voeren aktie of de te bewerken data. Men kan daarbij denken aan een
shift-count of bit index. Via een besturingsvector steLt de sequencer de
combinatoriek in. Een bepaaLde operatie wordt dan op de data uitgevoerd. Met
de juiste timing signaLen kan de besturing het verkregen resultaat opsLaan in
een werkregister. Van hier kan de opgesLagen data naar eLders getransporteerd
worden. Ook het Latch-signaaL voor het statusregister komt van de sequencer.

De beschreven onderdeLen zijn schematisch weergegeven in fig.1.3.
Men herkent hierin de onderdeLen:

- Mode Command Register (MCR).
- Sequencer.
- Datapad.
- Parameter Register (PAR).
- ModuLe Status Register (MSR).

( I )

I'I?

I-Ct .

I.....---------"JI,,'------------~-
Van (Z,.'j t ~rn

.. III..

dc~
:'1 ...

sysleem. J../R
JII NC~ .41,

; jiG .;- cI~1- .. .. ~

I'fc~.. .. ) C.L. -I.. ..
~t""u ,. J - , 'iii I7S~ 6 da.. " V(lC,"OI'

r • .. r--- I haar

"
r <ZxctZ

...j , ,
~, ,

~ ,
I

::fCa. /- u. ~ ;"') a: <:,,, .....

~y~ hze./'n.

cOI'n.mando

fig.1.3: De basis architectuur.
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2. Informatie UitwisseLing.

Wanneer men uit een aantaL onderdelen een compLeet systeem gaat samensteLLen,
is het uitwisselen van informatie onontbeerLijk. Voor de basis-moduLe kan men
een drietal informatie types definieren.

Deze zijn: - commando's.
- data.
- status- signalen.

2.1. Commando's.

Een commando bepaaLt de mode van een moduLe. ELke mode heeft een aantal akties
van die moduLe tot gevoLg, waardoor een zeker resuLtaat verkregen wordt.
Uit een processor-instructie wordt een heLe reeks van commando's afgeLeid,
ieder met een eigen resuLtaat. Het eindresuLtaat van de totaLe reeks is nu
datgene wat door de instructie wordt verlangd.

2.2. Data.

Data-eenheden kunnen een varierend aantaL bits omvatten. Dit aantaL kan 8, 16
of 32 bit s bedragen, aangeduidt met respecti evelij k byte, word en long word. De
Laatste twee bestaan uit meerdere bytes. Bit 0-7 wordt byte 0 genoemd, bit 8
15 byte 1, bit 16-23 byte 3 en tenslotte bit 24-31 byte 4.

De interne data-overdracht tussen de moduLes onderling vindt pLaats via een
interne bus.
Voor data-transport tussen systeem en peripherie wordt gebruik gemaakt van
een 16 bit brede databus en een 32 bit brede adresbus. Longwords kunnen dus
niet ineens getransporteerd worden.

In het geheugen is de data byte-georienteerd, d wz. dat de bytes individueeL
adresseerbaar zijn. Deze kunnen zich op een even of een oneven adres bevinden.
Het minst significante adresbit AO is dan resp. 0 of 1. Words en Longwords
beginnen aLtijd op een even adres, zoaLs bLijkt uit fig.2.1. Hierin is de data
organisatie in het geheugen schematisch weergegeven.
Het is ook mogeL ij keen word of long word in afzonderL ij ke bytes op te spLitsen
en vervoLgens aLLen naar een even of een oneven adres over te brengen. Dit heet
de 'peripheral mode'.
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2.3. Status signaLen.

Deze signaLen brengen de samenlolerking binnen het systeem en met de
buitenwereLd tot stand. Over de interne signaLen kunnen afspraken worden
gemaakt, afhankeLij k van de eigenschappen van de moduLes. Echter de signaLen
die betrekking hebben op de peripherie zijn wat betreft timing en functie
vastgeLegd in de specificaties van de 68000 (zie Lit[1]).

ZoaLs uit de beschrijving van de basi smoduLe bL ij kt, kan status afkomstig zijn
van het datapad of de sequencer. In het eerste gevaL geeft de status aan dat de
aan wezige data aan een bepaaLde voor lolaarde voldoet. De data-eenheid kan bijv.
positief of negatief zijn of er kan een speciaal bitpatroon in herkend zijn.
DergeLijke condities zijn aanLeiding tot het setten van een bit in het MSR.
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Status afkomstig van de sequencer is een gevoLg van een optredende toestand.
Binnen een mode doorloopt de sequencer toestanden, die ieder gekoppeLd zijn
met een of meerdere output-signalen. Indien deze bestemd zijn voor andere
modules of de peripherie, wordt van status gesproken. Ook deze wordt gebufferd
in het MSR.

Het ;s ook mogel ij k dat de buitenwereld invloed uitoefent op de sequencer van
een bepaalde module. Eventueel kunnen deze signalen via het MS R doorgegeven
worden aan de andere modules. Zodoende kan de peripherie de toestanden van het
systeem mede bepaLen. VoorbeeLden hiervan zijn de reset, hal t- request en bus
request l ij nen.
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3. FunctioneLe Beschrijving van de ModuLes.

In hoofdstuk 1 is de basis-architectuur van een moduLe ontworpen. Uitgaande
hiervan is het mogeLij k aLLe functioneLe eenheden van een microprocessor te
reaLiseren. Om dit te bereiken kunnen aan deze basis module eLementen
toegevoegd of daa rvan weggeLaten worden. Echter de basis, de spL itsi ng tussen
besturing en datapad bLijft behouden.
Wat is nu de taak van de verschiLLende moduLes'?

Bij de beschrij ving is uitgegaan van de functies van een processor in het
aLgemeen, aangevuLd met speciaLe eigenschappen van de 68000.

ALU moduLe (ALU).
In deze moduLe vindt het grootste gedeeLte van de databewerkingen pLaats. De
module beschikt daarvoor over een accumuLator register, ACC, en een huLp
register, H, beiden 32 bit breed. Het resuLtaat van een bewerking wordt in
ACCgepLaatst. Het combinatori sche gedeelte van het datapad bestaat uit een
ALU en een shifter. De mogeLijke bewerkingen zijn:

-arithmetische

- Logische
-schuif en rota tie

- Bit manipuLatie
- Binary Coded Decim aL, BCD.

In de eerste vier gevaLLen kan de dataLengte 8, 16 of 32 bit bedragen. Bij
BCD-operaties is deze aLtijd 8.
De optredende condities worden onthouden in het conditiecode register, cC,
wat tevens de minst significante byte van het processor-status- register
uitmaakt.

Interrupt controller (INn.

Het interrupt mechanisme biedt de mogeLij kheid om een Lopend programma te
onderbreken. Oit kent 7 prioriteitsniveau's. Oat niveau wat op een bepaaLd
moment geLdig is, is beschi kbaar in een drie bit mask-register. oit is ook een
onderdeeL van het processor-status-register.
Is het interrumperende niveau hoger dan dat in het mask-register, dan wordt
de interrupt gemeLd door een status signaaL Interrupt Pending (IP) te
genereren en te Latchen in het MS R. TensLotte wordt het nieuwe niveau in het
mask-register gepLaatst.
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Het datatransport is ge scheiden in intern transport en I/O. Voor het laatste
,ijn twee elementen van belang, een adres en de data-eenheid. Beide elementen
worden verwerkt door een aparte module.

Adresbus Interface (ABI).

- Adresberekening.
Diverse adresseer methoden gaan gepaard met een berekening. ABI berekent
uit een aantal hulpregisters, AH1, AH2 en AH3, een effectief adres. Hiervoor
maakt ABI gebruik van een adres-ALU. Het resultaat wordt tijdelijk
opgeslagen in een adresbuffer AB, wat via tristate uitgangen met de externe
adresbus verbonden is. Voor intern gebruik is het berekende resultaat
beschikbaar in AH2.

- Functiecodes.
Oeze drie codelijnen geven extra informatie betreffende het in het buffer
aanwezige adres. Het adres kan nl. betrekking hebben op data of programma
van user of supervisor. Ook kan het adres een vector zijn, behorende bij een
interrupt- acknowledge cycle.

Oatabus Interface (OBI).

- busschakelaars.
Deze module brengt de koppeling tot stand tussen de interne en externe
databus tot stand. De mogelijkheid moet hierbij aanwezig zijn , een bepaalde
byte van bijv. een longword door te schakelen naar de hogere of lagere helft
van de externe databus. Dit is een gevolg van het feit dat een long word niet
ineens op de externe bus past. Bij peripheral transpo rt moeten zelfs alle
bytes of op de lagere of op de hogere databus geschakeld worden.

- buffering.
Hiervoor worden drie registers gebruikt. Een input-buffer, 01, een output
buffer, DO, en een derde register, het programma buffer. Hierin worden alle
programmawoorden opgeslagen, voordat deze naar het IR overgebracht
worden. Oit is noodzakelijk in verband met de toegepaste prefetch methode.
Hierop komen we later terug.
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- bustiming.

OBI verzorgt aLLe op de externe bussen betrekking hebbende signaLen. Voor de

beschrijving van de diverse signaLen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van het

68000 manuaL, Lit[1J.

Deze zijn onder te verdeLen in:

- de asynchrone bus- controL, de VM E-bus signaLen.

- synchrone M-6800 controL van de 6800 systeem-bus.

- de bus-arbitrage.

- het bus-error signaaL.
Ook de tristate-controL signaLen van de adresbus interface worden beheerd

door OBI.

ALLe tot nu toe gedefinieerde moduLes hebben een beLang rij ke eigenschap

gemeen. Ze zijn zoweL aan de besturingszijde aLs aan de datapadzijde voLLedig

gebufferd. Wanneer een moduLe zij n com mando- executie start, is aLLe benodigde

informatie intern aanwezig. Opdeze wijze is een grote onafhankeLijkheid van de

rest van het systeem verkregen, waardoor eventueeL paraLLeLLe commando

executie mogeL ijk is. Echter voor het verkrijgen van commando's zijn aLLe

moduLes heLemaaL afhankeLij k van de master.

Master moduLe.

- De codering.
Een instructie kan bestaan uit een tot vijf woorden. Voor de master is in

ieder gevaL het eerste, het operation word, en eventueeL het t weede van

beLang. Deze woorden zij n beschi kbaar in het instructieregister, lR, en het
parameterregister, P R.

- Commando overdracht.

Uit de decodering resuL teert een reeks commando' s, die overgebracht worden

naar de verschiLLende sLave-moduLes. Dit vindt pLaats via de commandobus
onder supervisie van de master. De daartoe benodigde timingsignaLen worden

ook door deze moduLe gegenereerd.

- Proces controLe.

Wanneer de processor aktief is, kan deze in zich in twee toestanden bevinden.

ALs eerste iser de SUPERVISOR-toestand. Hierin zijn aLLe instructies
toegestaan.

12



Daartegenover staat de USER-toestand, waarin sommige instructies, de
'priviLeged instructions', niet voor mogen komen. Het S-bit uit het
processor-status-register geeft aan in weLke van deze t wee Laatste
toestanden de processor zich bevindt.

- Trace mode.
Deze mode wordt aangegeven door het T-bit van het processor-status
register. Indien geset, wordt na eLke instructie executie een speciaLe
subroutine uitgevoerd.

BehaLve de aL genoemde registers, bevinden zich in de 68000 nag 18 extra
registers. Deze zijn weergegeven in het 68000 'programming modeL', zie fig.3.1.

- I I -
- I I -
- I I -
- I I -
,..- I I -
l- I I -
l- I I -

I I

31

31

l.. _

1615

1615

I
I
I
I

I
I
I

87 o
00

01

02

03

04

05

06

07

o

Eight
Oata
Registers

Seven
Address
Registers

Two Stack Pointers

31 0

1 --11

15 8 7 0

ISystem Byte: User Byte I

fig.3.1: Het 'Programming modeL'.
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Het status-register is verdeeLd over meerdere modules. De bovengenoemde bits
S en T zijn in de master geplaatst, het interruptmasker in INT en de conditie
codes in AL U•• De overigen, aLlen 32 bit breed, worden aLs een blok behandeld.
Op deze manier vormen zij a.h.w. een kLein intern systeem geheugen.

Transfer (TRA).

De registers zijn via tristate-poorten op de interne databus aangesloten,
die beheerd wordt door deze module. Deze bus is 32 bit breed zodat aLLe
registers in zijn geheeL overgebracht kunnen worden. Het copieren van data
van regi ster naar register via de interne databus vindt al tijd plaats onder
controLe van TR A. Deze selecteert de registers en geeft de benodigde
tristate-control signaLen (out-enable) en load-pulsen uit.

Een totaal-overzicht van de beschreven modules is, wat betreft hun taak,
gegeven in fig.3.2. De besturing van de onderdelen is niet aangegeven. Deze
wordt onder meer besproken in het volgende hoofdstuk, wanneer de modules op de
basismodule worden geprojecteerd.
Wel wordt uit de figuur duidel ij k, dat de interne databus aan aLLe zijden door
registers omgeven is. Dit heeft tot gevolg dat parallel aan het aktief zijn van
sommige modules, data-transport via de bus kan plaats vinden, omdat de
commando verwerking slechts van invloed is op die registers, die aan de
betreffende eenheid zijn toegewezen.

Met dit datapad worden nu als voorbeeld een tweetal instructies uitgevoerd. Op
het gewenste resultaat te verkrijgen worden achtereenvolgens door de modules
akties ondernomen. Deze akties worden hieronder opgesomd.
De verkorte moduLenaam geeft aan welke module de aktie uitvoert. VervoLgens is
de aktiespecificatie, het commando, weergegeven. TensLotte wordt kort het
resultaat vermeld.

14



Instructie 1: AD D R1,R2.

D.w .z. teL de inhoud van de t wee interne registers R1 en R2 en pLaats de som

in R2

TRA , transfer R2 to AC C ; ACC .- R2.-
TRA transfer R1 to H . H .- R1, , .-
ALU ADD A, H . ACC .- ACC + H, , .-
TRA , transfer ACC to R2 ; R2 := A CC

Instructie 2: ADD R1, M (INDEXED)

Dit houdt in dat de inhoud van R1 opgeteLd moet worden bij de inhoud van een

geheugenLocatie. Het gebrui kte adresseermethode is indexed. Sij de 68000 is

het adres dan samengesteLd aLs

AD = R2 + Ri + d.

Hierin seLt Ri het index register voor en d een dispLacement. Dit Laatste is aLs

immediate data in het adres-extensie woord aanwezig. De adres-extensie

bevindt zich tijdens de instructie uitvoering in HIR.

AH1 := R2

AH2 := Ri

AH3 := dispLacement

AS := adres

D1 := M (A B)

ACC := DI

H := R1

ACC := ACC + H

DO := ACC

M (AS) := DO

;

.,

TR A , transfer R2 to AH1 ;

TRA , transfer Ri to AH2 ;

TR A , transfer HIR to AH3;

ASI ,ADD (AH1 + AH2 +AH3);

DBI, read M (AS) ;

T RA , t ran sfe r D1 to ACC ;

TRA, transfer R1 to H ;

ALU, ADD ACC, H

TRA , transfer ACC to DO ;

DBI, write M (AB)

1S



fig.3.2: Het Datapad.

.5 h/lt.

.32

16



4. Het Systeem.

De beschreven functies kunnen gereaLiseerd worden uitgaande van de
basisarchitectuur. Aangezien deze de meest uitgebreide samensteLLing van een

moduLe weergeeft, kunnen in het aLgemeen een of meerdere van die eLementen van
die architectuur weggeLaten worden. De overgebLeven onderdelen worden daarna

zodanig ingevuLd, dat het mogeLij k is de gewenste functies te vervul Len. Indien
men zo te werk gaat en de verkregen moduLes pLaatst in het bLokschema,
verkrijgt men het meer gespecificeerde schema van fig .4.1, dat het geheLe

systeem voorsteLt.
In dit schema komt zes maaL de basisarchitectuur voor, een master en vijf
sLaves. TeLkens is deze aangepast aan de eisen van een bepaaLde moduLe. Tevens

ziet men hierin een drietal communicatiepaden aangegeven, waarmee aLLe

moduLes verbonden zijn. In dit hoofdstuk worden de aLgemene eigenschappen van
het systeem en zij n onderdeLen besproken. Een meer gedetaiLLeerde
beschrijving hiervan voLgt in de voLgende hoofdstukken.

4.1. De moduLes.

ALLe moduLes zijn voorzien van een Mode Command Register, MCR, en een

sequencer. Samen vormen deze de besturing. Echter die van de master is qua

functie en structuur duideLij k anders dan die van de sLaves.

SLave-M CR. Dit wordt aL tijd vanaf het zeLfde pad, de commando-bus geLaden.
De inhoud, een commando, Legt de mode van de moduLe vast. Het
aantaL MCR-bits verschiLt van sLave tot slave, afhankeLijk van

het aantal verschiLLende com mando' s.

Master-MeR. Het bestaat uit twee 16 bit registers, het instructieregister IR
en een parameter- register HIR. Deze Leggen de mode van de master

vast en daarmee in feite de mode van het heLe systeem. Zij worden
geLaden met instructies, afkomstig uit een gebruikers programma.

Daarom zijn IR en HIR niet met de commando-bus verbonden, maar

met de interne databus en via een bus-interface met de
bui ten wereLd.

De instructieregisters van de master brengen een koppeL ing tot stand van het

systeem met de buiten wereLd, de MC R' s van de sLaves doen dit van een sLave naar
de master.
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Sequencers.
ALLe sequencers bestaan uit gekLokte schakeL ingen, ieder voorzien van een
eigen kLok. In principe heeft eLk kLoksignaaL een eigen frequentie en z;jn ze
onderLing onafhankeLijk. Hierdoor bestaat het systeem uit voLLedig asynchrone
moduLes.

master

SLave.

Voor deze sequencer wordt micro-programmering toegepast.
De redenen hiervoor zijn:
- Per macro-instructie moet er een reeks van commando's

gegenereerd worden. Deze sequentie kan eenvoudig in een micro
programma vastgeLegd worden.

- Micro-programmering biedt de mogeLijkheid door het toevoegen
van enige micro-instructies nieu we macro-instructies te
definieren.

- Het is niet moeiLijk nieuwe commando's in het microprogramma
onder te brengen. Dit kan nodig zijn indien andere moduLes aan
het systeem toegevoegd worden.

Kortom, microprogrammering van de master Leidt tot de gewenste
fLexibiL iteit van het systeem. De impLementatie ervan heeft weL
een heLe eigen tamel ij k compLexe architectuur van de sequencer
tot gevolg.

De sLave-sequencers bestaan uit een commando-decoder en een
sequentiele machine. Deze leveren samen een besturingsvector
voor het datapad. De decoder kan gereal iseerd worden met array
logica. De sequencer kan men uitvoeren als een finite state
machine. Deze benadering Levert ook een bij drage aan de totale
flexibiLiteit.
De werking van de sequencer is voLLedig gespecificeerd door het
verband aan te geven tussen de ingangssignaLen, commando's en
status, en de uitgangssignaLen van de besturingsvector. In het
vervolg wordt dit gedaan d.m.v. een tabel en een
toestandsdiagram. De werkel ij ke impLementatie, waarbij nog
gebruik gemaakt kan worden van optimaLisatie methodes, bl1jft
echter achterwege.

Datapaden.
Alle bij de functionele beschrijving genoemde onderdelen betreffende de
datamanipuLatie zijn geprojecteerd op de diverse datapaden.
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Overzichtel ij k bij elkaar geplaatst, Levert dat de volgende l ijst.

Module

ALU

INT

OBI

ABI

Registers

accumulator A
hulpregister H

masker

01
DO
buf

AH1

AH2
AH3
AB

Combinatoriek

ALU
shifter
BCD-adder/substractor.

comparator

bus-switches

adres-ALU

TRA 8 data
7 adres
USP,SSP
PC
ERR

In de master vindt geen datamanipulatie plaats. Oaarom is hier het datapad
vervallen.

De registers van TRA bestaan dus uit de registers van het 'programming model',
waaruit het S R is weggelaten en waaraan ERR is toegevoegd. Het error
register ER R is nodig als extra hulpregister, met name bij het uitvoeren van
error- routines.

Het processor-statusregister SR is verdeeld over de master (S, T), de ALU
module (conditiecodes CC) en INT (masker 11,12,13).
Indien dit register gelezen of beschreven dient te worden, moet men al deze
delen gel ij ktijdig selecteren. Hoe deze selectie en die van alle andere
registers in zijn werk gaat, wordt uitgelegd in de volgende paragraaf.
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4.2. Register selectie.

Het systeem beschikt over een tweetaL bussen, een commando- en een data-bus.
Over de eerste bus worden commando's, over de t weede data-eenheden
getransporteerd. In beide gevaLLen is er sprake van een source en een
destination.
Er zijn meerdere sources en destinations mogeLij k, zodat seLectie noodza keL ij k
is. Een vereiste hierbij is dat de registers seLecteerbaar zijn.
Daarom wordt eerst een registereLement aLs basisonderdeeL van een register
gedefinieerd (zie fig.4.2.a).

in n-------1 ]) at-------I .>---.......1;1 tl. /1-

load

fig .4.2.a: Een register-eLement.

Ieder register-eLement uit een D-fLip-flop met een tristate uitgang bestaat.
De data wordt in de flip-fLop geklokt door het signaaL 'load'. De uitgang Q is
via een tristate poort beschikbaar. Het tristate-control signaaL is 'outen'.
Een aantal van dergeLijke eLementen paraLLeL vormen een register.

Om nu een bepaaLd register aan te wijzen, is eLke moduLe voorzien van een
source- en destination decoder. Omdat er in dit systeem maximaaL 32 source- en
32 destination-registers aan te wijzen zijn, bedraagt het aantaL seLectie
ingangen in beide gevalLen vijf. Het aantaL uitgangen is afhankeLij k van het in
een module aanwezige aantal seLecteerbare registers.

De decoders worden gerealiseerd met logic array's. Hierdoor zijn de
registernummers variabeL, d.w.z. dat per module aan de registers een
wiLlekeurig nummer kan worden toegekend. De mogeLijkheid bestaat nu het
aantal registers van een module uit te breiden, zonder de noodzaa k de andere
modules aan te moeten passen.
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De extra regi sters kunnen eenvaudig van een binnen het systeem nag niet
gebruikt nummer worden voor~en. Ook kunnen, tenminste wat de register
seLectie aangaat, heLe moduLes toegevoegd worden. Ook hier is dus de ge wenste
fLexibiLiteit aanwezig •

Ten aLLe tijden mag er maar een source geseLecteerd zijn. Indien dit niet het
gevaL is, krijgen meerdere register tegeL ij k toegang tot bus, wat niet
toegestaan is. Echter zonder probLemen mogen meerdere registers geLijktijdig
aLs destination optreden.

In iedere moduLe bevindt zich minstens 1 seLectie-schakeLing, die er
schematisch uitziet aLs in fig.4.2.b. Een dergeLijke configuratie wordt zoweL
voor de source aLs de destination toegepast. ALLeen het aantaL in- en uitgangen
is verschiLLend.

out-en.

6ouI'ce

~e/act.

... I., ....
I .'
I oute
I ...•

~ " n. ,
'5

,
~('a<i"'11

fig.4.2.b: Source seLectie.

loa~ /.

load <c:Yq~1. ': ....~
ia/ n.

fig.4.2.c: Destination seLectie.
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Source.
~fhankelij k van de code op de selectielijnen verschijnt de outen-puls
op een van de uitgangen. Per module is heeft de decoder een variabel
aantal uitgangen, gel ij k aan het aantaL registers van die module, dat
toegang heeft tot de bus. Alle source decoders samen zijn zo
geprogrammeerd, dat in het hele systeem maar 1 register het outen
signaal krijgt aangeboden.

Destination.
Het timingsignaal bestaat hier uit de load-pulse Deze puLs kan op
meerdere uitgangen verschijnen. Ten eerste om een bepaald register
aan te wijzen en ten tweede om binnen dat register byteO, byteO-1 of
byteO-3 te Laden. Elk 32 bit register is zodoende voorzien van 3 load
ingangen.

De MCR-selectie vindt op een analoge manier plaats. Echter het aantal slaves
is kleiner en zij fungeren aLtijd als destination. Zodoende is er per moduLe
maar een MCR-seLectie-schakeLing vereist. Deze is voorzien van 3 ingangen
en aLtijd maar 1 uitgang. In het systeem kunnen dan 8 moduLes aanwezig zijn. Er
wordt eenvoudig een nummer aan een slave toegekent, door dit in de decoder
vast te leggen (zie fig.4.2.d).

/o~cl /'7C!<---..',

fig.4.2.d: MCR selectie

4.3. Status signaLen.

In fig.4.1 is nog een derde transportweg getekend, de Intern Direct Control
(IDC). Dit is geen bus, maar een verzameling van onafhankelijke verbindingen,
ieder voor zich bestemd voor een intern statussignaal. Voor ieder signaal
afkomstig uit een ModuLe Status Register, MS R, en bestemd voor een of
meerdere andere moduLes, is een dergeLijke verbinding aanwezig. Via de IDC
zijn de moduLes in staat elkaar buiten de commando's om te beinvloeden.
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De beLangrij kste signaLen zijn:

busy Met deze naam wordt het niveau aangeduidt, waarop zich de 'wired
or' busy-L ijn bevindt. Hierop zijn aLle moduLes aangesLoten en heeft
t wee functies. Een module meLdt via deze Lij n dat deze bezig is een
commando uit te voeren. Hieraan kunnen de andere moduLes her kennen
dat er een module aktief is.

reset Dit signaal wordt uitgegeven door de master en heeft tot taak aLLe
aanwezige moduLes in een gedefinieerde initieLe toestand te
brengen.

outen Een door de source- selectieLij nen aangewezen register wordt
hierdoor toegang verLeend tot de interne bus.
Het is afkomstig van TRA.

Load De door de destination-seLectielijnen en de Lijnen L2 en L1

aangegeven register bytes worden door de load-puls vanaf de bus
geladen. Deze puls wordt eveneens door TRA uitgegeven.

load-M e R Hiermee wordt door de master een commando in een geselecteerd MeR
geklokt.

B, W, L Een van deze drie Lijnen geeft de Lengte aan van de data-eenheid,
waarop het op dat moment geLdige commando betre kking heeft.

Bovendien komen er in het systeem nog een aantaL signaLen voor die niet op aLLe
moduLes van toepassing zijn. Zij zijn niet in fig.4.1 weergegeven, zij komen ter
sprake bij de behandeLing van de moduLes afzonderLij k.
Voor alle interne signaLen, zoweL voor die van de IDe aLs voor diegene binnen
een moduLe, geLdt het volgende betreffende de notatie.

Afspraak: Tenzij uitdrukkeLijk anders vermeLd is, wordt de aktieve toestand
van een signaal aangegeven zonder streep <signaaD en de niet
aktieve toestand met streep <s;gnaal). Dit is onafhankeLijk van het
werkeLij ke op de signaaLLij n aangetroffen niveau.

BehaLve de externe databus en de adresbus worden aLLe verbindingen met de
peripherie aLs status beschouwd. Voor een overzicht van deze signalen wordt
verwezen naar Lit 1:1 J, waar de definities van de 68000 signalen worden
opgesomd.

De signaLen van systeem naar buiten zijn gebufferd in het MSR. De inkomende
signalen hebben aLLen een sequencer aLs bestemming. Hierin bevindt zich een

speciaaL circuit om eventueel optredende spikes en daarmee samenhangende
ongedefinieerde toestands-overgangen te eLimineren. Dit circuit, de
deg Litcher, is weergegeven in fig .4.3.
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fig.4.3: De degLitcher.

Q

Een signaaL moet minstens 1 kLokperiode van de betreffende moduLe aktief
bL ijven om intern geLdig te worden. Of dit het gevaL is wordt gecontroLeerd door
de degLitcher.
Een inkom end aktief signaaL wordt op een positieve kLokfLank in fLip-fLop 1
gekLokt. Wordt de ingang voor de voLgende opgaande kLokfLank niet aktief, dan
wordt ff1 gereset. BLijft de ingang aktief dan wordt het signaaL op die kLokfLank
doorgegeven naar ff2. Wanneer de uitgang aktief wordt, is de ingang dus net 1
kLokperiode zonder onderbreking aktief geweest.
Evenzo moet het signaaL indien ff2 geset is, Langer dan 1 kLokperiode niet
aktief bLijven om de uitgang weer te resetten. Dit wordt verkregen door de
cLear-ingang van ff1 tijdens het aktief zijnvande uitgang met de AND-poort te
bLokkeren.

4.4. Programma executie.

Er is nu in grote Lijnen een systeem gedefinieerd, dat zich aLs een 68000 moet
gaan gedragen, d.w.z. het moet programma's uit gaan voeren met hetzeLfde
resuLtaat aLs met de 68000 verkregen zou worden. Daarom gaan we nu eerst,
voordat een gedetaiLLeerde beschrijving van alle eigenschappen en onderdeLen
pLaatsvindt, in op de z.g.n. 'processing states'. Dit zijn de drie mogeLijke
toestanden een aktieve 68000 kan verkeren.
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Deze zijn:

normaL Hiermee wordt de toestand aangeduidt, waarin een gewoon programma
wordt uitgevoerd.

exception In deze toestand worden programma's uitgevoerd aLs gevoLg van het
optreden van speciaLe condities, de 'exceptions'.

haLted De processor heeft zichzeLf stiLgeLegd, bijv. na het optreden van een
nieu we error t ijden s de afhandeLing van een vorige error.

De eerste en de derde toestand spreken min of meer voor zich. De tweede is
minder aLgemeen. Omdat hieruit enkeLe spec;rieke eisen voor het systeem
voLgen, behoeft de 'exception processing' wat extra toeLichting.

Er wordt hierbij gebrui k gemaakt van exception-vectoren. Dit is een
geheugenpLaats waarvandaan de processor het adres ophaald van de uit te
voeren exception routine. Die geheugenpLaatsen worden aange wezen door een 8
bit vectornummer. Het nummer kan varieren van 0 tot 255. Met 4 vermenigvuLdigd
Levert dit het adres van de exception-vector, 0-1023. De samensteLLing van dat
adres is getekend in fig.4.4 •

.31. /0. 9· . . .. . . .... J. .2 .I. ()
Iilllo-.-o-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-,-.-.-.-.-,-.-.o~.1 va,; to I'; I?r. ~

fig.4.4: vector-nummer in het adres.

De mogel ij ke exceptions zijn:

-groepO
-groep1
-groep2

Reset, Bus-error, address-error.
Trace, interrupt, ilLegaL, priviLege.
TRAP, TRAPV, CHK, zero devide.

De behandeLing van een exception gebeurt aLtijd in 4 stappen, te weten:
-1 Maak een interne copie van het processor-status-register

(PSR), set het S-bit en reset het T-bit.
-2 Lever een exception-vectornummer.
-3 PLaats de processor-context op de stack.(S =1, dus stackpointer

isS SP)
-4 HaaL de nieuwe context op.
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De te redden processor-context bestaat aLtijd uit het PSR en de program
counter PC. In geval van bus-er ror of address- error behoort hiertoe bovendien
nog het IR,deinhoudvan AB,defunctie-codesennog een tweetaLbits. Dit zijn
een bit dat aangeeft of de onderbroken bus- cycLe een read- of een write- cycle
was en een bit dat meLdt of het een instruction-fetch betrof.
ALles bij elkaar verkLaart dit de in fig.4.1 aangegeven verbindingen van de
diverse MS R' s met de interne databus. Hiervan wordt gebrui k gemaa kt tijdens
de uitvoering van de error-routines.
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5. Het Commando Transport.

5.1. MogeL ij kheden.

Uit het voorgaande bLij kt dat de master uit een instructie een reeks
commando's genereert en die vervolgens via de commandobus overbrengt naar de

mode command registers (MCR) van de diverse sLaves. Deze slaves zorgen dan
voor de uitvoering.

Het uitvoeren van een commando kost tijd. Gedurende deze tijd is de sLave
bezet, busy, en mag dus geen nieuw commando ontvangen. Ook mag er geen sLave

aktief worden, welke het resuLtaat van een andere nog aktieve slave verder
moet bewerken.

Een sLave kan dus pas met de uitvoering van een commando beginnen, indien ten
eerste een commando ontvangen is en ten tweede, aLLe benodigde data in zijn

huLpregisters aanwezig is. Bovendien moet de slave bijhouden of het in zijn

commandregister aanwezige commando al of niet nog uitgevoerd moet worden.

Hiermee zijn enige eigenschappen aangegeven, waaraan voldaan moet worden,
opdat een reeks van commando's goed uitgevoerd wordt. Deze eigenschappen
aLLeen zijn echter niet voldoende. Er zijn nog meer regels nodig en wel

zodanige,dat eenbepaalde reeks altijd hetzeLfde resultaat oplevert. Om dit te
bereiken zijn er verschiLLende mogelijkheden. Alvorens deze mogelijkheden te

bespreken, gaan we eerst in op een t weetaL signaLen, die hierbij van beLang
zij n.

-Load-M CR. Dit door de master gegenereerde signaaL kLokt het commando in het
geselecteerde MCR. Het is voor de betreffende moduLe tevens een

teken dat een nieuw, nog uit te voeren commando ontvangen is.
-Busy. Zodra en commando in executie wordt genomen, meLdt een moduLe dit

via het busy-signaaL. Dit blijft aktief totdat de uitvoering gereed
is.

Binnen de module wordt onderscheid gemaakt tussen het inkomende
en het uitgaande busy-signaaL. Busy-uit (buit) is het signaaL dat

de module zeLfgenereert en de busy-lijn Laag maakt. De busy die een

moduLe aangeboden wordt, heeft het wer kel ij ke niveau van de busy
Lij n.
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De mogeLijkheden zijn nu:

Eenvoudig.
De master geeft commando's uit en start meteen de betreffende sLave. Deze
komt dan in de busy-toestand. Zodra de sLave het commando heeft uitgevoerd,
meLdt deze dat terug aan de master. Op zij n beurt genereert de master dan een
voLgend commando, geeft dat uit en start de voLgende sLave. Dit gaat zo door

tot de heLe reeks is uitgevoerd. Er is dus aLtijd maar een moduLe aktief,ofde
master of een sLave. De tijd die de master nodig heeft om een nieuw commando
uit te geven gaat verLoren. Hierdoor springt deze methode weinig efficient
met de tijd om. Een efficientere en sneLlere instructie- verwerking kan

verkregen worden door de zeLfstandigheid van de moduLes te benutten, zoaLs
in de voLgende methode.

CompLex.

De master geeft nu continu commando's uit zonder direct de sLaves te
starten. Dat verzorgen de sLaves onderLing. Nu ontstaat de mogeLijkheid dat
meerdere of zeUs aLLe moduLes tegeLijk aktief zijn. Het goed doen verLopen

van deze methode is niet zonder meer mogeLijk. Er zitten nogaL wat eisen aan
vast, o.a.:

- Een sLave moet bijvoorbeeld weten weLke andere opgestart mag worden, maar
die kan op dat moment wel of niet busy zijn. De sLave moet dus te weten

kunnen komen in welke van beide toestanden zich een wiLLekeurige andere
bevindt.

- Ook kan de toestand optreden dat op hetzeLfde ogenbLik er twee slaves
aktief zijn die dezeLfde andere mogen starten. Derhalve moet een niet

aktieve sLave weten door welke andere slave hij doorgestart mag worden.
- Indien de master snelLer commando's uitgeeft dan dat deze door de modules

verwerkt kunnen worden, dienen de slaves voorzien te worden van
commando-queues met bijbehorende fuLl- en empty-signaLen.

Concluderend kan men steLLen dat de set van regeLs nu gaat ontaarden in een

meer of minder uitgebreid "operating- system". Het specificeren en

implementeren hiervan vaLt echter buiten het kader van deze opdracht.

29



5.2. Het toegepaste protocoL.

De methode die hier toegepast wordt, kan gezien worden aLs een soort compromis
tussen sneLheid en compLexiteit.

Het paraLLeL werken van de sLaves bLijft achterwege. De uitgave van commando's
door de master vindt echter weL tegeL ij k met het aktief zijn van een sLave
pLaats. Er wordt een soort "command p;peLining" toegepast. Dit gaat aLs voLgt.

TerwijL sLave 1 zijn commando uitvoert, dus busy is, genereert de master een
voLgend en kLokt dat in het MCR van sLave 2. Deze wordt dan ready-to-run , R
to- R, wat wiL zeggen dat er een commando ontvangen is, dat nog in uitvoering

genomen moet worden.
ALLe moduLes zijn aangesLoten op een busy-Lijn, weLke zich aLs 'wired-or'

gedraagt. Wanneer een sLave busy wordt, maakt deze de busy-L ijn aktief. Het
gereed komen van een commando betekent meteen het niet aktief worden van de
busy-L ijn. Dit is voor een sLave in de ready-to-run toestand aanLeiding direkt

in aktie te komen en naar de busy-toestand over te gaan. Op zijn beurt betekent
dit weer voor de master dat een nieuw commando uitgegeven mag worden,omdat
er geen sLave meer ready-to-run is. Er is op deze manier aLtijd hoogstens maar
1 sLave busy en 1 ready-to-run.

De methode steL t enige eisen aan de moduLes.

1.Er moet een op een of andere manier synchronisatie van master en sLave

pLaat svinden.
2.SLave 2 moet de busy-Lijn aktief gemaakt hebben, voordat sLave 3 ready-to

run wordt, d.w.z. voordat de master de Load- MC R puLs uitgeeft. Is dit niet
het gevaL, dan zijn beiden tegeLij k ready to run, wat verboden is. De master
moet bij houden of er nog sLaves ready to run zijn. Indien dit het gevaL is, mag

deze geen commando's meer uitgeven en indien niet mag het voLgende commando
pa s gegeven worden, nadat de busy- Lijn a ktief ge worden is.

3.Indien het voorkomt dat de master direkt na eLkaar twee commando's naar
dezeLfde sLave uit moet geven, gaat de beschreven methode fout. Het MC R kan
dan overschreven worden terwij L het reeds aanwezige commando nog niet
heLemaaL is uitgevoerd. Om dit te voorkomen moet een dergeLijke sLave

voorzien worden van een dubbeL MCR.

Omdat in het meest aLgemene gevaL aLLe moduLes een eigen onafhankeL ij ke kLok
hebben, verLoopt het commando transport voLkomen asynchroon. Echter de busy

detectie vindt in eLke moduLe synchroon met de betreffende kLok pLaats.
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Is een sLave sneL tov. de master dan kan het gebeuren dat de busy-Lijn erg kort
niet aktief is. De duur van deze toestand wordt nL. bepaaLd door de tijd die een
sLave nodig heeft Om dit niveau te detecteren en daarna daarna de busy-Lijn
weer aktief te maken. De fLank busy niet aktief naar aktief moet door de master
herkend worden, omdat dit het teken is dat er geen sLaves meer ready-to-run
zij n.
Omgekeerd kan het voorkomen dat de master sneL is tov. een sLave. Omdat de
Load-puLs nu korter kan zijn dan een kLokperiode van de sLave, bestaat de
mogeLijkheid dat de Load-MCR-puLs niet gedetecteerd wordt. De betreffende
sLave blijft dan wachten, terwijL er een onuitgevoerd commando in zijn MCR
aanwezig is.

.64'~y. tlu/~.

I'net.~Ie/;

fig.5.2.a: SR-fLip-fLops.

Dit synchronisatieprobleem wordt opgelost door aLLe moduLes te voorzien van
niet gekLokte SR-flipflops .(zie fig.5.2a).
Die in de master wordt geset door de Load-MCR, welke tevens een sLave ready
to-run maakt. De flipflop wordt gereset t.g.v het van niet aktief naar aktief
gaan van de busy-Lijn. Deze flank is daartoe door een pulsvormer in een korte
puls omgezet, zoals in fig.5.2.b. is getekend. De set en reset zijn niet
gelijktijdig aktief, omdat het de sLaves verboden is de busy-Lijn te aktiveren
aLs de load-M CR puLs nog aan.wezig is. De busy-L ijn met de synchroniserende
onderdeLen is weergegeven in fig .5.2.c.
Het bijbehorende timingsdiagram vindt men in fig.5.2.d.

De SR-fLipfLop van een slave wordt geset indien die sLave een Load-MCR puLs
aangeboden krijgt. De reset wordt door de eigen sequencer gegenereerd, zoaLs
bLijkt uit de toestands-diagrammen van fig.S.2.e.
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6. De Transfer Module (TRA).

Het principe van het datatransport door TRA gaat ervan uit dat er een source
en minstens een destination-register geselecteerd zijn. Deze kunne!) zich of in
TRA zeLf of in een andere moduLe bevinden. De source wordt in zijn geheeL dmv.
het out-enabLe signaaL toegang verLeend tot de bus. Datgene wat er door de
Load-puLs in de destination geLaden wordt, is mede afhankeLijk van de geLdige
lengte B, W of L. SLechts het hierdoor aangegeven registerdeel wordt
beschreven. Hierdoor bereikt men dat de in de hogere orde registerdeeL
aan wezige data niet onnodig verLoren gaat.
Voor de akties van TR A moeten dus een source, een destination en de lengte van
de weg te schrijven data bekend zijn. Omdat zoweL het aantaL source- als het
aantal destination- registers binnen het systeem maximaaL 32 bedraagt en de
data-lengte B, Wof Lis, zijn er, om dit aan te geven, minstens 12 bits nodig.
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fig.6.a: TRA-registerset.
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Het data pad.

Dit bestaat uit een negentientaL registers, die in vier groepen te scheiden zijn
(zie fig.6.a).

-8 dataregisters met 3 Load-mogeLijkheden, B, Wen L.

-7 adresregi ster s met de mogelij kheden Wen L.

-3 registers die sLechts de mogeLijkheid L kennen, te weten de user- en
supervisor-stackpointer (US P resp. SSP) en de programcounter PC.

-1 error-register ERR. aLs extra hulpregister.

De registers worden geseLecteerd door t wee decoders, een voor de source en een
voor de destination. De source decoder is voorzien van 6 ingangen, nL. de 5
seLectieL ijnen en de outen resp. de Load signaLen en 18 uitgangen. De LoadpuLs
ondergaat nog een extra seLectie om het bedoelde registerdeel aan te wijzen.
Zodoende heeft de destination decoder 8 ingangen, nl. weer 5 seLectie Lijnen,
een Load-ingang en twee Lijnen om de te beschrijven lengte te specificeren. Het
aantaL uitgangen bedraagt nu 18 x 3 = 54. AlLe registers zijn in drie gedeelten
te beschrijven, byteO, byteO-1 en byte 0-3. Echter niet aLLe registers maken
van deze mogel ij kheid gebruik. Indien een register geselecteerd wordt dat als
geheel behandeLd moet worden, moet de aangegeven Lengte L zijn. De selectie
decoders zijn schemati sch weergegeven in fig.6.b.
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De besturing.

Hierin bevinden zich een sequencer deeL en een Mode- Command deeL. Om de
commando· s van de master naar TRA over te brengen zou de commandobus 12 bit

breed moeten zijn.
Deze breedte wordt beperkt door de seLectie-informatie niet te verzenden,
maar in de master te bufferen en daar direkt, echter gecontroLeerd door TRA,
op de seLec tie- Lij nen te zetten. Voor TR Ais het nu a LLeen maar beLang rij k of er

aL dan niet data in het buffer staat. Dit wordt aangegeven door het signaaL fuLL.
In feite is het MCR van deze moduLe in de master ondergebracht. Het principe
van de basi s-module bL ijft echter onaangetast. Om het overzicht niet te

verLiezen wordt dit register toch bij TRA getekend, zij het zonder aansLuiting
op de commandobus.

SignaaL-over zicht.

Status.

uit:
-busy

-Load-buf.

-full
-Le

in:
-busy

- Load-M CR
-outen

-Load

inkom end busy-signaaL.

copieer het MCR naar Buffer.

MCR-fuLL meLding.
Lengte aanduiding, B, W, L.

inkom end busy signaaL.

set MCR-fuLL fLip-fLop.
geeft een register toegang tot de bus.

Laadt een of meerdere registers van de bus.

Be st uring svector.

buit intern busy-signaaL.
Load-buf zie boven.

outen zie boven.
Load zie boven.



Werking.

De timing van het data-transport over de interne bus wordt bepaald door deze
module. TR A kent hiertoe in feite maar 1 commando, transfer. De parameters
hierbij z;jn source en destination, die vanuit het commando aangeboden worden
aan de selectie-decoders.
TRA is een module, die tweemaal direkt na elkaar aktief kan worden. Om aan het
commando-transport-protocol te voldoen, moet het buffer dubbel uitgevoerd
zijn, zoals getekend in fig.6.c. De selectie informatie voor de registers is
afkomstig van de decoder in de master en wordt altijd in het MCR van TRA
geklokt. Omdat de load-MCR-puls een wiLlekeurige tijd aktief kan zijn, wordt
hetaanwezig zijn van een commando in het MCR onthouden door de MCR-full flip
flop (zie fig.6.d.).

Op het moment dat de load-M CR puLs naar niet aktief gaat, wordt de seLectie
informatie uit het MCR in het buffer gekLokt. Dan pas staat er geLdige
informatie op de seLectie Lijnen en er dient enige tijd gewacht te worden om de
diverse decoder s de gelegenheid te geven zich in te steLLen. Dat gebeurt in R
to- R toestand, die minstens een kLokperiode duurt.
Daarna wordt in toestand 1 het outen-signaaL aktief en komt de data uit het
geselecteerde source register op de bus. VervoLgens klokt de Load-puLs, die in
toestand 2 aktief is, de data in het destination register en tensLotte worden
beide signaLen en ook buit niet-aktief. Hiermee wordt de wait-toestand weer
berei kt en is de interne bus-cyclus beeindigd. Deze timing is geschetst in het
timingsdiagram van fig.6.e en het toestandsdiagram van fig.6.f.

Deze figuren kan men aan het eind van dit hoofdstuk vinden.
Daar is ook d.m.v. fig.6.g. toegevoegd, waarin de diverse signalen in een meer
gespecificeerd diagram zijn weergegeven.

Omdat de moduLes pas aktief kunnen worden aLs aLLe data in hun registers
aanwezig is en deze data geheeL door TRA aangevoerd wordt, is TRA vaak aktief.
Gedurende een interne bus- cycLus zijn de andere moduLes niet aktief. Het is dus
zaak de kLokfrequentie van TRA zo hoog mogelijk te kiezen, opdat de bus-cycli
zo weinig mogeLij k tijd in besLag nemen. Dit komt de sneLheid van het heLe
systeem ten goede.
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7. De Interrupt-controLer <INT).

Het interrupt-mechanisme aLs speciaaL onderdeeL van de totaLe exception
processing wordt in grote mate bepaaLd door de master. De moduLe INT heeft
hierin sLechts een beperkte functie.

De taken zijn: 1. Het bijhouden van de geLdende interrupt- prioriteit in
het mask-register.

2. Het meLden van een interrupt, optredend op de Lijnen
1PO-2, indien de prioriteit hiervan hoger is dan die in
het mask- register.
IPO-2 aLLe drie Laag betekent dat er geen interrupt-
request aan wezig is.

3. Het genereren van auto-interrupt vectornummers.

Twee commando's zijn hiervoor benodigd, nL

- update mask, dit commando copieert data van de Lijnen IPO-2 in het mask
register.

- preset mask, wat nodig is bij de reset procedure. Hierin wordt het mask
register met aLLemaaL enen geLaden, dus gepreset op niveau 7.

Het data pad (zie fig.7.a.).

Men vindt hierin de onderstaande onderdeLen:

Een mask-register.

Dit 3 bit brede register onthoudt het in de bits 12, 11 en 10 gecodeerde
interrupt-LeveL. Het masker is onderdeeL van het· processor-status
register en kan dus ook aLs zodanig geseLecteerd worden. Het staat dan in
verbinding met de Lijnen 10-8 van de bus. Het mas ker kan ook apart
geseLecteerd worden. Oit treedt op tijdens een interrupt-acknowLedge cycLe,
waar;n de mask-inhoud een onderdeeL uitmaakt van het vectoradres. De data
wordt op de busL;jnen 3-1 gezet en de Lijnen 80 en 87-4 worden 0 gemaakt.
Hierdoor ; s het mas ker 12-0 verpa kt aLs 0000,12-0,0 op de busL ij nen 87-0
aanwez;g.

42



.1"" hZ1-1'1 ~ 
dc::a~A 64.L~

l

J
()(.,t 'to~ I? -
- I??a~.(.

1-°

3.
ZJ? fI- 1.

Q.4.L io )¥UI'It:Jtt!J----- 1-.....' ..2.--

cz

fig.7.a: INT datapad.

In het gevaL dat de interrupt- request afkom stig is van een M6800
peripheral, wordt dit gemeld via de auto-Lijn. Dit houdt in dat er een auto
vector op de interne bus moet verschijnen. Treedt gedurende deze
int.ack.cycLe een bus-error op, dan wordt de lijn spurious aktief, ten teken
dat een speciale spurious auto-vector geLeverd moet worden. De genoemde
vectoren zijnbestemdvoordebuslijnen7-0 en zijn weergegeven in tabel7.1.
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auto spurious vector

0 0 0,0,0,0,12,11,10,0
( 0 1 komt niet voor

1 0 0,0,0,1,1,12,11,10
1 1 0,0,0,1,1,0,0,0

tabel 7.1: Auto-interrupt vectoren.

Het mask-register heeft dus in feite twee nummers. Het kan aLs onderdeeL van
het processor status register of aLs vector Leverancier optreden (zie
fig.7.a). Dit is de reden waarom de source-decoder over 2 uitgangen
beschi kt, outen- mas ken outen- SR. De destination-decoder heeft sLechts een
uitgang, die het mask-register seLecteert.

Combinatoriek.

Hierdoor worden de verbindingen tussen het masker en de bus gelegd. De
scha keLing die de vereiste verbindingen tot stand brengt is de vector
generator van fig.7.b. Door de juiste tristate-poorten te aktiveren wordt de
gevraagde code op de busL ijnen 7-0 gezet. Het outen-mask signaaL is
afkomstig van de source selectie PAL, evenalsouten-SR. Dit Laatste signaaL
bestuurt de tristate-poorten, die het masker doorschakeLen naar de
bus Lij nen 10-8.

a (..1. to. ---.........
o

( /. /. O. o. oj --Jr....JII

fig.7.b: De vectorgenerator.
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Een t weede onderdeel van de combinatoriek wordt gevormd door een
comparator, die de inhoud van het masker vergelijkt met de inkomende lijnen
IP2-0. Deze l ijnen zijn van spi kes ontdaan door de degl itcher. De comparator
maakt zijn enige uitgang aktief, indien de inkomende code groter is dan die in
het mask-register. Indien dit het gevaL is, wordt het bit IP van het MSR
geset.

Signaal- over zi cht.

status:

in:
-Load-M CR
-busy
-auto
-spurious
-IP2-0

uit:
-busy
-IP

Laadt com mando, set MeR -ful l fl ip- flop.
busy meLding van andere modules.
M6800 interrupt-cycle, genereer autovector.
aLs auto met BUS-error, genereer spuriousvec tor.
interrupt- request Lijnen.

module busy meLding.
intern interrupt pending signaal.

Be st uring svector.
-buit intern busy signaaL.
-update Laadt IP2-0 in mask-register.
-preset mask-input :=111.

Besturing.

Het verschil tussen de twee commando's wordt gevormd door het preset
signaaL, da t de ingangen van het mas ke r 1 maa kt. De voLgord e van de signaLen di e
de sequencer moet genereren is voor beide commando's geLijk. De comando's
bestaan dan ook slechts uit een bit.

0: update.
1: preset.
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Indien een commando in uitvoering is, wordt door buit de signalen IP2-0
geselecteerd aLs ingangs signaLen voor het mask-register. De sequencer Levert
naast de vereiste synchronisatie-signaLen, de kLokpuLs update, die het masker
Laadt.

Het toestandsdiagram is getekend in fig.7.c.
De eerste drie toestanden voorzien weer in de synchronisatie van het
commando-transportToestand 1 wordt betreden met het aktief worden van de
busy-Lijn. Dit is een wachttoestand, waarin de ingangsselectie 1 kLokperiode
de tijd krijgt zich in te steLLen. In toestand 2 wordt de update-puLs
uitgegeven, waarna het commando uitgevoerd is en de wait-toestand wordt
bereikt.
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8. De ALU-Module.

8.1. De commando's.

Het grootste gedeelte van de bewerkingen op data vindt in deze module plaats.

De data-Lengte kan daarbij 8, 16 of 32 bit bedragen. In een 8 bits eenheid
kunnen bovendien twee BCD-digits ondergebracht zijn.

Binnen de instructieset van de 68000 zijn wat betreft de ALU typen bewerkingen

mogel ij k. Naar deze typen wordt later in dit hoofdstuk weer verwezen.

De typen zijn:

1. Integer arithmetisch.
Dit type omvat de ADD en SUB operaties. Hierbij zijn twee

operanden nodig. EventueeL kan een carry-in of borrow bit
aangeboden worden. Is dithet gevaL dan is dat aLtijd geLijk aan de
inhoud van de extend bit X van het CC-register. De dataLengtes B,

W en L zij n toegestaan.
2. Logisch.

Ook bij dit type zijn alle data-lengtes toegestaan.

3. Schuiven en rotatie.
Deze operaties kunnen uitgevoerd worden over een variabel aantal

bit-posities zowel naar links aLs naar rechts. Oit aantaL wordt
gespecificeerd hetzij door een 4 bit immediate dataveld in het
commando, hetzij door de inhoud van een data-register. Deze count

is tijdens de commando-uitvoring in het register CNT aanwezig.
In het eerste gevaL varieert de shift- count van 1 tot 8, in het

t weede geval 0 tot 63. De te schuiven data kan aLLe Lengtes hebben.
4. Bit- manipuLatie.

De data-Lengte bedraagt of 8 of 32 bit. Deze commando's hebben
betrekking op een bepaaLd bit van de in ACC aan wezige variabele.

Oit bit wordt aangewezen door een constante van max. 5 bit, weLke

in het NR register staat.
Op dat bit wordt een test uitgevoerd en afhankelij k daarvan wordt
dat bit geset of gereset. Oe oorspronkelijke bitwaarde wordt
onthouden in het Z-bit van het CC-register.

5. BCO.

De data-Lengte is B. Hierin zijn twee BCD-digits ondergebracht.
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AL deze operaties kunnen in de ALU-moduLe uitgevoerd worden. Een uitgebreide

beschrijving hiervan kan men vinden in het 68000 manuaL (Lit.[1]).

De exacte specificatie van een operatie wordt gegeven door een commando.

Voordat de uitvoering daarvan begint, is aLLe benodigde data aanwezig in de

ALU- regi sters.

Het berekende resuLtaat wordt in de accumuLator ACC gekLokt. De bijbehorende

status wordt in het MS R gebufferd.

Per bewerkingstype wordt hieronder een opsomming gegeven van de mogeLij ke

commando's. De commando-namen zijn zoveeL mogeL ij k geL ij k gekozen aan de

mnemonics van de macro-instructies, waarbij ze gebruikt worden.

commando operatie.

type 1. NOP transfer A

ADD A+B

ADDX A+B+X

ASUBB A-B

ASUBBX A-B-X

BSUBA B-A

BSUBAX B-A-X

EXT-W sig n- ex tend to W

EXT-L sign-extend to L

ADDQ A+imm.data(4 bit)

SUBQ A-imm.data(4 bit)

PRESET ACC := 111 •••1

CLEAR ACC := 000•••0

type 2. AN D A and B

OR A or B

EOR A eor B

NOT one's compLement A

TST test byte op nuL.

TAS test byte, set bit?
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type 3.

type 4.

type 5.

commando

AS L, AS R
LSL, LSR

RO L, ROR

ROXL, ROXR

SWAP

BTST

BSET

BCLR

BCHG

ABCD

SBC 0

NBCD

operatie

arithmethical shift
logical shift

rotate

rotate via extend bit

ver wi ssel words van long word

test een bit

test en set een bit

test en clear een bit

test en inverteer het bit

A+B+X, BCD

A-B-X, BCD

O-A-X, BCD

8.2. De registers (zie fig.8.2.a).

De ALU-module is in het bezi t van t wee 32 bit werkregisters, de accumulator

ACC en een hulpregister H.

ACC. Dit register bevat voor de commando uitvoering een operand en erna

het berekende resultaat. Een aktief buit-signaal selecteerd poort 1,

zodat ACC niet vanaf de bus beschreven kan worden, wanneer de module

aktief is. De geLdige data in ACC kan de lengte B, Wof L hebben.
H. H wordt slechts gebruikt indien voor een commando twee operanden

nodig zijn. Het kan vanaf de bus met alle data-lengtes geLaden worden.

Als enige module binnen het systeem is ALU in het bezit van parameter

registers. Deze bevatten nadere informatie omtrent de uitvoering van een
commando.

CNT. Deze 6 bit down- counter wordt gebrui kt om de shiftcount op te slaan. Bij

elke shift operatie over een positie wordt de inhoud met 1 verlaagd.

Wanneer de inhoud de waarde 0 bereikt, wordt het signaal TC
uitgegeven. Dit betekent dat het verlangde aantal shifts is

uitgevoerd. COUNT kan geladen worden vanaf de bus of met immediate

data uit het commando.
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NR. De inhoud hiervan geeft een bitpositie aano Op dat bit worden de bit
manipuLatie operaties uitgevoerd. Er wordt 1 van de 32 mogeLij ke bits
aangewezen, zodat dit register sLechts 5 bit breed behoeft te zijno

Voor de register-seLectie betekent het bovenstaande dat er 1 source en 4
destinations te seLecteren zijn. Ook het MS R kan aLs source en destination
optreden, wat het totaaL op 2 resp. 5 brengt. De seLectie-decoders s zijn
schemati sch weergegeven in fig.8.2ob.

load /lee.
load r/.
/oatX N-R.
(oa« CIVT
/OQtX ~I(.

d(l~/inal.lol').

c/ .... L

61-. .
...

'e"cr. ~-
,

r

-

I~"ce"? ..., oul.
",rCf/. -...
/tZ~/-

~. - o.u/~

7)....
'4'1"

o

fig.802.b: ALU register-sLectie.

8.3. De combinatoriek.

De registers zijn via twee 32 bit bussen Aen B met de combinatoriek verbonden.
Op bus Ais aLtijd de inhoud van de accumuLator aanwezig. De data op bus B is
afhankeLij k van de tristate- controL signaLen h, pat en 1. Deze kan dus
af komst ig zij n van regi ster H, van de pat roon-generator of van de best uring 0 In
het Laatste gevaL is er sprake van immediate data uit een commando. De data van
beide bussen wordt paraLLeL toegevoerd aan de combinatori sche circuits 0

Dit zijn de - ALU

- BCD-adder.
- Shifter.
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De AL U.

Deze is 32 bit breed en voert op de operanden A en B de operaties uit, die

gespecificeerd worden door de Lijnen ALU-controL. Het resuLtaat is aLtijd 32

bit breed, echter het is mogeLijk dat sLechts een gedeeLte daarvan geLdig is.

Dit wordt aangegeven door de Lijnen B, Wof L. AfhankeL ij k van deze signaLen

Levert de ALU de bijbehorende carry, Cout, en overfLow, Vout.

ALs basis eLement voor de ALU is een 4 bit ALU van het type 74381 gekozen.
Hiermee is het mogeLik aLLe in 8.1 opgesomde arithmetische en Logische

operaties te verrichten. Het schema en de functie-tabeL zijn gegeven in fig

8.3.a resp. tabeL 8.3.a.

In de normaLe 74381 is geen overfLow detectie aanwezig. Door zoals in de figuur

is getekend, t wee poorten toe te voegen, is eLke AL U van een eigen overflo w

detectie voorzien. Tevens beschikkken alle ALU's over een carry-propagate en

een carry-generate uitgang. Deze zijn verbonden met carry-Look-ahead

circuits waarvan het schema in fig 8.3.c. te vinden is.

Gebruik makend van 8 ALU's en 3 Look-ahead circuits, wordt de 32 bit ALU van

fig.8.3.b. samengesteld. Hierin wordt volledige carry-Look-ahead toegepast om

een korte ver werki ngstijd te ver krijgen.

In dit schema zijn de ingangen aangeduidt met AO-7 en BO-7, waarbij bijv. AO

staat voor de ingangsbits aO-3, A1 voor de bits 4-7 enz. De uitgangen zijn FO-7
genoemd.

De twee minst significante nibbLes worden ook aan een BCD-adder toegevoerd.

Deze bestaat uit 2 BCD adders/substractors. Deze zijn samengesteld zoaLs

weergegeven in fig .8.3.d en 8.3.e.
Voor de exacte werking wordt verwezen naar Lit.C2J.

Indien deze nibbles inderdaad BCD-digits voorstellen wordt i.p.v. FO en F1 de

uitgang van de BCD-adder gekozen. Dit wordt gestuurd door het signaal BC D.

Zodoende bewerken de ALU en de BCD-adder simultaan dezelfde data. Echter de
uitgang, waarop een geLdig resuLtaat aanwezig is, wordt door de

overeenkomstige tristate-poort doorverbonden met de accumuLator.

De generatie van de juiste carry en overfLow is afhankeLijk van de data-lengte

en het signaal 8 CD. Is de data- Lengte B dan doen 9 rof gezegd alLeen ALU 0 en 1

mee. Is deze Wdan ALU 0-3 en in gevaL van L ALU 0-7. Wanneer de Lijn BCD

aktief is, is de geLdige carry van de BCD-adder afkomstig. Dit is nog eens
samengevat in tabeL 8.4.b. De selectie scha keL ingen vindt men in fig. 8.3.f.
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S2 S1 SO Cin Functie Betekenis

a 0 0 Clear F=OOOO
0 0 1 0 B-A-1 B+A 1's compl. Ad.
0 0 1 1 B-A B+A+1 2's " "
0 1 0 0 A-B-1 A+B l' s " "
0 1 0 1 A-B A+B+1 2's " "
0 1 1 0 A+B A+B
0 1 1 1 A+B+1 A+B+1
1 0 0 A$B exclusive or.
1 0 1 AVB or
1 1 0 At\B and
1 1 1 preset F=1111

opm: = don't care.

tabel 8.3.a: Functie Tabel 74381

fig.8.3.a: 74381 aangepast.
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P3
G3

P2
G2

Pl
Gl

Augend
or Mjnuend

fig.8.3.c: Carry-look-ahead. (AMD 2902).

Addend or Subtrahend

g's Complementer
7483

B, B,

C, Binary Adder C; From nex t lower BCQ
7483 Digit position

t, t, t 2 2:,

Correction Adder
7483

fig.8.3.d: BCD adder/subs (1digit).
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Lengte BCD Cout Vout output.

B 0 C8 V7 FO-1
W 0 C16 V15 FO-3
L 0 C32 V31 FO-7

(2x4) 1 Cbcd 8 CDO-1

TabeL 8.3.b: ALU- en BCD-out puts.

De 5 ALU-controL Lijnen steLLen de gewenste operatie in, d.w.z. zij Leggen het

verband vast tussen de ingangen Aen B en de uitgang F. Vier Lijnen hiervan zijn

reeds besproken in tabeL 8.3.a. De vijfde is de extend-Lijn Ext, die indien
aktief sign-extensie tot gevoLg heeft. Sign-extensie houdt in dat aan een

operand een aantal hogere orde bits worden toegevoegd, die aLLen een waarde

hebben geLi k aan het meest significante bi t van de oorspron keL ij ke operand.

Voor de ALU houdt dit het voLgende in:

Extend: op.Lengte MSB FO-1 F2-3 F3-7

byte A7=O A cLear cLear

byte A7=1 A preset preset

word A15=O A A cLear

word A15=1 A A preset

Om te voorkomen dat voor iedere ALU aparte controLe Lijnen nodig zijn, wordt

Ext. gebruikt. Deze forceert de inkomende Lijnen S2-0 en Cin naar de gewenste

cLear of preset. De schakeLing van fig.8.3.g. realiseert de functie van de
extend-Lijn. Indien Ext niet aktief is, staat op aLLe uitgangen, dus op alLe

controLe ingangen van de ALU1s, dezeLfde code.

De shifter.

De basisschakeLing voor de shifter bestaat uit een viertaL tristate-poorten

(zie fig.8.3.h). Hiermee kan een van de ingangen met de uitgang doorverbonden

worden. Op de ingangen voor een uitgang i zijn van de aangeboden operand de bits

i+1, i, i-1 en i+16 aangesLoten. Men kan nu kiezen uit het schuiven van resp. een
positie naar rechts, RS, geen shift, NOS, een positie naar Links, LS, en 16

posities naar rechts, SWAP. Deze Laatste mogeLijkheid wordt aLlen gebruikt bij

de SWAP-instructie.
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fig.8.3.g: Extend-control.
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Een 32 bit shifter verkrijgt men door 32 van deze basisschakelingen op de
manier van fig .8.3.i. onderl ing te verbinden. De totale shifter is voorzien van
serie-in, S-in, en een serie-out, S-out lijnen. Met welke in- en uitput-bits
deze l ijnen verbonden zij n is afhankelij k van de operand- lengte en het
commando. Een overzicht hiervan vindt men in tabel 8.3.c.

Het blijkt dat tengevolge van de variabele operand lengte, voor verschillende
output-bits uit meer verbindingen gekozen kan worden, dan met de
basisschakeling mogelij k is. Voor deze bits zijn enkele tristate poorten
toegevoegd, die door extra selectie-lij nen, te weten a, b, B, W en L,
aangestuurd kunnen worden. De bits zijn:

-Bit 0

-Bit 7
-Bit15
-Bi t31

Het aantal mogel ij kheden wordt hier uitgebreid door de poort inO-1
door 4 poorten te vervangen. De extra ingangen zijn in7, in15, in31 en
Sin.
Poort in7+1 is vervangen door poorten voor out7, Sin, in8 en inO.
Poort in15 +1 is vervangen door out15, Sin, in16 en inO.
in31 +1 wordt out31, Sin en inO.

De schakeling voor bit 0 is getekend in fig.8.3.j, die voor de andere bits zijn
analoog.
Sout tenslotte wordt verkregen door deze via 1 van de 4 poorten met inO, in7,
in15 of in31 te verbinden (zie fig.8.3.k).

Op deze wij ze is de 32 bit shifter samengesteld, die in zijn geheel samen gestelt
is uit tristate poorten en waarvan de functie bepaald wordt door de lijnen RS,
LS, NOS en SWAP. Extra selectie vindt plaats door de signalen a en b en de
geldige lengte.

De nog niet besproken onderdelen van fig.8.3.a komen nu kort aan de orde.

Het zij n de:

-Zero-detector.
Het schema hiervan is gegeven in fig.8.3.l. Deze heeft tot taak de datapad
statussignalen Nout en Zout te genereren. Nout geeft aan of het resultaat
negatief is, Zout of het resul taat gel ij k aan nul is. In beide gevallen wordt
er rekening gehouden met de geldige lengte.
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fig.8.3.j: De shifter, bit ¢

fig.8.3.k: Sout - selectie.
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fig.8.3.1: Zero - detector.
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commando select left (LS) right-shift (RS) Sout
a b le in(O-1) in(31+1) in(15+1) in(7+1) left right

B Sin(=¢) out 7 in 7 in ¢
AS 0 0 W II out 15 in 8 in 15 II

L II out 31 in 16 in 8 in 31 II

B Sin(=O) Sin(=O) in 7 in ¢
LS 0 1 '} II Sin(=¢) in 8 in 15 "

L II Sin(=¢) in 16 in 8 in 31 11

B in 7 in ¢ in 7 in ¢
RO 1 0 W in 15 in ¢ in 8 in 15 "

L in 31 in ¢ in 16 in 8 in 31 "
B Sin(=X) Sin(=X) in 7 in ¢

ROX 1 1 W " Sin(=X) in 8 in 15 "
L " Sin(=X) in 16 in 8 in 31 "

= don't care.

tabel 8.3.c: shifter instelling.
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-Patroongenerator.
Deze bestaat uit een decoder en is voorzien van? ingangen, de 5 bits inhoud
van NR en twee functie-Lijnen, p1 en pO (zie fig.8.3.m). De functie-Lijnen
geven aan weLk patroon er op de 32 uitgangen van de decoder te voorschijn
komt.

Dit patroon kan d.m.v. een tristate-poort op de B-bus gezet worden. De
samenhang tussen functie-L ijnen en patroon ziet er aLs voLgt uit.

p1 pO patroon

vt%n NR .32
'!Jet I roona a zero

0 1 1 '0' of 32 ~-

1 a 1 '1' of 32 Cot?? 6.
1 1 output? = 1

~J "PI T
2

fig.8.3.m: De patroongenerator.

-C C-generator.
Uit de inhoud van het CC-register en de nieuwe datapad- status worden de

nieuwe conditie-codes gegenereerd. De generator bestaat uit een

combinatorisch netwerk, dat de besturing voorziet van een commando
specificatie. De uitgangs-code vindt men per commando weergegeven in tabeL
8.4. Deze vindt men in appendix A.

, ~ C.C-in.
5

CO!'nb.
l'

cC-u~i.
-~--~

comma.ndo _ nr.__-I-__--l

/Vaul, 2cuf. 14Jvf. Co~1,6~,,1
6"

fig.8.3.n: De CC-generator.
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8.4. SignaaL overzicht.

Status:

van direct control

naar data pad:

load Load register vanaf de bus.

outen register tristate controL.

naar sequencer:

busy inkom end busy-signaaL.

B,W,L Lengte aanduiding van de data.

van MS R

terminaL count, inhoud van COUNT=O.

MSB van resultaat.

serie-uit bit van shift-commando's.Sout

naar direct control:

busy busy meLding door AL U.

CC conditie- codes, X, N, Z, V en C.
naar sequencer:

CC

TC

BO

naar bus of extern:

CC "

Besturingsvector:

buit interne busy van AB!.

INSTO,1 seLectie Lijnen voor instellingsvectoren voor het datapad.

deer decrement CNT.

Load-COUNT Load s;gnaaL voor de counter CNT.

Load-ACC Load-signaaL voor accumulator.

Load- MS R Load- signaal voor MSR.

De insteLLingsvectoren zijn in tabeL 8.4. (zie appendix A) per commando

weergegeven. Bovendien vindt men hierin de vereiste inhoud van het CC

register na uitvoering van een commando.

Het bLijkt dat per commando maximaaL 3 insteLLingsvec'toren voorkomen. De
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Het bl ij kt dat per commando maximaal 3 instell ingsvectoren voorkomen. De

signaLen INSTO,1 kiezen hieruit bij het uitvoeren van en commando
achtereenvoLgens de juiste vectoren, Indien INST=OO de eerstvermelde van
tabeL 8.4, INST=01 de tweede enz.
Met deze l ijnen kan dus uit maximaal vier vectoren gekozen worden.

8.5. De besturing.

Commando's.

Door een commando voor de ALU-moduLe zijn minimaal 8 hits nodig. Dit aantaL
wordt bepaaLd door de shift-commando' s met immediate data. Deze zijn aLs voLgt
sam engesteld:

- 3 bits voor de commando specificatie.
- 4 bits immediate data.
- 1 bit, nodig om de type 3 commando's van de andere types te onderscheiden.

Totaal dus 8 bits.

Ook de commando's ADDQ en SUBQ ZlJn voorzien van een 4 bit immediate
dataveld. De overige commando-codes kunnen vrij gekozen worden. Omdat er nog .

genoeg ongebrui kte code- mogeLij kheden over zijn, kan dat zo gedaan worden, dat

er een zo eenvoudig mogel ij ke commando decoder ontstaat. Hierop gaan we niet

verder in. De beschrijving van de sequencer wordt beperkt tot het
toestandsdiagram.

De sequencer.

De sequencer voorziet het datapad van de totale besturings-vector. In het
toestands-diagram van fig.8.5. is de timing-vector T vermeLd. Deze omvat de

dynamische signalen van de stuurvector. Per toestand is het aktief of niet
aktief zijn van de signalen van T aangegeven.

De signalen van T zijn:

T= (buit, INSTO, INST1, decr, load-COUNT, Load-ACe, load-MSR).
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De eerste toestanden bewerksteLLigen weer de commando-synchronisatie. In
toestand R-to-R wordt afhankeLijk van het commando een bepaaLd pad
ingesLagen. Hoe deze keuze pLaats vindt, wordt bepaaLd door de commando
decodering. Deze Levert de ingangs- signaLen voor de sequentieLe machine.
Hier beperken we ons tot een korte beschrijving van de mogeL ij ke paden.

Een pad Ligt vast door de doorLopen toestanden tussen de start- en
eindtoestand aan te geven. Omdat van aLLe paden de eerste drie toestanden
geLijk zijn, begint de opsomming bij de toestand na R-to-R.

1. Dit is het eenvoudigste pad. Dit wordt doorLopen door de commando's
van type 1, 2 en 5. AL deze commando's kennen sLechts een insteLLings
vector. Deze woordt gekozen tijdens de R-to-R toestand. In
toestand 1 wordt het resuLtaat in ACC en MSR gekLokt, waarmee het
commando is uitgevoerd.

2,(4) Dit pad doorLopen de shift-commando' s, die voorzien zijn van immediate
data. Deze data wordt in toestand 2 in COUNT gekLokt. Indien count=O
behoeft er niet geschoven te worden en treedt meteen de overgang naar
de wait-toestand Ope Is dit niet het gevaL, dan vinden in toestand 4

het gewenste aantaL shifts plaats. Het resuLtaat komt beschikbaar in
ACC en MS R.

3,(4) Deze weg volgen de shift-commando's zonder immediate data. De shift-
count is nu afkomstig van de interne bus en is voor de voor de aanvang
vande commando-uitvoering al in COUNT gepLaatst. In toestand 3
wordt het MS R aangepast voLgens vector 1 (INSTO,1 =00>. Indien geen
TC optreedt, wordt toestand 4 bereikt. De shifts worden uitgevoerd
met vector 2 totdat TC:=1.

3,(5,6) De insteLLings-vector 1 van toestand 3 kan behaLve bij een shift- ook
bij een bit manipulatie, TAS of TST commando horen. In deze gevalLen
wordt er een test uitgevoerd, die resulteert in Z=O of Z=1. In
toestand 3 wordt alLeen het MSR bijgewerkt.
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Voor het het betreden van de voLgende toestanden zijn er 3
mogeLij kheden:

Ready. voor de commando's TST en 8TST.

3,5. indien Z=Q of voor het TAS-commando.

In toestand 5 wordt het resuL taat van vector 2 in ACCgezet.

Het MS R bLijft onveranderd.

3,6. indien Z=1.

In 6 wordt het resuLaat van vector 3 in ACC gekLokt, terwijL

MSR onveranderd bLijft.
De bit- manipuLatie commando' s zijn dus de enige commando's,

waarbij uit drie vectoren gekozen kan worden.
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9. De Adresbus Interface (ABI).

9.1. Eigenschappen.

De taak van ABI bestaat eruit in het adresbuffer, AS, een adres beschikbaar te
steLLen en daarnaast via de functie-codes nadere informatie omtrent dat adres
te verzorgen. Voor de diverse adresseer-methodes en de betekenis van de
functie-codes wordt ver wezen naar Lit .[1].

AS kan de volgende adres-typen bevatten.

- Effectief-adres,

- Vectornummer.

- Interrupt LeveL.

dit is het resuLtaat van een bepaaLde adresseer
methode.
Exception-processing maakt gebruik van vectoren.

Deze wij zen naar een geheugenpLaats, waar zich het
adres van de exception-routine bevindt. De vector
kan afkomstig zijn vanaf de interne bus of aLs
immediate data uit een commando en is acht bit
breed. Van een adres vormt de vector de bits A10-2,
de overige bits zijn 0 (zie fig.4.4.)
Tijdens een interrupt-acknowLedge-cycLe zijn de
functie-codes aLLen 1 en geven de adresbits A3-1 het
interrumperende niveau weer. Hieraan kan de
peripherie herkennen weLke interrupt gehonoreerd
wordt. De overige adresbit zijn don't- cares.

ALs een extra eigenschap wordt de auto-increment-2 ingevoerd. De reden
hiervan is het voorkomen van tussenkomst door de master tussen bus-cycLi, die
bij elkaar horen. Het Lezen of schrijven van Long words of peripheraL data vindt
pLaats in meerdere cycLi, 2 resp. 2 of 4. Deze eigenschap maakt het de
businterface mogeLij k dergel ij ke data-eenheden zonder de noodzaak van extra
commando's te transporteren. Auto-increment-2 is nu een zodanige instelling
van het datapad, dat terwijL de moduLe niet busy is, de aktie AB:=AB+2
uitgevoerd kan worden. Samenhangende data kan nu door de businterfaces
zelfstandig naar opeenvoLgende geheugenpLaatsen getransporteerd worden. In
de eerste cycLe van het transferproces wordt een begin-adres gebrui kt. Voor
eLke voLgende cycle wordt het adres met 2 verhoogd. Dit verhogen wordt
gestuurd door het signaal incr., dat door een andere moduLe, in dit gevaL OBI,
aLs statussignaal wordt uitgegeven.
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9.2. Commando's.

Zoals elke module vereist ook ABI commando's om een bepaaLde functie te

vervuLLen. Deze commando's zijn hieronder met een verkorte benaming en hun

resultaat aangegeven.

1. Trans AH 1
2. AD 01,2

3. AOD1,2e

4. AD 01,2,3e

5. ADD 1,2e,3e
6. predecr.

7. postincr.

8. postincr.2

9. pre-incr.2

10.trans AH3
11.vector AH3

12.vector imm.

AB: =A H1.
AB:=AH1+AH2.
AB:=AH1 +AH2(e). (e=sign extended).

AB :=A H1 + AH2+ AH3(e).
AB:=AH1 +AH2(e)+AH3(e).

AB:= AH2:= AH1-const.

AB:=AH1i AH2:=AH1+const.

AB:=AH1i AH2:=AH1+2.

AB:=AH1 +2.

AB:=AH3.

AB:=AH3*4.
AB :=im m.data.

ToeL ichting bij de commando's.

- Bij aLLe commando's behaLve 7 geLdt AH2:= AB. Bij 7 is de inhoud van AH2 na de

uitvoering van het commando niet geL ij k aan die van AB, maar aan AH1 + const.

- De constante wordt afgeleidt uit de Lengte aanduiding. L, Wen B Leveren een

constante van resp. 4, 2 en 1.

Ad 8,9 Deze commando's hebben betrekking op addressering van programma

woorden.

Ad 10. AH3 bevat het interrupt- LeveL.

Ad 11. AH3 bevat in dit gevaL interrupt-vectornummer. Oit is of door de
peripherie (user-vector) of door INT (auto-vector) d.m.v. een

int.ack.-cycLus geLeverd. Oeze 8 bits vector wordt 2 pLaatsen naar

Links geschoven, dus met 4 vermenigvuLdigd, om aan de voorwaarden van

fig.9.1 te voLdoen. Het verkregen adres kan in stappen van 4 varieren

van 256 tot 1020 decimaaL, omdat het uservectornummer aLtijd uit acht

bits bestaat en minstens de waarde 64 heeft.
Ad 12. Het vectornummer is aLs immediate data (5 bit) in het commando aanwez;g

zij n.
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9.3. Het data pad (zie fig.9.3).

Hierin vindt men 4 registers die nodig zijn voor tijdeLijke opsLag van gegevens
betreffende de adresberekening. Indien de inhoud uit een operand bestaat, is
deze aLtijd genoteerd in de two's compLement vorm.

De r egi sters zijn:

AB. Het heeft de functie van uitgangsbuffer. Het resuLterende adres bevindt
zich hierin, dat via tristate-poorten doorgeschakeld kan worden naar de
externe adresbus.

AH1. Bij bijna aLLe adresberekeningen wordt dit huLpregister gebruikt, zoaLs
bL ij kt uit het bovenstaande commando overzicht. Indien geLaden bevat het
aL tijd een 32 bit operand.

AH2. Hierin kan een operand of een berekend resuLtaat aanwezig zijn. De input
seLctie vindt pLaats d.m.v. twee tristate-poorten, gestuurd door het
s;gnaaL buit. Dus indien AB! aktief is kan AH2 niet vanaf de bus
beschreven worden. In dit gevaL is aLtijd een interne oorsprong
geseLecteerd.
Het resuLtaat wordt vervoLgens via de interne bus naar een andere moduLe
overgebracht. Men kan hierbij denken aan de PC of SP, weLke na aangepast
te zij n weer met de nieuwe waarde worden geLaden.
De operanden kunnen bestaan uit een 16 of 32 bit index of een 16 bit
di spLacem ent.

AH3. Dit 8 bit register kan geLaden zijn met een
- dispLacement,
- vectornummer,
- Interrupt LeveL.

Uit de register beschrijving bLijkt voor bustransfer de huLpregisters aLs
destination en de registers AH2 en AB aLs source op kunnen treden. Bovendien
hebben de functie-codes een tristate uitgang naar de interne bus. Zodoende
moe ten de source-decoder en de destination-decoder beiden ove r 3 uitgangen
beschikken. Ook heeft ieder van hen 6 ingangen ( 5 seLectie + 1 Load of outen).
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9.4. Combina tori ek.

Uit de bovenstaande registers wordt d.m.v. een 32 bit adder een adres
berekend. Deze adder heeft 3 inputs, zodat 3 operanden ineens opgeteLd kunnen
worden. Drie is het maximaLe aantaL operanden dat bij de voorkomende
adresseermethoden gebrui kt wordt. De 'indexed addressing' kent een 32 bit
basis, een 16 of 32 bit index en een 8 bit dispLacement.

De adder is opgebou wd uit 2 trappen. De eerste tel t van de drie operanden de
bits van gel ij ke orde (ai, bi cD op en Levert per bitpositie een som Si en een
carry Ci+1. De schakeLing is voor een bit gegeven in fig.9.4.a.
De tweede trap wordt gevormd door 2-input full adders, die steeds de som Si+1
en Ci+1 opteLLen. Per vier bits is een carry-look-ahead circuit toegepast om
de vertragingstijden enigzins binnen de perken te houden.(zie fig.9.4b)
32 3-input adders en 8 carry-look-ahead adders van 4 bit vormen samen de 32
bit 3-input adder voor de adresberekening. De 4 bit adders zijn onderLing
doorverbonden via een ripple carry. Men verkrijgt dan de schakeling van
fig .9.4c.

De ingangen van de adder krijgen data aangeboden via selectoren, SELa, SELb en
SELc.

- SELa .(fig .9.4d)
Door deze selector kan uit twee registers gekozen worden. Welk register
geseLecteerd wordt is afhankeLijk van het feit of de module weL of niet
aktief is. Is dit het geval dan wordt AH1 doorgeschakeld, zo niet dan AB.
Deze schakelstanden corresponderen met het aL of niet aktief zijn van Buit,
waardoor dit als seLect-signaal kan optreden.
Via 32 AND-poorten is het mogelijk aLLe selector-outputs Laag, 0, te maken
d.m.v. het zero-a signaaL. Zero-a is dus laag-aktief.

-S ELb .(fig .9.4e)

De eventuele sign-extensie van data uit AH2 wordt door SELb verzorgt.
Bovendien kunnen evenals bij SE La aLle uitgangen 0 gemaa kt door 32 AN D
poorten en het zero-b signaaL.

-SELc.(fig.9.4f)

De data bestemd voor adder-ingang c, kan direct uit een commando of uit AH3
afkomstig zijn. Deze laatste kan ook nog verschillende typen data bevatten,
die ieder voor zich een eigen behandel ing vereisen. Die behandel ing wordt
door SELc ingesteLd.
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fig.9.4.d: SEL a.

fig.9.4.e: SEL b.
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fig.9.4.g: Toelichting SELc, fig 9.4.f.

De instellingen van SELc zijn:

O.AH3, dat nu een displacement of interrupt-level bevat.
1.AH3*4. AH3 bevat een vectornummer, dat twee plaatsen naar links

geschoven dient te worden.
2.een constante, varierend van 0 tot 7.
3.het one's complement van deze constante.
4.Sesturing. Het vectornummer is beschikbaar in het commando. Alle 8

bits van de besturingsdata worden doorgeschakeld naar de uitgang.

De constante wordt mede bepaald door t wee bits b1 en b2, die afkomstig zijn
van de besturing. De increment en decrement commando's worden met deze
instell ingen uitgevoerd. De decrement mogeL ij kheid wordt verkregen door
tegel ij k met de keuze van het one's complement de adder van een carry-in te
voorzien. Er vindt dan een optelling plaats van een negatieve constante in
two's complement, wat hetzelfde is als aftrekken.

De outputs 31-10 zijn altijd gel ij k aan ingang 7, dus sign-extended, behalve
indien AH3 een vectornummer bevat. Het signaal int maakt deze dan allen O.
Alle outputs (31-0) zijn via AND-poorten'door het laag-aktieve signaal
zero-c laag te maken. De schakeling voor SELc van fig.9.4.f voorziet in al
deze instell;ngen. De ingangen z;jn afzonderlijk te kiezen met de selectie
lijnen selcO-selc4, die de tristate-poorten aktiveren.

Ook een auto-increment-2 voorz;ening is aan wezig. Hiervoor wordt het
buit- signaal geinverteerd toegevoerd aan de OR-poort bij output 1. Indien
de module niet a ktief is, is buit laag en output 1 dus hoog. De overige c
outputs worden d.m.v. zero-c 0 gemaakt. De outputs a en b dienen nu resp.
AS en zero te zijn. Door iedere incr-puls wordt AS geladen met AS+2.

Een laatste opmerking betreffende het datapad geldt het optreden van een
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Een Laatste opmerking betreffende het datapad geLdt het optreden van een
address-error, gemeLd door het statussignaaL Aerr. Deze error treedt op
indien een programmawoord geadresseerd wordt op een oneven adres. Dit
gebeurt aLtijd met de commando's 8 en 9, die beiden een signaaL prog. tot
gevoLg hebben. Dit signaaL wordt in een AND-poort vergeLeken met het bit
AO uit AB. Indien de uitgang hoog wordt is aan de error-conditie
voLdaan. De uitgang steLt dus Aerr. voor en wordt in het MSR gekLokt.
Een andere error is de bus-error. Deze wordt door de peripherie aan het
systeem gemeLd. Beide errors geven aanLeiding tot het uitvoeren van een
exception routine, waarin de dan geLdige inhoud van AS op de stack
gepLaatst wordt. Hiervoor is de tristate verbinding van AS met de bus
beschikbaar. AB kan direkt geseLecteerd en via de bus weggeschreven
1010 rden.

9.5. Signaal- over zi cht.

Voor de behandeLing van besturing worden eerst aLle op AB I van
toepassing zijnde signalen overzichtelijk weergegeven in onderstaande
Lij st.

Status:

van direct control

naa r data pad:
Load
outen
Aen
Cen
incr

Load register vanaf de bus.
register tristate controL.
adresbus tristate control.
functie-codes tristate control.
auto-incr-2 indien ABI niet aktief.

naar sequencer:
busy inkomend busy-signaal.
S supervisor-user indikatie.

van MS R

naar direct
busy
Aerr
AO

controL:
busy meLding door ABI.
address error.
minst significante bit van
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van MSR

naar bus of extern:
FC2-0. functie-codes, zie tabel 9.6a.

Besturing svec tor:

buit
zero-a
ext.
zero-b
selc 0-4
zero-c
Cin
prog

com7,8
int
load-AH2
load-AB

9.6.Besturing.

interne busy van ABI.
adder input a:=O.
sign extend AH2 van 16 naar 32 bit.
adder input b:=O.
S ELc selectie signalen.
adder input c:=O.
adder carry-in.
programma adressering (com. 8 of 9)
indikatie van commando 7 of 8.
int.vector in AH3, commando 11.
Load register AH2.
Load register AB.

Tot de opgaven van het de besturing behoort het genereren van de stuurvectoren
voor het datapad. Hierbij wordt uitgegaan van commando's. Bij deze moduLe zijn
door de configuratie van het datapad enige eisen aan de samensteLLing van de
commando's gesteLd.

Een commando kan immediate data bevatten, te weten een

vecto r. com mando :(0,v4,v3,v2,v1 ,vO,O,o>.

constante. commando:(1, C, 0, D, E,b2,b1,bO).

Voor bit 7 = 0 is het commando 12 reeds vastgeLegd. Indien bit7 = 1 worden door
de 4 bit code de andere 11 commando's geidentificeerd. WeLke code bij weLk
commando hoort is vrij te kiezen. De enige eis is dat een bepaalde keuze de
juiste besturingsvector opLevert. Dit is afhankeLijk van de besturings
sam ensteLLing.
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De status signaLen die uit de sequencer stammen zijn behaLve buit de functie-

codes. Deze zijn afhankeLij k van het inkomende status signaaL S en de signaLen
int en prog. De samenhang is aangegeven in tabeL 9.6a.

int s prog FC2 FC1 FCO
1 x x 1 1 1

a 0 0 0 a 1
0 0 1 0 1 0
a 1 0 1 a 1

0 1 1 1 1 a

tabeL 9.6a: func ti e- codes.

Commando zero-a ext.zero-b sele zero-e Cin prog. into

1 Trans AHI 1 x 0 x a a a a

2 ADD 1,2 1 a 1 x a 0 a a

3 ADD 1,2e 1 1 1 x a a a a

4 ADD 1,2,3e 1 a 1 a 1 a a a

5 ADD 1 , 2e, 3e 1 1 1 a 1 a a a

6 predeer 1 x a 3 1 1 a a

7 post iner. 1e 1 x a x a a a a
11 2e 1 x a 2 1 a a a

8 post iner.2 1e 1 x a x a a 1 a

" 2e 1 x a 2 1 a 1 a

9 pre iner 2 1 x a 2 1 a 1 a

1a TRANS AH3 a x a a 1 a a 1

11 Vector AH3 a x 0 1 1 a a a

12 Vector Com. a x a 4 1 a a a

opmerking: zero a,b,e zijn laag aktief.

tabel 9.6.b.: ABI besturingsveetoren.
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Het totaLe MS R bevat nu 6 status signaLen.
Deze zijn:

(busy, AD, Aerr, FC2, FC1, FCD).

ALs kLoksignaaL voor het aanpassen van de MS R inhoud worden zijn t wee signaLen
toegepast. De busy-bit wordt geklokt door de interne kLok van ASI, de andere 5
bit s door de load- AS puLs.
De functie-codes zijn via tristate poorten met de interne bus of met de
buitenwereld verbonden. De controle signaLen zijn resp. outen en FCen. De
andere 3 bits staan rechtstreeks met de Intern Direct Control in verbinding.

In de bovenstaande tabel zijn de stuurvectoren samengevat. De klok signaLen
Load-AS en Load-AH2 en de seLectieLijn buit komen hierin niet voor. Deze zijn
meer afhankeL ij k van de sequencer dan dat ze door eenvoudige decodering uit het
commando verkregen worden.

Opmerking bij de tabeL.

Uit de tabeL bLijkt dat de twee instelLingen van commando 7 en 8 sLechts in
zero-c verschillen, indien de selc don't-care 2 gekozen wordt. De keuze tussen
de twee instelLingen kan dus gemaakt worden door 1 signaal zero, dat de SELc
outputs a maa kt. Zero wordt via een extra output door de sequencer uitgegeven.

De sequencer timing-vector bestaat nu uit de signaLen

(buit, Load-AS, Load-AH2, zero-c)

Het enige input- signaaL dat nog niet genoemd is, is behaLve de klok de
identificatie van commando 7 en 8, com-7,8, wat uit de code gedecodeerd wordt.

Het toestandsdiagram vindt men in fig.9.6b. ZoaLs reeds in hoofdstuk 5
behandeLd is, verzorgen de toestanden, Wait, Full en R-to-R het synchronisatie
protocol betreffende het commando transport. In de toestand R-to-R wordt
naast de busy-lijn ook het COM7,8 signaaL getest.
Is het aktief dan worden zodra de busy-lijn niet-aktief wordt, de toestanden
3-6 doorLopen.
In toestand 3 heeft de adder de tij d de som te bepa Len met ingang c identie k a
( ze r 0- c = D).

Toestand 4 Laadt het resuLtaat in AS door het signaal Load AS uit te doen gaan.
In toe stand 5 geLdt zero-C =1. Nu wordt de som van AH1 en de immediate data
bepaaLd. Deze som wordt in toestand 6 dmv. Load-AH2 in AH2 gekLokt.
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Indien COM?,8 niet a ktief i sin toestand 1, wordt de som a + b + c bepaald. Op de
adder-ingangen a, b en c staan de variabelen zoals aangegeven is in het
commando. Toestand 2 laadt het resultaat zowel in AS als in AH2. Daarna wordt
de wait toestand weer bereikt.
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10. De Databus Interface (OBD.

10.1. Eigenschappen.

De databus-interface module OBI verzorgt het data-transport van en naar de
peripherie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 16 bit databus en een 32 bit
adresbus. Het benodigde adres is gebufferd in AB, een register van ABI. OBI
beheert alLe timing-signalen, die betrekking hebben op de data-transfer.
Een data-eenheid bevindt zich intern aLtijd in een en hetzelfde register.
Extern kan die data-eenheid over meerdere adressen verspreid zijn. Per
buscyclus wordt maar een adres beschreven of gelezen, zodat in het geval van
meerdere adressen ook meerdere buscycLi nodig zijn. Het aantaL cycLi kan
varieren van 1 tot 4. en er kunnen 3 verschiLLende onderscheiden worden, nl:
- Read cycle Data ter Lengte B of W wordt .van de externe databus in een

intern register geLaden.
Write cycLe Een byte of word wordt via de externe databus naar de

peripherie weggeschreven.
- RMW cycle RMW staat voor Read-Modify-Write. Oit houdt in dat in een

enkeLe ondeeLbare buscycLe een operand wordt geLezen,
veranderd en weer weggeschreven. Tussen de read- en de
write-cycLe wordt de bus niet vrijgegeven. Dit type cycLe
wordt aLleen gebruikt voor de TAS instructie.

Wat de bus-timing betreft kan men twee soorten onderscheiden. Een buscycLus
kan voLLedig asynchroon volgens de specificaties van de VME-bus verLopen.
Echter de bze buscycLe kan zodanig gemodificeerd worden, dat aan de eisen van
de M6800 cycl i voldaan wordt. Het transport vindt in dit gevaL synchroon met
een M6800 systeem kLok E pLaats.

Een t weede taak van DB I bestaat uit het reaLiseren van de bus- arbitrage.
Hiermee wordt het mechanisme bedoeLt, waardoor andere devices het beheer
kunnen krijgen over de bussen met de bijbehorende s;gnaaLLijnen. OBI brengt
indien een andere bus- master aange wezen is aLLe verbind;ngen met de bussen en
busbesturingslijnen in de tristate toestand. Er kunnen nu door OBI geen
buscycli uitgevoerd worden. Zodra het beheer over de bussen teruggegeven
wordt, is dit weer mogeLij k. De bus- arbitrage is continu, onafhankel ij k van een
commando aktief.
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Samen met ABI is OBI in staat een auto-incr-2 aktie uit te voeren. Tussen t wee
buscycLi behorend bij dezeLfde data-eenheid, geeft OBI het signaaL auto uit.
Dit is voor ABI aanLeiding de inhoud van AB met 2 te verhogen, zonder dat
hiervoor een commando nodig is. De voLgende buscycLus vindt dan pLaats met het

nieuwe verhoogde adres.

10.2. Commando's.

ELk commando bestaat uit vier deLen, die samen de mode van DB I voLLedig
vastLeggen.

Deze deLen
-richting

-Lengte
-type

-lACK

zijn:

IN voor het ophaLen van data.

OUT voor het wegschrijven van data.
B, Wof L.

normaaL
Dit commando-type wordt gebruikt voor gewone geheugen

referenties. Indien de data- Lengte B is, kan het bijbehorende

adres even of oneven zijn. Is de Lengte Wof L, dan is het even.
Aangezien de databus 16 bit breed is, moeten data- eenheden ter

Lengte Lin twee cycLes getransporteerd worden. Het adres voor

de eerste cycLe;s in AB aanwezig,dat voor de tweede is 2 hoger.
Het verhogen wordt met de auto-incr-2 eigenschap verkregen.

vi a bufffe r •

De opgehaaLde data is een programmawoord. DergeLijke woorden
worden eenmaaL extra gebufferd aLvoren s verder
getransporteerd te worden.

peripheraL.

Er wordt of van even of van oneven adressen gebrui k
gemaakt.(zie H.2.) Per cycLe kan er een byte naar dat adres

getransporteerd worden. Voor een word Wzijn dus 2 en voor een
Long word L 4 buscycLes nodig. Ook hier is het adres behorend bij

de eerste cycLe in AB beschikbaar en worden de voLgende

adressen met de auto-incr-2 verkregen.
RMW.

De data Lengte is bij dit type aLtijd B. Zie verder paragraaf
10.1.

Dit is de naam van een commando bit, wat aangeeft dat de uit te
voeren bus-cycLe een interrupt acknowLedge cycLe is.
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Om de bovenstaande commandoveLden te identificeren, zijn in totaaL minimaaL 6
bits nodig, nL. 1 voor de richting, 2 voor de Lengte, 2 voor het type en het
lACK-bit. De exacte code kan vrij gekozen worden afhankeLijk van de
impLementatie van de commando-decoder.

10.3. Het datapad.

Het schema hiervan vindt men in fig.10.3.a.

Registers.

In deze moduLe zij 3 register aanwezig, die allen voor tijdeL ij ke data-opsLag
gebrui kt worden.

01. In dit 32 bit brede register wordt de inkomende data gebufferd. Omdat
een data-eenheid in de peripheraL mode of indien de Lengte L is, in
verschiLLende Losse deLen wo rdt opgehaaLd, kan iedere byte van 0I
apart beschreven worden. Hiervoor zijn de 4 Load-l ijnen load 0-3
aanwezig. 01 kan voor transfer over de interne bus aLLeen als source
optreden.

DU. Dit eveneens 32 bit brede register dient om weg te schrijven data te
bufferen. Vanhier wordt de data naar buiten overgebracht. Ten
opzichte van de interne bus gedraagt DU zich altijd als destination.

BUF. Tijdens instructie-fetches buffert BUF de opgehaalde programma
woorden. Het is 16 bits breed. Vanuit BUF wordt het woord in 01

geklokt, van waar het naar de andere modules overgebracht kan worden.

De register source- selectie schakeLing beschikt over 6 in- en 2 ui tgangen (MS R
en 01). De destination selectie heeft er resp. 6 en 1. De uitgang wijst Ou aan.
Zij zijn schematisch weergegeven in fig.10.3.b.

o u.llZl"J. .
/ca~~

...
.... ,.

oul-an
lea<:,/.ZJU~ource. z)..7. detJl.

6 (2/<2cl-.
... I ...- 6ehcl-. ,

fig10.3.b: OBI register-selectie.
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Tristate control

DIR type lengte bytes nr. cycle nr. even oneven DI
AO=O AO=l lOCld

uit uit

OUT norm B 0 0 0

W 0-1 0 1+2

L 2-3 0 5+6

0-1 1 1+2

peri pheral W 1 0 2 3

0 1 0

L 3 0 6 7
2 1 4 5

1 2 2 3

0 3 0

in in
IN norm B 0 0 4 3 0

W 0-1 0 3+5 1 ,0

L 2-3 0 3+5 3,2

0-1 3+5 1 ,0

Buf W 0-1 0 0+1 Buf,1,0

L 2-3 0 0+2 Buf,2,3

0-1 1 0+1 Buf,1,0

peripheral W 1 0 5 2 1

0 1 4 3 0

L 3 0 5 2 3

2 1 4 3 2

1 2 5 2 1

0 3 4 3 0

tabel 10.3: I/O-poort selectie.
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Combinatoriek.

Het grootste gedeelte hiervan bestaat uit tristate poorten, 8 voor
output en 6 voor input. Deze hebben tot taak DU resp. DI afhankelijk van
het commando en cycle-nummer op de juiste manier met de externe databus
te verbinden.

Met een van de poorten UIT1-8 kan elke byte van DU met de buslijnen 15
8 of 7-0 verbonden worden. De tristate-control-lijnen hiervoor zijn uit1
8 genoemd.

De poorten IN2-4 bieden de mogeLij kheid de hogere of Lagere orde
busl ijnen met een van de bytes 0-3 van 0 I te verbinden. Dit geschiedt
onder controLe van de lijnen in2-4.

In gevaL van een commando van type buffer zijn de poorten INO-1
geselecteerd door de lijn in01. De inhoud van BUF wordt nu aangeboden
aan byte 0 en 1 van 0 I. Tegel ij k met de puls Load-buf worden de l ijnen
load-O en Load-1 aktief. Hierdoor wordt simultaan met het laden van BUF
vanaf de bus, de reeds aanwezige inhoud van BUF in 01 wordt gekLokt.
De toegepaste prefetch methode veroorzaakt de noodzaak tot deze extra
buffering van programma-woorden. In het voLgende hoofdstuk wordt hierop
nader ingegaan.

In tabeL 10.3 is de instelling van het datapad per com mando en per cyc le
weergegeven. Tevens vindt men hierin in gevaL van input de bij een
bepaaLde cycLe behorende Load-signalen load-i vermeLd.

10.4. SignaaLoverzicht.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de signaLen van en naar de
peri pherie wordt ver wezen naar het 68000 manual, lit [1].

Status:

van direct control

naa r data pad:
Load Load register vanaf de bus.
outen register tristate control.
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naar sequencer:
busy inkom end busy-signaaL.

AD minst s ignifican te adre sbit.

van peripherie

naar sequencer:

DT ACK Data Transfer AcknowLedge.

VMA Valid Memory Address.

BERR inkomend bus-error signaaL.

HAL T inkomend haLt signaaL.

BR Bus Request.

BGACK Bus Grant AcknowLedge.

van MSR

naar databus:

R/W read/write bit van huidige bus-cycLe.

naar peripherie:

AS Address Strobe.

UDS Upper Data Strobe.

LOS Lower Data Strobe.

R/ W Read/ Write.

E EnabLe, de M6800 bus-kLok.

VPA VaLid peripheral Address.
BG Bus Grant.

naar direct
busy

Berr

AD
spur

auto

incr

Aen

Cen

controL:

busy meLding door OBI.

bus error.
minst significante bit van AB.

aanduiding spurious exception.
genereer een auto-interrupt-vector.

auto-inc rem ent-2-puls.

adresbus tristate controL.

tristate controL voor FC2-D.

naar sequencer:

H haL t-signaaL afkom stig van de bus-arbiter.

rerun herhaaL de buscycLe zander auto-incr-2.
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Bestur ing svector:
Cen AS, R/W, UDS, LOS, VMA tristate controL.

Den databus tristate controL.
out-i stuurLijnen voor de poorten uit 1-8.
Load-j Load-Lijnen voor byte-j van 0 I.

Load-buf Load het buffer vanaf de externe databus.

10.5. Een bus-cycLe.

De sequencer van DB I bestaat uit twee onafhankeLij ke gedeeLten, de bus-timing
en de bus-arbitrage, die beiden aan de VME-specificaties voLdoen. Voor een
uitgebreide definitie wordt verwezen naar het VM E specification manuaL
(l it [3]) of het 68000 manuaL (Lit [1]).

Vooraf zij vermeLd dat in OBI aLLe van de peripherie afkomstige statussignaLen
door een degLitcher,zoaLs die van hoofdstuk 4, van spikes worden ontdaan. AL
deze signaLen zijn intern dus een kLokperiode vertraagd.

ZoaLs reeds gebleken is, vindt het transport van data plaats in een varierend
aantaL bus-cycLi, minimaal 1 en maximaaL 4. Bij een bepaaLde cycLe hoort een
vaste datapad insteLLing. Per commando zijn de cycLes genummerd van 0 tot 3.
Elke cycLe bestaat in principe uit 8 toestanden. Iedere toestand duurt 1
kLokperiode en kent een bijbehorende waarde aan de uitgangssignaLen toe. Deze

signaLen, die zoweL voor DBI en de andere moduLes aLs voor de buitenwereld
bestemd kunnen zijn, worden samen gevat in een output-vector. Voor een basi s
cycle ziet deze er aLs voLgt uit.

output-vector = (Aen, AS, Den, DS, R/W, Latch)

Opmerkingen.

In deze output-vector komt i.p.v. LOS en UDS alleen DS voor. Dit is mogeLijk
omdat beiden aLs ze optreden, geL ij ktijdig optreden. De voor waarden waaronder
ze aktief worden zijn anders. LDS en UDS treden aLtijd tegeLijk op, behalve

indien de data-transfer per byte pLaats vindt. Dit is het geval aLs de data
Lengte B of het commando-type peripheraL is. Er geLdt nu dat aLLeen UDS aktief
wordt aLs adresbit AO=O (even) en aLLeen LOS aLs AO=1 (oneven).

Deze voorwaarden worden uit het commando en de van ABI komende statusLijn AO
gedecodeerd (zie fig.10.5.a).
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fig.10.5.a: UDS- en LOS controL.

Om anaLoge redenen is de timing van Load 0-3 en Load-buf aan te geven door
Latch. Indien hiervan meerdere aktief worden gebeurt dat ook aLtijd op
hetzeLfde tijdstip. Per cycLe worden statisch de Load-Lijnen gekozen waarop de
Latch-puLs wordt toegeLaten. WeLke lijnen dat zijn vindt men in tabel10.3. De

seLector is schematisch getekend in fig.10.5.b.

Deze gang van zaken Leidt tot een aanzienLijke reducering van het aantaL
verschiLLende output-vectoren, die de sequencer moet genereren. De hiervoor
benodigde hoeveelheid toestanden wordt zodoende beperkt, wat de
overzichteLij kheid van de toestandsdiagrammen ten goede komt. Ook de Lengte
van de data heeft hierop geen invLoed meer.
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fig.10.5.b: In- en outputpoort seLectie.

De zo verkregen toestandsdiagrammen van een VME read- en een write-cycLe
zijn getekend in fig.10.5.c en d. De output-vector is in iedere toestand
ingevuLd, een 1 betekent aktief en een 0 niet-aktief. Het werkeLij ke niveau is
niet aangegeven. Men moet bedenken dat aLLe bus-stuursignaLen van de 68000
Laag-aktief zijn.

Van aLLe toestanden binnen een cycLe neemt toestand 4 een speciaLe positie in.
DerhaLve is deze toestand apart weergegeven in fig.10.5.e. In T4 worden een
aantaL inputsignaLen getest, weLke de verdere afwi kkeL ing van de cycle bepaLen.
Waaneer het te testen signaal op de positieve klokfLank aktief is, vindt de
overgang plaats.
In de figuur zijn de inputsignalen aangegeven die bij een bepaalde overgang
horen.
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fig.10.5.e: Toestand 4.

De mogeL ij ke overgangen zijn:

DTACK

Berr

Indien DTACK niet voor het einde van T4interngeLdig is, worden
aLvoren s de overgang naar een andere toestand pLaat s vindt, wait
toestanden ingeLast.

De peripherie genereert i.p.v. DTACK het bus-errorsignaaL,
Berr. Dit heeft tot gevoLg dat de bus-cycLe wordt afgebroken en
het Berr-bit van het MS R wordt geset. De master detecteerd dit
en start de bus-error exception routine.
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Berr.Hext OBI krijgt geL ij ktijdig met Berr het haL t-signaaL Hext

aangeboden. Deze combinatie geeft aan dat een Bus-Rerun cycLe
gevraagd wordt. De huidige cycLe wordt aLsof DTACK ontvangen is

normaaL afgemaakt. In de toestand Rerun wordt het rerun bit
geset. Dit bit wordt in toestand 7 getest en heeft dan de overgang

naar een haLt-rerun toestand tot gevoLg. HALT-rerun Levert

dezeLfde output-vector aLs toestand TO. Zodra Hext wordt
weggenomen, wordt de bus-cycLe met hetzeLfde adres herhaaLd.

IACK.Berr Er treedt een bus-error op tijdens de uitvoring van een

interrupt-acknowledge cycLe. Niet het Berr- maar het Spurious
bit van het MS R wordt geset. Dit is de aanleiding om de spurious
exception routine uit te voeren.

VPA-int Dit signaaL is de aanleiding tot een M6800-cycLe. Een bespreking

hiervan vindt pLaats in de voLgende paragraaf.

10.6. De M6800 cycLe.

Uit de OBI moduLe-klok wordt door deLing de M6800 systeemkLok E verkregen. De
duur van E bedraagt 20 kLok-perioden EO-E19.
Daarvan zijn de perioden EO-E7 aktief en E8-E19 niet-aktief. De detectie van
VPA aktief vindt synchroon met deze kLok pLaats. Het inkomend VPA-signaaL

wordt na degLitching precies haLverwege het niet aktief zijn van E gesampLed.
Dit gebeurt door VPA met de puLs E14 in een D-fLipfLop te kLokken (zie

fig.10.6.a). Op de Q-uitgang is nu het signaaL VPA-int beschikbaar. Dit is het

signaaL dat in toestand 4 wordt getest. Indien een M6800 cycLe gewenst is,
treedt DTACK niet op. Zodoende worden van de VME basis-cycLe wait
toestanden ingeLast totdat VPA-int aktief wordt. De hierna doorLopen

toestanden zijn weergegeven in fig.10.6.b.

Aan de reeds gegeven VME stuurvector is het VMA-signaaL toegevoegd. Dit
wordt in E1S aktief. Indien het lACK-bit van het commando geset is, wordt

bovendien het auto-bit van het MS R geset. Auto is voor INT aanleiding een
auto-interrupt vector nummer te genereren. De voLgende 10 perioden E16-19 en
EO-S worden wachttoestanden tussengevoegd. TensLotte, gedurende periode
E6-8, wordt de bus-cycle afgesLoten met de toestanden TS, T6 en T7 van de
VME-cycLe, echter met VMA aktief.

Op deze manier wordt de VME-cycLe a.h.w. uitgerekt totdat synchronisatie met
E verkregen is.
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10.7 Bus-arbitrage.

De bus-arbiter is continu aktief omdat de peripherie op elk wiLlekeurig
ogenbLik met het Bus-request-signaaL (BR) het beheer over de bus kan
aanvragen.
De arbiter reageert hierop met het signaaL BG, zodra dat toegstaan is.

Het BG-signaaL mag aktief worden indien:

- 1: Buit niet aktief is.
- 2: Buit is weL aktief maar de bus-timing bevindt zich niet in de toestand TO of

T1 <TO+T1).

In het eerste gevaL kan er geen buscycLe in uitvoering zijn. In het t weede gevaL
ontvangt de nieuwe busmaster pas een BG-signaaL indien AS aktief is. AS geeft
aan wanneer een buscycLe afgeLopen is. Dit einde wordt door de nieuwe master
herkend, waarna deze meteen het BGACK-signaaL aktief maakt ten teken dat de
bus in bezi t is genom en.
De tweede eis heeft tevens tot gevoLg dat de HaLt request, Harb, aLtijd voor het
einde van T7 aktief is. Dit is nodig omdat in T7 de besLissing wordt genomen,
omtrent een eventueLe voLgende cycLe.

Het toestandsdiagram van de bus-arbiter is getekend in fig. 10.7.a.
Van de outputsignaLen wordt G geLatched in het MSR. Vanhier gaat het aLs BG
signaal naar de peripherie. De haLt-request H is bestemd voor de bus-timing.

De inputsignaLen zijn Aen B. Dit zijn de door de degLitcher vertraagde signaLen
BGACK en BR. De uitzonderingen toestand 0 en 1 zijn aL besproken.

De bus-arbitrage start vanuit toestand O. Indien aan de eisen 1 en 2 is voLdaan
wordt toestand 1 betreden. In toestand 1 wordt op BGACK gewacht. BGACK
wordt uitgegeven door de nieuwe master zodra deze AS niet aktief detekteert.
In toestand 2 wordt dan G ingetrokken en ;ndien de bus weer wordt vrijgegeven,
overgegaan naar de rusttoestand.

De toestanden 3, 4 en 5 zijn toegvoegd voor het geval dat er meerdere
potentiele busmasters zijn. Deze zijn alle via een WIRED-OR op de BR-Lijn
aangesloten. Indien in toestand 2 B aktief bLijft dan wordt T3 bereikt.
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Dit is een wachttoestand om de nieu we master de tijd te geven 8 R in te trekken
nadat G niet aktief is geworden. 8l;jft 8R echter aktief, dan wordt een extern
8G-puLs gegeven. Externe Logica kan hierdoor de volgende master al
seLecteren, terwijl de huidige nog de bus beheert. 8G blijft aktief totdat de
8GACK van de volgende master ontvangen wordt. Deze veroorzaakt de overgang
van TS naar T2.
Door deze arbiter worden ook Bus requests gehonoreerd, indien de processor
geen busmaster is. De externe devices hebben wat busbeheer betreft een hogere
prioriteit dan de master.

10.8 Het toestandsdiagram.

Het toestandsdiagram van 081 aLs geheeL is weergegeven in fig. 10.8. Men
herkent hierinde 4 cycli die maximaaL voor het transport van een data-eenheid
nodig zijn. Per cycle zijn alleen de toestanden 0, 1 en 7 weergegeven. In de
toestanden zijn geen output-vektoren vermeld.
Voor elke cycLe kunnen de outputvektoren zoaLs ze in de vorige paragrafen
gedefinieeerd zijn, ingevuLd worden. Een cycle kan READ- of WRITE-CYCLE
zijn, zowel van het type VME als van het type 6800.

Een bepaaLde cycle wordt doorlopen onder de voLgende voorwaarden:

- A: cycLe Ai aLLe commando's.

- B: cycle Bi le=L of type=peripherie (L+p).

- C: cycLe C,D le= L en type= peripherie (L.p).

Na de commando synchronisatie vindt zodra de busy-lijn niet aktief wordt, de
uitvoering van cycLe A pLaats. De instelling van het datapad is dan
overeenkomstig het cycle-nummer.

In toestand A7 wordt getest of aan eis B voldaan is.
Afhankel ij k hiervan wordt cycle 8 betreden. Gedurende toestand 80 krijgt het
datapad zich -voLgens dit nieuwe cycLe-nummer in te stelLen. Tevens wordt in
deze toestand de auto-incr-2-puls uitgegeven. Cycle B wordt uitgevoerd en in
toe stand B7 voLgt de test op eis C. Indien hieraan voLdaan is, worden de cycli C
en 0 doorlopen met de bijbehorende datapad-instelling. In de toestanden CO en
DO treedt weer de auto-increment-2-puLs Ope Met het verlaten van 07 is het
commando voLtooid en wordt naar de wait-toestand overgegaan.
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De RMW-cycle.
In toestand A7 wordt getest of het commando een RMW-cycle specificeert.
Indien dit het geval is, wordt wait-RMW betreden. Deze onderscheid zich van de
gewone wait- toestand dat de signalen AS en Aen aktief bLij ven. De peripherie

her kent hieraan dat de bus cycke nag niet bee;ndigd is.

Gedurende wait-RMW wordt het modify-gedeelte van de cycle uitgevoerd. Een
nieuw commando (OUT, byte, normal) brengt DBI via fuLL-RMW in de R-to-R- RMW

toestand. Zodra busy-niet-aktief gedetecteerd wordt, v;ndt de uitvoering van
de RMW-wr;te-cycle pLaats. De beide bus-cycLes z;jn dus identiek aan de

normale cycles, echter de tussenl;ggende wait-toestand is anders.

HaLt.
Intern kent DBI twee halt-signalen, Hen Hext. Het optreden van een van be;den
is een vereiste am over te gaan naar een halt-toestand. In f;guur 10.8 z;et men

9 Halt-taestanden. Hiertussen kan op twee man;eren en onderscheid
aangebracht worden.

1.HaLt-rerun.

In de Halt-rerun toestanden worden de signaLen Aen en Den n;et-akt;ef.

Echter Cen blijft aktief. Zodoende zijn aLLeen de bussen in de tristate
toestand. In de andere Halt-taestanden wordt oak Cen ingetrakken,
waardaor de bus-controLe-L ijnen oak tristated worden.

In een HaLt-rerun wordt het rerun-bit van het MSR gereset.

2.HaLt en Buit.
Buit is in de toestanden Halt-wait, Halt-fuLL en Halt-R-ta-R niet aktief.

Met DBI;n een van deze toestanden voeren aLle andere moduLes normaal hun

commando's uit. Echter bus-cycles zijn niet mogelijk.
In de overige Hal t-toestanden;s Buit wel aktief. Hierdaor l iggen de andere
modules stil omdat er op eLk moment slechts 1 moduLe aktief kan z;jn.

De totaLe outputvector van de DBI-timing omvat nu ~e signaLen:

OV = (Buit, V, Cen, VMA, nr, incr, auto, Berr, spur, rerun)

met V = (Aen, AS, Den, DS, R/W, latch).
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In tabel10.8 is deze vector voor alLe toestanden van fig.10.8 weergegeven. De
signaLen die een resuLtaat zij n van de tests, die per cycle in T4 pLaatsvinden,
zijn hierin niet vermeLd. Deze zijn reeds gedefinieerd in 10.5 en 10.6. Het
rerun-bit vormt hierop een uitzondering omdat dit in de HaL t- rerun toestanden
gereset wordt.
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SignaLen.

toestand 8uit Aen AS Den DS RlW Latch Cen cycLe incr.rerun

rwrwrw r w nr.
"""'--' '---' '-" "'---"*'

wait

fuLL 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

RtoR

HaLt wait

" fuLL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

" RtoR

AO 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

80 1

CO 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0

DO 3

T1 1 1 0 DO'IQO IT 00" 1 0 0

T2 1 1 1 00101 0 o 0 1 0 0

T3 1 1 1 011010 o 0 1 0 0

T4 1 1 1 011110 o 0 1 0 0

T5 1 1 1 011110 o 0 1 0 +
T6 1 1 1 011110 o 0 1 0 +

T7 1 1 0 o 1 001 0 1 0 1 0 +
'---" I.--J '-- '----'

HaLt rerun 1 0 0 0 0 0 1 0 0

HaLt 8 1

" C 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0

" D 3

Wait RMW

fuLL " 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
RtoR "

opmerkingen:

1. Waar een - vermeld staat kan sprake zijn van cycLnr. 0-3.
2. De waarden + zijn afhankeLij k van de test ;n toestand 4.

3. De RMW-cycLe ;s ondeelbaar.

tabeL 10.8: Output ve~toren.
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fig.10.8.a: DBI toestands
diagram.
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11. De Master.

11.1. ALgemeen.

De master heeft tot taak uit de inkomende instructies commandoreeksen te
genereren en deze over te brengen naar de diverse sLaves. Hiertoe wordt
gebruik gemaakt van microprogrammering. In deze paragraaf wordt het principe
van deze moduLe geschetst. Van de gebruikte 68000 instructieset worden
sLechts de meest essentieLe eigenschappen besproken. Voor een meer
gedetaiLLeerde beschrijving wordt naar het betreffende manuaL verwezen (zie
LitC1J).

Een 68000 instructie bestaat uit minimaaL 1 en maximaaL 5 woorden. Het eerste
woord, het operation- of op-word, specificeert de gewenste operatie voLLedig.
Het Legt o.a. de instructie- Lengte vast. De extra instructie- woorden kunnen
uit immediate data of data behorende bij de diverse adresseermethoden
(address-extension word~ bestaan.

Het op-word bestaat uit 16 bits, 815-0. Hiervan vormen de bits 815-12 in aLLe
gevaLLen het groepsnummer. Dit nummer deeLt het totaLe aantaL instructies op
in 16 groepen en dient aLs eerste seLectiecriter;um bij de decodering.

Het is nu niet zo dat de overige bit s ook voor aLLe instructies dezeL fde
betekenis hebben. Om deze reden wordt een op-word door een decoder omgezet in
een bitpatroon. 8innen dit patroon zijn veLden van 1 of meer bits te
onderscheiden. Deze hebben weL aLtijd een identieke funct;e.

VeLden met een overeenkomstige betekenis maken ook deeL uit van een micro
programma-woord. Het micro-programma heeft nu de mogeLij kheid tussen een
intern of een extern patroonveLd te kiezen. I>aarvoor is bij een dergeLijk veld
een speciaaL seLectiebit aanwez;g.

In grote lijnen is h;ermee de structuur van de master vastgeLegd. Hierbij ;s
wederom uitgegeaan van de basisarchitectuur van paragraaf 1.3. Het geheeL is
;n tekening gebracht in fig 11.1.a.
Men herkent hierin de Mode Command Registers IR en HIR. De inhoud daarvan
wordt aangeboden aan de sequencer.
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Deze is opgebouwd uit een decoder, die een aantaL bitveLden met vaste
betekenis in het decoder-buffer beschi kbaar stelt aan een t weede eenheid,
de Computer-Control-Unit (CCU). Door de Laatste wordt een
microprogramma uitgevoerd, dat zeLf bepaaLt of die veLden aL dan niet bij
de commando-uitgave gebruikt worden. In de voLgende paragrafen worden de
twee genoemde eenheden na elkaar besproken.

ALvorens daartoe over te gaan is het zinvoL eerst de in de figuur
genoemde signaLen te op te sommen en te omschrijven.

Status-in.

Naar sequencer.

van Int. Oir.
busy

Aerr
Berr

auto

van extern:
reset

Status-uit.

naar databus:
IF

S

T

naar extern:
reset

haLt

ControL:
busy meLding door andere moduLes.
Aerr-signaaL, afkomstig van ABI.
Berr-signaaL, afkomstig van OBI.
genereer een auto-vector tijdens M6800-cycLe.

Het reset-signaal vanaf de buitenwereLd.

Oit bit is geset indien de op dat moment uitgevoerde
reeks microinstructies bij een instruction-fe;ch behoord.
Supervisor/User bit van het System Status Register.
Dit bit; s geset indien het systeem in de trace-mode
verkeert. Het maakt eveneens deeL u;t van het processor
status-register, PS R.

In gevaL van de Reset-instructie komt dit signaaL via
een open-coLLector uitgang op de externe reset-Lijn.
zie paragraaf 11.3.
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naar Int.Dir.ControL:
reset Het reset- signaal voor de andere modules.
load-MCR ELke sLavebezit zijn eigen Load-MCR lijn. Indit systeem zijn

er dat dus 6. Via deze Lijnen verLopen de kLokpuLsen Load-MCR
bestemd voor de MC-Registers.

TensLotte vindt men in de figuur nog de commando-bus. Via deze worden de

commando's vanuit de master in de diverse MCR's gekLokt.

11.2. De decoder.

De decoder voorziet aLLe instructies van een type-nummer. Dit instructietype
nummer is met het op- word bepaLend voor de uit dat op- word gegenereerde
uitgangs-code in het buffer. Een instructietype heeft twee beLangrijke
eig ensc happen.

- ALLe op-words van hetzeLfde type bestaan uit veLden, die een geLij ke
betekenis hebben. Dit houdt in dat per type een bepaaLd veLd van een op-words
steeds op dezeLfde wijze bijdraagt tot de samensteLling van de uitgangs

code.

- Bij een instructietype hoort een vaste commandoreeks. ALLeen de inhoud van
de uitgangs-veLden kan van waarde verschiLLen. Deze inhoud bestaat zodoende

uit parameters behorende bij een bepaalde reeks. Zodoende geven
verschiLLende instructies aanLeiding tot het uitvoeren van dezeLfde reeks
micro-instructies.

In fig.11.2.a. is de decoder met zijn uitgangsveLden weergegeven. De geheLe

uitgangscode wordt tijdel ij k opgeslagen in een uitgangsbuffer. De benodigde

kLokpuLs bestaat ook hiervoor uit Load-M CR.
Het buffer is verdeeLd is in de voLgende velden:

- Type nr.

Dit nummer wordt gebruikt aLs pointer naar het startadres van de bij dit type
horende stuk micro-programma. Dit vindt pLaats via een 'mapping'
mechanism e.
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- PriviLeged, P.
ZoaLs reeds is vermeLd, kent de 68000 instructies die sLechts in de
supervisor-mode uitgevoerd mogen worden. Dit bit is geset indien er sprake
van een dergeLij ke instructie.

- Immediate.
Dit veLd bestaat uit twee bits. Imm is geset indien de instructie immediate
data bevat. Het andere bit IL geeft de Lengte van die data aan. Het is 0 indien
in geval van word en 1 als de lengte Longword is.

- S,W,L.
Een van deze bits is geset overeenkomstig de in het op-word gespecificeerde
data-Lengte.

- Conditie.
Dit 4 bits veld wordt rechtsreeks uit het op-word (bit 11-8) gecopieerd. Het

geeft aan welke test op de conditie-codes uitgevoerd moet worden (zie
Lit .[1]).

- Macro source en destination.
Oeze Laatste twee velden betreffen de adressering van operanden door de
macro-instructie. Hiertoe bevat het op-word maximaal twee z.g.n.
'effective-address' veLden. Zij kunnen zich bevinden op de bitplaatsen 11-6

of 5-0. Seide velden zijn verdeeld in een 3 bit mode- en een 3 bit register

nummer-deel. Hiervoor zijn de bits 8-6 of 5-3 resp. 11-9 of 2-0
gereserveerd.
De veLden source en destination bestaan altijd uit een copie van op-word
bits, hetzij van bit11-6 hetzij van bit 5-0. Het geldig-bit G geeft in beide

gevalLen aan of deze bits inderdaad een effectief adres aanduiden.

Een tweede extra bit is OIR is geset in gevaL van directe adressering. ZoweL

GaLs DIR worden door het microprogramma getest.

Samenvattend is de gang van zaken bij de decodering nu als volgt.

ALLe op-words worden voorzien van een type-nummer T. Als eerste selectie
criterium wordt hiertoe gebrui k gemaakt van het op-word groepsnummer. In
eerste instantie wordt het type aangegeven door een mnemonic, die later

eenvoudig vervangen kan worden door een eenduidig nummer.
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De generatie van de type-nummers is gedeeLteLijk beschreven in een pascaL
achtige notatie en gedeeLteLijk in tabeLvorm. Dit onderscheid is gemaakt om de

duideL ij kheid te vergroten.

VervoLgens wordt bij eLk nummer de juiste uitgangscode bepaaLd. Deze kan men

vinden in tabeL 11.2.a., zie appendix 8.

Het kan voorkomen dat verschiLLende op-words een identiek type-nr. bezitten.
Het onderLinge verschiL is dan vastgeLegd door parameters in het
uitgangsbuffer te pLaatsen. In de tabeL is tussen haakjes aangegeven op grond

van weLke bit s van het op- word de parameters worden bepaaLd. Dit is gedaan

omdat van sommige veLden, bv. het ALU-commando veLd,de exacte codes nog niet
zijn vastgesteLd.
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11.3. De Computer ControL Unit (CCU).

Voor het ont werp van de CCU is uitgegaan van de AM 2900 serie van bitsL ices. In
fig.11.3.a is het bLokschema weergegeven. De structuur en werking van deze
eenheid is analoog aan de sequencer AM 2911. Een uitgebreide bespreking
daarvan vindt men in LitC4J. Hier beperken we ons tot de bespreking van de
verschiLLen tussen deze eenheid en de AM 2911.

De CCU heeft de mogeL ij kheid de voLgende addressen aLs next-address te
seLecteren.

-F

-B

-D

De volgende microinstructie bevindt zich op het adres aangegeven
door de micro-programma- counter.
Het voLgende adres bevindt zich op de stack. Dit zal veeLal een
terugkeeradres van een subroutine zijn.
De afkorting BEA staat voor Bereken Effectief Adres. De BEA
Routine-SeLect Levert een startadres van de subroutine die het
door het source of destination veLd van het buffer aangegeven
wordt. De in die veLden aan wezige code s vindt men in tabeL 11.3.a.
De gegenereerde adressen zij n afhankeLij k van de samensteLLing
van het microprogramma.
De seLectie tussen source en destination gebeurd door het S/D
signaaL. Op deze manier is in feite een muLti way-subroutine
branch verkregen.
Het adres beschikbaar op deze ingang kan afkomstig zijn van de
startadres-generator of van het pipeLine-register.
Het startadres geeft de eerste microinstructie van een bij een
bepaald typenummer behorende reeks aan. De startadres
generator verzorgt dus de mapping van typenummer naar
mic roprog ram ma- adres.
De microinstructie kan in een speciaaL veLd expLiciet het voLgende
adres bevatten.
De betreffende adressen worden gekozen door resp. de signaLen
map.en. en pipe.en.

De next-address muLtipLexer seLecteert nu op grond van de signaLen S1 en SO
een van bovenstaande adressen. Het uitgangsadres Y wijst dan een Locatie in
het microgeheugen aan.
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Exception detectie.

De drie mogelijke groepen van exceptions zijn reeds in hoofdstuk 4 besproken.

De groepO exceptions reset, bus-error en address-error dienen zo spoedig
mogelijk na het aktief worden van de betreffende signalen in behandeling
genomen te worden. Derhalve is voor de detectie hiervan deze speciale hard ware

eenheid aanwezig, de groepO-exception-detector van fig.11.3.b.
Deze heeft de mogelijkheid het uitgangsadres Y van de CCU gelijk aan nul, zero,

te maken.
De zero-lijn wordt aktief in geval van

- reset,
- (Aerr + Berr) • Q(exO)=1,
- Q(stop) = 1.

De microinstructie van adres 0 zorgt voor het setten van de fLipflop EXO, ten
teken dat er een groepO-exception-routine in uitvoering is. De signalen Aerr

en Berr worden nu geblokkeerd door de AN O-poort, zodat deze op dat moment
niet meteen weer aanleiding kunnen zijn voor een nieuwe zero-puls.

Aan het begin van de in uitvoering genomen routine bevinden zich de opdrachten
voor ABI en OBI de error signalen in te trekken.

Hierna kan het voorkomen dat Aerr of Berr nog tijdens de uitvoering van de
exception routine aktief worden. Nu wordtde stop-ffgeset. De zero-lijn blijft

nu aktief, zodat Y identiek aan 0 blijft. Tevens wordt de externe halt-lijn via
de open coLlector uitgang laag gemaakt. Deze toestand wordt ook doorgegeven

naar de andere modules, die de nodige externe l ijnen in de tristate-toestand
brengen.

In deze toestand ligt de master stil ("stopped").

Zodra er een reset-puls optreedt, wordt de stop-ff gereset en hervat de

master de executie van het microprogramma vanaf adres O.

De detectie van de groep 1 exceptions geschiedt dmv. tests in het
mic roprog ram ma.

Binnen deze groep vormt de 'illegal'-exception een uitzondering. Hiervoor is
geen test nodig, omdat het optreden hiervan al tijdens de decodering bekend is.
Illegal wordt beschouwd als een instructie en wordt via het typenummer

T=iLlegal in het microprogramma gemapped.
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fig.11.3.b: Exception detector.

Timing.

De commando uitwisseLing is reeds besproken in hoofdstuk S. Aan de daar

genoemde eisen moet ervoor de master nog een toegevoegd worden, nL. dat het
pipeLine register niet opnieuw geLaden mag worden voordat de reeds
aanwezige inhoud verwerkt is. Voor de verwerking van een microinstructie is
een m;crocycLe benodigd.

Het kLoksignaaL voor het Laden van het pipeLine register is Load-pipe. Dit
Laden vindt aLtijd op de positieve kLokfLank plaats. Per periode kan dus

precies een microinstructie uitgevoerd worden. De minimale duur van een
klokperiode is zOdanig gekozen, dat er een voldoende Lange microgeheugen
acces tijd gewaarborgd is.

Een dergel ij ke periode treedt op ind;en er geen commando uitgegeven behoeft
te worden en is getekend in fig.11.3.c.

120



1ndien de commandoverwerking door de moduLes te Langzaam gaat, moet de

periode van Load-pipe verLengd worden. Load-pipe mag nu aktief worden onder

de onderstaande voorwaarden. Hierbij wordt uitgegaan van een gewoon

symmetrisch kLoksignaaL CL.

De voorkomende variabeLe 1D is aktief indien het moduLe identificatieveLd

(zie paragraaf 11.4) van de microinstructie geLijk is aan B'OOO', dwz. dat de

instructie geen commando voor een sLave bevat.

Voorwaarden:

- De microinstructie bevat een commando voor een sLave.

CL • I D

- Er wordt weL een commando uitgegeven. Nu dient er gewacht te worden

op het niet a ktief worden van Rto R.

1D • RtoR • CL

1ndien er een groepO-exception optreedt, is de ff EXO geset. De

voorwaarde is nu

Q(exO) • CL

De totaLe voorwaarde voor Load-pipe wordt dan

-Load-pipe = CL • ( 1D + 1D.RtoR + Q(exQ) ).

Voor Load-MCR geLdt nu

Load-MCR = CL • 1D • RtoR

Het bovenstaande is samen met de beschreven synchronisatie van hoofdstuk 5
in tekening gebracht in het timingsdiagram van fig.11.3.d.

Next address controL.

Dit combinatorische netwerk fungeert aLs decoder. De uitgangs signaLen zijn

de stuursignaLen voor de be schreven Ccu.
De ingangssignaLen bestaan uit een testLijn en een seLectie code. De

Laatste is in een apart veLd van de microinstructie vastgeLegd.
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fig.11.3.d: De synchronisatie-timing.

Deze eenheid is reeds schematisch in fig.11.3.a. weergegeven. Hieronder
voLgt een opsomming van de gegenereerde signaLen.

I

test

map.en
pipe.en
FE

PUP
S1, SO

Deze Lijnen bevatten de next address seLectie code.
Indien de test gesLaagd is, is deze Lijn aktief. Zo niet is ook
test niet aktief.

SeLecteer de uitgang van de startadres generator.
seLecteer het next address veLd van het pipeLine register.
File EnabLe. Indien deze Lijn aktief is, kan een stack operatie
pLaatsvinden.

Hoog - push stack, Laag - pop stack.
SeLectieLijnen voor de adresmuLtipLexer.
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De selectiecodes worden hier niet exact vastgelegd. Er wordt volstaan met

een mnemonic en de bijbehorende functie.

CJ P

CJMAP
CONT
CJSBS

CJS BD

CJS P

CRTN

ConditionaL Jump naar adres in PipeLine register.

ConditionaL Jump naar startadres.

CONTinue. Y:= Y+1.
ConditionaL Jump naar Subroutine BEA voor de berekening van

het Sourc e eft .ad.

Idem voor destination.
Conditional Jump naar de Subroutine op het ad res zoaLs

aangegeven in het PipeLine register.
Conditional Return van een subroutine.

Bij al deze opdrachten geldt dat de conditie true is, indien de testL ijn

aktief is. Wat betreft de opzet is deze eenheid voLLedig analoog aan de
AM29803, zoals die beschreven is in Lit.C4J, bLz. 10.15. Echter gebruikte

next-address controLer kent slechts een subset van de selectiecodes van de
29803.

De toestand van de testLijn wordt bepaaLd door een conditie-muLtipLexer.
Deze schakeLt op grond van de code in het veLd COND van het pipeLine
register het aangewezen signaaL, de te testen conditie, door naar die
testLijn.

De mogel ij ke condities zij n:

Van het decoderbuffer: Gs

Gd
dir s

dir d
IMW
IML

Tbv. exceptions: Aerr

Berr

source geldig.
destination geldig.

source mode = direct.
destination mode = direct.
Immediate data Lengte W.
immediate data lengte L.

Address error.
Bus error.

T Trace
IP Interrupt pending.

P Privileged instruction.

Ex1 groep 1 exception aanwezig.

Diversen: auto genereer auto-vector.
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11.4 De micro-instructie.

Een microinstructie is opgebouwd uit veLden met verschiLLende betekenis.
Sommige hiervan zijn eveneens aLs decoder uitgangsveLd aanwezig. Een
speciaaL bit is in dat gevaL aan een dergeLij k bit toegevoegd om tussen de
twee mogeLijkheden te kiezen. Hieronder zijn de microinstructie-veLden
opgesomd. In fig.11.4.a vindt men een schematische weergave ervan.

ID Oit 3 bit veLd bepaaLt voor weLke moduLe het

bevatte commando bestemd is. Oeze bits
aangeboden aan de MCR-seLectie Logica.

in de microinstructie

worden rechtstreeks

COM Het commando-veLd COM bestaat uit 10 bits en kan op drie manieren
gebrui kt worden.

niet Oit gevaL treedt op indien 10 de ALU-moduLe aanwijst en het
decoder uitgangsveLd ALU geLdig is (6 is geset). Het COM-bit

9 is nu 0, zodat niet COM maar het uitgangsveLd met de
commandobus verbonden is. Zie hiervoor fig.11.4.b.

-weL COM-bit 9 is nu 1. Het COM-veLd is met de commandobus
verbonden.

-gedeeL teLij k.

10 seLecteert TRA. De inhoud van het COM-veLd is nu geheeL
of gedeeLteLijk voor voor de register seLectieLijnen bestemd.

In het Laatste gevaL is het resterende deeL, een data- of
adres-registernummer, uit een decoder uitgangsveLd
afkom#stig. Oit is getekend in fig.11.4.c.

Het COM-veLd is in twee heLften source en destination

gespLitst. Van iedere heLft dienen de twee msb's bovendien aLs
seLectiesignaLen, zoaLs aangegeven in de figuur.

Met 5 bits kunnen maximaaL 32 registers geseLecteerd worden.
De dataregisters hebben de nummers 0-7, de adresregisters 8
15. De overige registers kunnen vrij van een nummer voorzien

worden. ZoaLs uit de figuur bL ij kt, ; s voor HI R het nummer 31
gekozen. In het vervoLg zuLLen aLLe registers aangegeven
bL ijven met hun naam.
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Lengte Ook dit veLd is zoweL in de microinstructie aLs in het decoder
uitgangs register aanwezig. Het geLdige veLd wordt aangewezen door

het bit Lim, Length immediate. Het totaLe veLd bestaat zodoende uit
4 bits.

SeLect Dit veLd bevat de 4 bit seLectie code voor de computer controL unit

van paragraaf 11.3.

COND De code voor de conditie die de uitsLag van de test betreffende het
voLgende adre s vastLegt, bevindt zich in dit veLd. De mogeL ij ke

condities zijn op een rij gezet in tabeL 11.4.

Adres Hierin is het adres gespecificeerd, dat afhankeLijk van de

conditioneLe test aL of niet aLs voLgend adres dient. Het veLd is 10
bits breed, waarmee het seLecteren van 1024 microinstructies
mogeLijk is.

oJ'S" .H.32 ).2.11 It!. /1 /4/, I~ /0,..:,9 °
1....z:_-.z;_..I__C_O_,"1._·__.......13_~hI_1_"'_j/;3 ~~/qC/I concl.I ,QZJ~c5. I

't2n~ttZ.

fig.11.4.a: De micro-instructie.

De commando's voor de master zeLf beperken zich tot het setten/resetten van
enige fLip-fLops. Deze akties vinden pLaats op de positieve fLanken van een

niet verLengde kLokperiode, dus tegeLijk met het Laden van de pipeLine met
het voLgende microwoord.

De commando's zijn:

SS-RT
Res P
ResT
Res EX 0

Set EXO
Res 0 UT

NOP

Set S-bit, Reset T-bit.
Reset PriviLege bit.
Reset Trace bit.

Reset exception 0 fLip-fLop.

Set exception 0 fLip-fLop.
Geef reset output-signaaL uit.

No operation, u PC := uPC + 1.
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Z)acocla,-- iu.t//,zl:

I9Lt/

,QLt./- com.

"P{f>t2.lir)~ /"(29{~Ie/:'

C 01'1.

fig.11.4.b: Commando-seLectie.

MCR (TRA) seLect 4-0.

a: 00 XXX 00 (NR)

b: 01 xxx 01 (NR)

10 000

c: 1 • 1 (MCR<TRA»

11 110

d: 11 111 0 (HIR)

fig.11.4.c: De register-seLectie-codes.
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11.5 Het micro-programma.

Een gLobaaL overzicht van de samensteLLing en de werking van het
microprogramma wordt gegeven in fig.11.5.a.

InitieeL, dus na een reset, wordt de bijbehorende reset exception routine
uitgevoerd. Samen met de address-error en de bus-error routines bevindt
deze zich in het gedeeLte EXO van het diagram. Dit deeL kan aaleen bereikt
worden door het optreden van een 9 roep a exception, wat aan gegeven wordt
door de exception detector. Deze forceert het micro-adres naar O. Zodoende
bevinden de EXO-routines zich in het microgeheugen vanaf adres O. Tijdens de
uitvoering van deze routines kan opnieuw een Aerr of Berr optreden. Dan
wordt de stopped toestand berei kt. Dit is geen programmadeel, maar een
toestand waarin het systeem. Het adres bLijft geLijk aan a en de processor
Ligt stiL. Allen een reset kan het systeem weer aktiveren.

Wanneer de EXO-routines beeindigd zij n, wo rdt START betreden. Hier wo rdt
als eerste het decoder-buffer met niey we gedecodeerde informatie geLaden.
Daarna wordt getest of er van een groep1 exception sprake is. Is dit het
geval, dan vindt de overgang naar EX1 plaats, waarin zich de overeenkomstige
routines bevinden.

Een bijzondere exception vormt hier de interrupt. Deze wordt aangegeven
door IP, welke de uitvoering van een lACK-cycle tot gevolg heeft. Indien
tijdens de uitvoering hiervan een Berr optreedt, wordt naar de groep1
spurious-exception routine gesprongen. De lACK-cycle wordt dan niet
afgemaakt.

Na beeindiging van een EX1-routine wordt naar START1 gesprongen, een extra
entry-point van START. Nu vindt een test op de bits IMW en IML plaats.
Indien een van deze bits geset is, wordt de aangegeven immediate data
opgehaald.

Het laatste micro-woord van START selecteert het 'MAP'-adres van de uit
te voeren mac ro-instruc tie, die in het eer st e deel van S TAR T reeds
gedecodeerd in het buffer was geplaatst. De instructie executie kan nu
plaats vinden.
Tussen twee macro-instructies wordt altijd weer START betreden.
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fig .11.5.a: Mic ro-prog ramm a i ndeL i ng.
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Uit het voorgaande blijkt dat de EXO-routines meteen b;j de voLgende micro

instructie uitgevoerd worden. De EX1-routines worden indien nodig bereikt
vanuit START, dus teLkens voor de executie van een macro-instructie. De
groep2 exceptions worden in dit verband aLs gewone instructies beschouwd.

Prefetch.

In het microprogramma wordt een eenvoudige operation-word- prefetch
methode toegepast. Deze houdt in dat zodra het tijdens de executie van een
instructie mogeLijk is, het voLgende op-word reeds in IR wordt gepLaatst. De

decoder decodeert dan het voLgende op-word tijdens de uitvoering van de
vorige.

De sprong naar de prefetch-routine kan pas gemaakt worden, wanneer zowel
DIals AB niet meer bij de instructie executie nodig zijn. Dit is voor veLe
instructies verschiLLend en wordt in het microprogramma vastgelegd.

ALLe macroprogramma-data wordt via het register BUF van DBI geLezen. Het

tussenvoegen van BUF is nodig om na de prefetch nog andere data via 01 in te
kunnen Lezen. Hiervoor is echter AB benodigd, zodat genoemde voLgorde niet

voor mag komen. In dit systeem is het extra bufferen van programma-woorden
dus overbodig. Dat BUF desaLniettemin aanwezig is, komt omdat in ABI reeds

rekening is gehouden met het eventueel daarin onderbrengen van pc. Of pc of
AB wordt in dit gevaL met de externe adresbus verbonden. Het is dan weL
mogelijk een prefetch uit te voeren. Daarna kan aLsnog 10 pLaatsvinden
behorend b;j de in executie zijnde macro-instructie.

In beide gevaLLen wordt PC zo bijgehouden dat deze ten aLle tijden het

geheugenadres aanwijst, waarvan de inhoud op dat moment in BUF staat. Dit
is in tekening gebracht in fig.11.5.b. De op-words zijn daarin gearceerd.

De instructie met op-word-1 is in uitvoering. De compLete instructie, dus
maximaal 5 woorden, is reeds gelezen en verwerkt. De werking is dan aLs
voLgt.

voor prefetch:

- aUF bevat het volgende op-word. aUF = MEM (PC)
- DI bevat de laatst gelezen data, wat geen programma- data hoeft

te zij n.

op-word 1 is in uitvoering en staat in IR.
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3.

2.

1. 1.

prefetch:

fig.11.5.b: Het prefetch mechanisme.

- DI := BUF; PC:=PC+2;
- BUF:= MEM(PC)

- I R := DI

na prefetch:

- 01 = BUF = MEM(PC), d.i. het volgende programmawoord.
- IR = DI, d.i. het volgende op-word.
- op-word 1 is nog steeds in uitvoering.

De decodering van het nieu we op- word start meteen na de prefetch. Bij
instructies die eindigen met het wegschrijven van data naar geheugenLocaties

waarvan het adres reeds in AS staat, kan de prefetch pas na dat wegschrijven
plaatsvinden. Er is nu dus geen sprake meer van een echte prefetch. Door
zoaLs boven beschreven, PC in ABI onder te brengen, is prefetch ook in dit
geval mogel ij k.

In het hier ontworpen systeem bevindt de PC zich niet in ABI maar in de
registerset.
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In verband met de prefetch dient er bij het op de stack plaatsen van PC op
gelet te worden dat de juiste PC-waarde weggeschreven wordt.
De waarde die op de stack tercht komt, kan het adres zijn van het volgende

te decoderen op-word. Dit bevindt zich dan in BUF.
Ook is het mogel ij k dat het zich reeds in IR bevindt en nog niet in executie
is genomen. Nu moet PC -2 op de stack geplaatst worden.

De listing.

In appendix C is de listing bijgevoegd van het microprogramma. Het is
geschreven in de taal AMDASM, welke door AMD is ontwikkeld. AMDASM kent
twee fasen, een definitie en een assemble fase.
In de eerste fase is het mogelijk het gewenste micro-woord met zijn velden
te definieren. Ook de gebrui kte constantes en mnemonics worden hier aan
bepaald bit patroon gekoppeld. Tijdens de assembleer fase worden deze
waarden ingevuld. Het resultaat is nu de micro-code. Een preciese
beschrijv;ng van deze taal kan men vinden in lit.[SJ.

Het is gebleken dat met gebruik van deze taal een micro-programma te
schrijven is, waarin de diverse micro-woorden qua functie gemakkelijk te
begrijpen z;jn. Bovendien is de sequentie van de woorden in het programma
duidelij k aan te geven en te volgen.
Het programma is n;et geoptimaliseerd. Dit houdt in dat het aantal
programma-regels niet minimaal is. Het programma is nu makkelijk te voLgen,
omdat er weinig tussen de verschiLLende regeLs heen en weer gesprongen
wordt. Een gevoLg is wel dat er op verschiLLende addressen identieke micro
woorden aanwezig zijn.
Om het aantal regels toch enigzins te beperken, is weL gebruik gemaakt van
subroutines. Deze vindt men aan het begin van de Listing. Iij zijn voorzien
van voldoende commentaar, zodat er hier niet verder op ingegaan wordt.
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12. ConcLusie.

Uit het voorgaande bLij kt dat in een mic roprocessor subfuncties onderscheiden

kunnen worden. Een dergeLij ke subfunctie kan in een moduLe ondergebracht
worden.

Uitgaande van het principe van scheiding van besturing en datapad, kan men aLle
moduLes op een anaLoge manier beschrijven. Als uitgangspunt dient hierbij de
gegeven universeLe archi tectuur. Het enige essentiele verschil tussen de
moduLes is het feitelijke ontwerp van het datapad. De uitwisseLing van
besturings-informatie kan in alLe gevallen voorgesteld worden te zij n

opgebou wd uit commando's en status.

De functies, die eenzelfde datapad vervult, kunnen door het aanpassen van de
besturing worden veranderd. Dit houdt in dat het het toestandsdiagram van de

als sequentiele machine uitgevoerde besturing aangepast moet worden. In het
aLgemeen is de hiertoe benodigde ingreep eenvoudiger dan het gedeeLteL ij k

opnieuw ontwerpen van het datapad.
In de module besturing wordt ook het communicatie protocol vastgelegd. Zo
nodig kan ook dit door het aanpassen van de besturing gewij zigd worden.

Het systeem dat verkregen is door verschiLlende moduLes viLgens het gewenste
protocoL te Laten samenwerken, bezit een aantaL belangrijke eigenschappen.

De beLangrijkste zijn:

FlexibiLiteit.

Deze komt naar voren in de mogeLij kheid om zonder veeL problemen moduLes
toe te voegen of weg te Laten. Ook kunnen bestaande moduLes zonder gevoLgen

voor de anderen gewijzigd worden. Ten aLle tijden dient echter aan het

gedefinieerde protocol beant woord te bl ijven. De flexibiLiteit is mede een
gevoLg van toepassen van micro-programmering. De volgorde en

samensteLLing van van de commando's kan hierin gemakkeLijk 'leranderd
worden.
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ZeLfstandigheid.

Door deze eigenschap van de moduLes wordt de basi s geLegd voor een
eventueLe paraLLeLLe commando-verwerking door de moduLes. Hierdoor kan de

uitvoering van macro-instructies in grote mate versneLd worden. Het
protocoL dient in dit gevaL ge wij zigd te worden. Het toegepaste protocoL

maakt geen gebrui k van bovenstaande mogeL ij kheid.
Bovendien is het door deze eigenschap mogeL ij k de moduLes apart te nemen en

op juiste werking te testen.

Deze eigenschappen kunnen in een eventueeL vervolg onderzoek nader uitgewerkt
worden.

ALs eerste stap zouden aLLe moduLes in software gesimuLeerd kunnen worden. Een
aanvulLend programma kan de verkregen deeLprogramma's samenvoegen tot een

totaLe systeemsimuLatie.
Het microprogramma maakt hiervan een beLangrijk deeL uit. WeLLicht is het

mogeL ij keen geheeL andere instructieset, bijv. di e van de 8085, te
impLementeren.

Ook de gevoLgen van het toevoegen of veranderen van een moduLe kunnen met dit
programma onderzocht worden. ALs voorbeeLd zou men de PC in ABI onder kunnen
brengen. l>it Levert snelheidswinst op doordat de PC minder over de interne bus
heen en weer getransporteerd behoeft te worden.

VermoedeLij k wordt een grotere snelheidswinst geboekt, indien men een
communicatie protocoL ont werpt dat optimaal gebrui k maakt van de mogeL ij ke

parallelLe commando-verwerking door de modules.

UiteindeLijk heeft men aan het vanaL dit onderzoek de beschikking over een

simuLatie-programma, waarmee verschiLLende, misschien zeLfs wiLLekeurige
micro-processoren gesim uLeerd kunnen worden.
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13. BesLuit.

ALs afronding van dit versLag wiL ik gaarne iedereen bedanken die hebben
bijgedragen om dit afstudeerproject tot een goed einde te brengen. Met name

noem ik aLLe medewerkers van de vakgroep EB, die mij met raad en daad terzijde
hebben gestaan.

Mijn speciaLe dank gaat hierbij uit naar mijn coaches ire M.P.J. Stevens en ire
P.M.C.M. van den Eijnden. TensLotte wiL ik mijn famiLie harteLijk danken. Deze
heeft mij, vooraL tijdens de Laatste fase van mijn afstudeerwerk,op bijzondere
wij ze ondersteund.
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commando Ie ALU-control patroon tristate shift-control CC-generatie opmerking
S2 S1 SO Cin Ext. P1 PO H pat I BCD LS NOS RS SWAP a b X N Z V C

NOP 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 x No Zo Va Co transfer A

ADD 0 1 1 0 0 1 0 0 0 " Co " " " "
ADDQ 0 1 1 0 1 0 0 1 0 " " " " " " ADD-imm. data

ADDX 0 1 1 x 0 1 0 0 0 " " " Z.Zo " "

ASUBB 0 1 0 1 0 1 0 0 0 " " " Zo " "
SUBQ ' 0 1 0 1 0 0 0 1 0 " " " " " " SUB-imm. datu

ASUBBX 0 1 0 x 0 1 0 0 0 " " " Z.Zo " "

BSUBA 0 0 1 1 0 1 0 0 0 " " " Zo " "
" 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 " " " " " " NEG-instructie

BSUBAX 0 0 1 x 0 1 0 0 0 " " " Z.Zo " "
" 0 0 1 x 0 0 0 0 1 0 0 " " " " " " NEGX-instructie

NOT 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 " x No Zo ¢ ¢

CLR 0 0 0 0 0 0 0 " " " " " "

OR 1 0 0 0 1 0 0 0 " " " " " "
> AND 1 0 1 0 1 0 0 0 " " " " " "
N EOR 1 1 0 0 1 0 0 0 " " " " " "

ABCD B 1 1 x 1 0 0 1 " Co - Z.Zo - Co

SECD B 1 0 x 1 0 0 1 " " 1/ " " "
NECD B 0 1 x 0 0 0 1 0 1 1/ " " " " ", .

~

Clear ACC 0 0 0 0 0 0 0 0 " Co No Zo Va Co CC unaffected
Preset ACC 1 1 1 0 0 0 0 0 " " " " " "

TABEL 8.4: ALU datapad- instelling: a.



commando Ie ALU-control patroon tristate shift-control CC-generatie opmerking
S2 S1 SO Cin Ext. P1 PO H pat I BCD LS NOS RS SWAP a b X N Z V C

ASR 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 No Zo ¢ ¢ vector ¢;

" " " 0 0 1 0 0 0 So " " " So " 1
ASL " " " 0 1 0 0 0 0 " " " ¢ " ¢

" " " 1 0 0 0 0 0 So " " So " 1

LSR " " " 0 1 0 0 " " if; ¢ enz.

" " " 0 0 1 0 0 1 So " " " So
LSL " " " 0 1 0 0 0 1 " " " if;

" " " 1 0 0 0 0 1 So " " " So
ROR " " " 0 1 0 0 " " " ¢

" " " 0 0 1 0 1 0 " " " So
ROL' " " " 0 1 0 0 1 0 " " " if;

" " " 1 0 0 0 1 0 " II " So
ROXR " " II 0 1 0 0 X II " II X

" II II 0 0 1 0 1 1 So " " " So
ROXL " " " 0 1 0 0 1 1 " " " X

" II " 1 0 0 0 1 1 So II II " So

SWAP L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 No Zo if; if;

»
VI

tabel 8.4: ALU datapad-instelling:b.



commando Ie ALU-control patroon tristate shift-control CC-generatie opmerking.
S2 S1 SO Cin Ext. P1 PO R pat I BCD LS NOS RS SWAP a b X N Z V C

BTST 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 Zo ¢ AND P

BSEI' 1 1 0 0 1 0 " " Zo ¢ AND P
1 0 1 0 1 0 " " " 1 OR P
1 0 1 0 1 0 " " " 2

BCRG 1 1 0 0 1 0 " " Zo ¢ ANP P
1 0 1 0 1 0 " " " 1 OR P
1 1 0 0 0 1 " " " 1 AND P

BCLR 1 1 0 0 1 0 " " Zo ¢ AND P
0 1 1 0 0 0 0 " " " 1 NOP
1 1 0 0 0 1 " " " 2 AND P

EXT-W W 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 No Zo ¢ ¢
EXT-L L 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 No Zo ¢ ¢

TST B 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 No Zo ¢ ¢
»
~ ¢ ¢ ¢TAS B 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 No Zo

1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 (AOR 8 Bin)

tabel 8.4: ALU-datapad-instelIing:c.



Appendix 8.

In het onderstaande worden de typenummers T bepaaLd. Met de aangegeven

bitnummers worden de bits van het op-word bedoeLd. Die bits die bij de

generatie niet vermeLd worden, zijn 'don't-cares'. De groepsindeLing is

verkregen uit de bits 12 - 15 van het 'operation word'.

GROEP O.

IF 88 = 0 THEN

IF 811-9 = 100

THEN T = bit-man-static

ELSE

CASE 85-0 OF

011xxx: T:= ilLegaL;

11101x: T:= iLLegaL;

111110: T:= Imm.to SR;

OTHER : T:= Immediate;

END;

IF 88 = 1 THEN

8EGIN

CASE 85-0 OF

001 xxx: T:= MO VEP;

11101x: T:= iLLegaL;

111100: T:= ilLegaL;

OTHER: T:= bit-man-dynamic;

EN D;

IF T = MOVEP THEN

IF 87=0 THEN T:= MOVEP1

ELSE T:= MOVEP2

EN D;

GROEP 1,2,3.

T := MOVE;
/
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GROEP 5.

IF B7,6 <> 11 THEN

I F B8 = 0 THE NT: = ADD Q

ELSE T:= SUBQ;

IF B7,6 = = 11 THE N

CASE B5-0 OF

001xxx: T:= OBcc;

111001: T:= iLLegaL;

OTH ER : T:= Scc;

end;

GROEP 6.

IF B11-8 = 0001 THEN T:= BSR

ELSE T:= Bcc;

GROEP 7.

T .- MOVEQ.

GROEP 14.

IF B7,6 = 11 THEN T:= shift-memory

ELS E
IF B5=0 THEN T:= shift-reg-imm.

ELSE shift.reg.reg.;

Voor de bepaLing van de typenummers van groep 4 en groep 8-13 wordt mede

gebruik gemaakt van enige tabeLLen.
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groep 4

if B11-6 111001 then tabel 4a else if B8=1 then~ B7,6 of.

00: T:=illegal
01: 'f: =illegal
10: T:=CHK
11: T: =LEA
end.

if B8=0 then tabel 4.b.

opword-bits
54321 0 type T B11-

0 0 X X X X TRAP
0 0

0 1 0 X X X LINK
0 1 1 X X X UNLK 0 0

1 0 0 X X X MOVE to USP 0 1
1 0 1 X X X MOVE from USP

0 1
lD 1 1 0 0 0 0 RESEr
VI

" 0 0 1 NOP

" 0 1 0 STOP 1 0

" 0 1 1 RTE

" 1 0 0 illegal

" 1 0 1 RTS

" 1 1 0 TRAPV 1 0

" 1 1 1 RTR
1 1

tabel:4a. 1 1

B7,6
9 B7,6

00 01 10 11 00 01 10 11 opmerking.

0 -oNEGX -MOVE from SR " ": zie t;..,ke.r Vq

1 -- CLR--illegal '/

ONE
0 -- NEG--MOVE to CCR ./

1 -- NOT -MOVE to SR II

1-------.

PEA MOVEM " II AMI Dn dire
0 NBCD one

SWAP-EXT- OtiC ~One- AM= Dn dir.

TAS flt\e AMI imm.
1 TST-- 'II 11. ega -011£- AM= imm.It

0 illegal MOVEM .. 'j

1 illegal tabe14a. JSR JMP It " " /,

instruktie type nr. T. ,

tabel:4b.
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Groep 8-13 op-word bits groep 8 groep 9 groep 11 groep 12 groep 13 adressering.
876 543 inst. T inst. T inst. T inst. T inst. T operanden.

0 0 0
0 0 1 (mode) OR SUB CMP AND ADD EA, Dn
0 1 0

0 1 1 (mode) DIVU illegal illegal MULU illegal Dn, Dn

1 0 0 000 SBCD SUBX EOR ABCD ADDX Dn, Dn
001 SBCD SUBX CMPM* ABeD ADDX -(An), -(An)
(else) OR SUB EOR AND ADD Dn, EA

*(An)+, (An)+
1 0 1 000 illegal illegal illegal EXGD illegal Dn, Dn

001 " " " EXGA " An, An
(else) OR SUB EOR AND ADD Dn, EA

1 1 0 000 illegal illegal illegal illegal illegal
001 " " " EXGM " Dn, An dir
(else) OR SUB EOR AND ADD Dn, EA

tD 1 1 1 (mode) DIVS illegal illegal MULS illegal Dn, Dn
.j:"-

*opm. EA=eff.addr.



De nu voLgende drie tabeLLen definieren per instructie-type de inhoud van
het decoder-buffer. De waarden, die tussen haakjes gepLaatst zijn, steLLen
bitnummers van het operation-word voor. Op grond van die bits moet de
juiste parameter-waarde gegenereerd en ingevuLd worden.
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groep type nr. P 1mm L/W B W L condition ALU-command Souree Destination
mode nr. dir 9 mode nr. dir 9

0 Imm. 0 1 (7,6) (7,6) X (11-9) X X X 0 (5L~3210) -1
Imm. to SR. (7,6) 1 0 (7,6) X (11-9) X X X 0 X X .10

MOVEP 1 0 1 0 0 (6) (6) X X X (210) - 0 X (11 10 9)-1
II 2 0 1 0 0 (6) (6) X X X (11 10 9) - 1 X (2 1 0) -0

Bit-man. stat. 0 1 0 1 0 0 X (7,6) X X X 0 (543210) -1
Bit-man. dyn. 0 0 X 0 0 1 X (7,6) X (11 10 9) X 0 (543210) -1

1 1 0 0
2 MOVE 0 0 X 0 1 0 X (OR 11 •••• 1) (543210) 1 (87611109) -1
3 0 0 1

4 TRAP 0 0 X X X X
~ LINK 0 1 0 X X X

UNLK 0 0 X X X X 6b:r (210) 11

MOVE to USP 1 0 X 0 0 1 X X 001(210) 1 X X XO
MOVE from USP 1 0 X 0 0 1 X X X X X 0 001(210) -1

RESET 1 0 X 0 0 1 X X X X X 0 X X XO
NOP 0 0 X 0 0 1 X X X X X 0 X X XO
STOP 1 1 0 0 0 1 X X X X X 0 X X XO

RTE 1 0 X 0 0 1 X X X X 0 X X XO
RTR 0 0 X 0 0 1 X X X X 0 X X XO
RTS 0 0 X 0 0 1 X X X X 0 X X XO

TRAPV 0 0 X 0 0 1 1001 X X X X 0 X X XO

tabeL 11.2.a: A.



groep type nr. P imm L/W B W L condition ALU-command Souree Destination
mode nr. dir 9 mode nr. dir 9

4 JSR 0 0 X 0 0 1 X X (543210) 1 X X X 0
JMP 0 0 X 0 0 1 X X (543210) 1 X X X 0
CHK 0 0 X 0 0 1 X ASUBB 000(11,10,9) 1 0 (543210) 1
LEA 0 0 X' 0 0 1 X X (543210) 1 001(11,10,9)1 1

NEGX }
0 0 X (7,6) X NEGX X X X 0 (543210) 1

NEG ONf 0 0 X (7,6) X NEG X X X 0 (543210) 1
NOT 0 0 X (7,6) X NOT X X X 0 (543210) 1
CLR 0 0 X (7,6) X CLR X X X 0 (543210) 1

MOVE from SR 0 0 X 0 1 0 X X X X X 0 (543210) 1
MOVE to CCR 0 0 X 1 0 0 X X (543210) 1 X X X 0
MOVE to SR 1 0 X 0 1 0 X X (543210) 1 X X X 0

tel
(ON E) (543210)-...J NBCD 0 0 X 1 0 0 X NBCD X X X 0 1

PEA 0 0 X 0 0 1 X X X X X 0 (543210) 1
SWAP 0 0 X 0 0 1 X SWAP X X X 0 000(210) 1 1

MOVEM1 0 1 0 0 (6) (6) cc.test(Z) X X X X 0 (543210) 0 1
MOVEM2 0 1 0 0 (6) (6) cc test(Z) X (543210) 0 1 X X X 0

EXT (0 N~) 0 0 X 0 (6) (6) X (OR111 •••• 1) X X X 0 000(210) 1 1

TST 0 0 X (7,6) X TST (543210) 1 X X X 0
TAS 0 0 X 1 0 0 X TAS (543210) 1 (543210) 1

5 Quick 0 0 X (7,6) X (11,10,9,8) X X X 0 (543210) 1

Scc 0 0 X 1 0 0 (11-8) X X X X 0 (543210) 1
OBcc 0 1 0 0 1 0 (11-8) X X X X 0 001(210) 1

tab e L 11.2 .a: B•



CP
00

groep type nr. P imm L/W B W L condition ALU-eommand Souree Destination
mode nr. dir 9 mode nr. dir 9

6 Bee 1 0 0 X 1 0 0 (11-8) X X X 0 X X X 0
2 0 1 0 0 0 1 (11-8) X X X 0 X X X 0

BSR 1 0 0 X 1 0 0 (11-8) X X X 0 X X X 0
2 0 1 0 0 0 1 (11-8) X X X 0 X X X 0

7 MOVEQ 0 0 X 0 0 1 X EXT.W X X 0 000 (11,10,9)1 1

8-13 Dyadie1 0 0 X (7,6) X (14,13,12,8) (543210) 1 000 (11,10,9)1 1
2 0 0 X (7,6) X (14,13,12,8) 000(11,10,9) 1 1 (543210) 1

S/ABeD, ADD/subX 0 0 X (7,6) X (14,13,12) 00(210) 0) 1 00(3,11,10,9)3 1

11 CMPM 0 0 X (7,6) X SUB 007(210) 1 1 001 (11,10,9)1 1

12 EXG 0 0 X 0 0 1 X X 00(210) 1 1 00(*11,10,9) 1 1

8,12 DIV/MUL 0 0 X 0 1 0 X X (543210) 1 000 ( 11 , 10 , 9) 1 1

14 SHIFT reg. 0 0 X (7,6) X (111og,8,543) 000(11,10,9) 1 1 000(2 1 0) 1 1
0

" mem 0 0 X 0 1 0 X (10 9 8) X X X 0 (543210) 0 1

opm. *=(7,6,3)

tab e l 11. 2 .a : C.



Appendix C.

De micro-programma Listing.

De gebruikte taaL is AMDASM. Een beschrijving hiervan vindt men in Lit.[5J. De
Listing begint met een summiere 'definition phase'. Daar zijn ook de in het
micro-programma gebruikte afkortingen opgesomd.

Het programma zeLf spreekt min of meer voor zich. T.o.v. de voorbeeLden van
hoofdstuk 4 is hier een 'next address' gedeeLte toegevoegd. Het adres bevindt
zich expLiciet in de micro-instructie en er kan conditioneeL naar toe
gesprongen worden. De conditie, waaraan voLdaan moet zijn, wordt aangewezen
door het op een na Laatste veLd van het micro-woord.

Het is aan te beveLen de insructieset van de 68000 goed te bekij ken, aLvorens
men overgaat tot de best udering van het programma. De instructieset wordt
uitgebreid behandeLd in Lit[1]. ALLe instructies zijn tijdens de decodering
voorzien van een typenummer. Dit nummer wordt gebrui kt aLs entry-point in het
programma vanuit de START-routine. Zij ziun onderstreept aangegeven.
In de Listing zaL men vergeefs zoeken naar de instructies MOVEM, MUL en DIV.
Het is niet mogeLijk deze in dit systeem te impLementeren, zonder de ALU
moduLe te wij zigen.

Het fLow-diagram van het micro-programma vindt men in paragraaf 11.5. De
Listing begint met de subroutines. VervoLgens worden de instructiegroepen 0
14 op voLgorde behandeLd.
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Definition Phase.

In deze fase wordt globaal de samenstelling van het micro-woord vastgeLegd,
zoals dat in hoofdstuk 11 is gedefinieerd. De mogeLijke bitpatronen per veLd
zijn niet aLlen bepaaLd, omdat veLen nog niet bekend zijn.

SUB 0: SUB 3Q#0, 10VX, 4VX
" 1 : " 3Q#1, 10VX, 4VX
" 2: " 3Q#2, 10VX, 4VX
" 3: " 3Q#3, SVX, SVX, 4VX
" 4: " 3Q#4, 10VX, 4VX
" S: " 3Q#S, 10VX, 4VX
" 6: " 3Q#6, 10VX, 4VX
" 7: " 3Q#7, 10VX, 4VX
" 8: " 4VH#O,4VH#O,10VD#O
" 9: " 4VH#O,10VD#O
" 10: " 17X

MAS: DEF SUBO, SUB8
OBI: DEF SUB1, SUB8
ABI: DEF SUB2, SUB8
TRA: DEF SUB3, SUB8
ALU: DEF SUB4, SUB8
INT: DEF SUBS, SUB8

CJP DEF SUB10, H#O, SUB9
CJMAP " H#1,
CONT " H#2,
CJSBS " H#3,
CJSBD " H#4,
CJSP " H#S,
CRTN " H#6,
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AFKORTINGEN:

OnO
AnD

RnO

OnS
AnS

RnS

Data
Adres
o of A

Data
Adres
o of A

Reg,
Reg,} nr n, van OBUF destination-veLd.
Reg,

Reg,
Reg,} nr n, van OBUF source-veLd.
Reg,

OBUF
OECCOM
o
CCtest

OISPL
ERL
AD
FC

Decoder uitgangs buffer van de master.
Het commando bevindt zich in het ALU-veLd van OBUF.
De geLdige Lengte staat in het Lengte-veLd van OBUF.
In dit gevaL vindt er een test pLaats op de conditiecodes, zoaLs
die bij de 68000 gebruikeLijk is (zie Lit[1J, bLz.78).
DispLacement nodig bij de adresberekening.
Het Low-order word van het huLpregister ERR.
ADD-commando, bestemd voor de moduLe ABI.
Functie Codes.
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***************************************************************
;
;SUBROUTINE:GETPROG.
;
; FUNCTIE:
;

;

NIEUWE PROGRAMMA DATA WORDT GELEZEN. AFHANKELIJK
VAN HET ENTRY-POINT IS DIT EEN OF TWEE WOORDEN.

;ENTRY-POINTS:

·,
;PREFETCH:

·,
;
;NEWPC:

·,
;

·,
;
;PCPOPPED:
; FETCHNEW:
;

HET WOORD AANGEWEZEN DOOR PC WORDT IN IR GEPLAATST.
VERVOLGENS WORDT PC TWEE OPGEHOOGD. HET NU AANGE
WEZEN WOORD WORDT IN BUF GEPLAATST.
DE PC WORDT OPGEHAALD UI HET GEHEUGEN VAN HET ADRES
DAT REEDS IN AB AANWEZIG IS. DAARNA WORDEN TWEE
WOORDEN GELEZEN. HET EERSTE GAAT NAAR IR EN HET
TWEEDE BLIJFT IN BUF. PC BEVAT TENS LOTTE HET ADRES
VAN HET WOORD IN BUF.
DE PC IS REEDS IN DI AANWEZIG. VERDER ALS NEWPC.
HET PROGRAMMA-ADRES IS IN AB AANWEZIG.(NA JUMPS!)

***************************************************************

PREFETCH: TRA , PC.AH1 , L & CJP , UNCON, $+5 ;AH1 := PC.

NEW PC OBI , IN , L & CONT ; DE PC WORDT
PCPOPPE D: TRA , DI.AH1 , L & CONT ;OPGEHAALD UIT

ABI , TRA AH1, X & CONT ;HET GEHEUGEN.
FETCH NEW: DBI , INBUF , W& CONT
$+5 ABI ,PREINCR2, W& CONT

DBI , INBUF , W& CONT
TRA , DI.IR , W& CONT ;START DECODERING.
TRA , AH2.PC , L & CRTN , UNCON
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*************************************************************
·,
;SUBROUTINE:FETCH.

·,
; FUNCTIE:

·,
·,
·,

IMMEDIATE DATA WORDT OPGEHAALD EN KOMT BESCHIKBAAR
IN DI. AFHANKELIJK VAN DE DATALENGTE WORDT PC 2 OF
4 OPGEHOOGD.

;ENTRY-POINTS:

·,
;FETCHW:
;
; FETCHL:

·,
;

EEN WOORD WORDT GELEZEN.

EEN DUB BEL WOORD WORDT GELEZEN.

**************************************************************

FETCH W TRA , PC.AH1 , L & CONT
ABI ,PREINCR2, W& CONT
OBI , INBUF , W& CJ P , UNCON, $+4

FETCH L TRA , PC.AH1 , L & CONT
ABI ,PREINCR2, W& CONT
OBI, INBUF , L & CO NT
TRA , AH2.PC , L & CRTN , UNCON

CS



***************************************************************
·,
SUBROUTINE:STACK

·,
;FUNCTIE:
;

·,
;

·,
;

;
;

DE STACK ROUTINES TRANSPORTEREN DATA VAN OF NAAR
DE STACK-LOCATIES AANGEWEZEN, AFHANKELIJK VAN HET
S-BIT, DOOR SSP OF USP. DEZE WIJZEN ALTIJD NAAR DE
TOS EN WORDEN BIJGEWERKT NAAR GELANG DE DATA
LENGTE. DEZE LENGTE WORDT BEPAALD DOOR HET ENTRY
POINT. VOOR DE PUSH-OPERATIES DIENT DE DATA REEDS
IN DO AANWEZIG TE ZIJN.

;ENTRY-POINTS:
;
;PUSHPC-2:
;PUS HW:
;PUSHL:
;POPW:
;POPL:
;

PC - 2 OP DE STACK, NODIG NA EEN PRE FETCH.
EEN WOORD OP DE STACK.
EEN DUBBELWOORD OP DE STACK.
EEN WOORD VAN DE STACK.
EEN DUBBELWOORD VAN DE STACK.

***************************************************************

PUSHPC: TRA , PC.AH1 , L & CONT ; PC-2
ABI ,PREDECR2, W& CO NT ;OP DE
TRA, AH2.DU , L & CONT ;STACK.

PUSHW TRA , SP.AH1 , L & CONT
ABI ,POSTINCR, W& CONT
DBI , OUT , W& CONT
TRA , AH2.SP , L & CJ P , UNCON, $+4

PUSHL TRA , SP.AH1 , L & CONT
ABI ,POSTINCR, L & CONT
DBI , OUT , L & CRTN

POPW TRA , SP.AH1 , L & CONT
ABI ,PREDECR , W& CONT
DBI , IN , W& CJ P , UNCON, $+4

POPL TRA , SP.AH1 , L & CONT
ABI , PREDECR , L & CONT
DBI , IN , L & CO NT
TRA , AH2.SP , L & CRTN
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i************* EFFECTIVE-ADDRESS BEREKENING ******************..
·,
iROUTINE: BEREKEN EFFECTIEF-ADRES (SEA).

·,
i FUNCTIE:
i

i

·,
·,
·,
i

DEZE SUBROUTINES BEREKENEN HET EFFECTIEVE ADRES
VOLGENS DE METHODEN ZOALS DIE IN DE 68000 VOORKOMEN
(ZIE LIH1]).

HET RESULTAAT WORDT BESCHIKBAAR GESTELD IN AB EN
EVENTUEEL, ZOALS AANGEGEVEN DOOR DE 8EREKENINGS
METHODE, IN EEN ADRES-REGISTER.

iENTRY-POINTS:
i DEZE ZIJN AANGEGEVEN MET DE 68000 ASSEMBLER SYNTAX.
i DE ADRESSEN ZIJN AFKOMSTIG VAN DE SEA-ROUTINE
i SELECTIE SCHAKELING IN DE MASTER.

·,
***************************************************************

(AN) MAS , NOP , X & CONT
TRA , AN.AH1 , L & CaNT
ASI ,TRANSAH1, X & CRTN , UNCON

( AN)+ MAS , NOP , X & CONT
TRA , AN.AH1 , L & CONT
ABI ,POSTINCR, o & CONT
TRA , AH2.AN , L & CRTN , UNCON

-(AN) MAS , NOP , X & CONT
TRA , AN.AH1 , L & CaNT
ASI ,PREDECR , o & CONT
TRA , AH2.AN , L & CRTN , UNCON

d( AN) MAS , NOP , X & CJSP , UNCON, FETCH W iGET DISPL
TRA , DI.AH2 , W& CaNT
TRA , AN. AH1 , L & CaNT
ABI , AD1 +2E , L & CRTN , UNCON

d(PC) MAS , NOP , X & CJSP , UNCON, FETCH W
TRA , oI.AH2 , W& CaNT
TRA , AN.AH1 , L & CaNT
ABI , AD1+2E , L & CRTN , UNCON
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d(AN,RI) MAS , NOP , X & CJSP , UNCON, FETCH W
TRA , D1. HIR , W& CONT
TRA , DI.AH3 , B & CONT
TRA , AN.AH1 , L & CJP , BIT11, $+3 ;B11 van HIR.
TRA ,RHIR.AH2, W& CONT ;Rn=HIR 15-12
ASI ,AD1+2E+3, L & CRTN , UNCON
TRA ,RHIR.AH2, L & CONT ;Rn=HIR 15-12
ASI ,ADD1+2+3, L & CRTN , UNCON

d(PC,RI) MAS, NOP , X & CJSP , UNCON, FETCH W
TRA , D1. HIR , W& CONT
TRA , DI.AH3 , B & CONT
TRA , AN. AH1 , L & CJP , BIT11, $+3 ;B11 van HIR.
TRA ,RH IR.AH2, W& CONT ;Rn=HIR 15-12
ASI ,AD1+2E+3, L & CRTN , UNCON
TRA ,RH IR.AH2, L & CaNT ;Rn=HIR 15-12
ABI ,ADD1+2+3, L & CRTN , UNCON

ABS W MAS, NOP , X & CJSP , UNCON, FETCH W
TRA , OI.AH2 , W& CONT
ASI , EXT AH2, L & CRTN , UNCON

ABS L MAS, NOP , X & CJSP , UNCON, FETCH L
TRA , DI. AH1 , L & CONT
ASI , TRANS1 , L & CRTN , UNCON
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i**************************************************************
·,
iROUTINE:

i
i FUNCTIE:

i

i

i

·,
i

i

INDIRECT.

EEN OPERAND WORDT UIT HET GEHEUGEN OPGEHAALD. DEZE
ONDERGAAT EEN BEWERKING EN DAARNA WORDT HET
RESULTAAT WEER IN HET GEHEUGEN WEGGESCHREVEN.
EVENTUEEL KAN DIT AANGEVULD WORDEN MET EEN ADRES
BEREKENING, EEN PREFETCH OF EEN JUMP NAAR DE
START-ROUTINE.

iENTRY-POINTS:

i
i IND IR1

·,
·,
iINDIR2

i

i
iINDIR3

i

i
iPREFST

·,
i

DEZE SUBROUTINE VORMT DE BASIS VAN DE ROUTINE
INDIRECT. HET LEZEN, BEWERKEN EN SCHRIJVEN VINDT
HIERIN PLAATS.
DIT ENTRY-POINT BREIDT DE SUBROUTINE INDIR1 UIT
MET EEN PREFETCH EN EEN JUMP NAAR DE START
ROUTINE.
ALS INDIR2, VOORAFGEGAAN DOOR EEN EFFECTIEF ADRES
BEREKENING, MET ALS PARAMETER HET DBUF
DESTINATION-VELD.
ALLEEN DE PREFETCH EN DE JUMP NAAR START WORDEN
UITGEVOERO.

i**************************************************************

INDIR1 DBI , IN , o & CONT
TRA , DI.ACC , D & CONT
ALU , DECCOM , o & CONT
TRA , ACC.OU , D & CONT
OBI, OUT , D & CRTN , UNCON

INDIR2 MAS , NOP , X & CJSBD, UNCON

INDIR3 MAS , NOP , X & CJSP , UNCON, INDIR1
PREFST MAS , NOP , X & CJSP , UN CON, PREFETCH

MAS , NOP , X & CJ P , UNCON, START.

C9



***************************************************************
;
;ROUTINE:
;
; FUNCTIE:

·,
;

;
;

·,
;

DIRECT.

DE INHOUD VAN EEN INTERN REGISTER WORDT 8EWERKT
EN DE PREFETCH WORDT UITGEVOERD. HET REGISTER-NR
IS IN D8UF-DEST. AANWEZIG.
HET RESULTAAT WORDT WEER IN DAT REGISTER
TERUGGEPLAATST. TENS LOTTE VINDT EEN SPRONG NAAR
START PLAATS.

;ENTRY-POINT: DIRECT

·,
;**************************************************************

DIRECT TRA , DnD.ACC, D & CJSP , UNCON, PREFETCH
ALU , DECCOM , D & CONT
TRA, ACC.DnD, D & CJP , UNCON, START.

;**************************************************************
·,
;ROUTINE START.
;
; FUNCTIE
;
;
;

TEST OF ER EEN EXCEPTIO~ AANWEZIG IS. ZO NEE, SPRING
NAAR DE VOLGENDE INSTRUCTIE AANGEGEVEN DOOR MAP,
NADAT EVENTUEEL EERST DE IMMEDIATE DATA IS OPGEHAALD

;ENTRY-POINT : START.
;

;**************************************************************

START MAS ,LOADD8UF, X & CONT
TRA , SR.ERL , W& CJP , EXCEP, TEST
MAS , NOP , X & CJSP , IMM W, FETCH W

MAS , NOP , X & CJSP , IMM L, FETCH L
MAS, NOP , X & CJMAP.
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********************* GROEP 0 EXCEPTIONS *********************A.,
;ROUTINE: GROEP 0 EXEPTIONS •.,
;FUNCTIE: DEZE ROUTINE BEHANDELD DE GROEP 0 EXCEPTIONS, ZOALS
; BESCHREVEN IN HET 68000 USER'S MANUAL, ZIE LITC1].
; ZIJ BEVINDT ZICH OP ADRES 0 EN BEGINT MET EEN TEST OP
; ERROR OF RESET. NA AFLOOP WORDT DE EXCEPTION FLIP-
; FLOP GERESET EN NAAR START GESPRONGEN.
;
;ENTRY-POINT: ADRES O.
;

;**************************************************************

ADRES 0 MAS , SET EXO, X & CJ P ,(Aerr+Berr), ERROR

RESET MAS , SS.RT , X & CONT
INT , PRESET, X & CONT
ABI , VEeT 0 , X & CONT
OBI, IN , L & CONT
TRA , DI.SP , L & CONT
ABI , VECT 1 , X & CJSP , UNCON, NEW PC
MAS , RES EXO, X & CJP , UNCON, START

ERROR ABI , AH2:=AB, X & CONT
TRA , SR.ERL , W& CONT
MAS, SS.RT , X & CONT
TRA , PC.DU , L & CJSP , UNCON, STACK L
TRA , ERL.DU , L & CJSP , UNCON, STACK L
TRA , AH2.DU , L & CJSP , UNCON, STACK L
TRA , FC.DU , W& CJSP , UNCON, STACK W
MAS, NOP , X & CJP , Berr , BERR

AERR ABI , VECT 3 , X & CJSP , UNCON, NEW PC
MAS , RES EXO, X & CJP , UNCON, START

BERR ABI , VECT 2 , X & CJSP , UNCON, NEW PC
MAS , RES EXO, X & CJP , UN CON, START.
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******************** GROEP 1 EXCEPTIONS ***********************.,
iROUTINE: GROEP 1 EXCEPTIONS.

i
iFUNCTIE: TEN EERSTE VINDT ER EEN TEST PLAATS TER IDENTIFICATIE
i VAN DE EXCEPTION. DAARNA WORDT DE BETREFFENDE
i EXCEPTION ROUTINE GESTART. BIJ TERUGKEER WORDT DE
i TEST OPNIEUW UITGEVOERD, OM EVENTUELE ANDERE
i EXCEPTIONS TE DETECTEREN. TENSLOTTE WORDT NAAR START
i GESPRONGEN. DE ROUTINES STAAN UITGEBREID BESCHREVEN
i IN LIT[1J.

i
iENTRY-POINT: TEST.,
i**************************************************************

TEST MAS , NOP , X & CJ P , T , TRACE
MAS , SS.RT , X & CJP , IP , INTER
MAS , NOP , X & CJP , ILL , ILLEGAL

PRIV MAS , RESETP , X & CJP , S , START
MAS , NOP , X & CJSP , UNCON, STACK PC
TRA , ERR.DU , W& CJSP , UNCON, STACK W
ABI ,VECTPRIV, X & CJSP , UNCON, NEW PC
MAS, NOP , X & CJP , UNCON, START

TRACE MAS , NOP , X & CJSP , UNCON, STACK PC
TRA , ERR.DU , W& CJSP , UN CON, STACK W
ABI , VECT T , X & CJSP , UNCON, NEW PC
MAS, RESETT , X & CJP , UNCON, START

ILLEGAL MAS , NOP , X & CJSP , UNCON, STACK PC
TRA , ERR.DU , W& CJSP , UNCON, STACK W
ABI , VECT ILL, X & CJSP , UNCON, NEW PC
MAS , RESETlLL, X & CJP , UNCON, START
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INTER INT ,UPD MASK, X & CON'T'
TRA ,MASK.AH3, B & CONT
ABI , AH3 , X & CONT
OBI, IN , B & CONT

LOOP MAS , NOP , X & CJ P , AUTO , AUTOVEC
MAS , NOP , X & CJP , BUSY, LOOP

MAS , NOP , X & CJSP , UNCON, STACK PC
TRA , ERR.DU , W& CJSP , UNCON, STACK W
TRA , DI.AH3 , B & CONT
ABI ,VEcr AH3, X & CJSP , UNCON, NEW PC
MAS, NOP , X & CJPT , UNCON, START

AUTOVEC TRA ,MASK.AH3, B & CJSP , UNCON, STACK PC
TRA , ERR.DU , W& CJSP , UNCON, STACK W
ABI ,VECT AH3, X & CJSP , UNCON, NEW PC
MAS , NOP , X & CJ P , UNCON, START.

en



HET MICROPROGRAMMA INGEDEELD IN GROEPEN.

************************ GROEP a ******************************

IMMEDIATE:
TRA , DI.H , D & CJP , GD , GELDIG

SREG TRA , SR.ACC , D & CJSP , UNCON, PREFETCH
ALU , DECCOM , D & CO NT
TRA , ACC.SR , D & CJ P , UNCON, START

GELDIG MAS , NOP , X & CJP , DIRD , DIRECT
MAS, NOP , X & CJP , UNCON, INDIR3

MOVEP TRA , DI.AH2 , W & CJP , GS , $+2
TRA , AS.AH1 , L & CJ P , UNCON, $+2
TRA , AD.AH1 , L & CONT
ASI , ADD1+2E, L & CJ P , GS , un

DBI , PER IN , D & CONT
TRA , DI.DnD , D & CJSP , UNCON, PREFST

un TRA , Dn S. DU , D & CO NT
DBI , PER OUT, D & CJSP , UNCON, PREFST

BIT-MANIPULATIE:

DYN TRA , DnS.NR , L & CJP , DIRD , DIRECT
MAS, NOP , X & CJP , UNCON, INDIR3

STAT TRA , DI.NR , B & CJP , DIRD , DIRECT
MAS, NOP , X & CJP , UNCON, INDIR3
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********************** GROEP 1, 2, 3 *************************

MOVE MAS , NOP , X & CJ P , OIR S, S OIR

SINO MAS , NOP , X & CJSBS, L1NCON

OBI , IN , X & CJ P , OIR 0, INO OIR

INO INO TRA , 01.00 , 0 & CJSBO, UNCON

OBI, OUT ,0& CJSP , UNCON, PREFETCH

TRA , OI.ACC, o & CJP , UNCON, CC

INO OIR TRA , OI.RnO, 0 & CJSP , UNCON, PREFETCH

TRA , OI.ACC, 0 & CJP , UNCON, CC

S OIR MAS , NOP , X & CJ P , OIR 0, OIR OIR

OIR INO TRA , RnS. DO, 0 & CJSBO, UNCON
OBI, OUT , 0 & CJSP , UNCON, PREFETCH

TRA , Rn S. ACC, D & CJP , UNCON, CC

OIR OIR TRA ,RnS.RnD, 0 & CJP , UNCON, PREFETCH

TRA ,RnS.ACC, 0 & CJP , UNCON, CC

CC ALU , DECCOM, 0 & CJP , UNCON, START ;UPOATE CC.
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************************ GROEP 4 ******************************

TRAP TRA , SR.ERR , W& CONT
MAS , SS.RT , X & CJSP, UNCON, PUSHPC
TRA , ERR. DO , W& CJSP, UNCON, PUSHW

ABI IMMCOM X & CONT . DATA IN COM = 32, , ,
TRA , AH2.AH1, L & CONT ; 32 IN AH1
TRA , DI.AH3 , B & CONT ; VECT-NR. IN AH3
ABI , VECT AH3, X & CONT ; AB:=AH2:= AH3*4
TRA , AH2.AH3, B & CO NT ; AH3= O,O,VECT-NR,O,O.

ABI , AD1+3E , L & CJSP , UNCON, NEWPC
MAS, NOP , X & CJP , UNCON, START

"'
TRAPV MAS NOP X & CJ P ,CCTEST, TRAP TEST OP V I, , ; 1--

MAS , NOP , X & CJP , UNCON, PREFST

LINK TRA , AnD.DO , L & CJSP , UNCON, PUSHL
TRA , SP. AnD, L & CONT
TRA , oI.AH2 , W& CJSP , UNCON, PREFETCH
TRA , SP.AH1 , L & CONT
ASI , AD1+2E , L & CONT
TRA , AH2.SP , L & CJP , UNCON, START

UNLINK TRA , AnD.SP , L & CJSP , UNCON, POPL
TRA , DI.AnD , L & CJSP , UNCON, PREFST

MOVEtoSP: TRA , AnS.USP, L & CJP , UNCON, PREFST

MOfromSP: TRA , USP.AnS, L & CJP , UN CON, PREFST

RESET : MAS, RESET, X & CJP , UNCON, PREFST
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NOP MAS, NOP, X & CJP , UNCON, PREFST

RTE

RTR

MAS,
TRA ,
MAS ,
MAS,

MAS,
TRA ,
MAS ,
MAS,

NOP
DI. SR

NOP
NOP

NOP
DI. SR

NOP
NOP

, X & CJSP , UNCON, POPW
, W& CJSP , UNCON, POPL
, X & CJP , UNCON, PCPOPPED
, X & CJP , L1NCON, START

, X & CJSP , UNCON, POPW
, B & CJSP , UNCON, POPL
, X & CJP , UNCON, PCPOPPED
, X & CJP , UNCON, START

JSR TRA , PC.DO , L & CJSP , UNCON, PUSHL

J MP MAS, NOP
MAS, NOP
MAS, NOP

, X & CJSBD UNCON
, X & CJSP , UNCON, NEW PC
, X & CJ P , UNCON, PREFST

CHK TRA , DnS. H , W& CONT
ALU , NOP , W& CJP , N , EXTRAP
MAS, NOP , X & CJSP , DIRD , $+5
MAS , NOP , X & CJSBD, UNCON
DBI ., IN , W& CO NT
TRA , DI.ACC , W& CONT
ALU , ASUBB , W& CJP , N , EXTRAP
TRA , DnD.ACC, W& CONT
ALU , ASUBB , W& CJP , N , EXT RAP

EXTRAP TRA , SR,ERR , W& CONT
MAS, SS,RT , W& CJSP , UNCON, PUSH PC.
TRA , ERR,DD , W& CJSP , UNCON, PUSH W
ABI ,vect. CHK, X & CJP , LIN CON, NEWPC
MAS, NOP , X & CJ P , L1NCON, START.
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LEA MAS ,
DBI ,
TRA ,

NOP , X & CJSBS, UNCON
IN , L & CONT
DI.AnD, L & CJP , UNCON, PREFST

ONE MAS, NOP
MAS, NOP

, X & CJP , DIRD , DIRECT
, X & CJP ,CCTEST, INDIR3 ; TEST OP N.

;Opm: ONE: DECCOM = NEGX, NEG, NOT, NBCD, SWAP, TAS, EXT

CLR ALU, CLR , D & CJP , DIRD CLRDIR.

CLRIND

CLRDIR

MAS, NOP , X & CJSBD, UNCON
TRA , ACC.DD , D & CONT
DBI, OUT , & CJP , UNCON, PREFST

TRA , ACC.DnD, D & CJP , UNCON, PREFST

MOVEtoSR MAS , NOP , X & CJP , DIRD , MODIRD
CCR:

MOINDD MAS, NOP , X & CJSBS, UNCON
OBI, IN , W & CONT
TRA , DI.SR , D & CJP , UNCON, PREFST

MODIRD TRA , DnS,SR, D & CJ P , L1NCON, PREFST

MOfromSR: MAS , NOP , X & CJP , DIRD , MODIRS

MOINDS TRA ,
DBI ,

SR,DO , W& CJSBD, UNCON
OUT , W& CJP , UNCON, PREFST

MOD IRS

;NBCD

TRA, SR,Dn, D & CJP , UNCON, PREFST

zie ONE.
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PEA MAS, NOP , X & CJSBD, UNCON
TRA , AH2.DO , L & CJSP , UNCON, PREFETCH
MAS, NOP , X & CJP , UNCON, PUSHL

i SWAP zie ONE-DIREKT met DECCOM = SWAP.

iEXT zie ONE.

TST MAS , NOP , X & CJP , DIRS , TSTDIR

TSTIND MAS , NOP , X & CJSBS, UNCON
DBI , IN , 0 & CONT
TRA , oI,ACC , D & CJSP , UNCON, PREFETCH
ACC , DEC COM , D & CJP , UNCON, START

TSTDIR TRA , onACC ,0& CJSP , UNCON, PREFETCH
ACC , ECCOM ,0& CJP , UNCON, START

i TAS zie ONE
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************************ GROEP 5 ******************************

QUICK MAS, NOP
MAS, NOP

, X & CJP , DIRD , DIRECT
, X & CJP , UNCON , INDIR3

DBee TRA ,DnD.ACC , W& CJP , CCTEST, TRUE1

FALSE TRA , DI.AH2 , W& CONT ;DISPL IN AH2
TRA , SR,DnD , B & CONT
ALU , SU8Q 1 , W& CJP , CC TES T, EOLOOP ;TEST OP N

TRA , PC. AH1 , L & CONT ;GEEN PRE FETCH GEDAAN!
ABI , AD1+2E , L & CONT
OBI, INBUF , L & CONT ;NU (PC+D) IN D1

;EN (PC+D+2) IN BUF
TRA , DI.IR , W& CONT
TRA , DnD.SR, B & C,IP , UNCON, START

EOLOOP TRA , DnD.SR , B & CONT
TRA , ACC. DnD, W& CONT
TRA , ERR.AH1, L & CONT
A8I , TRA AH1, L & CJP , UNCON, FETCHNEW
MAS , NOP , X & CJP , UNCON, START

TRUE1 MAS , NOP , X & CJP , UNCON, PREFST

See MAS , NOP , X & CJP , D1R D, $+2
MAS , NOP , X & CJSBD, UNCON
MAS , NOP , X & CJ P ,CCTEST, TRUE2 ; TEST OP CC

FALSE2 ALU , CLEAR , L & CJP , UNCON, $+2

TRUE2 ALU , PRESET , L & CONT

TRA , ACC.DO , B & CONT
OBI, OUT , B & CJP , UNCON, PREFST
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*********************** GROEP 6 *****************************

Bee MAS , NOP , X & CJ P ,CCTEST, TRUE3 ; TEST OP CC
MAS , NOP , X & CJP , UNCON, PREFST

TRUE3 TRA , PC. AH1 , L & CJ P , IMW , $+3
TRA , or. AH3 , B & CONT
ABI , AD1+3E , L & CJSP , UNCON, FETCHNEW
MAS , NOP , X & CJP , UNCON, START

TRA , DI.AH2 , W& CONT
ABI , A01+2E , L & CJSP , UNCON, FETCHNEW
MAS , NOP , X & CJP , UNCON, START

BSR MAS,
MAS ,

NOP
NOP

, X & CJSP
, X & CJ P

, UNCON, STACKPC
, UNCON, TRUE3

************************ GROEP 7 ******************************

MOVEQ TRA , IR.ACC, B & CJSP , UNCON, PREFETCH
ALU , OECCOM, L & CONT
TRA ,ACC.OnO, L & CJP , UNCON, START
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****************** GROEP 8, 9, 11, 12, 13 *********************

TWO MAS , NOP , X & CJP , OIRS , SOIR2

SIN02 MAS, NOP , X & CJSBS, UNCON

OBI, IN , 0 & CONT

TRA , oI. H ,0& CJP , UNCON, DIRECT

SDIR2 TRA , On S. H , 0 & CJP , DIRO , DIRECT

MAS, NOP , X & CJ P , LlNCON, INOIR3

iOPM: TWO: OECCOM = ADD, SUB, OR, AND, EOR.

BCO/X MAS , NOP , X & CJ P , OIRO , DIRECT

TRA , RnS.AH1, L & CONT \'

ABI ,PREOECR , o & CONT

OBI , IN , 0 & CONT
TRA , oI. H ,0& CONT

TRA , RnO.AH1, L & CONT

ABI , PREOECR , D & CJ P , UNCON, INDIR2

iOPM: DECCOM = ABCO, SBCD, AODX, SUBX.

CMPM TRA , RnS.AH1, L & CONT

ABI , POSTINCR, L & CONT

OBI, IN , D & CONT

TRA , OI.H , D & CONT

TRA , RnD.AH1, L & CONT

ABI ,POSTINCR, L & CJP , UNCON, INDIR2 iDECCOM = ASUBB

EXG TRA , Rn D.ERR, 0 & CJSP , UNCON, PREFETCH

TRA , RnS.RnD, D & CONT

TRA , ER R. Rn S, 0 & CJ P , L1NCON, START
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************************ GROEP 14 *****************************

SHIFTREG: TRA , RnD.ACC, D & CJP , DIRS , $+2

TRA , RnS.CNT, B & CONT

ALU , DECCOM , D & CJSP , UN CON, PREFETCH

TRA , ACC.DnD, D & CJ P , UNCON, START

SHIFTMEM: MAS , NOP , X & CJP , DIRD , DIRECT

MAS, NOP , X & CJP , UNCON, INDIR3
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