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Prof .dr. Martin Rem 

DIESREDE 1994 
Ter gelegenheid van de 38e herdenking 
van de dies natalis van de 
Technische Universiteit Eindhoven 
op vrijdag 22 april 1994. 



Dames en Heren, 

Een draagbare compact disc (CD) 
speler speelt ongeveer zes uur als 
zijn oplaadbare batterijen goed zijn 
gevuld. Voor de draagbare versies 
van de digitale compact cassette 
(DCC) en de minidisc zijn de speel
tijden nag aanzienlijk korter. Kunnen 
we er niet voor zorgen dat deze ap
paraten wat spaarzamer met de 
energie uit hun batterijen omgaan? 
lmmers, de consument kan dan wat 
langer van zijn muziek genieten, en 
de producent zet zo een stapje in de 
richting van een duurzamer samen
leving. 

De drie belangrijkste energieverbrui
kende componenten in een draag
bare muziekspeler zijn: 
- het digitale rekenwerk, 
- het loopwerk, en 
- de leeskop. 

Tot het digitale deel behoren bijvoor
beeld het decoderen van de van de 
schijf of van de band gelezen code
woorden en het, zo nodig, corrigeren 
van deze woorden. Hoewel dat ver
schilt per type apparaat, kunnen we 
ruwweg zeggen dat die drie compo
nenten ongeveer evenveel energie 
consumeren. Er gaat oak nag wat 
energie zitten in de versterking van 
het geluid, maar bij gebruik van een 

oortelefoon is de energie die daar
voor nodig is aanzienlijk kleiner dan 
die voor de drie genoemde compo
nenten. 

In het kader van deze rede wil ik na
der ingaan op het digitale deel van 
zo'n muziekspeler. Dit wordt uitge
voerd door silicium chips. Dat kun
nen meerdere chips zijn, maar het 
streven is am zoveel mogelijk digita
le activiteiten door een chip te laten 
uitvoeren. De ontwikkeling in consu
mentenelektronica is dat een steeds 
toenemend deel van de werking van 
deze apparaten digitaal wordt uitge
voerd en dat de apparaten steeds 
vaker draagbaar moeten zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan draadloze tele
foons, spelletjes, notebooks, cam
corders en personal digital 
assistants. 

Chips 

Een chip, of een geintegreerde 
schakeling, zoals we die kunnen te
genkomen in consumentenappara
ten, herbergt op een oppervlakte van 
ongeveer 1 cm2 zo'n 100.000 tot 
1.000.000 transistoren, die onderling 
verbonden zijn door 10 tot 100 meter 
bedrading. Oat zijn geen gewone 
stroomdraden, maar dunne, op de 
chip opgedampte, metalen sporen 
met een breedte van ongeveer 1 mi
crometer. Verder heeft de chip voor 
de aansluiting met de omgeving nag 
zo'n 100 aansluitpunten, waaronder 
twee voor de toe- en afvoer van 
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stroom. Transistoren zijn een soort 
schakelaars: net zoals lichtnetscha
kelaars kunnen ze aan of uit staan; 
als ze aan staan geleiden ze stroom, 
als ze uit staan niet. In tegenstelling 
tot lichtnetschakelaars worden ze 
niet met de hand bediend, maar 
door middel van het spanningsni
veau op een met de schakelaar ver
bonden draad. De spanning op een 
draad kan hoog zijn, meestal 5 Volt, 
of hij kan laag zijn: 0 Volt. Die twee 
toestanden worden vaak aangeduid 
met 1 en 0, of met true en false. De 
overgang van de ene naar de ande
re toestand heet een transitie. Chips 
kunnen in verschillende technolo
gieen worden uitgevoerd. Een thans 
populaire technologie is CMOS. 
Schakelingen in CMOS kunnen z6 
ontworpen worden dat ze geen 
energie gebruiken wanneer ze in 
rust zijn. De energie gaat dan alleen 
zitten in de transities. 

Een transistor schakelt doordat de 
draad die met de transistor verbon
den is een transitie maakt. Een chip 
rekent dus doordat er transities 
plaatsvinden op de draden, waar
door de daaraan verbonden transis
toren schakelen, en waardoor er 
mogelijk weer nieuwe transities 
plaatsvinden, et cetera. Een draad 
maakt een transitie omhoog wan
neer hij via een pad van transistoren 
verbonden raakt met de hoge kant 
van de voeding (de +van de batterij); 
als deze verbinding later wordt ver
vangen door een geleidend pad 
naar de lage kant van de voeding, 
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maakt de draad weer een neer
waartse transitie. 

Als een draad zowel met de + als 
met de - van de voeding verbonden 
is spreken we van kortsluiting; dit 
moet zoveel mogelijk worden voor
komen. Helaas is het fenomeen dat 
er tijdens transities gedurende korte 
tijd kortsluitstromen lopen, niet volle
dig uit te bannen. We kunnen wel 
proberen de kortsluitdissipatie klein 
te houden door alle transities snel te 
laten verlopen. Oat doen we door 
lange, zich wijd vertakkende draden 
te vermijden. Dan wordt het vermo
gen dat verloren gaat in de kortsluit
stroom beperkt tot 10 tot 30% van 
het totale vermogen. We noemen 
een schakeling statisch als iedere 
draad voortdurend is verbonden met 
de voeding. 

In CMOS met draden van 1 micro
meter breedte en bij een voedings
spanning van 5 Volt, vergt iedere 
transitie een energie van ruim 1 pi
coJoule (1 biljoenste Joule). Oat is 
ongeveer 10 keer zoveel energie als 
een neuron in de menselijke herse
nen nodig heeft om een transitie te 
maken. In een voile, oplaadbare nik
kel-cadmium batterij van 1,5 Volt (ty
pe AA) zit, hoewel de fabrikant dat in 
het algemeen niet vermeldt, voor bij
na drie kiloJoule aan energie. In zo'n 
batterij zit dus aanmerkelijk minder 
energie dan in een flesje Coca-Cola 
(zelfs minder dan in een flesje Cola 
Light), maar toch nog genoeg ener
gie om ruim twee biljard transities te 



maken. Een chip doet echter gemak
kelijk 100 miljard transities per se
conde, zodat zijn energiegebruik per 
seconde al gauw in de buurt van 
1 Joule komt. Bij 1 Joule per secon
de, ofwel bij een vermogen van 
1 Watt, houdt de batterij het dus on
geveer een half uur vol. Het zal dui
delijk zijn dat we bij chips voor 
draagbare apparaten naar een veel 
lager vermogen dan 1 Watt moeten 
streven. 

Een Watt is maar een gemiddelde: 
het vermogen van de chip in een 
polshorloge is kleiner dan 1 micro
Watt; zo'n klein, in de hand gehou
den videospelletje (de 'Donkey 
Kong') dissipeert ongeveer 10 milli
watt, maar de processor in een mo
derne personal computer heeft al 
gauw een vermogen van 10 Watt. Bij 
een echt krachtige processor moe
ten we denken aan 30 Watt; om zo'n 
processor een uur te laten werken 
hebben we al gauw 50 batterijen 
nodig. 

Voor de volledigheid moet ik een 
aantekening maken bij de observe
ring dat alle energie gaat zitten in de 
transities. Oat is niet helemaal waar. 
Door een transistor die in rust is 
loopt toch nog een heel klein beetje 
stroom, de zogenaamde lekstroom. 
Deze dissipeert een vermogen van 
ruim 1 nanoWatt. Oat komt dus voor 
de hele chip niet boven de 1 milli
watt uit. Oat is niet veel, maar in een 
kleine maand maakt de lekstroom 
wel onze hele batterij leeg. 

We kunnen het vermogen van een 
chip terugbrengen door de voe
dingsspanning te verlagen. Doordat 
bij een lagere spanning de transities 
meer tijd vergen, gaat de chip er wel 
langzamer van lopen. Maar als het 
gebruik van de chip die lagere snel
heid toelaat is dit een effectieve ma
nier om hem energiezuiniger te 
maken. Deze techniek wordt bijvoor
beeld toegepast in horloges: zij !o
pen op een voedingsspanning van 
slechts 1 Volt. De ontwikkeling op 
chipgebied gaat inderdaad in de 
richting van steeds lagere voedings
spanningen. De huidige standaard 
van 5 Volt wordt langzamerhand ver
drongen door 3,3 Volt. Aangezien het 
vermogen kwadratisch afhangt van 
de spanning, verlaagt dit het vermo
gen tot minder dan de helft. 

Een volgende manier am energie te 
besparen is natuurlijk het verminde
ren van het aantal transities dat tij
dens het gebruik van de chip 
plaatsvindt. U zult wellicht zeggen 
dat al die transities toch nodig zijn 
voor het uitvoeren van de bereke
ning, maar het frappante is dat er 
voor de meeste toepassingen een 
forse besparing op het aantal transi
ties mogelijk is. Zo'n besparing krij
gen we door er voor te zorgen dat 
iedere transitie effectief bijdraagt 
aan de voortgang van de bereke
ning. Het zuinig omspringen met 
transities is de manier om het ener
giegebruik van digitale apparaten 
terug te dringen. Orn van deze mo
gelijkheden een indruk te krijgen 
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moeten we wat nader ingaan op de 
interne organisatie van een chip. 

Geklokt versus ongeklokt 

lnformatieverwerkende machines 
ontlenen hun snelheid voor een be
langrijk deel aan, wat we nu noemen, 
parallellisme. Zo'n machine bestaat 
uit een groot aantal autonome on
derdelen. Deze delen verwerken ge
gevens en produceren antwoorden, 
maar de kunst is om de werking van 
de delen goed op elkaar af te stem
men of, zoals dat technisch heet, ze 
te synchroniseren. Als een onder
deel gegevens nodig heeft, moeten 
we er voor zorgen dat die op tijd 
warden aangeleverd. Als een onder
deel antwoorden aflevert moeten we 
er voor zorgen dat de overige com
ponenten klaarstaan om ze op te 
vangen. Wat dat betreft lijkt een chip 
op een produktievloer: de verschil
lende machines op de produktie
vloer moeten soepel met elkaar 
kunnen samenwerken. 

Tijdens de adolescentie van de 
computer, eind jaren '50 tot begin ja
ren '60, is er veel onderzoek gedaan 
naar de beste manier om de ver
schillende onderdelen van een com
puter onderling te synchroniseren. In 
deze afweging heeft de geklokte 
versie gewonnen. Het gevolg is dat 
nu vrijwel alle commercieel verkrijg
bare chips geklokt zijn, maar vanuit 
een energiestandpunt kunnen we 
ons afvragen of de beste versie wel 
gewonnen heeft. 
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lk zal u iets meer vertellen over de 
rol van de klok in een ge'lntegreerde 
schakeling. Eigenlijk is de term 'klok' 
wat misleidend; het is meer een me
tronoom. Een geklokte schakeling 
heeft een dirigent (vaak een kwarts
kristal) die de maat aangeeft. Dever
schillende onderdelen moeten hun 
deelberekening klaar hebben wan
neer de dirigent de volgende maat 
aangeeft. Als bij dit arrangement de 
klok weer 'tik' zegt, hebben alle on
derdelen hun stukje berekening 
klaar, de antwoorden daarvan zijn 
beschikbaar, en die kunnen weer in 
de volgende stap door andere on
derdelen warden gebruikt. Het is een 
hele kunst om de klokperiode zo te 
kiezen dat alle onderdelen bij het 
verstrijken van deze periode hun 
deelberekening inderdaad af heb
ben. Trouwens, de verschillende 
deelberekeningen hebben niet alle
maal evenveel tijd nodig: de klok 
moet warden afgesteld op de lang
zaamste deelnemer. Nog sterker: 
vaak hangt de tijdsduur van een 
deelberekening af van de toevallige 
waarden waarmee de berekening 
wordt uitgevoerd. Kortom, de klok in 
een chip heeft zich van een behulp
zame dirigent ontwikkeld tot een las
tige dictator. 

In een ongeklokte chip, daarentegen, 
laten de verschillende deelbereke
ningen aan elkaar weten wanneer ze 
hun taak volbracht hebben. Een 
component stuurt een signaal naar 
een andere component om aan te 
geven dat het zijn beurt is, en ont-



vangt op den duur van die compo
nent een signaal terug dat de betref
fende deelberekening voltooid is. 
Aan de TU Eindhoven wordt al meer 
dan 15 jaar onderzoek verricht naar 
een interessante klasse van onge
klokte schakelingen, namelijk die der 
vertragingsongevoelige schakelin
gen. Deze naam heeft te maken met 
het fenomeen dat de correcte wer
king van deze schakelingen behou
den blijft als de snelheid van de 
draden en de transistoren zou va
rieren. Een verlaging van de voe
dingsspanning kan bij deze 
schakelingen dan ook gemakkelijk 
warden opgevangen. De technische 
term voor ongeklokt is asynchroon. 
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Fig. 1. Aantal pub/ikaties over 
asynchrone schakelingen. 
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In de wetenschappelijke literatuur is 
de belangstelling voor asynchrone 
chips de laatste jaren sterk toegeno
men. De TU Eindhoven houdt een 
via ftp publiekelijk toegankelijke, 
elektronische bibliotheek bij van alle 
publikaties op het gebied van 
asynchrone schakelingen. Figuur 1 
geeft per jaar het aantal in deze bi
bliotheek opgenomen publikaties 
weer. Duidelijk is de sterke toename 
te zien die zich sinds 1985 heeft 
voorgedaan. 

Asynchroon is energiezuinig 

In een geklokte chip moet het klok
signaal over de hele chip warden 
gedistribueerd. Oat is een hoog-fre
quent signaal. In de DEC Alpha, een 
moderne, krachtige processor, heeft 
de klok een frequentie van 200 Me
gaHertz, zodat de klokdraden van 
deze chip iedere 2,5 nanoseconden 
een transitie maken. Het gevolg is 
dat een groat deel van het vermogen 
gaat zitten in het genereren en in het 
distribueren van het kloksignaal. Van 
het vermogen van 30 Watt van de 
DEC Alpha wordt maar liefst 12 Watt 
(40% dus) aan het kloksignaal be
steed. Bij chips voor audio-toepas
singen, zoals we die bijvoorbeeld 
tegenkomen in CD en DCC spelers, 
loopt voor sommige deelfuncties dit 
percentage zelfs op tot 60%. 

Een asynchrone chip heeft in plaats 
van klokdraden draden waarlangs 
de signalen !open die de verschil-
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lende onderdelen synchroniseren. 
Maar deze draden zijn vrij kort en 
warden met een veel lagere frequen
tie gebruikt, waardoor ze maar een 
klein gedeelte van de aan de chip 
toegeleverde energie consumeren. 
Het ontbreken van een klok is, vanuit 
energiestandpunt, directe winst voor 
asynchrone chips. Maar dat is nog 
maar het begin van het verhaal. De 
grootste energiewinst kunnen we ha
len uit het slim inrichten van de be
rekening. lk zal daar straks wat 
nader op ingaan. Het z6 inrichten 
van een berekening dat hij minder 
energie gebruikt is in principe onaf
hankelijk van de vraag of de chip nu 
geklokt is of niet. Maar dat geldt 
eigenlijk alleen maar in principe. 
Berekeningsschema's die bij 
asynchrone chips direct energie
winst opleveren, kunnen die winst 
vaak niet of slechts moeilijk realise
ren als ze warden uitgevoerd met 
geklokte chips, omdat deze daar
voor allerlei ingewikkelde manipula
ties met de klok zouden vereisen. 

Programmeren op silicium 

Een asynchrone chip is sterk modu
lair opgebouwd. Hij bestaat uit een 
groot aantal componenten die on
derling met elkaar communiceren en 
zo gezamenlijk de hele berekening 
uitvoeren. Als zodanig lijkt zo'n chip 
op een (parallel) computerprogram
ma, en dat is wellicht ook de reden 
waarom informatici zich zo aange
trokken voelen tot dit soort schake-
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lingen. Op het Natuurkundig 
Laboratorium van Philips wordt on
der leiding van dr.ir. C.H. van Berkel 
sinds enige jaren een project uitge
voerd waarin asynchrone chips war
den ontworpen door ze te 
beschrijven als een computerpro
gramma. Deze program ma's warden 
genoteerd in de programmeertaal 
Tangram, die door Philips speciaal 
voor dit doel is ontwikkeld. De om
zetting van Tangram programma's in 
asynchrone chips is volledig geauto
matiseerd. Figuur 2 toont een af
beelding van een chip die binnen dit 
project is ontworpen. Deze manier 
van ontwerpen is inderdaad heel ef
fectief voor dit soort schakelingen, 
want ze stelt de ontwerper in staat 
om op een vrij hoog abstractieni
veau, waar geabstraheerd is van al
lerlei elektrische verschijnselen, de 
belangrijkste ontwerpbeslissingen te 
nemen. 

Zo'n asynchrone chip wordt dus ont
worpen door zijn werking vast te leg
gen als een computerprogramma. 
Maar bij een bepaalde taak die de 
chip moet uitvoeren kunnen we nog 
steeds allerlei verschillende pro
gramma's bedenken. Deze program
ma's zullen allemaal goede 
antwoorden berekenen, maar halen 
ze ook de benodigde snelheid? En 
wat belangrijker is: hoeveel ruimte 
hebben ze nodig op de chip, en hoe
veel energie verbruiken ze? Het 
frappante van asynchrone schake
lingen is dat we in staat zijn om dit 
soort vragen, met betrekking tot 



snelheid, ruimte en energie, te 
beantwoorden aan de hand van het 
computerprogramma waarin de ont
werper de werking van de chip heeft 
vastgelegd. In het kader van deze 
rede zal ik van deze verschillende 
aspecten speciaal het energiege
bruik nader bespreken, en ik wil u la
ten zien hoe we daar op een vrij 
hoog abstractieniveau beslissingen 
over kunnen nemen. In plaats van 

Fig. 2. Decoder van de CD-speler. 

dat te doen aan de hand van com
puterprogramma's, wil ik proberen 
dit soort beslissingen toe te lichten 
met behulp van een meer schemati
sche uitleg. 

Energiezuinige programma's 

Het eerste voorbeeld dat ik met u wil 
bespreken is een 2N-teller. Deze 
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Fig. 3. 2N-teller. 

berekening geeft 2N keer een signaal 
via draad a, en dan een signaal via 
b, waarna hij weer opnieuw begint. 
Als N bijvoorbeeld 8 is, geeft hij 
beurtelings 256 signalen via a en 
1 signaal via b. Dergelijke berekenin
gen worden op een chip gebruikt om 
bepaalde handelingen een vastge
steld aantal keren te herhalen. De 
hele berekening bestaat uit N com
ponenten, zie Figuur 3. Component 
1 verstuurt beurtelings signalen via 
de bovenste en via de onderste 
draad: het is een 1-teller. De andere 
componenten wachten tot ze een 
signaal ontvangen. Als dat signaal 
via de bovenste draad binnenkomt, 
worden twee signalen via de boven
ste draad naar links verstuurd. Een 
signaal via de onderste draad wordt 
gewoon naar links doorgegeven. Het 
gevolg is dat de hele rij van N cellen 
beurtelings 2N signalen via aver
stuurd en 1 via b: kortom, de rij van 
componenten is een 2N-teller. 

De hele berekening telt met een be
paalde snelheid. Het vermogen van 

1 2 3 

Fig. 4. Berekening van lopend maximum. 
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de kopcel (component N) is evenre
dig met deze snelheid. De volgende 
eel loopt, omdat hij op halve snel
heid telt, op slechts het halve vermo
gen, de volgende op weer de helft, et 
cetera. Omdat de reeks 1 /2, 1I4, 
1 /8, ... sommeert tot 1, blijft het tota
le vermogen van alle andere cellen 
samen onder dat van de kopcel. 
Kortom, het totale vermogen is even
redig met de telsnelheid en is dus 
onafhankelijk van N. In een geklokte 
schakeling lukt ons dat niet. ledere 
eel zal daar een vermogen hebben 
dat evenredig is met de klokfrequen
tie, zodat het totale vermogen even
redig met N zal zijn. 

Een andere bekende berekening is 
het vaststellen van het lopend maxi
mum over segmenten ter lengte N. 
De berekening ontvangt een stroom 
getallen en berekent het maximum 
van iedere N opeenvolgende getal
len. Ook deze berekening bestaat uit 
N cellen, zie Figuur 4. De getallen 
stromen binnen in eel 1. Cel i geeft 
niet alleen de ontvangen getallen 

···=Er 



door aan eel i+1 , maar oak het maxi
mum over de laatste i getallen. Zo 
produceert de hele rij cellen telkens 
het maximum over de laatste N ge
tallen. Het totale vermogen van de 
berekening is evenredig met N, het 
totaal aantal cellen. 

We kunnen dezelfde N cell en echter 
oak op een wat andere manier met 
elkaar verbinden, zie Figuur 5. Nu is 
er een extra kopcel , een soort de
multiplexor, die de binnenkomende 
getallen beurtelings naar de boven
ste en naar de onderste rij stuurt. 
Achteraan is een soort multiplexor 
toegevoegd. Deze berekent telkens 
het maximum van iedere twee op
eenvolgende antwoorden die hij ont
vangt uit de bovenste en uit de 
onderste rij . Zodoende berekent het 
hele systeem weer het lopend maxi
mum over de laatste N getallen. In dit 
arrangement wordt dezelfde bereke
ning uitgevoerd als in de oorspron
kelijke opstelling, maar de 
individuele cellen werken nu op de 
halve snelheid. Het totale vermogen 

1 3 

2 4 

is daardoor, afgezien van wat de 
twee buitenste cellen dissiperen, ge
halveerd. Bij voldoend grate N kun
nen we nag een verdere besparing 
krijgen door in de twee deelrijen 
weer dezelfde energiezuinige tech
niek toe te passen. 

De zojuist behandelde methode be
perkt zich niet tot het berekenen van 
maxima. We kunnen hem bijvoor
beeld oak toepassen op het herken
nen van palindromen. Een rij getallen 
is een palindroom wanneer die rij 
hetzelfde blijft als we hem omkeren; 
1991 is zo'n palindroom. Voor het 
herkennen van palindromen ter 
lengte N kunnen we weer een rij van 
N componenten gebruiken. Het aar
dige is nu dat een rij getallen een 
palindroom is wanneer de getallen 
op de even plaatsen een palindroom 
vormen en die op de oneven plaat
sen oak. We kunnen dan de bereke
ning weer opsplitsen in twee 
soortgelijke deelberekeningen over 
rijen van de halve lengte. En zo kun
nen we dus oak in dit geval, op ana-

••• N-1 

••• N 

Fig. 5. Energiezuinige berekening van lopend maximum. 
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loge wijze, het vermogen van de to
tale berekening verminderen. 

Aan de hand van deze drie voor
beelden zal het duidelijk zijn dat we 
onze berekeningen z6 kunnen in
richten dat ze minder energie ver
bruiken. Hier ligt een nieuwe 
uitdaging voor informatici. lnformatici 
zijn gewend om bij het programme
ren rekening te houden met eisen 
rand tijd en ruimte; daar zijn hele 
theorieen voor ontwikkeld. Maar de 
kunst van energiezuinig programme
ren is een volkomen nieuwe tak van 
sport. 

Oat de voorspelde energiebesparin
gen in de praktijk ook inderdaad ge
haald warden, wil ik illustreren aan 

0 

de hand van de decoder uit de DCC 
speler. Deze is bij Philips herontwor
pen als asynchrone schakeling. In 
Figuur 6 zien we de energie die no
dig is voor het verwerken (inclusief 
het corrigeren) van een foutief code
woord: ongeveer anderhalve micro
Joule. Verreweg de meeste gelezen 
woorden zijn echter correct, en ver
gen voor hun verwerking slechts een 
halve microJoule, zoals we uit Figuur 
7 kunnen aflezen. Oat scheelt een 
factor 3. Bij inputwaarden waarvoor 
minder hoeft te warden gerekend, 
gebruikt de chip dus inderdaad min
der energie. Dit illustreert duidelijk 
dat asynchrone chips hun energie 
alleen gebruiken waar en wanneer 
dat nodig is. 

--+- 300 

--+- 200 

·--+- 100 

0 w ~ 

"--+- 0 
60 

Fig. 6. Energiegebruik bij foutief codewoord in DCC speler. 
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lndustriele exploitatie 

Op dit moment beperkt de toepas
sing van asynchrone chips zich 
voornamelijk tot de onderzoekswe
reld: een handvol universiteiten en 
een paar industriele laboratoria. lk 
noemde het werk op het Natuurkun
dig Laboratorium van Philips al. 
Maar oak andere fabrikanten doen 
onderzoek op dit terrein: in het labo
ratorium van Hewlett-Packard te 
Palo Alto warden, in samenwerking 
met de universiteit van Stanford, 
asynchrone communicatiechips ont
worpen. En, wat wellicht meer tot de 
verbeelding spreekt, bij Sun Micro
systems wordt, onder leiding van 
dr. I.E. Sutherland, onderzoek ge
daan om de SPARC processor van 
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Sun uit te voeren als asynchrone 
chip. Dit project is speciaal gericht 
op de potentiele snelheidswinst van 
asynchrone chips. Klokken kunnen 
berekeningen immers alleen maar 
vertragen. 

Het is moeilijk om te voorspellen 6f 
en in welke mate asynchrone chips 
hun weg zullen vinden in de produk
ten van de chipindustrie. Asynchrone 
chips wijken, zoals u inmiddels be
grepen hebt, bijzonder sterk at van 
de gebruikelijke, geklokte chips. Ge
geven de grote investeringen die de 
chipindustrie inmiddels, in de vorm 
van opgeleid personeel, van gereed
schappen en van standaardbouw
blokken, heeft zitten in geklokte 
chips, zal een significante verschui-
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Fig. Z Energiegebruik bij correct codewoord in DCC speler. 
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ving naar asynchrone chips pas 
dan plaatsvinden wanneer deze 
schakelingen bewezen hebben dat 
ze inderdaad grote besparingen op
leveren. In mijn ogen is het nu al zo 
ver, maar de internationale chipin
dustrie opereert in een sterk compe
titieve markt, waarin nieuwe ideeen 
slechts met argwaan worden be
groet. 

Orn het probleem van de industriele 
acceptatie nader te onderzoeken 
steunt de Europese Commissie bin
nen ESPRIT-OM! (Open Micropro
cessor systems Initiative) het 
programma EXACT, wat staat voor 
EXploitation of Asynchronous Circuit 
Technologies. In dit programma wer
ken o.a. Philips, de universiteit van 

Manchester en de TU Eindhoven 
samen om de industriele levensvat
baarheid van asynchrone schakelin
gen aan te tonen. Deels binnen het 
EXACT programma zijn inmiddels 
twee onderdelen van de DCC speler 
herontworpen als vertragingsonge
voelige schakelingen. Het gaat hier
bij om de decoder en om de 
controllervan de DCC. Hun beschrij
ving in de programmeertaal Tangram 
vergde slechts 1900 regels. Dit re
sulteerde in twee chips, die samen 
ruim 150 OOO transistoren bevatten. 
Deze twee chips zijn vervaardigd, 
getest en uiteindelijk gemonteerd in 
een experimentele DCC speler. Fi
guur 8 toont de montage van deze 
twee chips. 

Fig. B. Rechts een DCC; links de asynchrone componenten van de DCC speler. 
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Op 2 november 1993 werd met deze 
nieuwe chips voor het eerst in de 
geschiedenis geluid voortgebracht 
door vertragingsongevoelige chips: 
het was muziek van de popgroep 
Dire Straits. De experimentele speler 
klonk overigens uitstekend, en dat 

terwijl de nieuwe chips slechts 20% 
van het vermogen van de oorspron
kelijke onderdelen dissipeerden. Vol
gens sommige luisteraars had de 
muziek dan oak een wat koele klank. 

lk dank u voor uw aandacht. 
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