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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα ψηφιακά κυκλώµατα χρησιµοποιούνται στη σχεδίαση συστηµάτων όπως
ψηφιακών υπολογιστών, συστηµάτων ελέγχου, µετάδοσης δεδοµένων και πολλών
άλλων εφαρµογών που απαιτούν ψηφιακό ηλεκτρονικό υλικό. Στην παρούσα
πτυχιακή εργασία σχεδιάστηκε ένας σχετικά απλός ψηφιακός επεξεργαστής. Ο
επεξεργαστής βασίζεται σε ένα παράδειγµα σχεδιασµού το οποίο παρατίθεται στο
βιβλίο των Morris M. Mano του California State University, Los Angeles και Charles
R. Kime του University of Wisconsin, Madison, “Logic and Computer Design
Fundamentals, Second Edition Updated”. Το παράδειγµα του βιβλίου, παρουσίαζε
πολλά τεχνικά λάθη. Σε σχετική επικοινωνία µε τον C. Kime διασαφηνίστηκε ότι ο
σχεδιασµός του παραδείγµατος έγινε σε καθαρά διδακτική βάση και δεν προοριζόταν
για υλοποίηση.
Μετά την αποσφαλµάτωση του παραδείγµατος, την τροποποίηση πολλών
µερών του επεξεργαστή ώστε να γίνει αυτός λειτουργικός και να υποστηρίξει
επιπλέον λειτουργίες (όπως διαχείριση διακοπών), τον καθορισµό των περιεχοµένων
των µνηµών (οι οποίες είναι χωρητικότητας 256x32 και 512x8, συνολικά δηλαδή
περίπου 12000 ψηφίων), έγινε η προσθήκη της Μονάδας Ειδικών Συναρτήσεων η
οποία έδωσε στον επεξεργαστή τη δυνατότητα εκτέλεσης ειδικών εντολών και τον
χαρακτήρισε ως “ειδικού σκοπού” (special-purpose).
Τονίζεται ότι η σχεδίαση και η υλοποίηση του επεξεργαστή έγινε µε κύριο
γνώµονα τη λειτουργικότητά του και όχι τις επιδόσεις του. Η υλοποίηση έγινε σε ένα
Platform FPGA της οικογένειας Stratix II της Altera το οποίο έχει δυνατότητα
αναδιαµόρφωσης µε χρήση Static RAMs. Τα χαρακτηριστικά του αυτά
περιγράφονται αναλυτικότερα.
Μία σύντοµη περιγραφή των θεµάτων που καλύπτονται σε κάθε κεφάλαιο
παρατίθεται παρακάτω :
Στο Κεφάλαιο 1 δηλαδή την Εισαγωγή, δίνονται συνοπτικά τα
χαρακτηριστικά των δύο βασικών τύπων αρχιτεκτονικών οµάδων εντολών
(Instruction Set Architectures - ISAs). Επίσης συνοπτικά, περιγράφεται η µεθοδολογία που ακολουθείται για την περιγραφή και υλοποίηση ενός ψηφιακού
συστήµατος χρησιµοποιώντας τη γλώσσα περιγραφής κυκλωµάτων VHDL.

2
Στο Κεφάλαιο 2 δίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής
της οµάδας εντολών του επεξεργαστή που υλοποιήθηκε δηλαδή το σύνολο των
ορατών στον προγραµµατιστή καταχωρητών, τις διάφορες µορφές που µπορεί να έχει
µια εντολή που αυτός είναι σε θέση να εκτελέσει και επίσης περιγράφονται
αναλυτικά οι τρόποι διευθυνσιοδότησης που υποστηρίζει.
Στο Κεφάλαιο 3 δίνεται αναλυτικά η δοµή του επεξεργαστή. Αυτή είναι
ιεραρχική, δηλαδή κάθε συστατικό περιγράφεται µέσω περαιτέρω ανάλυσης στα
υποσυστήµατα που το συνθέτουν µέχρι να φτάσουµε στα πιο στοιχειώδη δοµικά
στοιχεία. Η περιγραφή της ιεραρχικής οργάνωσης γίνεται από την κορυφή προς τα
κάτω (top-down).
Στο Κεφάλαιο 4

περιγράφεται η ροή ενός µικροπρογράµµατος, δηλαδή,

απλοϊκά, ενός προγράµµατος που “τρέχει” για να εκτελεστεί η κάθε εντολή. Αφού η
µονάδα ελέγχου του επεξεργαστή είναι µικροπρογραµµατιζόµενη, γεγονός πολύ
σύνηθες για CISC επεξεργαστές, οι βασικές αρχές του µικροπρογραµµατισµού
δίνονται στην αρχή του κεφαλαίου και έπειτα περιγράφεται πως αυτές εφαρµόστηκαν
στον επεξεργαστή που υλοποιήθηκε ώστε να παράγονται τα κατάλληλα σήµατα
ελέγχου και να επιτευχθεί η σωστή ροή του προγράµµατος. Όλες οι εντολές που
υποστηρίζονται, περιγράφονται στη Μικρορουτίνα Εκτέλεσης Εντολών (§4.2.3) και
στη Μικρορουτίνα Ειδικών Εντολών (§4.2.5) αυτού του κεφαλαίου.
Στο Κεφάλαιο 5 δίνονται πληροφορίες σχετικά µε τις ∆ιατάξεις Πυλών
Προγραµµατιζόµενου

Πεδίου

(FPGAs).

Ιδιαίτερη

έµφαση

δίνεται

στα

χαρακτηριστικά εκείνα των FPGAs τα οποία παρουσιάζει το τσιπ στο οποίο
υλοποιήθηκε ο επεξεργαστής που σχεδιάστηκε.
Στο Κεφάλαιο 6 δίνεται αναλυτικότερα η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε
µετά το σχεδιασµό του επεξεργαστή “στο χαρτί” µέχρι την υλοποίηση του και
περιγράφονται συνοπτικά τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν.
Στο Κεφάλαιο 7 δίνεται ως παράδειγµα η εκτέλεση ενός απλού προγράµµατος
το οποίο δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο αυτή πραγµατοποιείται και, επίσης,
επιβεβαιώνει τη σωστή λειτουργία του επεξεργαστή.
Στο Παράρτηµα παρατίθεται ο πηγαίος κώδικας, χωρίς σχόλια, σε VHDL που
περιγράφει τον επεξεργαστή.
Επιπλέον πληροφορίες όπως ο κώδικας µε σχόλια, οι κυµατοµορφές ορθής
λειτουργίας όλων των εντολών και το εγχειρίδιο του Stratix II και των εργαλείων που
χρησιµοποιήθηκαν µπορούν να βρεθούν στο CD που συνοδεύει την εργασία.
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ABSTRACT
Digital circuits are used in designing systems like digital computers, control
systems, data transmission systems and many other applications that require digital
electronics. In the present dissertation a relatively simple digital processor is
implemented. The processor is based on a design example from the book “Logic and
Computer Design Fundamentals, Second Edition Updated” by Morris M. Mano,
California State University, Los Angeles and Charles R. Kime, University of
Wisconsin, Madison. The example in the book, had a lot of technical errors. After
contacting C. Kime, he made clear that this particular example was included in the
book for teaching purposes only and that it was not intended to be implemented.
After debugging the example, modifying many parts of the processor to
become functional and support additional operations (like external interrupts
processing) and filling the ROM memories (12 kbits), a Special Function Unit was
attached to the design, giving the processor the ability of executing special
instructions (special-purpose processor).
It should be noted that the processor was designed, primarily, to be functional
and flexible leaving high performance aside. It was implemented on a Platform FPGA
from the Altera Stratix II family that is configured using Static RAMs.
A brief description of the topics covered in each chapter follows:
In chapter 1, the basic characteristics of the Complex and the Reduced
Instruction Set Architectures (ISAs) are detailed. Also, the methodology of designing
and implementing a digital circuit using VHDL, a hardware description language, is
described.
In chapter 2, the particular characteristics of the instruction set architecture of
the processor that was implemented are described. In particular, the register set
accessible to the programmer, the various instruction formats and all the addressing
modes are detailed.
In chapter 3, the complete structure of the processor is thoroughly described
through various levels of abstraction. Each component is further described into its
subsystems until we reach the most elementary structural elements. The description of
the system is top-down.
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In chapter 4, a microprogram flow is given. Since the control unit is
microprogrammed, that is very common for a CISC processor, the basic concepts of
microprogramming are given and the way they were applied to the processor in order
correct control signals to be generated is described. All the supported instructions are
extensively detailed.
In chapter 5, information on Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) is
given. Accent is given in those characteristics of FPGAs that are present on the chip
used for the implementation of the processor.
In chapter 6, the methodology that was followed and the tools that were used
from designing the processor to its implementation are detailed.
In chapter 7, the way a simple program is executed is represented. This
program is just an example that ensures that the processor is working properly.
In the Appendix, the source code, without comments, in
describes the processor is given.

VHDL

that
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Αρχιτεκτονικές Οµάδων Εντολών

Οι υπολογιστές παρέχουν ένα σύνολο εντολών που επιτρέπουν στις
υπολογιστικές πράξεις να εκτελούνται. Οι οµάδες εντολών διαφορετικών
υπολογιστών διαφέρουν από τον ένα στον άλλο. Παραδείγµατος χάριν, ο δυαδικός
κώδικας που ορίζεται στο πεδίο εντολής ( opcode ) και ορίζει την κάθε εντολή,
ποικίλλει ευρέως για

διαφορετικούς υπολογιστές. Επιπλέον, αν και υπάρχουν

πρότυπα, το συµβολικό όνοµα που δίνεται στις εντολές ποικίλλει για διαφορετικούς
υπολογιστές. Σε σύγκριση µε αυτές τις δευτερεύουσες διαφορές, εντούτοις, υπάρχουν
δύο σηµαντικοί τύποι αρχιτεκτονικών οµάδων εντολών που διαφέρουν εµφανώς όσον
αφορά το υλικό ( hardware ) και το λογισµικό ( software ) : Οι υπολογιστές σύνθετης
οµάδας εντολών (CISCs) παρέχουν υποστήριξη υλικού για γλώσσες υψηλού επιπέδου
και έχουν πιο συµπαγή προγράµµατα. Οι υπολογιστές ελαττωµένης οµάδας εντολών
(RISCs) υποστηρίζουν απλές εντολές και παρέχουν ευελιξία, υψηλότερο ρυθµό
απόδοσης και γρηγορότερη εκτέλεση. Αυτές οι δύο αρχιτεκτονικές µπορούν να
διακριθούν βάση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν τις οµάδες εντολών τους.
Μια αρχιτεκτονική RISC έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
1. Οι προσβάσεις µνήµης είναι περιορισµένες σε εντολές φόρτωσης ( load )
και αποθήκευσης ( store ) και οι εντολές χειρισµού δεδοµένων είναι από καταχωρητή
σε καταχωρητή.
2. Οι τρόποι διευθυνσιοδότησης είναι περιορισµένοι σε αριθµό.
3. Όλες οι εντολές είναι του ίδιου µήκους.
4. Οι εντολές εκτελούν στοιχειώδεις διεργασίες.
Οι στόχοι µιας αρχιτεκτονικής RISC είναι ο υψηλός ρυθµός απόδοσης και η
γρήγορη εκτέλεση. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, αποφεύγονται όσο το δυνατόν
περισσότερο οι προσβάσεις στη µνήµη, επειδή αυτές χρειάζονται περισσότερο χρόνο
από άλλες στοιχειώδεις διεργασίες να εκτελεστούν. Για να γίνει αυτό εφικτό
χρειάζεται ένα σχετικά µεγάλο αρχείο καταχωρητών. Λόγω του σταθερού µήκους
εντολής, του περιορισµένου αριθµού των τρόπων διευθυνσιοδότησης, και της
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απλότητας των εντολών, η µονάδα ελέγχου ενός RISC επεξεργαστή είναι συγκριτικά
απλή και συνήθως υλοποιείται µε µηχανήµατα ( hardwired ). Επιπλέον, για τη
σχεδίασή του χρησιµοποιείται η τεχνική της σωλήνωσης ή διοχέτευσης ( pipeline ).
Μια καθαρή αρχιτεκτονική CISC έχει τις ακόλουθες ιδιότητες :
1. Η πρόσβαση µνήµης

είναι άµεσα διαθέσιµη στους περισσότερους τύπους

εντολών.
2. Οι τρόποι διευθυνσιοδότησης είναι σηµαντικοί σε αριθµό..
3. ∆εν είναι όλες οι εντολές του ίδιου µήκους.
4. Οι εντολές εκτελούν στοιχειώδεις και σύνθετες διεργασίες.
Οι στόχοι µιας αρχιτεκτονικής CISC είναι να προσεγγίσει περισσότερο τις
εντολές που χρησιµοποιούνται στις γλώσσες προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου και
να

οριστούν

µεγαλύτερη

εντολές
διατήρηση

µε

αποτέλεσµα

µνήµης.

περισσότερο

Επιπλέον,

βελτίωση

συµπαγή
στην

προγράµµατα

απόδοση

µπορεί

και
να

επιτευχθεί µε µείωση του αριθµού προσαγωγών εντολών από τη µνήµη, έναντι του
αριθµού που θα χρειαζόταν αν γινόταν

µε στοιχειώδεις πράξεις. Λόγω της υψηλής

προσβασιµότητας στη µνήµης, το αρχείο καταχωρητών σε έναν CISC είναι µικρότερο
από ό,τι σε έναν RISC. Επίσης, λόγω της πολυπλοκότητας των εντολών και της
µεταβλητότητας της µορφοποίησης εντολών, η µονάδα ελέγχου είναι συνήθως
µικροπρογραµµατιζόµενη.

Όσο

η

ανάγκη

για

µεγαλύτερες

ταχύτητες

γίνεται

περισσότερο επιτακτική, η µονάδα ελέγχου σε νεώτερους σχεδιασµούς ελέγχει έναν
διοχετευµένο χειριστή δεδοµένων ( pipelined datapath ). Σε αυτήν την περίπτωση οι
εντολές του
πράξεων

CISC επεξεργαστή µετατρέπονται σε µια ακολουθία στοιχειωδών

όπως

αυτές

που

συναντάµε

σε

έναν

RISC

οι

οποίες

στη

συνέχεια

εκτελούνται περνώντας από τα επιµέρους στάδια σωλήνωσης. Στον Πίνακα 1 οι
πρώτοι οκτώ επεξεργαστές έχουν φανερή αρχιτεκτονική RISC, οι επόµενοι πέντε
είναι

καθαρά

CISC,

ενώ

οι

δύο

τελευταίοι

θεωρούνται

RISC

µε

πολλά

χαρακτηριστικά CISC.
Έτσι, πλέον, οι πραγµατικές αρχιτεκτονικές οµάδων εντολών κυµαίνονται
µεταξύ εκείνων που είναι καθαρά RISC και εκείνων που είναι καθαρά CISC.
Εντούτοις, υπάρχει ένα βασικό σύνολο στοιχειωδών διεργασιών που οι περισσότεροι
υπολογιστές περιλαµβάνουν στις εντολές τους. Οι περισσότερες στοιχειώδεις εντολές
υπολογιστών µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες : 1) Εντολές µεταφοράς
δεδοµένων 2) Εντολές χειρισµού δεδοµένων και 3) Εντολές ελέγχου προγράµµατος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Χαρακτηριστικά Ορισµένων Επεξεργαστών

Οι εντολές µεταφοράς δεδοµένων µεταφέρουν πληροφορία από µια θέση σε
µία άλλη χωρίς αλλαγή του δυαδικού περιεχοµένου των δεδοµένων. Οι εντολές
χειρισµού δεδοµένων εκτελούν αριθµητικές πράξεις, λογικές πράξεις και πράξεις
µετατόπισης. Οι εντολές ελέγχου προγράµµατος παρέχουν τις δυνατότητα λήψης
αποφάσεων και αλλαγής, ανάλογα µε αυτές, της ροής του προγράµµατος κατά την
εκτέλεση του στον υπολογιστή.
Εκτός από το βασικό σύνολο εντολών, ένας υπολογιστής µπορεί να
ενσωµατώνει στην οµάδα εντολών του και άλλες, ειδικές, εντολές που παρέχουν
δυνατότητα εκτέλεσης ειδικών πράξεων για εξειδικευµένες εφαρµογές. Αυτό το
υποσύνολο ειδικών εντολών είναι που διαφοροποιεί έναν επεξεργαστή γενικού
σκοπού ( general-purpose ) από έναν επεξεργαστή ειδικού σκοπού ( special-purpose )
όπως αυτόν που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία. Για να υποστηριχθεί το
υποσύνολο ειδικών εντολών υλοποιείται µία µονάδα ειδικών συναρτήσεων η οποία
είτε προσκολλάται στον επεξεργαστή-πυρήνα και επικοινωνεί µε αυτόν µέσω
κάποιου διαύλου εισόδου / εξόδου ( attached ), είτε είναι ένας βοηθητικός
επεξεργαστής ο οποίος βρίσκεται δίπλα στον κύριο επεξεργαστή-πυρήνα και
επικοινωνεί µε αυτόν µε την χρήση κάποιου ειδικού πρωτοκόλλου ( coprocessor ),
είτε βρίσκεται στο εσωτερικό του επεξεργαστή και αντιµετωπίζεται από αυτόν όπως
οποιαδήποτε άλλη συναρτησιακή µονάδα, όπως γίνεται στην παρούσα εργασία.

18

Εισαγωγή

1.3 Η Γλώσσα Περιγραφής Κυκλωµάτων VHDL
Μία Γλώσσα Περιγραφής Κυκλωµάτων (Hardware Description Language HDL) µοιάζει µε µία γλώσσα προγραµµατισµού υπολογιστών, µε τη διαφορά ότι
χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα κύκλωµα και όχι ένα πρόγραµµα που θα
πρέπει να εκτελεστεί απ' τον υπολογιστή. Σήµερα υπάρχουν πολλές γλώσσες HDL.
Κάποιες είναι ιδιόκτητες, δηλαδή παρέχονται από κάποιες εταιρείες µε σκοπό τη
χρήση τους για την ανάπτυξη κυκλωµάτων µόνον µε την τεχνολογία που παρέχουν
αυτές. Αυτό υπήρχε πιο έντονα πριν τη δηµιουργία της VHDL (και της Verilog).
Συγκεκριµένα, η VHDL, προέκυψε από ένα πρόγραµµα της κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών για πολύ µεγάλης ταχύτητας ολοκληρωµένα κυκλώµατα ( Very
High Speed Integrated Circuits - VHSIC ), το 1980, στο οποίο πρόγραµµα µάλιστα
έγινε ξεκάθαρη η ανάγκη για µία πρότυπη γλώσσα για την περιγραφή της δοµής και
της λειτουργίας ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, ώστε να µειωθεί η σύγχυση µεταξύ
διαφόρων εταιρειών και προγραµµάτων. Η VHDL ( VHSIC Hardware Description
Language ) υιοθετήθηκε απ' την ΙΕΕΕ ( Institute of Electrical and Electronic
Engineering ) των Ηνωµένων Πολιτειών και υποστηρίζεται από όλες τις
κατασκευάστριες εταιρείες που παρέχουν ψηφιακό εξοπλισµό. Μία ακόµη HDL
γλώσσα που αποτελεί πρότυπο του ινστιτούτου ΙΕΕΕ είναι η Verilog. Και οι δύο
αυτές γλώσσες χρησιµοποιούνται ευρέως στη βιοµηχανία. Παρότι, οι δύο γλώσσες
διαφέρουν σε πολλά σηµεία, έχουν παρόµοιες δυνατότητες. Στην παρούσα εργασία
επιλέγουµε να κάνουµε χρήση της VHDL.

Η VHDL είναι µια γλώσσα περιγραφής ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, κυρίως

ψηφιακών, επειδή οι δυνατότητες της εξυπηρετούν καλύτερα αυτά, κι έχει σχεδιαστεί
ειδικά για να καλύπτει ένα αριθµό αναγκών της διαδικασίας σχεδιασµού
ηλεκτρονικών συστηµάτων. Πρωτίστως, επιτρέπει την περιγραφή της δοµής ενός
σχεδίου, δηλαδή των τµηµάτων από τα οποία αποτελείται, καθώς και την περιγραφή
του τρόπου διασύνδεσης αυτών των επιµέρους τµηµάτων του σχεδίου. ∆εύτερον, η
VHDL έχει το πλεονέκτηµα ότι επιτρέπει µε τον καθορισµό της λειτουργίας του
σχεδίου, χρησιµοποιώντας γνωστές φόρµες γλωσσών προγραµµατισµού, τη σύνθεση
περιγραφών σε επίπεδο πυλών. Τρίτον, επιτρέπει στο κύκλωµα να προσοµοιωθεί
προτού κατασκευαστεί, κι έτσι οι σχεδιαστές µπορούν να παρατηρήσουν τη
συµπεριφορά του, να διορθώσουν τυχόν σφάλµατα όπως και να συγκρίνουν διάφορες
εναλλακτικές λύσεις γρήγορα και χωρίς το κόστος της κατασκευής. Ακόµη, η VHDL
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παρέχει το πλεονέκτηµα ότι επειδή υποστηρίζεται, όπως ειπώθηκε, από τις
περισσότερες εταιρείες µε τεχνολογία ψηφιακών συστηµάτων, παρέχει φορητότητα
και συµβατότητα σχεδίασης. Έτσι, ένα κύκλωµα που ορίζεται στη γλώσσα VHDL
µπορεί να υλοποιηθεί µε διάφορα ολοκληρωµένα κυκλώµατα και µε εργαλεία
σχεδίασης CAD (Computer-Aided Design) διαφόρων εταιρειών χωρίς να πρέπει ν'
αλλάξουν οι προδιαγραφές της γλώσσας.
Η εισαγωγή του σχεδιασµού ενός λογικού κυκλώµατος πραγµατοποιείται
γράφοντας κάποιο πρόγραµµα, ή όπως λέγεται κάποιο κώδικα ( code ), στη γλώσσα
VHDL. Τα σήµατα που διαβιβάζονται στα κυκλώµατα παριστάνονται ως µεταβλητές
στον πηγαίο αυτό κώδικα και οι λογικές συναρτήσεις εκφράζονται ως δηλώσεις τιµών
σε αυτές τις µεταβλητές. Ο πηγαίος κώδικας της γλώσσας VHDL έχει τη µορφή
απλού κειµένου κι έτσι είναι εύκολο στον σχεδιαστή να τον περιλάβει στα
συνοδευτικά κείµενα του κυκλώµατος που σχεδίασε, ώστε να µπορεί να γίνεται
κατανοητή η λειτουργία του κυκλώµατος. Η δυνατότητα αυτή, σε συνδυασµό µε το
γεγονός της ευρείας χρήσης της γλώσσας VHDL, βοηθάει τη χρήση και την
επαναχρησιµοποίηση των κυκλωµάτων που έχουν σχεδιαστεί σ' αυτή τη γλώσσα.
Έτσι, επιτρέπεται η ταχύτερη ανάπτυξη νέων προϊόντων αφού ο υπάρχων κώδικας σε
VHDL µπορεί να τροποποιηθεί, ώστε να περιγράψει νέα κυκλώµατα. Ο µεταφραστής
της γλώσσας VHDL, µεταφράζει το πρόγραµµα ( πηγαίο κώδικα ) σε ένα λογικό
κύκλωµα. Κάθε λογικό σήµα στο κύκλωµα παριστάνεται στη γλώσσα VHDL από ένα
αντικείµενο δεδοµένων. Όπως ακριβώς δηλώνονται οι µεταβλητές στις ανώτερες
γλώσσες προγραµµατισµού ως ακέραιοι, χαρακτήρες, πραγµατικοί αριθµοί κ.α., έτσι
και στη γλώσσα VHDL τα αντικείµενα δεδοµένων µπορεί να είναι διαφόρων τύπων.
Ως σύνθεση αναφέρουµε τη δηµιουργία ενός λογικού κυκλώµατος µε τη
βοήθεια ενός πίνακα αληθείας. Τα εργαλεία σύνθεσης των προγραµµάτων CAD
εκτελούν αυτόµατα αυτή τη διαδικασία. Εντούτοις, τα εργαλεία σύνθεσης µπορούν
να επιτελούν και πολλές άλλες εργασίες. Έτσι, η διαδικασία του compilation
(µετάφρασης ή µεταγλώττισης ) του κώδικα VHDL σε ένα κύκλωµα λογικών πυλών
αποτελεί τµήµα της διαδικασίας σύνθεσης. Τα στάδια της διαδικασίας της σύνθεσης
παρουσιάζονται αµέσως παρακάτω. Όταν ο κώδικας σε VHDL, που αντιπροσωπεύει
ένα κύκλωµα, διαβιβαστεί στα εργαλεία αρχικής σύνθεσης, τότε η έξοδος είναι µία
περιγραφή χαµηλού επιπέδου του κυκλώµατος. Ένας από τους σηµαντικότερους
στόχους των εργαλείων σύνθεσης είναι η τροποποίηση του σχεδίου του σχεδιαστή,
ώστε να δηµιουργηθεί αυτόµατα ένα καλύτερο κύκλωµα. Το στάδιο αυτό της

20

Εισαγωγή

σύνθεσης ονοµάζεται λογική σύνθεση ή λογική βελτιστοποίηση. Μετά από τη
διαδικασία της λογικής σύνθεσης, το βελτιστοποιηµένο κύκλωµα εξακολουθεί να
εκφράζεται µε τη µορφή λογικών εξισώσεων (netlist). Ο τελικός στόχος της
διαδικασίας σύνθεσης είναι να προσδιορίσει µε ακρίβεια πώς θα υλοποιηθεί το
κύκλωµα µε τη βοήθεια κάποιας συγκεκριµένης ψηφιακής τεχνολογίας. Εδώ
περιλαµβάνεται η επιλογή του τρόπου υλοποίησης της κάθε λογικής συνάρτησης, µε
τη βοήθεια των φυσικών πόρων που διατίθενται από τη συγκεκριµένη τεχνολογία.
Έτσι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, η VHDL εισήγαγε µια νέα µεθοδολογία
σχεδιασµού. Μία τυπική προσέγγιση είναι να δηµιουργηθεί το αρχικό σχέδιο, είτε
σχηµατικά είτε µε τη µορφή κώδικα. Συνήθως προτιµάται ο κώδικας γιατί επιτρέπει
στον σχεδιαστή να διορθώσει πιο γρήγορα το σχέδιο όπως και να βρει πιο εύκολα τα
µειονεκτήµατα της αρχιτεκτονικής που δηµιούργησε. Στη συνέχεια η προσοµοίωση
(simulation), είτε µε χρήση κυµατοµορφών (εξειδικευµένη για κάθε εργαλείο CAD),
είτε µε χρήση ενός testbench (µέθοδος ανεξάρτητη του εργαλείου CAD - platform
indepedent), επιβεβαιώνει τη λειτουργικότητα του σχεδίου. Αφού βελτιστοποιηθεί το
σχέδιο και η λειτουργία είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις, ο κώδικας της VHDL
εισέρχεται σε κάποιο πρόγραµµα σύνθεσης κι έτσι παράγεται το σχήµα µαζί µε το
αντίστοιχο netlist (ή και µόνο το ένα απ' τα δύο) το οποίο είναι επίσης, συνήθως,
γραµµένο σε VHDL. Στη συνέχεια το netlist χρησιµοποιείται σαν είσοδος σε ένα
εργαλείο υλοποίησης (implementation tool) το οποίο θα εξάγει το layout του
κυκλώµατος. Κατά τη διαδικασία της υλοποίησης, αφού έχουµε επιλέξει ποια
τεχνολογία θα χρησιµοποιήσουµε, το εργαλείο αφού και αυτό κάνει µεταγλώττιση,
επιτελεί συνήθως της διαδικασίες τοποθέτησης (place),των επιµέρους µονάδων του
κυκλώµατος πάνω στο ολοκληρωµένο, και διασύνδεσης (route),των µονάδων µεταξύ
τους. Η έξοδος του εργαλείου υλοποίησης είναι ένα αρχείο bitstream ( ακολουθία
ψηφίων ) η οποία οδηγείται στο FPGA και το προγραµµατίζει. Συνήθως αυτό
επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια ενός συνεπεξεργαστή µε τον οποίο ο κύριος
επεξεργαστής επικοινωνεί µε χρήση ειδικών πρωτοκόλλων. Η µεθοδολογία που
αναπτύχθηκε παραπάνω ακολουθήθηκε στην υλοποίηση του επεξεργαστή της
παρούσας εργασίας.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε παραπάνω αφορά
σχέδια τα οποία στοχεύουν τεχνολογίες FPGA. Η µεθοδολογία διαφοροποιείται µετά
τη διαδικασία της σύνθεσης σε σχέδια τα οποία στοχεύουν άλλες τεχνολογίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΝΤΟΛΩΝ
2.1 Καταχωρητές Προσβάσιµοι στον Προγραµµατιστή

Στο Σχήµα 1 φαίνεται το σύνολο των καταχωρητών της CISC αρχιτεκτονικής
που πραγµατοποιήθηκε στους οποίους ο προγραµµατιστής έχει πρόσβαση. Όλοι οι
καταχωρητές είναι των 16 bit. Το µέρος του αρχείου καταχωρητών, το οποίο είναι
προσβάσιµο στον Προγραµµατιστή, περιέχει οκτώ καταχωρητές, από τον R0 ως τον
R7. Ο R0 είναι ένας ειδικός καταχωρητής που παρέχει πάντα την τιµή µηδέν όταν
χρησιµοποιείται ως πηγή και απορρίπτει το αποτέλεσµα όταν χρησιµοποιείται ως
προορισµός.
Εκτός του αρχείου καταχωρητών, υπάρχει ο µετρητής προγράµµατος PC
(Program Counter) και ο δείκτης σωρού SP (Stack Pointer). Η παρουσία του δείκτη
σωρού δείχνει ότι µία σωρός µνήµης (memory stack) ενσωµατώνεται στην
αρχιτεκτονική. Επίσης υπάρχει ο καταχωρητής καταστάσεως PSR, ο οποίος περιέχει
δεδοµένα µόνο στα πέντε δεξιά bit του ενώ τα υπόλοιπα είναι µηδέν. Ο PSR
περιέχει τις αποθηκευµένες τιµές κατάστασης µηδενικού αποτελέσµατος Ζ,
αρνητικού αποτελέσµατος Ν, κρατουµένου C και υπερχείλισης V αντίστοιχα στις
θέσεις 3 µέχρι 0. Επιπλέον, στη θέση 4 αποθηκεύεται το bit ενεργοποίησης διακοπής
EI .
ΣΧΗΜΑ 1 : Σύνολο Καταχωρητών Ορατών Στον Προγραµµατιστή
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2.2 Μορφή Εντολών

Ο Πίνακας 2 περιέχει τις 45 εντολές που µπορεί να εκτελέσει ο επεξεργαστής.
Οι εντολές θα περιγραφούν αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 4. Κάθε εντολή έχει ένα
µνηµονικό όνοµα (mnemonic) και ένα προσεκτικά επιλεγµένο δυαδικό κωδικό
εντολής (opcode). Οι εντολές διαχωρίζονται σε 5 κατηγορίες ανάλογα µε τον αριθµό
τελεστέων και το αν η εντολή είναι ειδικές ή διακλάδωσης. Επιπλέον, παρατίθενται
τα bit κατάστασης (Σηµαίες) που επηρεάζονται από την εκάστοτε εντολή.

Πίνακας 2 : Το Ρεπερτόριο Εντολών του Επεξεργαστή

Εντολή

Συµβ. Opcode Σηµαίες Εντολή
Εντολές Χωρίς Τελεστέους

No Operation
Push Registers
Pop Registers
Return From Procedure
Return From Interrupt

NOP
PSHR
POPR
RET
RTI

000000
000001
000010
000100
000101

None
None
None
None
From Stack

PUSH
POP
INC
DEC
NEG
COM

010000
010001
010010
010011
010100
010101

None
None
ZNCV
ZNCV
ZNCV
ZN

Εντολές Με Έναν Τελεστέο

Με Έναν Τελεστέο

Push
Pop
Increment
Decrement
Negate
Complement
Με

Έναν Τελεστέο συν Μια

Logical Shift Right
Logical Shift Left
Arithmetic Shift Right
Arithmetic Shift Left
Rotate Right
Rotate Left
Rotate Right with Carry
Rotate Left with Carry

SHR
SHL
SHRA
SHLA
ROR
ROL
RORC
ROLC

Παράµετρο

011000
011001
011010
011011
011100
011101
011110
011111

ZC
ZC
ZNCV
ZNCV
ZC
ZC
ZC
ZC

Αναλυτικότερη Περιγραφή των Εντολών στις §4.2.3 και §4.2.5

Συµβ. Opcode Σηµαιές

Εντολές Με ∆ύο Τελεστέους
Move
Exchange
Add
Add with Carry
Subtract
Subtract with Borrow
Compare
AND
OR
Exclusive-OR

MOVE
XCH
ADD
ADDC
SUB
SUBB
CMP
AND
OR
XOR

100000
100001
100010
100011
100100
100101
101000
101001
101010
101011

None
None
ZNCV
ZNCV
ZNCV
ZNCV
ZNCV
ZN
ZN
ZN

Jump
Call Procedure
Branch if Zero
Branch if No Zero
Branch if Carry
Branch if No Carry
Branch if Negative
Branch if No Negative
Branch if Overflow
Branch if No Overflow

JMP
CALL
BZ
BNZ
BC
BNC
BN
BNN
BV
BNV

110000
110001
111000
111001
111010
111011
111100
111101
111110
111111

None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Add-Add-Add
Add-Multiply
Multiply-Add
Add-Shift Right-Add
Add-Shift Left-Add
Multiply-Multiply

+++
+MUL
MUL+
+SHRA+
+SHLA+
MULMUL

001000
001001
001010
001011
001100
001101

ZNCV
ZNCV
ZNCV
ZNCV
ZNCV
ZNCV

Εντολές ∆ιακλάδωσης

Ειδικές Εντολές

Σχεδιασµός Σε FPGA Επεξεργαστή Ειδικού Σκοπού

23

Στο σχήµα 2 δίνονται οι µορφές εντολής που υποστηρίζονται από την ΚΜΕ.
Η γενική µορφή εντολής έχει πέντε πεδία. Το πρώτο είναι ο δυαδικός κωδικός
εντολής (OPCODE) και διευκρινίζει τη λειτουργία που επιτελεί η εντολή. Τα
επόµενα δύο, MODE και S, χρησιµοποιούνται για να καθοριστεί ο τρόπος
διευθυνσιοδότησης των τελεστέων. Τα τελευταία δύο πεδία, η πηγή (SRC) και ο
προορισµός (DST), είναι, αντίστοιχα. τα πεδία διεύθυνσης του καταχωρητή - πηγή
και του καταχωρητή - προορισµού. Η σχεδίαση έχει γίνει έτσι ώστε το πεδίο DST να
δίνει και τη διεύθυνση καταχωρητή - πηγή δηλαδή να δίνει τον τελεστή µιας πράξης
και το αποτέλεσµα της να αποθηκεύεται στην ίδια διεύθυνση που υπήρχε πριν ο
τελεστής. Επιπλέον, υπάρχει προαιρετικά µία δεύτερη λέξη W που εµφανίζεται µε
κάποιες από τις εντολές και χρησιµοποιείται σαν τελεστής ή διεύθυνση.
Σχήµα 2 : Οι τύποι µορφής

εντολής
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Το πεδίο MODE καθορίζει τον τρόπο διευθυνσιοδότησης που
χρησιµοποιείται. Τα πρώτα δύο bit του καθορίζουν τέσσερις διαφορετικούς τρόπους
διευθυνσιοδότησης : καταχωρητή, άµεση, δεικτοδοτούµενη και σχετική µε τον PC.
Το τρίτο bit του πεδίου MODE διευκρινίζει εάν η διεύθυνση που παράγεται από
αυτούς τους τρόπους χρησιµοποιείται ως έµµεση διεύθυνση. Η µια εξαίρεση σε αυτό
είναι η άµεση διευθυνσιοδότηση, η οποία λαµβάνεται µε εφαρµογή της εµµεσότητας
στον άµεσο τρόπο. Όταν το τρίτο bit είναι ίσο µε 0, η εµµεσότητα δεν εφαρµόζεται
ενώ όταν ισούται µε 1, εφαρµόζεται. Για τον τρόπο διευθυνσιοδότησης καταχωρητή,
(έµµεσο ή όχι),όταν δηλαδή το MODE(2:1) = 00, η δεύτερη λέξη της εντολής, W, δεν
απαιτείται, εφόσον η διεύθυνση του τελεστέου προέρχεται από έναν καταχωρητή.
Για όλους τους άλλους τρόπους, η λέξη W εµφανίζεται ως δεύτερη λέξη της εντολής.
Οι τρόποι διευθυνσιοδότησης µελετούνται στην επόµενη παράγραφο(§2.3).
Τα πρώτα δύο bit του OPCODE, καθορίζουν τον αριθµό τελεστέων και το
τρόπο µε τον οποίο τα πεδία της εντολής χρησιµοποιούνται. Όταν αυτά τα δύο bit
είναι 00, είτε κανένας τελεστέος δεν απαιτείται ή η θέση του τελεστέου υπονοείται
από το OPCODE, είτε η εντολή είναι ειδική και µπορεί να έχει τρείς ή και τέσσερις
τελεστέους. Το αν η εντολή είναι ειδική καθορίζεται από το τρίτο bit του OPCODE.
Αν αυτό ισούται µε 0, η εντολή δεν είναι ειδική. Αν ισούται µε 1, είναι. Στην πρώτη
περίπτωση µόνο το πεδίο OPCODE απαιτείται, όπως φαίνεται στο σχήµα 2 (β). Στη
δεύτερη περίπτωση απαιτούνται και τα 16 bit της εντολής. Οι ειδικές εντολές
υποστηρίζουν µόνο διευθυνσιοδότηση καταχωρητή οπότε δεν απαιτείται κάποιο
πεδίο για να καθορίσει τον τρόπο διευθυνσιοδότησης. Επειδή οι τελεστέοι µπορεί να
είναι µέχρι και τέσσερις υπάρχουν τέσσερα πεδία καθορισµού διεύθυνσης
καταχωρητή δεξιά του OPCODE. Σηµειώνεται σε αυτό το σηµείο ότι ο τρίτος και ο
τέταρτος τελεστής µπορεί να δίνεται µόνο από τους τέσσερις πρώτους καταχωρητές,
R0 ως R3, του αρχείου καταχωρητών εφόσον τα πεδία SRC2 και SRC3 που
αντίστοιχα τους διευθυνσιοδοτούν είναι των δύο bit.
Αν τα δύο πρώτα bit του OPCODE είναι 01, η εντολή είτε έχει έναν τελεστέο
και είναι εντολή µεταφοράς δεδοµένων ή εντολή χειρισµού δεδοµένων όταν το τρίτο
bit του OPCODE είναι 0, είτε έχει έναν τελεστέο συν µία παράµετρο και είναι
εντολή µετατόπισης (ή ολίσθησης) δεδοµένων όταν το τρίτο bit του OPCODE είναι
1. Η παράµετρος καθορίζει το κατά πόσα bits γίνεται η ολίσθηση. Στην πρώτη
περίπτωση, δοµένου ότι υπάρχει ένας τελεστέος, το πεδίο MODE διευκρινίζει τον
τρόπο διευθυνσιοδότησης του. Μόνο η ενιαία διεύθυνση πηγής - προορισµού
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χρησιµοποιείται οπότε µόνο το πεδίο DST ειναι παρόν. Τα πεδία S και SRC
σχετίζονται µε την παρουσία δύο τελεστέων και έτσι δεν χρησιµοποιούνται. Στην
δεύτερη περίπτωση, η προσαγωγή της παραµέτρου που απαιτούν οι εντολές
µετατόπισης γίνεται µόνο µε άµεση διευθυνσιοδότηση. Κατά συνέπεια, το πεδίο SRC
για τις εντολές µετατόπισης µετονοµάζεται σε SHA (Shift Amount).Το πεδίο SHA
γίνεται τεσσάρων bit για να µπορεί να γίνει ολίσθηση µέχρι και κατά 16 bit στο
περιεχόµενο ενός τελεστή. Έτσι, αν παραδείγµατος χάριν, σε µία εντολή µετατόπισης
το πεδίο SHA ισούται µε 0101 θα έχουµε µετατόπιση κατά 5 bit. Σηµειώνεται ότι σε
αυτήν την περίπτωση το πεδίο MODE έχει δύο bit. Για να έρθουµε σε συµφωνία µε
τα προηγούµενα (για να γίνει τριών bit), θεωρούµε ένα τρίτο bit (αριστερά από τα
άλλα) το οποίο για τις εντολές µετατόπισης είναι πάντα µηδέν.
Όταν τα δύο πρώτα bit του OPCODE είναι είναι ίσα µε 10, η εντολή έχει δύο
τελεστέους. Όλοι τα πεδία της γενικής µορφής εντολής χρησιµοποιούνται σε αυτήν
την περίπτωση. Μια από τις διευθύνσεις των τελεστέων, είτε της πηγής είτε του
προορισµού, χρησιµοποιεί τον τρόπο διευθυνσιοδότησης που καθορίζουν τα πεδία
MODE και S. Εάν το S = 0, η πηγή χρησιµοποιεί τον τρόπο διευθυνσιοδότησης που
καθορίζέται από το πεδίο MODE, και ο προορισµός είναι ένας καταχωρητής. Εάν το
S = 1, ο προορισµός χρησιµοποιεί τον τρόπο διευθυνσιοδότησης που καθορίζέται
από το πεδίο MODE, και η πηγή είναι ένας καταχωρητής.. Η τέταρτη και πέµπτη
στήλη του πίνακα 3 (στην επόµενη παράγραφο) περιγράφουν τις διευθύνσεις
προέλευσης και προορισµού των δεδοµένων. Στην τέταρτη στήλη δίνεται πρώτα η
διεύθυνση της πηγής και µετά η διεύθυνση του προορισµού ενώ στην πέµπτη στήλη
δίνεται πρώτα η διεύθυνση του προορισµού και µετά η διεύθυνση της πηγής. Και
πάλι, ανάλογα µε το περιεχόµενο του πεδίου MODE, η δεύτερη λέξη W της εντολής,
η οποία είναι µια διεύθυνση ή ένας άµεσος τελεστέος, µπορεί να είναι ή όχι παρών.
Οι εντολές µε τα δύο πρώτα bit του OPCODE ίσα µε 11 είναι διακλαδώσεις.
Εκτός από τα πεδία S και SRC, η µορφή είναι η ίδια µε της περίπτωσης που τα δύο
πρώτα bit του OPCODE ίσα µε 10. Για όλες τις εντολές αυτού του τύπου, ο
τελεστέος προορισµού γίνεται η νέα διεύθυνση που τοποθετείται στο µετρητή
προγράµµατος PC.
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2.3 Τρόποι ∆ιευθυνσιοδότησης

Το πεδίο ή πεδία διευθύνσεων σε µια συνηθισµένη µορφοποίηση εντολής
είναι σχετικά µικρά.. Θα θέλαµε να µπορούµε να αναφερόµαστε σε µια µεγάλη
περιοχή θέσεων της κύριας µνήµης ή, για άλλα συστήµατα, της ιδεατής µνήµης. Για
να πετύχουµε αυτό τον σκοπό, έχει χρησιµοποιηθεί µια ποικιλία τεχνικών
διευθυνσιοδότησης. ‘Ολες περιέχουν κάποιο συµβιβασµό µεταξύ πεδίου τιµών
διευθύνσεων και ευελιξίας διευθυνσιοδότησης, αφ' ενός, και του πλήθους αναφορών
στην µνήµη και της πολυπλοκότητας υπολογισµού της διεύθυνσης, αφ’ ετέρου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Τρόποι ∆ιευθυνσιοδότησης

MODE Τρόπος
∆ιευθυνσιοδότησης

Περιγραφή ∆ιευθυνσιοδότησης Τελεστών

OPCODE(6:5) = 01 or 11
000 Καταχωρητή
R[DST]
001 Έµµεση Καταχωρητή M[R[DST]]
010 Άµεση
W
011 Απευθείας
M[W]
100 ∆εικτοδοτούµενη
M[R[DST] + W]
M[M[R[DST] + W]]
101 Έµµεση
∆εικτοδοτούµενη
110 Σχετική
M[PC + W]
111 Έµµεση Σχετική
M[M[PC + W]]

OPCODE(6:5) = 10, S = 0
R[SRC], R[DST]
M[R[SRC]], R[DST]
W, R[DST]
M[W], R[DST]
M[R[SRC] + W], R[DST]
M[M[R[SRC] + W]], R[DST]
M[PC + W], R[DST]
M[M[PC + W]], R[DST]

OPCODE(6:5) = 10, S = 1
R[DST], R[SRC]
M[R[DST]], R[SRC]
W, R[SRC]
M[W], R[SRC]
M[R[DST] + W], R[SRC]
M[M[R[DST] + W]],R[SRC]
M[PC + W], R[SRC]
M[M[PC + W]], R[SRC]

Οι οχτώ τρόποι διευθυνσιοδότησης που υποστηρίζονται από την ΚΜΕ
φαίνονται στον Πίνακα 3. Στην τρίτη στήλη φαίνεται η διεύθυνση προέλευσης και
προορισµού του µοναδικού τελεστή για εντολές ενός τελεστή, εντολές ενός τελεστή
συν µιας παραµέτρου και εντολές διακλάδωσης. Στην τέταρτη και την πέµπτη στήλη
φαίνονται οι διευθύνσεις προέλευσης και προορισµού των τελεστών για εντολές δύο
τελεστών. Εφόσον η τέταρτη στήλη αναφέρεται στην περίπτωση που το πεδίο S είναι
0, η πηγή, όπως έχει αναφερθεί, χρησιµοποιεί τον τρόπο διευθυνσιοδότησης που
καθορίζέται από το πεδίο MODE (αριστερά), και ο προορισµός είναι ένας
καταχωρητής (δεξιά). Η πέµπτη στήλη αναφέρεται στην περίπτωση που το πεδίο S
είναι 1, οπότε ο προορισµός χρησιµοποιεί τον τρόπο διευθυνσιοδότησης που
καθορίζέται από το πεδίο MODE (αριστερά), και η πηγή είναι ένας καταχωρητής
(δεξιά).
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Πρέπει να υπογραµµισθεί σε αυτό το σηµείο ότι δεν υποστηρίζονται όλοι οι
τρόποι διευθυνσιοδότησης που έχουν παρατεθεί παραπάνω από όλους τους τύπους
εντολών. Η έγκυροι συνδυασµοί που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή που
υλοποιήθηκε φαίνονται στον Πίνακα 4, παρακάτω.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Συµβατότητα Τρόπων ∆ιευθυνσιοδότησης-Τύπων Εντολών

Tύποι Εντολών

Tρόποι ∆ιευθυνσιοδότησης

Ενός Τελεστή

Όλοι

Ενός Τελεστή Συν µιας

Καταχωρητή, Έµµεση Καταχωρητή,

Παραµέτρου

Άµεση, Απευθείας

∆ύο Τελεστών

Όλοι

∆ιακλάδωσης

Όλοι εκτός της Έµµεσης Σχετικής

Ειδικές

Μόνο Καταχωρητή

Κατά

την

περιγραφή

των

τρόπων

διευθυνσιοδότησης,

παρακάτω,

χρησιµοποιούνται οι εξής συµβολισµοί :
W

= περιεχόµενα πεδίου διευθύνσεως στην εντολή (δεύτερη λέξη της εντολής)

R

= περιεχόµενα πεδίου διευθύνσεως στην εντολή που αναφέρεται σε καταχωρήτη

ΕΑ = πραγµατική (ενεργός) διεύθυνση (effective address) της θέσης που περιέχει τον
αναφερόµενο τελεστέο
(Χ) = περιεχόµενα της θέσης Χ ή του καταχωρητή Χ (το Χ δίνει την διεύθυνση)
Για να κάνουµε το πεδίο διεύθυνσης να αναφέρεται στην διεύθυνση µια:ς
λέξης στην µνήµη, η οποία µε την σειρά της θα περιέχει µια διεύθυνση πλήρους
µήκους του τελεστέου, χρησιµοποιείται η τεχνική της έµµεσης διευθυνσιοδότησης η
οποία µπορεί να συνδυαστεί µε τους άλλους τρόπους διευθυνσιοδότησης
ΕΑ = (Χ)
Το προφανές πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι για µήκος λέξης

Ν

Ν, υπάρχει τώρα χώρος διευθύνσεων 2 . Το µειονέκτηµα είναι ότι η εκτέλεση της
εντολής χρειάζεται δύο αναφορές µνήµης για προσαγωγή του τελεστέου : µια για να
πάρουµε την διεύθυνση του και µια δεύτερη για να πάρουµε την τιµή του.
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2.3.1 ∆ιευθυνσιοδότηση Καταχωρητή (Register Mode)
Στη

διευθυνσιοδότηση

καταχωρητή

το

πεδίο

διεύθυνσης

αναφέρεται

σε

καταχωρητή :

ΣΧΗΜΑ 3 : ∆ιευθυνσιοδότηση Καταχωρητή

EA = R

Το

πεδίο

διεύθυνσης

που

αναφέρεται

σε

καταχωρητές

έχει

3

bits

για

να

µπορούν να διευθυνσιοδοτηθούν και οι οχτώ καταχωρητές που είναι ορατοί στον
προγραµµατιστή. Εξαίρεση σε αυτό, όπως έχει αναφερθεί , αποτελούν τα πεδία SRC2
και SRC3 των ειδικών εντολών
Τα

πλεονεκτήµατα

τα οποία “βλέπουν” τους τέσσερις πρώτους.

της

διευθυνσιοδότησης

καταχωρητή

είναι

ότι

(1)

στην

εντολή χρειάζεται µόνο ένα µικρό πεδίο διεύθυνσης, και (2) δεν χρειάζεται αναφορά
σε µνήµη. Ο χρόνος προσπέλασης σε έναν καταχωρητή εσωτερικό στην ΚΜΕ είναι
πολύ

µικρότερος

µνήµης.

Το

από

τον

µειονέκτηµα

χρόνο
της

για

προσπέλαση

διευθυνσιοδότησης

σε

µια

διεύθυνση

καταχωρητή

είναι

της

ότι

κύριας

ο

χώρος

διεύθυνσης είναι πολύ περιορισµένος.
Αν

σε

οµάδα

εντολών

χρησιµοποιείται

πάρα

πολύ

η

διευθυνσιοδότηση

καταχωρητή, αυτό συνεπάγεται ότι θα χρησιµοποιούνται πάρα πολύ οι καταχωρητές
της

ΚΜΕ.

σύγκριση

Εξαιτίας
µε

τις

του

θέσεις

εξαιρετικά
κύριας

περιορισµένου

µνήµης),

η

χρήση

πλήθους
τους

µε

καταχωρητών
τον

τρόπο

(σε
αυτό

δικαιολογείται µόνο αν χρησιµοποιούνται αποδοτικά. Αν κάθε τελεστέος µεταφερθεί
σε καταχωρητή από την κύρια µνήµη, λειτουργήσει αµέσως, και ύστερα επιστραφεί
στην

κύρια

µνήµη,

τότε

θα

έχει

προστεθεί

ένα

άχρηστο

ενδιάµεσο

βήµα..

Αν,
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αντίθετα, ο τελεστέος σε καταχωρητή παραµείνει σε χρήση για πολλές πράξεις, τότε
πετυχαίνουµε πραγµατική οικονοµία.

2.3.2 Έµµεση ∆ιευθυνσιοδότηση Καταχωρητή (Register Indirect Mode)
Σε αυτήν την περίπτωση έχουµε εφαρµογή της εµµεσότητας στη
διευθυνσιοδότηση καταχωρητή. ∆ηλαδή το πεδίο της εντολής “δείχνει” σε έναν
καταχωρητή του αρχείου καταχωρητών, του οποίου το περιεχόµενο “δείχνει” σε µία
θέση µνήµης στην οποία βρίσκεται ο τελεστής. Αυτό φαίνεται καλύτερα στο Σχήµα
4.
ΣΧΗΜΑ 4 : Έµµεση ∆ιευθυνσιοδότηση Καταχωρητή

EA = (R)

Με την έµµεση διευθυνσιοδότηση καταχωρητή υπερπηδούµε τον περιορισµό
του χώρου διεύθυνσης (περιορισµένο πεδίο τιµών διευθύνσεων) του πεδίου
διεύθυνσης αναγκάζοντας το πεδίο να αναφέρεται σε θέση µήκους λέξης που περιέχει
µια διεύθυνση. Επιπλέον, η έµµεση διευθυνσιοδότηση καταχωρητή χρησιµοποιεί µια
µόνο αναφορά µνήµης .
Αυτονόητο είναι ότι για να χρησιµοποιήσει τη έµµεση διευθυνσιοδότηση
καταχωρητή ο προγραµµατιστής, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι στον καταχωρητή
υπάρχει αποθηκευµένη η διεύθυνση της µνήµης στην οποία βρίσκεται ο τελεστέος.
Έτσι όπως και για την απλή διευθυνσιοδότηση καταχωρητή προτιµάται όταν
τελεστέος αυτός παραµείνει σε χρήση για πολλές πράξεις,
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2.3.3 Άµεση ∆ιευθυνσιοδότηση (Immediate Mode)
Ο απλούστερος τρόπος διευθυνσιοδότησης είναι η άµεση διευθυνσιοδότηση,
όπου ο τελεστέος στην πραγµατικότητα βρίσκεται στην εντολή :

ΣΧΗΜΑ 5 : Άµεση ∆ιευθυνσιοδότηση

ΤΕΛΕΣΤΕΟΣ = W
Αυτός ο τρόπος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ορίζει και να χρησιµοποιεί
σταθερές ή να θέτει αρχικές τιµές µεταβλητών. Συνήθως, ο αριθµός αποµνηµονεύεται
σε

µορφή

συµπληρώµατος

του

δύο.

Το

περισσότερο

αριστερό

bit

του

πεδίου

τελεστέου χρησιµοποιείται σαν bit πρόσηµου.
Το πλεονέκτηµα της άµεσης διευθυνσιοδότησης είναι ότι, για να πάρουµε τον
τελεστέο,

δεν

χρειάζεται

άλλη

αναφορά

µνήµης

εκτός

από

την

προσαγωγή

(προσκόµιση) της εντολής, πράγµα που εξοικονοµεί έναν κύκλο ρολογιού στον κύκλο
εντολής. Το µειονέκτηµα είναι ότι το µέγεθος του αριθµού περιορίζεται στο µέγεθος
του πεδίου διεύθυνσης το οποίο, στις περισσότερες οµάδες εντολών, είναι µικρό σε
σύγκριση µε το µήκος λέξης. Στην περίπτωση του επεξεργαστή που υλοποιήθηκε
αυτό το πρόβληµα δεν υφίσταται εφόσον χρησιµοποιείται η δεύτερη λέξη W της
εντολής

της

οποίας

το

µήκος

είναι

16

bit,

όσο

ακριβώς

είναι

το

µέγεθος

των

τελεστέων.

2.3.4 Απευθείας ∆ιευθυνσιοδότηση (Direct Mode)
Ένας

επίσης

πολύ

απλός

τρόπος

διευθυνσιοδότησης

είναι

η

απευθείας

διευθυνσιοδότηση, όπου το πεδίο διεύθυνσης, η δεύτερη λέξη W της εντολής στην
περίπτωσή µας, περιέχει την ενεργό διεύθυνση του τελεστέου:
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ΣΧΗΜΑ 6 : Απευθείας ∆ιευθυνσιοδότηση

ΕΑ = W

Η τεχνική συνηθίζονταν στις πρώτες γενιές υπολογιστών αλλά όχι ιδιαίτερα
στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές. Χρειάζεται µόνο µια αναφορά µνήµης και όχι ειδικό
υπολογισµό. Ο προφανής περιορισµός είναι ότι προσφέρει µόνο περιορισµένο χώρο
διεύθυνσης.
2.3.5 ∆εικτοδοτούµενη ∆ιευθυνσιοδότηση (Indexed Mode)

Για την δεικτοδότηση, η ερµηνεία είναι συνήθως η παρακάτω: Το πεδίο
διεύθυνσης αναφέρεται σε διεύθυνση κύριας µνήµης, και ο καταχωρητής που
αναφέρεται περιέχει µια θετική µετατόπιση από την διεύθυνση αυτή. Η αναφορά
καταχωρητή µπορεί να είναι άλλες φορές σαφής και άλλες εννοείται (για διαφορετικά
είδη ΚΜΕ). Επίσης ο συγκεκριµένος καταχωρητής µπορεί να είναι ένας καταχωρητής
ο οποίος χρησιµοποιείται αποκλειστικά ως βοηθητικός στη διαδικασία της
δεικτοδότησης ή να είναι ένας οποιοσδήποτε από τους καταχωρητές µέσα στο αρχείο
καταχωρητών.
Εκτός από την απλή δεικτοδότηση υπάρχει επίσης η αυτοδεικτοδότηση
(autoindexing) κατά την οποία έχουµε αύξηση ή ελάττωση των περιεχοµένων του
καταχωρητή - δείκτη (index register) µετά από κάθε αναφορά σε αυτόν, η
µεταδεικτοδότηση (postindexing) κατά την οποία η δεικτοδότηση εκτελείται µετά την
εµµεσότητα και η προδεικτοδότηση (preindexing) η οποία αναλύεται στην επόµενη
παράγραφο (§2.3.6)
Στην περίπτωση µας, χρησιµοποιείται απλή δεικτοδότηση και ο υπολογισµός
της ενεργού διεύθυνσης γίνεται ως εξής : Η δεύτερη λέξη της εντολής περιέχει µια
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διεύθυνση µνήµης στην οποία προστίθεται µία τιµή (offset), η οποία θεωρείται σε
συµπλήρωµα ως προς δύο, άρα µπορεί να είναι θετική ή αρνητική, και είναι
αποθηκευµένη σε έναν καταχωρητή ο οποίος καθορίζεται από το κατάλληλο πεδίο
της εντολής. Ευνόητο είναι ότι µια σηµαντική χρήση της δεικτοδότησης είναι να
παρέχει έναν αποδοτικό µηχανισµό εκτέλεσης επαναληπτικών πράξεων.
ΣΧΗΜΑ 7 : ∆εικτοδοτούµενη ∆ιευθυνσιοδότηση

ΕΑ = W + (R)

2.3.6 Έµµεση ∆εικτοδοτούµενη ∆ιευθυνσιοδότηση (Indirect Indexed Mode) ή
προδεικτοδότηση (preindexing)

Σε αυτήν την περίπτωση έχουµε εφαρµογή της εµµεσότητας µετά την απλή
δεικτοδοτηµένη διευθυνσιοδότηση. Η δεύτερη λέξη της εντολής περιέχει µια
διεύθυνση µνήµης

στην οποία

προστίθεται µία

τιµή (offset) η οποία είναι

αποθηκευµένη σε έναν καταχωρητή. Η τιµή που προκύπτει δίνει τη διεύθυνση της
οποίας τα περιεχόµενα “δείχνουν” την ενεργό διεύθυνση. Αυτό φαίνεται καλύτερα
στο Σχήµα 8.
Ένα παράδειγµα χρήσης αυτού του τρόπου διευθυνσιοδότησης είναι η
κατασκευή πολύτροπου πίνακα διακλάδωσης. Σε ένα συγκεκριµένο σηµείο στο
πρόγραµµα, ίσως υπάρχει διακλάδωση σε µία από πολλές θέσεις ανάλογα µε τις
συνθήκες. Μπορεί να δηµιουργηθεί ένας πίνακας διευθύνσεων που να ξεκινούν από
τη θέση Α. Η θέση που θέλουµε στον πίνακα µπορεί να βρεθεί µε δεικτοδότηση στον
πίνακα αυτόν.
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ΣΧΗΜΑ 8 : Έµµεση ∆εικτοδοτούµενη ∆ιευθυνσιοδότηση

ΕΑ = (W + (R))

2.3.7 Σχετική ∆ιευθυνσιοδότηση

Η

τεχνική

δεικτοδοτούµενης
εννοούµενος

της

σχετικής

διευθυνσιοδότησης

διευθυνσιοδότησης

αναφερόµενος

µόνο

καταχωρητής

που

είναι

ο

µοιάζει
σε

µε

αυτή

µετρητής

αυτήν

την

της

απλής

περίπτωση

προγράµµατος

ο

(PC).

∆ηλαδή η διεύθυνση της επόµενης εντολής προστίθεται στο πεδίο διεύθυνσης (την
δεύτερη λέξη της εντολής στην περίπτωση µας) για να δώσει την ενεργό διεύθυνση
(Σχήµα 9). Εδώ, για την πράξη αυτή, το πεδίο διεύθυνσης θεωρείται σαν αριθµός
συµπληρώµατος του δύο, άρα µπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός. Έτσι, η ενεργός
διεύθυνση θα είναι µία µετατόπιση σχετική µε την διεύθυνση της επόµενης εντολής.
Η σχετική διευθυνσιοδότηση εκµεταλλεύεται την έννοια της τοπικότητας. Αν
οι περισσότερες αναφορές µνήµης είναι σχετικά κοντά στην εντολή που εκτελείται,
τότε η χρήση σχετικής διευθυνσιοδότησης εξοικονοµεί bit διευθύνσεων στην εντολή
οπότε αυτή γίνεται πιο συµπαγής. Για αυτό το λόγο η σχετική διευθυνσιοδότηση
συνηθίζεται

να

χρησιµοποιείται

σε

εντολές

διακλάδωσης

διακλάδωσης βρίσκεται κοντά στην διεύθυνση της εντολής.

όταν

η

διεύθυνση
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ΣΧΗΜΑ 9 : Σχετική ∆ιευθυνσιοδότηση

ΕΑ = W + ( PC )

2.3.7 Έµµεση Σχετική ∆ιευθυνσιοδότηση
Σε αυτήν την περίπτωση έχουµε εφαρµογή της εµµεσότητας µετά την σχετική
διευθυνσιοδότηση. Η δεύτερη λέξη της εντολής περιέχει µια διεύθυνση µνήµης
οποία

στην

προστίθεται η διεύθυνση της επόµενης εντολής η οποία είναι αποθηκευµένη

στον µετρητή προγράµµατος, όπως και πριν. Η τιµή που προκύπτει όµως δίνει τη
διεύθυνση της οποίας τα περιεχόµενα “δείχνουν”

την ενεργό διεύθυνση, δηλαδή τη

διεύθυνση της διεύθυνσης του τελεστέου. Η εµµεσότητα

συνοδεύεται βεβαίως από

τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της, τα οποία έχουν αναφερθεί παραπάνω.

ΣΧΗΜΑ 10 : Έµµεση Σχετική ∆ιευθυνσιοδότηση

ΕΑ =( W + ( PC ))
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η δοµή του επεξεργαστή που
υλοποιήθηκε. Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό του συστήµατος είναι η
ιεραρχική του φύση. Η περιγραφή γίνεται από “πάνω προς τα κάτω”, δηλαδή ξεκινάει
από “ψηλά” και αποσυνθέτουµε το σύστηµα στις υποµονάδες του. Η ιεραρχική φύση
είναι γενικό χαρακτηριστικό των ψηφιακών συστηµάτων και για αυτό µια γλώσσα
περιγραφής τους, εδώ η VHDL, πρέπει να την εκµεταλλεύεται απόλυτα. Ο δοµικός
τρόπος γραφής VHDL (structural VHDL) χρησιµοποιείται ακριβώς για αυτό το λόγο.
Το κάθε επίπεδο του επεξεργαστή συντίθεται από υποκυκλώµατα (στιγµιότυπα
(instances) συνιστωσών (components)) τα οποία µε τη σειρά τους συντίθεται από
άλλα, πιο στοιχειώδη, υποκυκλώµατα. Με αυτόν τον τρόπο φτάνουµε από το
ψηλότερο επίπεδο ή οντότητα (top entity), στην ορολογία της VHDL, στο
χαµηλότερο, δηλαδή σε επίπεδο πυλών. Στην περίπτωσή µας η top entity ονοµάζεται
CISC_CPU και αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και την
Εξωτερική Μνήµη.
Κατά την περιγραφή που ακολουθεί, τα σχήµατα που παρατίθενται,
προέρχονται, όσο αυτό είναι δυνατό (για λόγους ευκρίνειας), από το γραφικό
περιβάλλον των εργαλείων σχεδίασης που χρησιµοποιήθηκαν δηλαδή είτε από τον
Design Browser του LeonardoSpectrum της Exemplar (µε το σύµβολο LS στη
λεζάντα τους) είτε από τον RTL Viewer του Quartus II της Altera (µε το σύµβολο
QII στη λεζάντα τους).
Σηµειώνεται εδώ ότι για την αποσαφήνιση όλων των εννοιών που
αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο και έχουν σχέση µε τον µικροπρογραµµατισµό ο
αναγνώστης παραπέµπεται στο επόµενο κεφάλαιο (Κεφ. 4)

ΣΧΗΜΑ 11 : Το ψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας του Επεξεργαστή (LS)
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3.1 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Η µονάδα κεντρικής επεξεργασίας (ΚΜΕ - CPU) είναι το βασικό συστατικό
ενός υπολογιστή. Ο σκοπός της είναι να αποκωδικοποιήσει τις εντολές που
λαµβάνονται από τη µνήµη και να εκτελέσει τις αριθµητικές και τις λογικές πράξεις
και τις διεργασίες ελέγχου προγράµµατος και µεταφοράς δεδοµένων τα οποία είναι
αποθηκευµένα στους εσωτερικούς καταχωρητές, τη µνήµη και τις µονάδες εισόδου /
εξόδου. Εξωτερικά, η ΚΜΕ παρέχει µία ή περισσότερες λεωφόρους (buses) για τη
µεταφορά εντολών, δεδοµένων και πληροφοριών ελέγχου από και προς τα συστατικά
της στα οποία αυτές συνδέονται.
Οι ΚΜΕ, εντούτοις, µπορεί επίσης να εµφανιστούν και αλλού εκτός από τους
επιτραπέζιους υπολογιστές. Οι µικροί, σχετικά απλοί υπολογιστές, αποκαλούµενοι
µικροελεγκτές, χρησιµοποιούνται στους υπολογιστές και σε άλλα ψηφιακά
συστήµατα για να καλύψουν πιο εξειδικευµένους σκοπούς. Παραδείγµατος χάριν,
ένας µικροελεγκτής είναι παρών στο πληκτρολόγιο και στην οθόνη ενός γενικού
υπολογιστή. Σε τέτοιους µικροελεγκτές, η ΚΜΕ µπορεί να είναι αρκετά διαφορετική
από αυτήν που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο. Η απόδοση είναι σχετικά χαµηλή,
αλλά επαρκής. Το σηµαντικότερο είναι πως το κόστος αυτών των µικροελεγκτών
είναι πολύ χαµηλό, κάνοντας τη χρήση τους οικονοµικώς αποδεκτή.
Μία τυπική ΚΜΕ συνίσταται από δύο µέρη : τον χειριστή δεδοµένων
(Datapath) και τη µονάδα ελέγχου (Control Unit). Ο χειριστής δεδοµένων αποτελείται
από τη µονάδα συναρτήσεων (Function Unit), το αρχείο καταχωρητών (Register
File) και επίσης µπορεί να περιέχει τον καταχωρητή καταστάσεως (Program Status
Register - PSR) , τον καταχωρητή µικροκαταστάσεως (Microstatus Register - MSTS)
και εσωτερικές λεωφόρους (internal buses) για τη µεταφορά των δεδοµένων µεταξύ
αυτών των µονάδων. Η ΚΜΕ που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία ενσωµατώνει
επιπλέον τη µονάδα ειδικών συναρτήσεων (Special Function Unit) η οποία είναι
υπεύθυνη για την υποστήριξη των ειδικών εντολών από τον επεξεργαστή. Η µονάδα
ελέγχου αποτελείται από τον µετρητή προγράµµατος (Program Counter - PC) και το
δείκτη σωρού (Stack Pointer), οι οποίοι θα µπορούσαν να ανήκουν και στο αρχείο
καταχωρητών του χειριστή δεδοµένων, τον καταχωρητή εντολών (Instruction
Decoder - IR) και τη λογική ελέγχου και µπορεί να είναι είτε υλοποιηµένη µε
µηχανήµατα (hardwired) είτε µικροπρογραµµατιζόµενη (microprogrammed). Εδώ,
έχουµε επιλέξει η µονάδα ελέγχου να είναι µικροπρογραµµατιζόµενη. Έτσι, αυτή
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ενσωµατώνει, επιπλέον όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, τον αποκωδικοποιητή
εντολών (Instruction Decoder), την Μονάδα Καθορισµού Ακολουθίας Μικροεντολών
(Microsequencer) και την µνήµη ελέγχου (Control ROM). Επίσης έχουµε επιλέξει να
µην υπάρχουν στάδια σωλήνωσης.
Όπως φαίνεται στο Σχήµα 12 η ΚΜΕ που υλοποιήθηκε περιλαµβάνει στο
υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας της το χειριστή δεδοµένων, τη µονάδα ελέγχου, τη
Μονάδα Αναγνώρισης ∆ιακοπών και τον πολυπλέκτη MuxIO. O πολυπλέκτης
ελέγχεται από το σήµα EnIVAD το οποίο όταν ισούται µε 1 επιλέγεται να περνάει
στο χειριστή δεδοµένων (και από εκεί στον µετρητή προγράµµατος) η θέση
εισαγωγής του προγράµµατος διαχείρισης µιας διακοπής (Interrupt Vector), ενώ όταν
ισούται µε 0 περνά στο χειριστή δεδοµένων µία λέξη από τη µνήµη . Όσον αφορά στη
Μονάδα Αναγνώρισης Εξωτερικών διακοπών (External Interrupt Configuration), ο
αναγνώστης παραπέµπεται στην §3.1.3.
ΣΧΗΜΑ 12 : Το ψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας της ΚΜΕ (LS)
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ΣΧΗΜΑ 13 : Η ΚΜΕ πιο αναλυτικά
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Στο Σχήµα 13 φαίνεται η ΚΜΕ αναλυτικότερα δηλαδή, αντίθετα µε το Σχήµα
12, εδώ φαίνονται και κατώτερα επίπεδα ιεραρχίας, Σηµειώνεται ότι το Σχήµα 13
παρατίθεται για να διευκολύνει τον αναγνώστη να κατανοήσει ευκολότερα τη
λειτουργία της ΚΜΕ χωρίς να είναι πάντα απόλυτα ακριβές. Μέρος της λεωφόρου D
(Bus D) έχει επίτηδες τονιστεί και αποτελεί το σύνορο ανάµεσα στη µονάδα ελέγχου
και τον χειριστή δεδοµένων. Όπως φαίνεται, η µονάδα ελέγχου βρίσκεται αριστερά
και πάνω από το σύνορο, ενώ ο χειριστής δεδοµένων βρίσκεται δεξιά και κάτω από
αυτό. Σηµειώνεται και πάλι ότι η λεωφόρος D δεν είναι το σύνορο µεταξύ µονάδας
ελέγχου και χειριστή δεδοµένων γενικά, αλλά αυτή η άποψη υιοθετείται σε αυτό το
σηµείο αποκλειστικά για τις ανάγκες του σχήµατος. Πιο ακριβής περιγραφή των
επιµέρους µονάδων της ΚΜΕ ακολουθούν παρακάτω.
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3.1.1 Χειριστής ∆εδοµένων

Όπως υποδηλώνει το όνοµα του, ο χειριστής δεδοµένων (Datapath), περιέχει
µονάδες των οποίων η λειτουργία είναι η επεξεργασία και αποθήκευση δεδοµένων.
Οι υποµονάδες του χειριστή δεδοµένων του επεξεργαστή που υλοποιήθηκε φαίνονται
στο παρακάτω Σχήµα 14 και περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω.
ΣΧΗΜΑ 14 : Ο Χειριστής ∆εδοµένων (LS)
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3.1.1.1 Αρχείο Καταχωρητών

Στην αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκε, υπάρχουν σύνθετες εντολές που
απαιτούν πολλούς κύκλους ρολογιού για να εκτελεστούν και που εκτελούν
περίπλοκες λειτουργίες. Κατά συνέπεια, προσωρινή αποθήκευση απαιτείται για
πολλά από τα µικροπρογράµµατα. Για να ικανοποιήσουµε αυτήν την ανάγκη, το
αρχείο καταχωρητών επιλέγεται να περιέχει 16 καταχωρητές, όπως φαίνεται στο
Σχήµα 15. Οι πρώτοι 8, R0 εως R7, είναι, όπως έχει αναφερθεί, ορατοί στον
προγραµµατιστή. Οι δεύτεροι οκτώ, R8 εως R15, χρησιµοποιούνται για προσωρινή
αποθήκευση των τελεστέων των µικροπρογραµµάτων και δεν είναι προσβάσιµοι από
τον προγραµµατιστή. Στο σχήµα 15 φαίνεται το αρχείο καταχωρητών οπού οι
καταχωρητές προσωρινής αποθήκευσης σκιάζονται. Ο καταχωρητής R0 παρέχει τη
σταθερά 0. Οι τελευταίοι τέσσερις καταχωρητές, R12 εως R15, έχουν ειδική χρήση :
Για να κρατήσουµε το µικροκώδικα απλό, ορίζουµε συγκεκριµένες θέσεις για την
αποθήκευση των τελεστέων και των διευθύνσεων που χρησιµοποιούνται από το
µικροκώδικα εκτέλεσης για τις περισσότερες εντολές. Έτσι, στον καταχωρητή R12
αποθηκεύεται η διεύθυνση της πηγής (Source Address - SA), στον καταχωρητή R13
τα δεδοµένα πηγής (Source Data - SD), στον καταχωρητή R14 η διεύθυνση
προορισµού (Destination Address - DA) και στον καταχωρητή R15 τα δεδοµένα
προορισµού (Destination Data - DD).
ΣΧΗΜΑ 15 : Το Αρχείο Καταχωρητών
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3.1.1.1.1 Βασικό Αρχείο Καταχωρητών
ΣΧΗΜΑ 16 : Βασικό Αρχείο Καταχωρητών (QII)

Σχεδιασµός Σε FPGA Επεξεργαστή Ειδικού Σκοπού

43

Το Βασικό Αρχείο Καταχωρητών (στιγµιότυπο My_reg_file_small

της

συνιστώσας reg_file_small στον κώδικα) φαίνεται στο Σχήµα 16 παραπάνω.
Όπως βλέπουµε το βασικό αρχείο καταχωρητών περιέχει τους 16
καταχωρητές που αναφέραµε παραπάνω, οι οποίοι είναι όλοι στιγµιότυπα της
συνιστώσας
καταχωρητές

load_register_16_en_asynch
φόρτωσης

µε

είσοδο

στον

κώδικα,

ασύγχρονου

δηλαδή

µηδενισµού

είναι
και

όλοι
είσοδο

ενεργοποίησης. Για να εξασφαλίσουµε ότι ο καταχωρητής R0 θα παρέχει πάντα την
τιµή µηδέν συνδέουµε την είσοδο ενεργοποίησης του “ψηλά” (δηλαδή σε λογικό ‘1’.)
Όπως θα παρατηρήσουµε αργότερα ο καταχωρητής R0 αντικαθίσταται από ένα
γειωµένο σήµα από τα εργαλεία σύνθεσης (LeonardoSpectrum) και υλοποίησης
(Quartus II) κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης χρονισµού και κατάληψης
επιφάνειας.
Επίσης στο βασικό αρχείο καταχωρητών υπάρχει ένας αποκωδικοποιητής µε
επίτρεψη (στιγµιότυπο decoder της συνιστώσας decoder4to16_enable_case στον
κώδικα) ο οποίος, όταν δεδοµένα πρόκειται να γραφούν σε κάποιον καταχωρητή,
καθορίζει ποιος καταχωρητής θα είναι αυτός, βάση της διεύθυνσης που έρχεται από
την είσοδο d_address. Η είσοδος επίτρεψης είναι συνδεδεµένη µε την είσοδο Write
και µε αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται ή αποτρέπεται η εγγραφή δεδοµένων στο αρχείο
καταχωρητών όταν αυτήν είναι αντίστοιχα “ψηλά” (λογικό ‘1’) ή “χαµηλά” (λογικό
‘0’).
Τα υπόλοιπα υποσυστήµατα από τα οποία αποτελείται το βασικό αρχείο
καταχωρητών είναι οι τέσσερις πολυπλέκτες (στιγµιότυπα mux_a και mux_b της
συνιστώσας mux16to1_rf και στιγµιότυπα mux_c και mux_e

της συνιστώσας

mux4to1_16 στον κώδικα) µε την βοήθεια των οποίων υλοποιούνται (αντίστοιχα) οι
λεωφόροι ή διάδροµοι (buses) A, B, C και Ε. Ένας εναλλακτικός τρόπος κατασκευής
λεωφόρων είναι µε χρήση ενός ειδικού τύπου πυλών τότεµ οι οποίες λέγονται
τρικατάστατες (tri-state ή three-state) πύλες. Οι πολυπλέκτες mux_a και mux_b είναι
16-σε-1 άρα µπορούν περάσουν στους διαδρόµους, αντίστοιχα , Α και Β δεδοµένα τα
οποία περιέχονται σε κάποιον από τους 16 καταχωρητές του Βασικού Αρχείου
Καταχωρητών. Οι πολυπλέκτες mux_c και mux_e είναι 4-σε-1 άρα µπορούν
περάσουν στους διαδρόµους, αντίστοιχα , C και Ε, οι οποίοι χρησιµοποιούνται µόνο
στις ειδικές εντολές, δεδοµένα τα οποία περιέχονται µόνο σε τέσσερις από τους
καταχωρητές του Βασικού Αρχείου Καταχωρητών, στην περίπτωση µας τους
τέσσερις πρώτους (R0 εως R3).
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3.1.1.1.2 Τροποποιηµένο Αρχείο Καταχωρητών
ΣΧΗΜΑ 17 : Τροποποιηµένο Αρχείο Καταχωρητών

Ο προγραµµατιστής δε µπορεί να έχει πρόσβαση στους οκτώ καταχωρητές
προσωρινής αποθήκευσης χρησιµοποιώντας το τρίµπιτο πεδίο διευθυνσιοδότησης
καταχωρητή που υπάρχει στην εντολή. Για να αντιµετωπίσουµε αυτό το πρόβληµα,
τροποποιούµε κατάλληλα το βασικό αρχείο καταχωρητών. Έτσι, παρέχουµε, ένα
τετράµπιτο πεδίο διευθυνσιοδότησης καταχωρητή, το οποίο προέρχεται από την
µικροεντολή, και επίσης , ένα bit της µικροεντολής το οποίο επιλέγει µεταξύ αυτών
των διευθύνσεων και εκείνων από την εντολή. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να υπάρχει
δυνατότητα ο καταχωρητής που διευθυνσιοδοτείται από το πεδίο SRC να είναι ο
καταχωρητής - πηγή και αυτός που διευθυνσιοδοτείται από το πεδίο DST να είναι ο
καταχωρητής - προορισµός ώστε να µπορούν τα αποτελέσµατα των λειτουργιών να
τοποθετηθούν άµεσα στη µνήµη. Όλα αυτά επιτυγχάνονται µε την προσθήκη της
λογικής που φαίνεται στο Σχήµα 17.
Η αρχιτεκτονική συνόλου εντολών που αναπτύχθηκε χρησιµοποιεί δύο
βασικές διευθύνσεις, µια για τον τελεστέο - πηγή και την άλλη για τον άλλο τελεστέο
- πηγή καθώς επίσης και τον τελεστέο - προορισµό, και δύο επιπλέον διευθύνσεις,
όταν εκτελούνται ειδικές εντολές, οι οποίες δίνουν τον τρίτο και τέταρτο τελεστέο πηγή.
Το Βασικό Αρχείο Καταχωρητών χρησιµοποιεί τις διευθύνσεις Α και D (A
και D address), οι οποίες συνδέονται δίνοντας την ίδια διεύθυνση για την πηγή και
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τον προορισµό, τη διεύθυνση Β (B address) για τη δεύτερη πηγή και τις διευθύνσεις C
(C address) και Ε (E address) για την τρίτη και τέταρτη πηγή. Η µείωση διευθύνσεων
που επιτυγχάνεται από την κοινή διευθυνσιοδότηση πηγής - προορισµού δεν είναι
ουσιαστική σε επίπεδο µικροεντολών, όµως µειώνει τον αριθµό πεδίων που
απαιτούνται για διευθυνσιοδότηση καταχωρητών στη µικροεντολή και έρχεται σε
συµφωνία µε τη χρήση των πεδίων διευθυνσιοδότησης καταχωρητών στις διάφορες
µορφοποιήσεις εντολής (instruction formats).
Ένας τετραπλός 2–σε–1 πολυπλέκτης (δηλαδή τέσσερις ξεχωριστοί 2–σε–1
πολυπλέκτες) είναι συνδεµένος µε κάθε µια από τις δύο εισόδους διευθύνσεων Α-D
(mux C) και Β (mux B) του βασικού αρχείου καταχωρητών, για να επιλέξει µεταξύ
της διεύθυνσης από τη µικροεντολή (DSA ή SB) και της διεύθυνσης από την εντολή
(DST ή SRC). Υπάρχει ένα πεντάµπιτο πεδίο στη µικροεντολή για τη συνδυασµένη
διεύθυνση Α (DSA) πηγής και προορισµού και άλλο ένα, επίσης, πεντάµπιτο πεδίο
στη µικροεντολή για τη διεύθυνση Β (SΒ). Το πρώτο bit κάθε ενός από αυτά τα πεδία
επιλέγει µεταξύ της διεύθυνσης που ορίζεται από την µικροεντολή (0) και της
διεύθυνσης που ορίζεται από την εντολή (1). Αυτό εξασφαλίζεται µε τη χρήση των
τετραπλών πολυπλεκτών C και D για τις διευθύνσεις A-D και Β αντίστοιχα. Όταν
επιλέγεται µια διεύθυνση που προέρχεται από την εντολή, το αν αυτή είναι
προορισµός (DST) ή πηγή (SRC) καθορίζεται από έναν πρόσθετο τετραπλό 2–σε–1
πολυπλέκτη (mux B). Αυτός ο πολυπλέκτης ελέγχεται από το δεύτερο bit του DSA ή
του SB πεδίου (την έξοδο του πολυπλέκτη mux A), ανάλογα µε το ποιανού από αυτά
το πρώτο bit ισούται µε 1. Μόνο ενός από τα δύο πεδία, DSA και SB, το πρώτο bit
επιτρέπεται να ισούται µε 1 σε οποιαδήποτε µικροεντολή, εξασφαλίζοντας µε αυτόν
τον τρόπο ότι το κατάλληλο δεύτερο bit χρησιµοποιείται για να καθοριστεί η σωστή
διεύθυνση καταχωρητή. Ένα 0 προσαρτάται (append, σύµβολο : ||, π.χ.
‘1’||“01”=“101”) αριστερά των τρίµπιτων πεδίων DST και SRC ώστε αυτά να γίνουν
τετράµπιτα. Επιπλέον του πρώτου bit, το οποίο επιλέγει τη διεύθυνση της πηγής, τα
πεδία διευθύνσεων από τη µικροεντολή, περιέχουν τέσσερα bit έτσι ώστε και οι 16
καταχωρητές να µπορούν να διευθυνσιοδοτηθούν. Τέλος, επειδή οι ειδικές εντολές
υποστηρίζουν µόνο διευθυνσιοδότηση καταχωρητή, προσθέτουµε τον τετραπλό
πολυπλέκτη mux E ο οποίος, όταν εκτελείται µία ειδική εντολή, περνάει στην είσοδο
διεύθυνσης Β του βασικού αρχείου καταχωρητών τη διεύθυνση που καθορίζει το
πεδίο SRC της εντολής, τη στιγµή που στην είσοδο διεύθυνσης Α περνά η διεύθυνση
που καθορίζει το πεδίο DST (βλ. Πίνακα 11, §3.1.2.6).
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3.1.1.2 Μονάδα Συναρτήσεων
Τα βασικά υποσυστήµατα της µονάδας συναρτήσεων (στιγµιότυπο
My_Function_unit

της

συνιστώσας

Function_Unit

στον

κώδικα)

είναι

η

Αριθµητική/Λογική Μονάδα (Arithmeric/Logic Unit - ALU), ο Ολισθητής (Shifter)
και η µονάδα Κορεσµού (Saturration Unit).

ΣΧΗΜΑ 18 : Η Μονάδα Συναρτήσεων (LS)

Τα δευτερεύοντα υποσυστήµατα της µονάδας συναρτήσεων είναι : ο
πολυπλέκτης F (mux F) ο οποίος επιλέγει την έξοδο της Αριθµητικής/Λογικής
Μονάδας όταν το FS(4) (το πέµπτο bit της εισόδου FS - µετρώντας από δεξιά προς
αριστερά) ισούται µε ‘0’ και την έξοδο του Ολισθητή όταν το FS(4) είναι ‘1’, ο
πολυπλέκτης V (mux V) ο οποίος επιλέγει τo bit υπερχείλισης της ALU όταν το
FS(4) ισούται µε ‘0’ ενώ όταν το FS(4) είναι ‘1’ επιλέγει του Ολισθητή και ο
πολυπλέκτης Carry_Mux ο οποίος επιλέγει τo bit κρατουµένου της ALU όταν το
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FS(4) ισούται µε ‘0’ ενώ όταν το FS(4) είναι ‘1’ επιλέγει του Ολισθητή. Η έξοδος
ανίχνευσης αρνητικού αποτελέσµατος Ν εξισώνεται µε το GF(15) (το αριστερότερο
bit της εξόδου της ALU) το οποίο είναι το πρόσηµο, εφόσον χρησιµοποιούµε
προσηµασµένους αριθµούς. Η έξοδος ανίχνευσης µηδενικού αποτελέσµατος Ζ
υλοποιείται στον κώδικα µε περιγραφικό τρόπο (behavioural). Αξίζει να σηµειωθεί
ότι αν προτιµούσαµε τον δοµικό (structural) τρόπο γραφής κώδικα θα έπρεπε
αντιστρέψουµε την έξοδο µιας πύλης OR της οποίας είσοδοι είναι όλα τα bit του
αποτελέσµατος (∆εν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µία πύλη NOR της οποίας
είσοδοι είναι όλα τα bit του αποτελέσµατος επειδή η λογική πράξη NOR δεν είναι
επιµεριστική).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Πίνακας Συναρτήσεων της Μονάδας Συναρτήσεων
Με βάση το σήµα επιλογής FS
FS(4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

FS(3)
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0

FS(2)
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1

FS(1)
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1

FS(0)
0
1
0
1
0
1
0
1
0
X
X
X
0
0
1
1
0
0
1
1

Operation
F=A
F=A+1
F=A+B
F=A+B+1
F = A + B'
F = A + B' + 1
F=A-1
F=A
F=A • B
F=A+B
F = A⊕B
F = A'
F = lsl B
F = lsr B
F = asl B
F = asr B
F = rol B
F = ror B
F = rolc B
F = rorc B

Function
Transfer A
Increament A
Addition
Add with carry='1'
A plus 1's complement of B
Substraction
Decrement A
Transfer A
AND
OR
XOR
NOT (1's complement)
Left Logical Shift
Right Logical Shift
Left Arithmetic Shift
Right Arithmetic Shift
Left Rotate
Right Rotate
Left Rotate with Carry
Left Rotate with Carry

Σηµειώνουµε εδώ ότι, µόνο, στην περίπτωση των εντολών πρόσθεσης µε
Κρατούµενο (ADDC) και Αφαίρεσης µε ∆ανειζόµενο (SUBB) το FS(0) πρέπει να
αντικατασταθεί από την αποθηκευµένη τιµή στο flip-flop κρατουµένου του
καταχωρητή κατάστασης PSR. Αυτό εξασφαλίζεται από την ύπαρξη του 2-σε-1
πολυπλέκτη muxFSC (Σχήµα 13).
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3.1.1.2.1 Αριθµητική/Λογική Μονάδα (ALU)
Η Αριθµητική/Λογική Μονάδα (στιγµιότυπο My_ALU της συνιστώσας ALU
στον κώδικα) είναι ένα συνδυαστικό κύκλωµα το οποίο εκτελεί αριθµητικές και
λογικές πράξεις µε δεδοµένα. Όπως φαίνεται από το όνοµά της, τα βασικά της
υποσυστήµατα είναι η Αριθµητική Μονάδα (Arithmetic Unit) και η Λογική Μονάδα
(Logic Unit). Επίσης περιλαµβάνει έναν 16-bit 2-σε-1 πολυπλέκτη (ALU_mux) ο
οποίος επιλέγει την έξοδο της Αριθµητικής Μονάδας όταν το σήµα επιλογής FS(3)=
S(3) ισούται µε ‘0’ ενώ επιλέγει την έξοδο της Λογικής Μονάδας όταν το σήµα
επιλογής FS(3) ισούται µε ‘1’. Εκτός από την έξοδο G που δίνει το αποτέλεσµα της
εκάστοτε πράξεις η ALU έχει σαν εξόδους το bit κρατουµένου (Cout) και το bit
υπερχείλισης (V) τα οποία προέρχονται από την Αριθµητική Μονάδα. Η
συγκεκριµένη Αριθµητική/Λογική Μονάδα µπορεί να εκτελεί οκτώ αριθµητικές και
τέσσερις λογικές πράξεις οι οποίες φαίνονται στις πρώτες δώδεκα γραµµές του
Πίνακα 5 (δηλαδή όταν FS= ‘0’).

ΣΧΗΜΑ 19 : Η Αριθµητική/Λογική Μονάδα (QΙΙ)

Σχεδιασµός Σε FPGA Επεξεργαστή Ειδικού Σκοπού

49

3.1.1.2.1.1 Αριθµητική Μονάδα

Το βασικό συστατικό της Αριθµητικής Μονάδας είναι ένας παράλληλος
αθροιστής, ο οποίος αποτελείται από 16 κυκλώµατα πλήρων αθροιστών που
συνδέονται σε σειρά. Ελέγχοντας τις εισόδους δεδοµένων στον παράλληλο αθροιστή,
µπορούµε να λάβουµε διάφορους τύπους αριθµητικών πράξεων. Ο παράλληλος
αθροιστής ελέγχεται από τα σήµατα επιλογής S0 και S1. Οι είσοδοι Β περνούν από
τη λογική

εισόδου Β στις εισόδους Υ του παράλληλου αθροιστή. Η είσοδος

κρατουµένου C συνδέεται στην είσοδο κρατουµένου του πλήρους αθροιστή στη
in

θέση ελάχιστης σηµαντικότητας. Η έξοδος κρατουµένου C

out

του πλήρη αθροιστή

βρίσκεται στη θέση µέγιστης σηµαντικότητας. Η έξοδος του παράλληλου αθροιστή
είναι το άθροισµα G = X + Y + C

in

ΣΧΗΜΑ 20 : Σχηµατικό ∆ιάγραµµα της Αριθµητικής Μονάδας

Στον Πίνακα 6 φαίνονται οι αριθµητικές πράξεις που είναι δυνατόν να
εκτελεστούν µε έλεγχο της τιµής του Υ µε τις δύο εισόδους επιλογής, S1 και S0.
Πίνακας 6 : Πίνακας Συναρτήσεων της Αριθµητικής Μονάδας

Είσοδος Επιλογής Είσοδος
S0

S1

Y

0

0

όλα 0

0

1

1

0

1

1

Έξοδος G = X+Y+Cin
Cin = 0

Cin = 1

G=A (µεταφορά)

G=A+1 (αύξηση)

Β

G=A+Β (πρόσθεση)

G=A+Β

B

G=A+ B

G=A+ B +1 (αφαίρεση)

G=A-1 (µείωση)

G=A (µεταφορά)

όλα 1
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Εάν οι είσοδος Β αγνοηθεί και εισάγουµε µηδενικά στην είσοδο Υ, το
αποτέλεσµα γίνεται G = Α + 0 + C . Αυτό δίνει G = Α όταν C = 0 και G = Α + 1
όταν C = 1. Στην πρώτη περίπτωση, έχουµε µια άµεση µεταφορά από την είσοδο Α
στην έξοδο G. Στη δεύτερη περίπτωση, η τιµή του Α αυξάνεται κατά 1. Για µια
άµεση αριθµητική πρόσθεση, είναι απαραίτητο να εφαρµόσουµε την είσοδο Β στην
είσοδο Υ του παράλληλου αθροιστή. Αυτό δίνει G = Α + B όταν Cin = 0. H
αριθµητική αφαίρεση γίνεται µε εφαρµογή του συµπληρώµατος ως προς 2 της
εισόδου Β στην είσοδο Υ του παράλληλου αθροιστή ο οποίος έχει έξοδο G=Α+ B +1
όταν Cin = 1. Αυτό είναι Α συν το συµπλήρωµα ως προς 2 του Β, το οποίο είναι
ισοδύναµο στην αφαίρεση (συµπληρώµατος ως προς 2). Επειδή ένας αριθµός του
οποίου όλα τα bit είναι όλα 1 ισούται µε -1 σε συµπλήρωµα ως προς 2, όταν
εφαρµόζουµε όλα τα bit της εισόδου Y ίσα µε 1 όταν Cin = 0 παράγεται η πράξη της
µείωσης κατά ένα G = Α - 1.
Η λογική της εισόδου B που φαίνεται στο Σχήµα 20 θα µπορούσε να
υλοποιηθεί µε τη βοήθεια 16 4-σε-1 πολυπλεκτών και 16 πλήρων αθροιστών. Όµως
για να ελαχιστοποιήσουµε τη λογική που θα χρησιµοποιήσουµε, σχεδιάζουµε τη
λογική ενός σταδίου (για ένα bit) µε την µέθοδο του χάρτη (δηλαδή µε τη βοήθεια
πίνακα αλήθειας και χάρτη Καρνώ - Carnaugh). Συνοπτικά η µέθοδος φαίνεται στο
Σχήµα 21.
in

in

in

ΣΧΗΜΑ 21 : Η µέθοδος του Χάρτη για τη Λογική Εισόδου Β Ενός σταδίου
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Ο κώδικας που υλοποιεί αυτή τη λογική βάση του τύπου που φαίνεται στο
Σχήµα 21 φαίνεται παρακάτω :
for i in bus_length-1 downto 0 generate
AUX_bits : AUX(i)<= ( B(i) AND S(0) ) OR ( (not B(i)) AND S(1) );
end generate;
όπου το AUX είναι βοηθητικό σήµα.

ΣΧΗΜΑ 22 : Η Αριθµητική Μονάδα (LS)

Ο αθροιστής της αριθµητικής µονάδας είναι ένα από τα βασικότερα κύτταρα
επεξεργασίας της ΚΜΕ και υλοποιείται µε περιγραφικό τρόπο γραφής κώδικα. Ένα
µηδέν προσαρτάται αριστερά των εισόδων Χ και Υ ώστε το άθροισµα sum =Χ+Υ+C

in

είναι ένα σήµα των 17 bit. Το αριστερότερο bit είναι το bit κρατουµένου εξόδου. Για
το bit υπερχείλισης χρησιµοποιούµε την έκφραση V = C

n

κρατούµενο εξόδου και C

n-1

λογική πράξη XOR). Το C

n-1

Sum .
n-1

⊕

το κρατούµενο της n-1 θέσης (Το
προκύπτει από την έκφραση C

n-1

C

n-1

⊕

= X

όπου C το
n

συµβολίζει τη
n-1

⊕

Y

n-1

⊕
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Ο αθροιστής όπως φαίνεται στον Schematic Viewer του LeonardoSpectrum

φαίνεται στο Σχήµα 23.

ΣΧΗΜΑ 23 : Ο Αθροιστής στο LeonardoSpectrum

Όταν ο αθροιστής υλοποιείται από το Quartus II δεδοµένης της τεχνολογίας
FPGA, Stratix II, χρησιµοποιούνται τα

στοιχειώδη δοµικά

κυκλώµατα της

τεχνολογίας, τα οποία συµβολικά εδώ ονοµάζονται STARTIXII_LCELL_COMB, τα
οποία, το καθένα, υλοποιούν τους 16 πλήρεις αθροιστές. Η υλοποίηση φαίνεται στον
RTL Viewer του Quartus II όπως παρακάτω.

ΣΧΗΜΑ 24 : Ο Αθροιστής στο Quartus II
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3.1.1.2.1.2 Λογική Μονάδα

Κατά τις λογικές µικροπράξεις, το κάθε bit ενός τελεστέου περνά από
επεξεργασία σαν µία ξεχωριστή δυαδική µεταβλητή. Τα bit - αποτελέσµατα της
πράξης σε κάθε επιµέρους bit του τελεστέου συνθέτουν το αποτέλεσµα της πράξης.
Η ΚΜΕ υποστηρίζει τις τέσσερις βασικές λογικές πράξεις.: ΚΑΙ (AND, σύµβολο: •
ή ^ ), Ή (OR, σύµβολο: + ή v ), Αποκλειστικό-Ή (XOR,σύµβολο:

⊕ ) και ΟΧΙ ή

αντιστροφή (NOT,σύµβολο: x ή x ′ ). Όλες οι άλλες λογικές πράξεις µπορούν να
παραχθούν από αυτές.
ΣΧΗΜΑ 25 : Στάδιο ένος bit της Λογικής Μονάδας

Στο Σχήµα 25 φαίνεται ένα στάδιο της λογικής µονάδας. Αποτελείται από
τέσσερις πύλες και έναν 4-σε-1 πολυπλέκτη. Κάθε µια από τις τέσσερις λογικές
πράξεις παράγεται µέσω της κατάλληλης πύλης. Οι έξοδοι των πυλών εφαρµόζονται
στις εισόδους του πολυπλέκτη ο οποίος επιλέγει την κατάλληλη από αυτές µε βάση
τα σήµατα επιλογής S0 και S1. Αυτό το στάδιο επαναλαµβάνεται για καθένα απο τα
bit του τελεστή στον οποίο εφαρµόζεται η λογική πράξη. Έτσι, για τη λογική µονάδα,
αυτό το στάδιο επαναλαµβάνεται 16 φορές (για i = 0 ως 15). Τα σήµατα επιλογής
εφαρµόζονται σε όλα τα στάδια. Στον πίνακα λειτουργίας (Function Table) φαίνεται
η λογική πράξη που επιλέγεται για κάθε συνδυασµό των τιµών των σηµάτων
επιλογής.
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3.1.1.2 .2 Ολισθητής

Ο ολισθητής µετατοπίζει την τιµή που βρίσκεται στη λεωφόρο Β (bus B) και
τοποθετεί το αποτέλεσµα στην είσοδο ‘1’ του πολυπλέκτη F (mux F). Ο βασικός
ολισθητής µπορεί να εκτελεί τους δύο κύριους τύπους ολίσθησης µετατοπίζοντας τα
δεδοµένα κατά ένα bit δεξιά ή αριστερά. Στη συνέχεια ο βασικός ολισθητής
πλαισιώνεται από κατάλληλη λογική ώστε το κύκλωµα που προκύπτει τελικά να
υποστηρίζει τις πράξεις της αριθµητικής και λογικής µετατόπισης (Arithmetic and
Logical Shift) όπως και της περιστροφής (Rotate) και της περιστροφής µε
κρατούµενο (Rotate with Carry).
3.1.1.2.2.1 Βασικός Ολισθητής

Ένας προφανής τρόπος να υλοποιήσουµε έναν βασικό ολισθητή θα ήταν ένας
αµφίδροµος καταχωρητής ολίσθησης µε δυνατότητα παράλληλης φόρτωσης. Τα
δεδοµένα από τη λεωφόρο Β µπορούν να φορτωθούν στον καταχωρητή παράλληλα
και έπειτα να µετατοπιστούν δεξιά, αριστερά ή καθόλου. Ένας παλµός ρολογιού
φορτώνει τα δεδοµένα στον καταχωρητή ολίσθησης και ένας δεύτερος παλµός
ρολογιού εκτελεί τη µετατόπιση. Τέλος, ένας τρίτος παλµός ρολογιού µεταφέρει τα
δεδοµένα από τον καταχωρητή ολίσθησης στον επιλεγµένο κατχωρητή - προορισµό.
Εναλλακτικά, η µεταφορά από τον κατχωρητή - πηγή στον κατχωρητή προορισµό µπορεί να γίνει σε έναν κύκλο ρολογιού εάν ο ολισθητής υλοποιηθεί σαν
συνδυαστικό κύκλωµα. Προτιµούµε αυτήν τη µέθοδο λόγω της µεγαλύτερης
ταχύτητας που επιτυγχάνεται από τη χρήση ενός κύκλου ρολογιού έναντι τριών. Σε
έναν συνδυαστικό ολισθητή, τα σήµατα διαδίδονται µέσω πυλών. Η µεταφορά αυτή
είναι ανεξάρτητη του ρολογιού. Ως εκ τούτου, ο µόνος παλµός ρολογιού που
απαιτείται για µια µετατόπιση ενός bit είναι για τη φόρτωση των δεδοµένων στον
επιλεγµένο κατχωρητή - προορισµό. Σηµειώνεται σε αυτό το σηµείο ότι η περίοδος
του ρολογιού µπορεί σε αυτήν την περίπτωση να αυξηθεί εξαιτίας της καθυστέρησης
που εισάγει η συνδυαστική λογική. Στο χειριστή δεδοµένων που σχεδιάζουµε, αυτό
δεν έχει καµία συνέπεια, δεδοµένου ότι υπάρχει ήδη µια µακρύτερη διαδροµή, απο
άποψη καθυστέρησης, µέσω της ΚΜΕ.
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Ένας συνδυαστικός ολισθητής µπορεί να υλοποιηθεί µε χρήση πολυπλεκτών.
Στην περίπτωση µας, χρησιµοποιούµε 16 πολυπλέκτες, έναν για κάθε bit του τελεστή
προς µετατόπιση. Μέρος του βασικού ολισθητή φαίνεται στο Σχήµα 26.

ΣΧΗΜΑ 26 : Μέρος του Βασικού Ολισθητή (LS)

Στο σχήµα φαίνονται οι πολυπλέκτες που αναλαµβάνουν τη µετατόπιση για τα
bit στις θέσεις 0 (mux0), 1 (muxes_1_mux) και 15 (last_mux). Όλοι οι ποκλυπλέκτες
του βασικού ολισθητή είναι 3-σε-1 πολυπλέκτες (στιγµιότυπα της συνιστώσας
mux4to1_shifter). Το σήµα επιλογής S εφαρµόζεται σε όλους τους πολυπλέκτες και
επιλέγει τον τύπο ολίσθησης που θα εκτελεστεί. Όταν S = 00 τα δεδοµένα που
βρίσκονται στη λεοφώρο Β περνούν από τον βασικό ολισθητή χωρίς να
µεταβάλλονται. Όταν S = 01 έχουµε δεξιά µετατόπιση ενώ όταν S = 10 έχουµε
αριστερή µετατόπιση. Η δεξιά µετατόπιση περνά στην αριστερότερη θέση (θέση 15)
την τιµή τις εισόδου IR. Η αριστερή µετατόπιση περνά στην δεξιότερη θέση (θέση 0)
την τιµή τις εισόδου IL.
Σηµειώνεται ότι για µετατόπιση κατά x > 1 θέσεις, ο βασικός ολισθητής
εκτελεί x µετατοπίσεις κατά 1 bit, οι οποίες απαιτούν x κύκλους ρολογιού.
Για λόγους πληρότητας, αναφέρουµε ότι µια ακόµη εναλλακτική λύση
υλοποίησης του βασικού ολισθητή είναι ο ολισθητής - βαρέλι (barrel shifter) ο οποίος
µπορεί να ολισθαίνει ή να περιστρέφει τα δεδοµένα της εισόδου του κατά x > 1
θέσεις σε ένα µόλις κύκλο ρολογιού απαιτώντας όµως περισσότερο hardware.
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3.1.1.2.2.2 Τροποποιηµένος Ολισθητής
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο βασικός ολισθητής χρησιµοποιείται σαν
υποκύκλωµα του τροποποιηµένου ολισθητή, ο οποίος υποστηρίζει τις πιο σύνθετες
πράξεις µετατόπισης οι οποίες φαίνονται στις τελευταίες οκτώ γραµµές του Πίνακα 5
και αναπαρίστανται στο Σχήµα 27.

ΣΧΗΜΑ 27 : Πράξεις Μετατόπισης και Περιστροφής

Τα υπόλοιπα υποσυστήµατα του τροποποιηµένου ολισθητή, τα οποία
πλαισιώνουν τον βασικό ολισθητή είναι οι δύο 4-σε-1 πολυπλέκτες muxR και muxL
των οποίων οι έξοδοι συνδέονται, αντίστοιχα, στη δεξιά (IR) και την αριστερή (IL)
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είσοδο του βασικού ολισθητή. Αυτοί οι δύο πολυπλέκτες καθορίζουν το ψηφίο που
εισέρχεται σε κάθε περίπτωση µετατόπισης ή περιστροφής. Έτσι, για τις λογικές
µετατοπίσεις, όπου S(1:0)= “00”, το ψηφίο που εισέρχεται είναι ένα µηδέν. Για τις
αριθµητικές µετατοπίσεις έχουµε S(1:0)= “01”. Για τη δεξιά αριθµητική µετατόπιση,
το ψηφίο εισόδου είναι το πρόσηµο ενώ για την αριστερή αριθµητική µετατόπιση, το
ψηφίο εισόδου είναι και πάλι ένα µηδέν. Μία περιστροφή, S(1:0)= “10”, απαιτεί το
ψηφίο που εισέρχεται να ισούται µε το ψηφίο που εξέρχεται.. Τέλος, µία περιστροφή
µε κρατούµενο, S(1:0)= “11”, απαιτεί το ψηφίο που εισέρχεται να είναι το
κρατούµενο που παράχθηκε από την προηγούµενη πράξη. Έτσι, η έξοδος του flipflop κρατουµένου τροφοδοτείται και στις δύο άκρες του ολισθητή. Επίσης, το ψηφίο
εξόδου, το οποίο µπορεί να είναι το δεξιότερο -data(0)- ή το αριστερότερο -data(15)-,
πρέπει να µπορεί να περνάει στο flip-flop κρατουµένου. Αυτό εξασφαλίζεται από τον
2-σε-1 πολυπλέκτη muxSO του οποίου σήµα επιλογής είναι το S(3) (σε συµφωνία µε
τον Πίνακα 5). Σηµειώνεται ότι το σήµα επιλογής S(3:0) του τροποποιηµένου
ολισθητή οδηγείται από το σήµα FS(3:0), κάθε bit αντίστοιχα.
Ο ολισθητής µπορεί να δώσει υπερχείλιση (V=’1’), µόνο στην περίπτωση της
αριστερής αριθµητικής µετατόπισης (S=“1001”), όταν µετά την ολίσθηση δεν
διατηρείται η τιµή του προσήµου.

ΣΧΗΜΑ 28 : Ο Τροποποιηµένος Ολισθητής (LS)
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3.1.1.2 .3 Μονάδα Κορεσµού
Όταν έχουµε υπερχείλιση, το αποτέλεσµα είναι πολύ διαφορετικό από το
αναµενόµενο. Η µονάδα κορεσµού (saturation unit) ενεργοποιείται σε περίπτωση
υπερχείλισης και παρέχει µια τιµή η οποία εξακολουθεί να είναι λάθος, όµως είναι
πιο κοντά στην σωστή. Το πλεονέκτηµα που παρέχει η µονάδα κορεσµού γίνεται
εµφανές σε περιπτώσεις επεξεργασίας δεδοµένων όπου η εξοµάλυνση ενός
σφάλµατος υπερχείλισης µπορεί να δώσει αισθητά καλύτερο αποτέλεσµα όπως
παραδείγµατος χάριν κατά την επεξεργασία αρχείων ήχου. Για να γίνει περισσότερο
κατανοητό το παράδειγµα θεωρούµε ένα µουσικό κοµµάτι. Κάποια στιγµή, η
αναµενόµενη νότα βρίσκεται τόσο “ψηλά” που προκαλείται υπερχείλιση. Έτσι, αντί
για µια πολύ “ψηλή” νότα θα ακούσουµε µια πολύ “χαµήλη” νότα και το σφάλµα
υπερχείλισης θα γίνει αισθητό. Αν υπάρχει µια µονάδα κορεσµού αυτή θα δώσει,
απλά, την υψηλότερη νότα που µπορεί να δοθεί (κόρος) η οποία αν και θα είναι
λάθος, θα είναι πιο κοντά στην αναµενόµενη. Έτσι το σφάλµα εξοµαλύνεται.
Η µονάδα κορεσµού συντίθεται από τέσσερις 2-σε-1 πολυπλέκτες. Εφόσον η
ΚΜΕ επεξεργάζεται προσηµασµένους δεκαεξαψήφιους αριθµούς σε συµπλήρωµα
του δύο, στον θετικό κόρο έχουµε τη δεκαεξαδική τιµή 7FFF ενώ στον αρνητικό
κόρο την τιµή 8000.

ΣΧΗΜΑ 29 : Η Μονάδα Κορεσµού(QII)
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Ο πολυπλέκτης muxAluVval επιλέγει την κατάλληλη τιµή κόρου όταν το
αποτέλεσµα προέρχεται από την Αριθµητική/Λογική Μονάδα. Παρατηρώντας τον
Πίνακα 2 βλέπουµε ότι όταν έχουµε υπερχείλιση σε εντολή ενός τελεστέου (ο οποίος
βρίσκεται πάντα στη λεωφόρο Α) τότε αν αυτός είναι θετικός µπορούµε να έχουµε
µόνο θετικό κόρο ενώ αν είναι αρνητικός µπορούµε να έχουµε µόνο αρνητικό κόρο.
Αν έχουµε υπερχείλιση σε εντολή δύο τελεστέων τότε αυτοί θα πρέπει να είναι
οµόσηµοι. Επειδή η περίπτωση, όπου οι δύο τελεστέοι είναι ετερόσηµοι, είναι
αδιάφορη, εφόσον τότε δεν µπορούµε να έχουµε υπερχείλιση, αρκούµαστε στον ένα
από τους δύο τελεστέους και επιλέγουµε αυτόν στη λεοφώρο Α. Έτσι και σε αυτήν
την περίπτωση αν αυτός είναι θετικός µπορούµε να έχουµε µόνο θετικό κόρο ενώ αν
είναι αρνητικός µπορούµε να έχουµε µόνο αρνητικό κόρο. Οι παραπάνω σκέψεις µας
οδηγούν στο να βάλουµε σαν σήµα επιλογής του πολυπλέκτη το πρόσηµο του
τελεστέου που προέρχεται από τη λεωφόρο Α.
Ο πολυπλέκτης muxShVval επιλέγει την κατάλληλη τιµή κόρου όταν το
αποτέλεσµα προέρχεται από τον Ολισθητή. Όπως έχει σηµειωθεί παραπάνω, η µόνη
πράξη που εκτελείται από τον ολισθητή και µπορεί να καταλήξει σε υπερχείλιση είναι
η αριστερή αριθµητική ολίσθηση. ∆εδοµένου ότι αυτή η πράξη, όταν εκτελείται κατά
ένα ψηφίο, ισοδυναµεί µε διπλασιασµό, συµπεραίνουµε ότι όταν ο τελεστέος στον
οποίο εφαρµόζεται αυτή είναι θετικός µπορούµε να έχουµε µόνο θετικό κόρο ενώ αν
είναι αρνητικός µπορούµε να έχουµε µόνο αρνητικό κόρο. Βέβαια, εφόσον ο
ολισθητής µπορεί να επεξεργάζεται έναν τελεστέους µόνο όταν αυτός προέρχεταιι
από τη λεωφόρο Β, βάζουµε σαν σήµα επιλογής του πολυπλέκτη το πρόσηµο του
τελεστέου αυτού.
Ο πολυπλέκτης muxVval επιλέγει την κατάλληλη τιµή κόρου µε βάση το αν
αυτή προέρχεται από την ALU ή τον ολισθητή. Φυσικά το σήµα επιλογής αυτού του
πολυπλέκτη είναι το FS(4).
Τέλος, εφόσον για να ενεργοποιηθεί η µονάδα κορεσµού πρέπει να ανιχνευθεί
υπερχείλιση στη Μονάδα Συναρτήσεων, υπάρχει ο πολυπλέκτης muxResult. Αυτός ο
πολυπλέκτης περνά στην έξοδο της µονάδας κορεσµού, και τελικά στην έξοδο της
µονάδας συναρτήσεων, την τιµή κόρου που έχει επιλεγεί από τους προαναφερθείσες
πολυπλέκτες όταν το σήµα υπερχείλισης Overflow ισούται µε ‘1’.
Σηµειώνεται σε αυτό το σηµείο, ότι σε αντίθεση µε τη Μονάδα Συναρτήσεων,
η Μονάδα Ειδικών Συναρτήσεων δεν έχει µονάδα κορεσµού.
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3.1.1.3 Μονάδα Ειδικών Συναρτήσεων
Η Μονάδα Ειδικών Συναρτήσεων (στιγµιότυπο Special_Function_Unit της
συνιστώσας Special_Funct_Unit στον κώδικα) είναι το υποσύστηµα του επεξεργαστή
εκείνο που τον κάνει να χαρακτηρίζεται ως ειδικού σκοπού.
Οι κοινές εντολές, οι συναρτήσεις των οποίων υλοποιούνται από τη Μονάδα
Συναρτήσεων, απαιτούν πολλούς κύκλους ρολογιού για να εκτελεστούν. Όταν ένας
επεξεργαστής, όµως, χρησιµοποιείται για κάποια συγκεκριµένη λειτουργία, όπως
παραδείγµατος χάριν ψηφιακή επεξεργασία σήµατος (Digital Signal Processing) ή
επεξεργασία δεδοµένων που προέρχονται από ένα σύστηµα µετρήσεων, οι εντολές
που χρησιµοποιούνται για την αποπεράτωση αυτής της λειτουργίας είναι συνήθως οι
ίδιες. Για βελτιστοποίηση της απόδοσης του επεξεργαστή, ανιχνεύονται µικρά
υποσύνολα αυτών των εντολών, τα οποία παρουσιάζουν µεγαλύτερη συχνότητα
εµφάνισης κατά την εκτέλεση της λειτουργίας. Η εντολές αυτών των υποσυνόλων
“ενώνονται” για να συνθέσουν τις ειδικές εντολές. Οι ειδικές εντολές επίσης µπορούν
να υλοποιούν µε συνδυαστική λογική πράξεις οι οποίες θα απαιτούσαν επανάληψη
των ίδιων εντολών ή πιο σύνθετες εντολές οι οποίες θα απαιτούσαν πολλούς κύκλους
ρολογιού για να εκτελεστούν αν υλοποιούνταν µε χρήση µικροκώδικα (βλ. Κεφ. 4).
Οι ειδικές εντολές, εφόσον υλοποιούνται µε συνδυαστική λογική, εκτελούνται
κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ρολογιού. Το µειονέκτηµα είναι ότι η µονάδα ειδικών
συναρτήσεων προσθέτει µία επιπλέον, συνήθως σηµαντική, πρόσθετη καθυστέρηση
στο κρίσιµο µονοπάτι (critical path). Φυσική συνέπεια αυτού είναι ότι η ελάχιστη
περίοδος ρολογιού αυξάνεται, οπότε η µέγιστη συχνότητα στην οποία µπορεί να
λειτουργήσει ο επεξεργαστής ελαττώνεται. Στην περίπτωση των ειδικών
επεξεργαστών, όµως, η συχνότητα λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µέτρο σύγκρισης,
όταν η σύγκριση γίνεται µε έναν επεξεργαστή γενικού σκοπού αφού, όπως
αναφέρθηκε, αν και είναι µικρότερη, κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ρολογιού
εκτελούνται πάνω από µία “γενικές” εντολές. Παραδείγµατος χάριν, στον
επεξεργαστή που περιγράφουµε η ειδική εντολή της πρόσθεσης τεσσάρων τελεστέων
(add-add-add ) χρειάζεται πέντε κύκλους ρολογιού για να εκτελεστεί και ισοδυναµεί
µε τρεις διαδοχικές “γενικές” εντολές πρόσθεσης δύο τελεστέων οι οποίες απαιτούν
τριάντα κύκλους ρολογιού για να εκτελεστούν (δέκα κύκλους η καθεµία).
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Σηµαντικό σηµείο στη σχεδίαση ειδικών επεξεργαστών είναι η ανάπτυξη
εφαρµογών λογισµικού, όπως ένας µεταγλωττιστής ή ένας µεταφραστής, που να
υποστηρίζουν τις λειτουργίες αυτών. Στην παρούσα εργασία δεν έγινε ανάπτυξη
τέτοιων εφαρµογών αφού κάτι τέτοιο κρίθηκε ότι βρίσκεται περά από τα πλαίσια
αυτής.

ΣΧΗΜΑ 30 : Η Μονάδα Ειδικών Συναρτήσεων

Η µονάδα ειδικών συναρτήσεων του επεξεργαστή που υλοποιήθηκε έχει
γραφεί εξ’ ολοκλήρου µε περιγραφικό τρόπο γραφής κώδικα οπότε όλα της τα
συστατικά βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ιεραρχίας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι ένα
συνδυαστικό κύκλωµα.
Επειδή οι ειδικές εντολές απαιτούν την ύπαρξη µέχρι και τεσσάρων τελεστέων
οι οποίοι µπορούν να προέρχονται µόνο από το αρχείο καταχωρητών οι είσοδοι
τελεστέων της µονάδας ειδικών εντολών συνδέονται µε τις εξόδους του αρχείου. Τα
σήµατα ελέγχου είναι το SFS, το οποίο καθορίζει την ειδική εντολή προς εκτέλεση,
και το SH, το οποίο καθορίζει την κατεύθυνση ολίσθησης όταν η ειδική εντολή
περιέχει µετατόπιση. Η έξοδος δεδοµένων της µονάδας ειδικών εντολών συνδέεται
στο σήµα SFU_Status_sgn το οποίο περνάει τα αποτελέσµατα των ειδικών εντολών
στην είσοδο ‘1’ του πολυπλέκτη muxSF όπως φαίνεται στο σχήµα 13. Η δεύτερη
έξοδος SFU_out συνδέεται στο σήµα SFUmuxSF και περνά τα ψηφία κατάστασης
(status bits - Z,N,C,V) της µονάδας ειδικών συναρτήσεων στον πολυπλέκτη
κατάστασης muxSTATUS (Σχήµα 13).
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Οι ειδικές εντολές που υποστηρίζει η µονάδα ειδικών συναρτήσεων φαίνονται

στον Πίνακα 7. Όλες τους χρειάζονται πέντε κύκλους ρολογιού για να εκτελεστούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : Ειδικές Εντολές

Εντολή

Σύµβολο

SFS

SH

Έκφραση

Add-Add-Add

+++

000

xx

a+b+c+d

Add-Multiply

+MUL

001

xx

( a + b) ∗ c

Multiply-Add

MUL+

010

xx

( a ∗ b) + c

Add-Shift Right-Add

+SHRA+

011

01

Add-Shift Left-Add

+SHLA+

011

Multiply-Multiply

MULMUL

100

[(a

+ b) ∗ 2 −C ] + d

10

[(a

+ b) ∗ 2C ] + d

xx

a *b* c

x : αδιάφορος όρος

Για κάθε ειδική εντολή που περιέχει πρόσθεση υλοποιείται ένας αθροιστής
όπως

τον

αθροιστή

που

βρίσκεται

µέσα

στην

Αριθµητική/Λογική

Μονάδα

της

Μονάδας Συναρτήσεων. Ο υπολογισµός τον ψηφίων κατάστασης γίνεται, επίσης, µε
τον ίδιο τρόπο.
Για

κάθε

πολλαπλασιαστής

ειδική

εντολή

αυτόµατα

που

από

τα

περιέχει

πολλαπλασιασµό

εργαλεία

σύνθεσης

και

υλοποιείται

ένας

υλοποίησης

που

χρησιµοποιούµε. Ο υπολογισµός τον ψηφίων κατάστασης γίνεται, επίσης, µε τον ίδιο
τρόπο εκτός από το ψηφίο υπερχείλισης (overflow bit). Για τον υπολογισµό αυτό του
ψηφίο ο κώδικας έχει ως έξης :

1 V <= '0' when
2
(
3
(mult(2*bus_length-1 downto bus_length) = gnd) AND
4
(mult(bus_length-1) = '0')
AND
5
((a(bus_length-1) XOR b(bus_length-1)) = '0')
6
)
7
OR
8
(
9
(mult(2*bus_length-1 downto bus_length) = (NOT gnd)) AND
10
(mult(bus_length-1) = '1')
AND
11
((a(bus_length-1) XOR b(bus_length-1)) = '1')
12
)
13
else '1';
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Θεωρούµε το πολλαπλασιασµό a*b = mult και ότι gnd= “00...0” και bus_length το
πλάτος του διαύλου. Επίσης έχουµε αποφασίσει να κρατάµε τα bus_length λιγότερο
σηµαντικά ψηφία του γινοµένου (Least Significant Bits). Για να µην υπάρχει
υπερχείλιση θα πρέπει : Αν τα a και b είναι οµόσηµοι αριθµοί (γραµµή 5), τα
bus_length σηµαντικότερα ψηφία (Most Significant Bits) του γινοµένου να είναι όλα
µηδέν (γρ. 3), αφού αυτό σε αυτή την περίπτωση είναι θετικό, KAI το πρόσηµό του
να είναι συν (µηδέν) (γρ. 4) Ή (γρ. 7) αν τα a και b είναι ετερόσηµοι αριθµοί
(γραµµή 11), τα bus_length σηµαντικότερα ψηφία
γινοµένου να

(Most Significant Bits) του

είναι όλα ένα (γρ. 9), αφού αυτό σε αυτή την περίπτωση είναι

αρνητικό, KAI το πρόσηµό του να είναι πλην (ένα) (γρ. 10).
Για κάθε ειδική εντολή που περιέχει µετατόπιση υλοποιείται ένας ολισθητής
αυτόµατα από τα εργαλεία σύνθεσης και υλοποίησης που χρησιµοποιούµε. Ο
υπολογισµός τον ψηφίων κατάστασης γίνεται και πάλι µε τον ίδιο τρόπο εκτός από το
ψηφίο υπερχείλισης το οποίο γίνεται ‘1’ σε περίπτωση αλλαγής του προσήµου µετά
την ολίσθηση. Ο υπολογισµός του ψηφίου υπερχείλισης σε αυτό το σηµείο γίνεται
αποκλειστικά για λόγους πληρότητας αφού η σχεδίαση έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο
ώστε ακόµα και σε περίπτωση αριστερής αριθµητικής µετατόπισης να µην είναι
δυνατόν να έχουµε υπερχείλιση. Αυτό έχει επιτευχθεί µε την υλοποίηση της
αριστερής αριθµητικής µετατόπισης µε διατήρηση του προσήµου στο αποτέλεσµα
που δίνει η πράξη αυτή. Επειδή κάθε ειδική εντολή συντίθεται, όπως είδαµε
παραπάνω, από πιο στοιχειώδεις, θα πρέπει το ψηφίο υπερχείλισής της να γίνει ‘1’ αν
γίνει ‘1’ οποιοδήποτε από τα ψηφία υπερχείλισης των στοιχειωδών πράξεων. Έτσι, τα
επιµέρους σήµατα υπερχείλισης µπαίνουν σαν είσοδοι σε µια πύλη OR η οποία έχει
σαν έξοδο το σήµα υπερχείλισης της ειδικής εντολής η οποία εκτελείται. Τα
αποτελέσµατα όλων των πράξεων, όπως και τα ψηφία καταστάσεως τους µπαίνουν
σαν είσοδοι σε πολυπλέκτες µε σήµα επιλογής

το SFS οπότε τα κατάλληλα

επιλέγονται και περνούν στις εξόδους της Μονάδας Ειδικών Συναρτήσεων στο τέλος
εκτέλεσης της κάθε ειδικής µικροεντολής.
Σηµειώνεται σε αυτό το σηµείο ότι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Π. 26) υπάρχει υπό
µορφή σχολίων ο κώδικας µε τον οποίο θα µπορούσε να υλοποιηθεί και η πράξη της
διαίρεσης (το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης ξεχωριστά). Επιλέχθηκε όµως να
µην προσθέσουµε στον επεξεργαστή αυτή τη δυνατότητα επειδή ελάττωνε αισθητά τη
µέγιστη συχνότητα λειτουργίας του (από 16,33MHz σε 11,18 MHz) λόγω των
µεγάλων απαιτήσεων που είχε σε υλικό (hardware resourses) για να υλοποιηθεί.
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3.1.1.4 Καταχωρητής Καταστάσεως
Ο Καταχωρητής Καταστάσεως (Program Status Register - PSR) συντίθεται
από πέντε ξεχωριστά flip-flop εκ των οποίων τα τέσσερα είναι τύπου D µε είσοδο
ασύγχρονου µηδενισµού και είσοδο φόρτωσης (στιγµιότυπα της συνιστώσας
Dff_load_en_asynch). Τα flip-flop και κάποιοι βοηθητικοί πολυπλέκτες συνθέτουν τη
δοµή του καταχωρητή καταστάσεως (στιγµιότυπο PSR_structure της συνιστώσας
PSR_Component στον κώδικα) η οποία φαίνεται παρακάτω.

ΣΧΗΜΑ 31 : Η ∆οµή του Καταχωρητή Καταστάσεως (LS)

Η λειτουργία του είναι, όπως φαίνεται από το όνοµα του, να αποθηκεύει τα
ψηφία κατάστασης κάθε εντολής (status bits) που εκτελείται, όταν φυσικά αυτή τα
επηρεάζει, και οι τιµές των οποίων χρησιµοποιούνται για λήψη αποφάσεων κατά τη
ροή ενός προγράµµατος. Επίσης, ο καταχωρητής κατάστασης, πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να φορτώνει δεδοµένα (τα πέντε λιγότερο σηµαντικά ψηφία) από τη
λεωφόρο D. Αυτό χρειάζεται στην περίπτωση των εντολών Επιστροφή από
Υπορουτίνα (Return from Procedure - RET) και Επιστροφή από ∆ιακοπή (Return
from Interrupt - RTI) κατά τις οποίες ο PSR πρέπει να φορτώσει τα ψηφία
καταστάσεως που είχαν αποθηκευθεί στη µνήµη λίγο πριν µεταφερθεί το πρόγραµµα
στην εκτέλεση της υπορουτίνας ή της ρουτίνας εξυπηρέτησης της διακοπής,
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αντίστοιχα. Η µνήµη συνδέεται µε τον PSR τελικά µέσω της λεωφόρου D (Σχήµατα
11-12-13). Έτσι, η είσοδος του καθενός από τα flip-flop του PSR συνδέεται µε την
έξοδο ενός 2-σε-1 πολυπλέκτη, ξεχωριστού για κάθε flip-flop. Αυτοί οι πολυπλέκτες
ελέγχονται όλοι από το σήµα LoadPSR και περνούν στις εισόδους των αντίστοιχων
flip-flop τις τιµές από τη λεωφόρο D όταν αυτό είναι ‘1’ και τις τιµές των ψηφίων
κατάστασης της µονάδας συναρτήσεων ή της µονάδας ειδικών συναρτήσεων όταν
αυτό είναι ‘0’. Η φόρτωση (load enable - load_ff) του καθενός από τα flip-flop
καταστάσεως : Zff (µηδενικού αποτελέσµατος), Nff (αρνητικού αποτελέσµατος), Cff
(κρατουµένου) και Vff(υπερχείλισης) µε τα δεδοµένα που βρίσκονται στις εισόδους
τους ελέγχεται από τις εισόδους ελέγχου φόρτωσης

EnZ, EnN, EnC και EnV

αντίστοιχα. Ενώ τα ΕnZ και EnC προέρχονται κατευθείαν από τη µονάδα ελέγχου
EnN και EnV οδηγούνται από τα σήµατα

EnN_carry και EnV_carry για να

επιτρέπεται η φόρτωση των αντίστοιχων flip-flop κατά τις εντολές ADDC και SUBB
αλλά όχι κατά τις εντολές περιστροφής µε κρατούµενο (βλ. Π. 45).
Σηµειώνεται ότι η είσοδος του flip-flop υπερχείλισης (Vff) είναι ξεχωριστή
από τις εισόδους των άλλων flip-flop κατάστασης γιατί η σηµαία υπερχείλισης µπορεί
να “σηκωθεί” κατά τη διάρκεια µιας υπορουτίνας και για να µπορεί αυτό το ‘1’ να
ανιχνευθεί, το σήµα υπερχείλισης που οδηγεί την είσοδο υπερχείλισης VD_sgn του
PSR_structure δεν προέρχεται οπό τον muxStatus αλλά από τη δοµή του καταχωρητή
µικροπρογράµµατος (MSTS_structure)(παρακάτω).
Το πέµπτο flip-flop του PSR, ΕΙff (Enable interrupt flip-flop) δεν έχει τα
χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν παραπάνω. Είναι στιγµιότυπο της συνιστώσας
Dff_load_en_NOT_reset δηλαδή είναι ένα flip-flop τύπου D µε είσοδο φόρτωσης και
ασύγχρονη είσοδο ενεργοποίησης (preset). Όταν πριν την αρχή του προγράµµατος
προς εκτέλεση όλα τα flip-flop του επεξεργαστή µηδενίζονται (Master Reset=‘1’), το
EΙff δίνει σαν έξοδο ‘1’ αφού το σήµα Master Reset συνδέεται στην είσοδο
ενεργοποίησης αυτού. Όταν η έξοδος του EΙff είναι ‘1’ ένα εξωτερικό σήµα διακοπής
µπορεί να διακόψει το πρόγραµµα, ενώ όταν είναι ‘0’ δεν µπορεί. Αυτό συµβαίνει
γιατί ο επεξεργαστής που υλοποιήθηκε υποστηρίζει µόνο διακοπές ενός επιπέδου
δηλαδή δεν µπορεί να διακοπεί η ρουτίνα εξυπηρέτησης µιας διακοπής για να
εξυπηρετηθεί µία δεύτερη αφού όπως θα δούµε αργότερα µία από της µικροεντολές
της ρουτίνας αντιµετώπισης διακοπών µηδενίζει την έξοδο του EΙff. Αυτός ο
µηδενισµός δεν γίνεται µε µία είσοδο µηδενισµού (reset) αλλά µε τη φόρτωση ενός
µηδενικού από τον καταχωρητή R0 µέσω της λεωφόρου D.
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3.1.1.5 Καταχωρητής Μικροκαταστάσεως

Ο Καταχωρητής Μικροκαταστάσεως (Microstatus Register - MSTS) είναι
ένας τετράµπιτος καταχωρητής µε είσοδο ασύγχρονου µηδενισµού και είσοδο
επίτρεψης φόρτωσης (στιγµιότυπο MSTS της συνιστώσας load_register_4_en_asynch
στον κώδικα). Στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο µε τον MSTS βρίσκονται άλλα δύο flip-flop
και µια πύλη OR των οποίων η λειτουργία περιγράφεται παρακάτω. Μαζί µε τον
MSTS συνθέτουν τη ∆οµή του Καταχωρητή Μικροκαταστάσεως (στιγµιότυπο
MSTS_structure της συνιστώσας MSTS_component στον κώδικα).
ΣΧΗΜΑ 32 : Η ∆οµή του Καταχωρητή Μικροκαταστάσεως

Η λειτουργία του MSTS είναι να αποθηκεύει τα ψηφία κατάστασης κάθε
µικροεντολής (microstatus bits) που εκτελείται και οι τιµές των οποίων
χρησιµοποιούνται

για

λήψη

αποφάσεων

που

ορίζουν

τη

ροή

ενός

µικροπρογράµµατος. Έτσι, µε τη βοήθεια αυτού του καταχωρητή γίνονται διαθέσιµες
οι τιµές των ψηφίων µικροκατάστασης, χωρίς να πειράζουµε τις αποθηκευµένες στον
PSR τιµές των ψηφίων κατάστασης. Για να διαχωρίσουµε τις µεν από τις δε, οι τιµές
του MSTS συµβολίζονται µε µικρά γράµµατα (z,n,c,v) ενώ οι οι τιµές του PSR
συµβολίζονται µε κεφαλαία γράµµατα (Z,N,C,V) (Σχήµα 13). Η είσοδος µηδενισµού
του MSTS συνδέεται στην είσοδο MSTS_Reset του MSTS_structure. Το σήµα
MSTS_Reset γίνεται ‘1’ όταν το Master_Reset είναι ‘1’ ή όταν φορτώνεται µια νέα
εντολή ώστε οι τιµές µικροκατάστασης να διατηρούνται στον MSTS κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της εντολής και να µηδενίζονται όταν φορτώνεται η επόµενη.
Η πύλη OR που υπονοείται εδώ δε φαίνεται στο Σχήµα 32 επειδή βρίσκεται στο
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ακριβώς παραπάνω ιεραρχικό επίπεδο (Σχήµα 14). Η είσοδος επίτρεψης φόρτωσης
του MSTS συνδέεται µε το σήµα EnMSTS το οποίο παράγεται από τη µονάδα
ελέγχου. Σηµειώνεται εδώ ότι όταν ενηµερώνεται ο MSTS, ενηµερώνονται και τα
τέσσερα ψηφία µικροκατάστασης, σε αντίθεση µε τον PSR όπου υπάρχει δυνατότητα
επιλογής των ψηφίων κατάστασης τα οποία πρόκειται να ενηµερωθούν στο τέλος
κάθε εντολής.
Η επιπρόσθετη, στον MSTS, λογική που φαίνεται στο Σχήµα 32 εξασφαλίζει
την, σε κάθε περίπτωση, σωστή ενηµέρωση του σήµατος υπερχείλισης που εισέρχεται
στον MSTS. Επίσης, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, µέσω της εξόδου Overflow της
MSTS_structure το σωστά ενηµερωµένο σήµα υπερχείλισης περνά στην
PSR_structure. Το πρόβληµα της εσφαλµένης ενηµέρωσης του σήµατος υπερχείλισης
προκύπτει σε περιπτώσεις όπου ο MSTS ενηµερώνεται παραπάνω από µια φορές
κατά τη διάρκεια της ίδιας εντολής, όπως συµβαίνει παραδείγµατος χάριν στην
αριστερή αριθµητική µετατόπιση. Μια πρώτη προσέγγιση αντιµετώπισης του
προβλήµατος είναι η τοποθέτηση ενός flip-flop που να ανιχνεύει και να αποθηκεύει
ένα σήµα υπερχείλισης µέχρι το τέλος της εντολής επειδή αν η σηµαία υπερχείλισης
σηκωθεί έστω και µία φορά κατά τη διάρκεια της εντολής, θα πρέπει να διατηρηθεί..
Σε αυτό το σηµείο όµως προκύπτει ακόµη ένα πρόβληµα. Ένας
“ψευδοπαλµός” (glitch) στην είσοδο flip-flop θα δώσει λάθος αποτελέσµατα. Ένας
“ψευδοπαλµός” είναι ένα λάθος αποτέλεσµα στοιχειώδους διάρκειας το οποίο
εµφανίζεται συνήθως στην έξοδο µιας πύλης όταν οι είσοδοι της έχουν κοινή
προέλευση. Αν τα µονοπάτια που θα ακολουθήσει το κοινό σήµα, µέχρι να φτάσει
στις εισόδους της πύλης περιέχουν διαφορετικό αριθµό πυλών, τα δύο σήµατα δε θα
φτάσουν ταυτόχρονα σε αυτήν. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής διαφοράς, η
πύλη είναι πιθανόν να δώσει λάθος αποτέλεσµα και αυτό καλείται ψευδοπαλµός.
Αυτό το πρόβληµα επιλύεται µε την εισαγωγή ενός δεύτερου flip-flop. Και τα δύο
flip-flop είναι τύπου D διέγερσης αρνητικού µετώπου (negative edge triggered). Έτσι,
η ανίχνευση της σηµαίας υπερχείλισης γίνεται κατά την αρνητική µετάβαση του
ρολογιού, οπότε ακόµη και αν υπάρχει ψευδοπαλµός αυτός αγνοείται, από το πρώτο
flip-flop (MSTS_VDff1) και διατηρείται µέχρι το τέλος της εντολής (το σήµα
µηδενισµού των δύο flip-flop είναι το ΙRen που ισούται µε ‘1’ όταν φορτώνεται µια
νέα εντολή) από το δεύτερο (MSTS_VDff2). Η πύλη OR εξασφαλίζει τη σωστή
ενηµέρωση του MSTS σε περίπτωση υπερχείλισης κατά τη διάρκεια µιας εντολής που
περιέχει κυκλική επανάληψη µικροεντολών (loop).
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3.1.2 Μονάδα Ελέγχου

Τα βασικά δοµικά συστατικά της Μονάδας Ελέγχου αναφέρθηκαν στην
παράγραφο §3.1 και φαίνονται πάνω αριστερά στο Σχήµα 13. Αυτά περιγράφονται
παρακάτω αναλυτικότερα.
Η λειτουργία της Μονάδας Ελέγχου (στιγµιότυπο CISC_Control_Unit της
συνιστώσας Control_Unit στον κώδικα) είναι να παρέχει τα σήµατα ελέγχου σε όλες
τις µονάδες του επεξεργαστή. Σε γενικές γραµµές, αυτό γίνεται ως έξης :
Μέρος της εντολής εισάγεται στον Αποκωδικοποιητή Εντολών (Instruction
Decoder). Με βάση τις εισόδους του αυτός αποφασίζει πια εντολή πρόκειται να
εκτελεστεί αµέσως µετά και τoν τρόπο διευθυνσιοδότησης των τελεστέων και του
αποτελέσµατός της. Η έξοδος του Αποκωδικοποιητή Εντολών εισάγεται έπειτα στη
Μονάδα Καθορισµού Ακολουθίας Μικροεντολών (Microsequencer). Μικροεντολές
είναι οι πιο στοιχειώδεις εντολές από τις οποίες συντίθεται µία εντολή προγράµµατος.
Η Μονάδα Καθορισµού Ακολουθίας Μικροεντολών µε βάση την έξοδο του
Αποκωδικοποιητή Εντολών καθορίζει ποια θα είναι η επόµενη µικροεντολή προς
εκτέλεση. Έπειτα, η έξοδος του Microsequencer συνδέεται στην είσοδο της Μνήµης
Ελέγχου (Control ROM) στην οποία είναι αποθηκευµένα τα βασικά σήµατα ελέγχου
για όλες τις µικροεντολές που είναι δυνατόν να εκτελεστούν. Αυτά τα βασικά σήµατα
ελέγχου είτε παρέχονται απευθείας είτε αφού περάσουν από κατάλληλη λογική
(λογικές πύλες ή τον Αποκωδικοποιητή ∆ιάφορων Πράξεων (ΜΟ Decoder) και
επιπλέον λογική).
ΣΧΗΜΑ 33 : Η Μονάδα Ελέγχου (LS)
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3.1.2.1 Μετρητής Προγράµµατος
Ο Μετρητής Προγράµµατος (Program Counter ) είναι ένας αύξων σύγχρονος
µετρητής µε δυνατότητα παράλληλης φόρτωσης. Η λειτουργία του είναι να παρέχει
την διεύθυνση της επόµενης εντολής προς εκτέλεση. Έτσι, όταν µια νέα εντολή
φορτώνεται, ο µετρητής προγράµµατος καθορίζει ποια θα είναι αυτή.
Ο PC µηδενίζεται στην αρχή του προγράµµατος και αυξάνεται κατά ένα για
να “δείξει” την επόµενη εντολή, όταν το σήµα ελέγχου του, CP, ισούται µε “01” ή
φορτώνει την διεύθυνση της επόµενης εντολής παράλληλα όταν το CP= “11”. Όταν
CP= “00” ή CP= “10” ο PC δεν αλλάζει τιµή.
Η υλοποίηση του µετρητή προγράµµατος θα µπορούσε να γίνει µε γνώστες
τεχνικές µε χρήση flip-flop τύπου D ή Τ όµως επειδή στην περίπτωση µας έχει µήκος
16 ψηφία, µια τέτοια υλοποίηση θα µπορούσε να εµφανίσει προβλήµατα χρονισµού.
Έτσι, προτιµούµε να τον υλοποιήσουµε µε χρήση ενός αθροιστή, ενός πολυπλέκτη
και ενός καταχωρητή. Ο αθροιστής αυξάνει την τιµή της εισόδου του, η οποία είναι η
έξοδος του καταχωρητή, κατά ένα. Όταν το CP(1)=‘0’ ο 2-σε-1 πολυπλέκτης
(στιγµιότυπο muxPC της συνιστώσας mux2to1_16 στον κώδικα) επιλέγει την έξοδο
του αθροιστή ενώ όταν CP(1)=‘1’ επιλέγει την τιµή που περιέχει η λεωφόρος D. Η
έξοδος του muxPC παρέχεται σαν είσοδος στον καταχωρητή (στιγµιότυπο PC_reg
της συνιστώσας load_register_16_en_asynch στον κώδικα) ο οποίος έχει ασύγχρονη
είσοδο µηδενισµού και είσοδο φόρτωσης. Ο PC_reg φορτώνεται µε την έξοδο του
πολυπλέκτη µόνο όταν CP(0)=‘1’.
ΣΧΗΜΑ 34 : Ο Μετρητής Προγράµµατος
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3.1.2.2 ∆είκτης Σωρού
Ο ∆είκτης Σωρού (Stack Pointer - SP) είναι ένας αύξων/φθίνων σύγχρονος
µετρητής µε δυνατότητα παράλληλης φόρτωσης. Η λειτουργία του είναι να “δείχνει”
πάντα το σηµείο προσπέλασης ή κορυφή (top) της σωρού. Η σωρός (ή στοίβα) είναι
ένα συνεχές τµήµα της µνήµης και χρησιµοποιείται για αποθήκευση ή ανάκτηση
δεδοµένων από τη µνήµη σε εντολές σωρού (stack instructions) όπως η ΄Ώθηση
(push), Εκτίναξη (pop) και κλήση ή επιστροφή από υπορουτίνα προγράµµατος ή
εντολές της ρουτίνας εξυπηρέτησης µιας διακοπής.
Στην αρχή του προγράµµατος αρχικοποιείται σε µια τιµή η οποία “δείχνει”
στο πάνω άκρο (βάση) της περιοχής της µνήµης η οποία είναι δεσµευµένη σαν
σωρός. Η σωρός αναπτύσσεται από µεγαλύτερες διευθύνσεις προς µικρότερες. Μόνο
από την κορυφή της σωρού µπορούν να προστεθούν ή να διαγραφούν αντικείµενα.
Για το λόγο αυτό, η σωρός ονοµάζεται και κατάλογος προώθησης προς τα κάτω
(pushdown list) ή κατάλογος τελευταίος µέσα πρώτος έξω (last-in-first-out, LIFO)
Κάθε φορά που δεδοµένα αποθηκεύονται στη σωρό η τιµή του SP µειώνεται κατά
ένα, ενώ κάθε φορά που δεδοµένα ανακτώνται από αυτήν, η τιµή του SP αυξάνεται
κατά ένα. Όταν το πρόγραµµα διακόπτεται, σε περίπτωση υπορουτίνας προγράµµατος
ή διακοπής, η διεύθυνση της επόµενης εντολής, που επρόκειτο να εκτελεστεί,
προωθείται στη σωρό, ώστε όταν αυτό επιστέψει, να συνεχίσει µετά από εκείνο το
σηµείο που σταµάτησε. Μια τεχνική η οποία χρησιµοποιείται συνήθως, αλλά όχι στον
επεξεργαστή που υλοποιήθηκε, για να επιταχυνθούν οι πράξεις µε τη σωρό είναι να
αποθηκεύεται ένας µικρός αριθµός από τα πρώτα στοιχεία της σωρού σε
καταχωρητές (hardware stack). Σε αυτήν την περίπτωση ο SP περιέχει τη διεύθυνση
του αµέσως επόµενου στοιχείου.
Στην περίπτωση µας, ο SP αρχικοποιείται στην τιµή “FFFF” (σε δεκαεξαδικό
σύστηµα), αφού η µνήµη έχει διευθύνσεις 16 ψηφίων, και αυξάνεται κατά ένα όταν
το σήµα ελέγχού του ST ισούται µε “101”, µειώνεται κατά ένα όταν το ST ισούται
µε “001” ή φορτώνει την διεύθυνση της επόµενης εντολής παράλληλα όταν το
ST=“Χ11”. Όταν ST=“ΧΧ0” ο SP δεν αλλάζει τιµή. Το Χ φυσικά σηµαίνει αδιάφορη
κατάσταση.
Η υλοποίηση του δείκτη σωρού θα µπορούσε να γίνει, όπως και στην
περίπτωση του µετρητή προγράµµατος, µε γνώστες τεχνικές µε χρήση flip-flop τύπου
D ή Τ. Επιλέγουµε, όµως, να τον υλοποιήσουµε µε χρήση ενός αθροιστή/αφαιρέτη,
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δύο πολυπλεκτών και ενός καταχωρητή. Ο αθροιστής/αφαιρέτης αυξάνει την τιµή της
εισόδου του, η οποία είναι η έξοδος του καταχωρητή, κατά ένα όταν το αριστερότερο
ψηφίο του ST, ST(2) ισούται µε ‘1’ ενώ την µειώνει κατά ένα όταν ST(2)=‘0’. Όταν
το ST(1)=‘0’ ο 2-σε-1 πολυπλέκτης (στιγµιότυπο muxSP της συνιστώσας
mux2to1_16 στον κώδικα) επιλέγει την έξοδο του αθροιστή/αφαιρέτη ενώ όταν
ST(1)=‘1’ επιλέγει την τιµή που προέρχεται από τη λεωφόρο D. Η έξοδος του muxPC
παρέχεται σαν είσοδος στον καταχωρητή (στιγµιότυπο SP_reg της συνιστώσας
register_SP στον κώδικα) ο οποίος έχει ασύγχρονη είσοδο ενεργοποίησης, για την
αρχικοποίηση του στην τιµή “FFFF” όταν Master_Reset=‘1’, και είσοδο φόρτωσης.
Ο SP_reg φορτώνεται µε την έξοδο του πολυπλέκτη µόνο όταν ST(0)=‘1’.

ΣΧΗΜΑ 35 : Ο ∆είκτης Σωρού

Άλλη µια περίπτωση που µπορεί να βρει εφαρµογή η χρήση σωρού είναι η
αποτίµηση πολύπλοκων εκφράσεων χρησιµοποιώντας τον αντίστροφο Πολωνικό
(reverse Polish ή postfix) συµβολισµό (π.χ. το a+(b*c) γίνεται abc*+). Μια postfix
έκφραση σαρώνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Αν το στοιχείο είναι µεταβλητή ή
σταθερά, το κάνουµε push στο σωρό. Αν το στοιχείο είναι τελεστής, κάνουµε pop τα
δύο επάνω αντικείµενα του σωρού, εκτελούµε την πράξη και κάνουµε push το
αποτέλεσµα. Όταν τελειώσει η σάρωση το αποτέλεσµα βρίσκεται στην κορυφή της
σωρού. Λόγω της απλότητας αυτού του αλγορίθµου, πολλοί µεταγλωττιστές
(compilers) παίρνουν µια έκφραση σε γλώσσα υψηλού επιπέδου (infix), την
µετατρέπουν σε συµβολισµό postfix και ύστερα δηµιουργούν τις εντολές µηχανής
από τον συµβολισµό αυτό. Η µετατροπή µιας infix έκφρασης σε έκφραση postfix
γίνεται επίσης πολύ πιο εύκολα µε χρήση σωρού.
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3.1.2.3 Καταχωρητής Εντολών

Ο Καταχωρητής Εντολών (Instruction Register - IR) είναι ένας καταχωρητής
16 ψηφίων µε ασύγχρονη είσοδο µηδενισµού και δυνατότητα παράλληλης φόρτωσης
(στιγµιότυπο IR της συνιστώσας load_register_16_en_asynch στον κώδικα).
Όποτε φορτώνεται µια νέα εντολή προς εκτέλεση (δηλαδή όταν το σήµα IRen,
που συνδέεται στην είσοδο επίτρεψης φόρτωσής του, ισούται µε ένα) το δυαδικό της
αντίστοιχο φορτώνεται παράλληλα στον καταχωρητή εντολών. Τα διάφορα πεδία της
εντολής οδηγούνται στα άλλα υποσυστήµατα του επεξεργαστή για να καθορίσουν το
ποια είναι η εντολή προς εκτέλεση (OPCODE), τον τρόπο διευθυνσιοδότησης των
τελεστέων της και του αποτελέσµατός της (MODE,S), τον αριθµό µετατοπίσεων σε
εντολές ολίσθησης (SHA) και τις διευθύνσεις των τελεστέων (DST, SRC, SRC2,
SRC3) και του αποτελέσµατος (DST). Τα OPCODE, MODE και S οδηγούνται στον
Αποκωδικοποιητή Εντολών ενώ τα υπόλοιπα οδηγούνται στο αρχείο καταχωρητών.
Τα MODE και S επίσης οδηγούνται στον πολυπλέκτη muxMODE_S (βλ. παρακάτω).
ΣΧΗΜΑ 36 : Ο Καταχωρητής Εντολών
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3.1.2.4 Αποκωδικοποιητής Εντολών
Ο Αποκωδικοποιητής Εντολών (Instruction Decoder), όπως φαίνεται από το
όνοµα του, αποκωδικοποιεί τον δυαδικό κώδικα κάθε εντολής και παράγει τις
διευθύνσεις της µνήµης ελέγχου (Control ROM) βάση των σηµάτων ελέγχου του και
των πεδίων της εντολής που προέρχονται από τον καταχωρητή εντολών.
Χρησιµοποιώντας τα σήµατα ελέγχου, µπορούν να παραχθούν διαφορετικές
διευθύνσεις της µνήµης ελέγχου για τις ίδιες τιµές των πεδίων της εντολής. Αυτό
επιτρέπει σε συγκεκριµένες µικρορουτίνες να εκτελούνται σε συγκεκριµένα σηµεία
κατά την εκτέλεση µιας δεδοµένης εντολής.

ΣΧΗΜΑ 37 : Ο Αποκωδικοποιητής Εντολών

Το σήµα ελέγχου ΜΜ καθορίζει ποιο από τα πεδία της εντολής λαµβάνεται
υπόψη στον καθορισµό της διεύθυνσης της επόµενης µικροεντολής. Εάν το ΜΜ είναι
ίσο µε “00” χρησιµοποιούνται τα αριστερότερα τρία ψηφία (µε ένα ‘0’ δεξιά τους για
να διατηρείται το ίδιο µήκος µε τα άλλα πεδία) του πεδίου OPCODE, εάν είναι ίσο
µε “01” χρησιµοποιούνται τα δεξιότερα τέσσερα ψηφία του πεδίου OPCODE ενώ αν
ισούται µε “10” ή “11” χρησιµοποιούνται τα πεδία MODE και S. ∆εδοµένου ότι
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υπάρχουν τρία ψηφία OPCODE που µπορούν να πάρουν αυθαίρετες τιµές για
ΜΜ=“00”, οκτώ διαφορετικές διευθύνσεις µπορούν να καθοριστούν. Παροµοίως,
υπάρχουν τέσσερα ψηφία (είτε µέρος του OPCODE, είτε συνδυασµός των πεδίων
MODE και S) που µπορούν να πάρουν αυθαίρετες τιµές όταν το ΜΜ είναι διάφορο
του µηδενός οπότε δεκαέξι διαφορετικές διευθύνσεις µπορούν να καθοριστούν.
Επειδή στην περίπτωση εντολών ολίσθησης και περιστροφής, το µήκος του πεδίου
MODE µικραίνει (από τρία ψηφία γίνεται δύο) και η θέση του πεδίου αυτού και του S
αλλάζει (Σχήµα 36) για να γίνει πεδίο του αριθµού µετατοπίσεων SHA τέσσερα bits
και να µπορούν να γίνουν µέχρι και δεκαέξι µετατοπίσεις, στην περίπτωση αυτή τρία
ψηφία µπορούν να πάρουν αυθαίρετες τιµές οπότε οκτώ διαφορετικές διευθύνσεις
µπορούν να καθοριστούν. Η επιλογή στην παραπάνω περίπτωση γίνεται από τον
πολυπλέκτη muxMODE_S, του οποίου η έξοδος συνδέεται στην είσοδο MODE_S
του αποκωδικοποιητή εντολών, και ο οποίος δεν φαίνεται στο Σχήµα 13.
Το πεδίο περιοχής µικροπρογράµµατος MR ορίζει διαφορετικές οµάδες
διευθύνσεων για ίδιες τιµές των πεδίων που προέρχονται από τον IR. Παραδείγµατος
χάριν, όταν ΜΜ=“01” πρέπει να οριστούν οµάδες διευθύνσεων, των οποίων οµάδων
οι διευθύνσεις που τις συνθέτουν να ορίζονται από τα δεξιότερα τέσσερα ψηφία του
πεδίου OPCODE. Το πεδίο MR επιτρέπει στην µικροεντολή να επιλέξει µία από
αυτές τις οµάδες διευθύνσεων. ∆εδοµένου ότι αυτό το πεδίο έχει τρία ψηφία, µέχρι
οκτώ διακριτές οµάδες διευθύνσεων µπορούν να επιλεγούν για κάθε µία από τις
τέσσερις τιµές που µπορεί να πάρει το ΜΜ.
Η υλοποίηση του αποκωδικοποιητή εντολών, του οποίου το σύµβολο φαίνεται
στο Σχήµα 37(α), γίνεται χρησιµοποιώντας τον τετραπλό 4–σε–1 πολυπλέκτη Μ
(στιγµιότυπο muxM της συνιστώσας mux4to1_4bit στον κώδικα) και µια µνήµη
ROM, όπως φαίνεται στο σχήµα 37(β). Η Μνήµη Χαρτογράφησης (στιγµιότυπο
MappingROM της συνιστώσας mapping_ROM στον κώδικα) έχει τρεις εισόδους
(MM:2 bits,MR:3 bits και την έξοδο του πολυπλέκτη M:muxMmapROM:4 bits σύνολο εισόδων : 9 bits) και µία έξοδο (8 bits) η οποία συνδέεται µε την έξοδο του
αποκωδικοποιητή εντολών. Έτσι, το µέγεθος της είναι 512x8 (512=29). Η λειτουργία
της είναι ανάλογα µε τις τιµές των εισόδων της, να δίνει στην έξοδό της τη διεύθυνση
της µικροεντολής στην οποία θα µεταπηδήσει το µικροπρόγραµµα (Το αν θα γίνει
αυτή η µεταπήδηση ορίζεται απο την Μονάδα Καθορισµού Ακολουθίας
Μικροεντολών). Η έξοδος της είναι η δυαδική πληροφορία µήκους 8 bit η οποία
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είναι αποθηκευµένη στη διεύθυνση που συνθέτουν αν ενωθούν σε σειρά οι είσοδοί
της (ΜΜ||ΜR||muxMmapROM).
Όσον αφορά τη διαδικασία σχεδίασης, πρώτα ορίστηκε το περιεχόµενο της
µνήµης ελέγχου, δηλαδή όλες οι δυνατές µικρορουτίνες και η θέση τους µέσα σε
αυτήν και έπειτα ορίστηκε το περιεχόµενο της Mapping ROM βάση της συσχέτισης
αυτών µε τα πεδία του καταχωρητή εντολών ξεχωριστά για κάθε µικρορουτίνα.
Αν και έχουµε επιλέξει µία µνήµη ROM για τη διαδικασία αποκωδικοποίησης, θα µπορούσε επίσης να χρησιµοποιηθεί λογική πυλών ή ένας άλλος τύπος
chip LSI (µεγάλης κλίµακας ολοκλήρωσης-Large Scale Integration) που λέγεται
“Προγραµµατιζόµενη Λογική Παράταξη” (Programmable Logic Array - PLA) για να
γλιτώσουµε τους πολλούς αδιάφορους όρους της ROM (282 από τις 512), δηλαδή να
µην υλοποιηθούν διευθύνσεις τις ROM που δεν χρησιµοποιούνται ποτέ.
Σηµειώνεται σε αυτό το σηµείο ότι το εργαλείο υλοποίησης Quartus II
υλοποιεί την Mapping ROM µε πολλά στοιχειώδη συνδυαστικά κυκλώµατα
(Adaptive Logic Module - ALM, LCELL_COMB στο σχήµα). Ο τρόπος υλοποίησης
φαίνεται ενδεικτικά παρακάτω (όπως φαίνεται στον Technology Map Viewer του
Quartus II - ένα µέρος του έχει ενδεικτικά µεγεθυνθεί).

ΣΧΗΜΑ 38 : Υλοποίηση της Mapping ROM από το Quartus II
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3.1.2.5 Μονάδα Καθορισµού Ακολουθίας Μικροεντολών

Η Μονάδα Καθορισµού Ακολουθίας Μικροεντολών (Microsequencer) είναι η
“καρδιά” της µονάδας ελέγχου. Το όνοµα της φανερώνει τη λειτουργία της.
Η

Μονάδα

Καθορισµού

Ακολουθίας

Μικροεντολών

περιέχει

δύο

καταχωρητές : τον καταχωρητή διεύθυνσης ελέγχου (Control Address Register-CAR)
και τον καταχωρητή υπορουτίνας διακλάδωσης (Subroutine Branch Register-SBR).
ΣΧΗΜΑ 39 : Η Μονάδα Καθορισµού Ακολουθίας Μικροεντολών

O καταχωρητής διεύθυνσης ελέγχου είναι ο µετρητής προγράµµατος για το
πρόγραµµα µικροεντολών (µικροπρόγραµµα), όπως αντίστοιχα είναι ο PC για το
πρόγραµµα εντολών. Ο CAR αυξάνεται κατά ένα για να “δείξει” την ακριβώς
επόµενη µικροεντολή ή φορτώνει τη διεύθυνση της παράλληλα. Με παράλληλη
φόρτωση, η διεύθυνση της επόµενης µικροεντολής µπορεί να πάρει οποιαδήποτε
δυνατή τιµή και µπορεί να προέρχεται από τρεις διαφορετικές πηγές.
Όπως τα προγράµµατα έχουν υποπρογράµµατα, έτσι και οι µικρορουτίνες
έχουν υπορουτίνες. Για να διακρίνουµε τις µεν από τα δε, καλούµε τις υπορουτίνες
του µικροπρογράµµατος µικρο-υπορουτίνες (microsubroutines). Ο καταχωρητής
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υπορουτίνας διακλάδωσης χρησιµοποιείται για να αποθηκεύει την τιµή της
διεύθυνσης της επόµενης µικροεντολής όταν το µικροπρόγραµµα διακόπτεται από
µια µικρο-υπορουτίνα. Αυτή η διεύθυνση ανακτάται στο τέλος της µικρουπορουτίνας προκειµένου να επιστρέψει η εκτέλεση του µικροπρογράµµατος στην
µικροεντολή που επρόκειτο να εκτελεστεί όταν κλήθηκε η µικρο-υπορουτίνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : Τα σήµατα ελέγχου MC και LS
∆υαδικοί Κωδικοί
Πράξη
Συµβολισµός
MC
LS
Αύξηση του CAR κατά ένα
NXT
00
Χ
Επιστροφή από Υπορουτίνα
RET
01
Χ
Παράλληλη Φόρτωση του CAR
MAP
10
Χ
Μεταπήδηση του µικροπρογράµµατος στη
BR
11
0
διεύθυνση που ορίζει το πεδίο NA όταν ST=1
Κλήση Υπορουτίνας στη διεύθυνση που ορίζει
CALL
11
1
το πεδίο NA όταν ST=1
O Πίνακας 9 δίνει βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία του
microsequencer, αφού το πεδίο MC καθορίζει την πηγή της διεύθυνσης της επόµενης
µικροεντολής που θα εµφανιστεί στον CAR. Όταν MC=“00”, το περιεχόµενο του
CAR αυξάνεται κατά ένα για να δείξει την επόµενη, στη σειρά, µικροεντολή. Όταν
MC=“01”, η επόµενη διεύθυνση προέρχεται από τον SBR, ο οποίος, όπως έχει
αναφερθεί, κρατά την διεύθυνση επιστροφής για µια µικρο-υπορουτίνα. Όταν
MC=“10”, η επόµενη διεύθυνση καθορίζεται από τον αποκωδικοποιητή εντολών,
δηλαδή από την έξοδο της Mapping ROM. Ο αποκωδικοποιητής εντολών µπορεί να
εκτελέσει µια µεταπήδηση (διακλάδωση χωρίς συνθήκη - Jump) ή µια διακλάδωση
υπό συνθήκη (conditional branch) βάση των τιµών του πεδίου OPCODE ή των
πεδίων MODE και S, όπως έχει περιγραφεί στην προηγούµενη παράγραφο. Όταν
MC=“11”, και πάλι γίνεται µια µεταπήδηση ή µια διακλάδωση υπό συνθήκη, όµως σε
αυτήν την περίπτωση αυτή γίνεται στη διεύθυνση που ορίζει το οκτάµπιτο πεδίο ΝΑ
της µικροεντολής (βλ. §3.1.2.6 ). Εάν η συνθήκη δεν ικανοποιείται ο CAR απλά
αυξάνεται κατά ένα. Έτσι, όταν MC=“11” και επιπλέον LS=‘1’, η αυξηµένη κατά ένα
τιµή του CAR, που είναι η διεύθυνση επιστροφής από µικρο-υπορουτίνα,
αποθηκεύεται στον SBR. ∆εδοµένου ότι υπάρχει µόνο ένας τέτοιος καταχωρητής
και κανένας άλλος τρόπος να αποθηκευτεί το περιεχόµενό του αλλού, µόνο κλήσεις
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µικρο-υπορουτινών ενός επιπέδου επιτρέπονται. Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να
έχουµε φωλιασµένες µικρο-υπορουτίνες, η µία µέσα σε µια άλλη. Όταν MC=“11” και
επιπλέον LS=‘0’, η µεταπήδηση γίνεται, χωρίς συνθήκη, στη διεύθυνση που ορίζει το
πεδίο ΝΑ. Όταν η τιµή του MC είναι διάφορη του “11”, η τιµή του LS είναι
αδιάφορη. Σηµειώνεται ότι όταν MC=“11” αποτρέπεται η εγγραφή δεδοµένων στο
αρχείο καταχωρητών, αφού σε αυτήν την περίπτωση η µικροεντολή προς εκτέλεση
γίνεται για τον καθορισµό της διεύθυνσης της επόµενης µικροεντολής και δεν
παράγουν αποτελέσµατα προς αποθήκευση στο αρχείο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10 : Τα σήµατα ελέγχου PS και MS

PS

MS
∆υαδικός Σήµα Καταστάσεως Εξεταζόµενο
∆υαδικός
Συµβολισµός Κωδικός
Πράξη
Συµβολισµός Κωδικός σαν Συνθήκη
Αµετάβλητο Σήµα
TS
0
Σταθερά '1' για µεταπήδηση (χωρίς
BU
0000
Καταστάσεως
συνθήκη)
Συµπλήρωµα Σήµατος
CS
1
Σήµα Z (µηδέν) από τον PSR
BZ
0001
Κατάστασης
Σήµα Ν (αρνητικός) από τον PSR
BN
0010
Σήµα C (κρατούµενο) από τον PSR
BC
0011
Σήµα V (υπερχείλιση) από τον PSR
BV
0100
Σήµα EI (ενεργοποίηση διακοπής) από
EI
0101
τον PSR
Σήµα z (µηδέν) από τον MSTS
Bz
0110
Σήµα n (αρνητικός) από τον MSTS
Bn
0111
Σήµα c (κρατούµενο) από τον MSTS
Bc
1000
Σήµα v (υπερχείλιση) από τον MSTS
Bv
1001
Σήµα ∆ιακοπής INTS
BI
1010
Τα υπόλοιπα σήµατα ελέγχου του Μicrosequencer εµφανίζονται στον πίνακα
10. Το MS χρησιµοποιείται για επιλογή είτε µιας µεταπήδησης χωρίς συνθήκη είτε,
σε περίπτωση διακλάδωσης υπό συνθήκη, της συνθήκης βάση της οποίας θα γίνει η
διακλάδωση. Για MS=“0000”, η διακλάδωση ή η κλήση υπορουτίνας δε γίνεται υπό
συνθήκη. Για τις επόµενες πέντε τιµές του MS (1 ως 5) χρησιµοποιούνται τα
αντίστοιχα ψηφία που είναι αποθηκευµένα στα πέντε flip-flop του PSR - Z, N, C, V
και EI - ως συνθήκη. Για τις επόµενες τέσσερις τιµές του MS (6 ως 9)
χρησιµοποιούνται τα αντίστοιχα ψηφία που είναι αποθηκευµένα στα τέσσερα flipflop του MSTS - z, n, c, v - ως συνθήκη. Για την τελευταία τιµή του MS η συνθήκη
διακλάδωσης είναι το εξωτερικό σήµα διακοπής INTS.
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Το σήµα PS καθορίζει εάν η διακλάδωση γίνεται όταν η τιµή της συνθήκης
είναι 0 ή 1. Αν το PS είναι 0, η διακλάδωση γίνεται όταν η τιµή της συνθήκης είναι 1
ενώ αν το PS είναι 0, η διακλάδωση γίνεται όταν η τιµή της συνθήκης είναι 0.
Η υλοποίηση της µονάδας καθορισµού ακολουθίας µικροεντολών φαίνεται
στο Σχήµα 39. Η επιλογή της επόµενης διεύθυνσης µικροεντολής (µικροδιεύθυνσης)
µε προορισµό τον CAR γίνεται από τον 4-σε-1 πολυπλέκτη MUX C, του οποίου σήµα
ελέγχου είναι το MC. Η λειτουργία του φαίνεται στον Πίνακα 9. Η επιλογή της
συνθήκης διακλάδωσης, αν φυσικά υπάρχει συνθήκη, γίνεται, όπως φαίνεται στον
Πίνακα 10, από τον 11-σε-1 πολυπλέκτη MUX S (στιγµιότυπο muxS της συνιστώσας
mux11to1 στον κώδικα). Η έξοδος του MUX S εισάγεται σε µια πύλη
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-Ή (XOR) η οποία δίνει το συµπληρώµα της τιµής της, βάση της
τιµής του σήµατος PS (η πύλη XOR υλοποιεί τη λειτουργία του σήµατος PS η οπία
φαίνεται στον Πίνακα 10). Το σήµα ST, το οποίο είναι η έξοδος της πύλης, είναι το
σήµα επιλογής του 2-σε-1 πολυπλέκτη MUX R, ο οποίος επιλέγει µεταξύ της
διεύθυνσης που ορίζει το πεδίο NA της µικροεντολής (όταν ST=‘1’) και της
αυξηµένης κατά ένα τιµής του CAR, πραγµατοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο την
διακλάδωση.
Για να αποτρέψουµε την εγγραφή δεδοµένων στο αρχείο καταχωρητών για
µικροεντολές για τις οποίες MC=“11”,όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, εισάγουµε τα
δύο ψηφία του σήµατος MC σε µια πύλη ΟΧΙ-ΚΑΙ (NAND) της οποίας η έξοδος
είναι το σήµα RWE (Register file Write Enable) το οποίο ισούται µε µηδέν µόνο όταν
MC=“11”. Έξω από τη δοµή του Μicrosequencer το σήµα RWE εισάγεται σε µία
πύλη ΚΑΙ (AND) της οποίας η άλλη είσοδος είναι το σήµα RWC το οποίο ειδάλλως
οδηγεί το σήµα επίτρεψης εγγραφής δεδοµένων στο αρχείο καταχωρητών RW και
έτσι αποτρέπουµε την εγγραφή δεδοµένων όταν MC=“11”.
Η φόρτωση του καταχωρητή SBR στις περιπτώσεις κλήσεων µικρουπορουτινών γίνεται µε υλοποίηση λογικής που αποτελείται από µία επιπρόσθετη
πύλη ΚΑΙ τεσσάρων εισόδων. Οι είσοδοι της πύλης αυτής είναι τα δύο ψηφία του
σήµατος MC, το σήµα LS και το σήµα ST. Έτσι, το σήµα SBRen, το οποίο είναι η
έξοδος της πύλης και συνδέεται στην είσοδο επίτρεψης φόρτωσης του καταχωρητή
SBR, ισούται µε ‘1’ όταν ταυτόχρονα MC=“11”, LS=‘1’ και ST=‘1’. Με αυτόν τον
τρόπο ο SBR φορτώνεται µε την αυξηµένη κατά ένα τιµή του CAR µόνο σε
περίπτωση κλήσης µιας µικρο-υπορουτίνας.
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3.1.2.6 Μνήµη Ελέγχου και Μορφές Μικροεντολών

Αυτό που χαρακτηρίζει µια Μονάδα Ελέγχου ως µικροπρογραµµατιζόµενη
είναι το ότι οι δυαδικές τιµές ελέγχου αποθηκεύονται ως λέξεις στη µνήµη η οποία
καλείται µνήµη ελέγχου. Κάθε λέξη στη µνήµη ελέγχου περιέχει µια µικροεντολή ή,
για να είµαστε πιο ακριβείς, περιέχει τις δυαδικές τιµές των σηµάτων ελέγχου όλων
των υποµονάδων της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, οι οποίες θα
χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση της µικροεντολής. Κάθε µικροεντολή ορίζει µια
ή περισσότερες µικροπράξεις. Μια ακολουθία µικροεντολών ορίζει ένα
µικροπρόγραµµα. Το µικροπρόγραµµα συνήθως καθορίζεται κατά τη διαδικασία
σχεδιασµού του συστήµατος και έτσι αποθηκεύεται συχνά σε µια µνήµη ROM. Ο
µικροπρογραµµατισµός περιλαµβάνει, ακριβώς, την αποθήκευση συνδυασµών τιµών
των σηµάτων ελέγχου οι οποίες συνθέτουν τις λέξεις της µνήµης ROM. Ένα
µικροπρόγραµµα µπορεί επίσης να αποθηκευτεί σε µια µνήµη RAM. Σε αυτήν την
περίπτωση, αυτό φορτώνεται στο ξεκίνηµα του συστήµατος. Είτε χρησιµοποιούµε
ROM είτε RAM, η µνήµη στη µονάδα ελέγχου καλείται µνήµη ελέγχου. Επιπλέον
στην περίπτωση χρήσης µνήµης RAM, η µνήµη ονοµάζεται εγγράψιµη µνήµη
ελέγχου (Writable Control Memory).
Εφόσον έχουµε επιλέξει η µονάδα ελέγχου του επεξεργαστή που υλοποιήσαµε
να είναι µικροπρογραµµατιζόµενη, µία µνήµη ελέγχου δεν µπορεί να λείπει από
αυτήν. Χρησιµοποιούµε µια ROM (Control_ROM) για την µνήµη ελέγχου.
ΣΧΗΜΑ 40 : H Μνήµη Ελέγχου και Μορφές Μικροεντολών
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Οι µικροεντολές που είναι αποθηκευµένες στη ROM ελέγχου µπορούν να
έχουν τις τρεις διαφορετικές µορφές (formats) που παρουσιάζονται στο Σχήµα 40. Τα
πεδία που επιλέγουν ποια από τις µορφές µικροεντολής θα χρησιµοποιηθεί είναι το
MC και το SF (το οποίο ισούται µε ‘1’ µόνο για µικροεντολές εκτέλεσης ειδικών
εντολών). Όσο το SF ισούται µε ‘0’, εάν το MC είναι “00”, “01” ή “10”,
χρησιµοποιείται η µορφή Α. Οι µικροεντολές αυτής της µορφής εκτελούν µεταφορά
και χειρισµό δεδοµένων και αποκωδικοποιούν εντολές. Χειρίζονται επίσης την
επιστροφή από µια µικρο-υπορουτίνα. Εάν το MC είναι 11 (SF=‘0’), χρησιµοποιείται
η µορφή Β. Οι µικροεντολές αυτής της µορφής αλλάζουν τη ροή του
µικροπρογράµµατος µε εκτέλεση διακλαδώσεων ή µε µια κλήσης µικρο-υπορουτίνας.
Εάν SF=‘1’, χρησιµοποιείται η µορφή Γ.
Στη µορφή Α, τα πεδία στα ψηφία 23 ως 4, DSA ως FS, ελέγχουν τον χειριστή
δεδοµένων. Οι δυαδικοί κώδικες για αυτά τα πεδία εµφανίζονται στον συγκεντρωτικό
Πίνακα 11. Τα πεδία DSA και SΒ έχουν περιγραφεί ήδη στο τροποποιηµένο αρχείο
καταχωρητών (§3.1.1.1.2). Τα πεδία ΜΑ και ΜΒ ελέγχουν αντίστοιχα τους 4-σε-1
πολυπλέκτες MUX Α και MUX Β (Σχήµα 13). (Εδώ σηµειώνεται ότι οι έξοδοι των
καταχωρητών PSR και MSTS και το πεδίο SB “γεµίζουν” από αριστερά µε µηδενικά
µέχρι να γίνουν 16 ψηφίων). Το δεκαεξαψήφιο, µετά την προσθήκη µηδενικών, πεδίο
SB µετονοµάζεται σε MCST και µπορεί να δώσει µία σταθερά µε προέλευση αυτό το
πεδίο της µικροεντολής. Το πεδίο MD ελέγχει τον 2-σε-1 πολυπλέκτη MUX D
(Σχήµα 13). Τα πεδία ΜΜ και MR συζητήθηκαν στην §3.1.2.4, ενώ το MC στην
§3.1.2.5. Όλα τα πεδία της µορφής Β (εκτός του ΜΟ) έχουν συζητηθεί επίσης στις
δύο αυτές παραγράφους. Τα ψηφία 22 έως 12 σε αυτήν την περίπτωση δεν
χρησιµοποιούνται.
Η µορφή Γ είναι παρόµοια µε τη µορφή Α. Η διαφορά τους βρίσκεται στα
ψηφία 8 ως 4. Επειδή αυτή η µορφή χρησιµοποιείται µόνο στις µικροεντολές
εκτέλεσης ειδικών εντολών όλα τα πεδία εκτός των SFS και SH, που καθορίζουν ποια
ειδική µικροεντολή θα εκτελεστεί, και του ΜΟ, το οποίο θα συζητηθεί παρακάτω,
έχουν προκαθορισµένες τιµές. Προφανώς το SF ισούται µε ‘1’, επίσης MC=“10”,
MM=“01” και MR=“101” (βλ. Πίνακα 14, Κεφ. 4,Εισαγωγή), DSA=“10XXX” και
SΒ=“0ΧXXX” (δηλαδή DSA=R[DST] και SΒ=R[SRC], αντίστοιχα) εφόσον για
ειδικές εντολές υποστηρίζεται µόνο διευθυνσιοδότηση καταχωρητή, MA=“00” και
MB=“00” για να περάσουν οι τιµές αυτές από το αρχείο καταχωρητών στις
λεωφόρους Α και Β.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 : Τα σήµατα ελέγχου του Χειριστή ∆εδοµένων***

DSA,SB
R0=0
R1
R2

00000
00001
00010

MA
Έξ. Α του Τρ. Αρχ.
Καταχωρητών
PC
SP
Έξ. B του Τρ. Αρχ.
Καταχωρητών

MB
Έξ. B του Τρ. Αρχ.
00 Καταχωρητών
01 Από τον PSR
10 SHA

MD
00 Μονάδα Συναρτήσεων 0
01 MUX SF
1
10

R3
00011
11 Από το SB (MCST)
11
R4
00100
R5
00101
R6
00110
R7
00111
R8
01000
R9
01001
R10
01010
R11
01011
R12 (SA) 01100
R13 (SD) 01101
R14 (DA) 01110
R15 (DD) 01110
R[DST]** 10XXX*
R[SRC] 11XXX*
R[SRC]** 0XXXX
*Μόνο ένα από τα πεδία DSA και SB επιτρέπεται να έχει µια από αυτές τις τιµές σε οποιαδήποτε
µικροεντολή. Το άλλο πρέπει να έχει µια τιµή που ξεκινά από 0.
**Υποχρεωτικά στην περίπτωση ειδικών εντολών. DSA=10XXX, SB=0XXXX. Ο Α τελεστέος
προέρχεται από τη µικροεντολή ενώ ο Β τελεστέος προέρχεται από την εντολή. Έτσι και οι δυο
τελεστέοι φορτώνονται ταυτόχρονα
***Το τελευταίο σήµα ελέγχου του Χειριστή ∆εδοµένων FS φαίνεται στον Πίνακα 5, §3.1.1.2
Το τελευταίο πεδίο ελέγχου, ΜΟ, εµπεριέχεται και στις τρεις µορφές που
µπορεί να πάρει µια µικροεντολή. Το πεδίο ΜΟ αυτό καθορίζει διάφορες λειτουργίες
(Miscellaneous Operations) οι οποίες φαίνονται στον Πίνακα 12. Οι διάφορες
λειτουργίες, και οι δυαδικοί κωδικοί του ΜΟ που αντιστοιχίζονται σε αυτές,
καθορίζονται προσεκτικά για να υλοποιηθεί η αρχιτεκτονική της οµάδας εντολών.
Έτσι, το ΜΟ ελέγχει τη φόρτωση δεδοµένων στη µνήµη, τον PC, τον IR, τον SP, τον
PSR και τον MSTS. Επιπλέον, η τιµή 1011 αντικαθιστά την τιµή της εισόδου της
µονάδας συναρτήσεων FS(0) µε την αποθηκευµένη τιµή κρατουµένου στο flip-flop C
του PSR (και ενηµερώνει τα Ζ και C). Η αντικατάσταση αυτή απαιτείται για τις
εντολές ADDC και SUBB (Η ενηµέρωση των Ν και V στην περίπτωση αυτή γίνεται
µε τα βοηθητικά σήµατα EnV_carry και EnΝ_carry - βλ. κώδικα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ,
Π.45). Η ξεχωριστή ενηµέρωση των flip-flop γίνεται για να µην ενηµερώνονται τα Ν
και V στις εντολές περιστροφής µε κρατούµενο (RORC, ROLC) αφού και για αυτές
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θα πρέπει ΜΟ=“1011”. Όταν έχουµε (µόνο) φόρτωση της µνήµης, του PC, του IR,
του SP ή του PSR αποτρέπεται η εγγραφή δεδοµένων στο αρχείο καταχωρητών. Ένα
επιπλέον πεδίο RW στη µικροεντολή θα προσέφερε µεγαλύτερη ευελιξία, αλλά θα
απαιτούσε ένα ακόµη ψηφίο. Σηµειώνεται ότι µόνο µια τιµή του MO µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε κάθε µικροεντολή, έτσι πρέπει να υπάρχει µια τιµή για κάθε
δυνατό συνδυασµό µικροπράξεων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 12 : Το σήµα ελέγχου ΜΟ

Πράξεις
Συµβολισµός
Καµία Πράξη
Nop
INACK=1
INCK
Εγγραφή ∆εδοµένων στη Μνήµη*
WRITE
Φόρτωση του PC*
LPC
Φόρτωση του IR*
LIR
Αύξηση του PC κατά ένα
IPC
Φόρτωση του PSR*
LPSR
Φόρτωση του SP*
LSP
Mείωση του SP
DSP
Mείωση του SP & Εγγραφή ∆εδοµένων στη Μνήµη* DSPM
Αύξηση του SP κατά ένα
ISP
Επιλογή του C ως Cin και Eνηµέρωση των Ζ και C CIN
Ενηµέρωση των Z,N,C και V
EST
Ενηµέρωση των Z και C
EZC
Ενηµέρωση των N και Z
ENZ
Ενηµέρωση των z,n,c και v
EMS
*Αποτρέπεται η εγγραφή δεδοµένων στο Τρ. Αρχείο Καταχωρητών

∆υαδικός Έξοδος του
Κωδικός ΜΟ_Decoder
0000
ΜΟ0
0001
ΜΟ1
0010
ΜΟ2
0011
ΜΟ3
0100
ΜΟ4
0101
ΜΟ5
0110
ΜΟ6
0111
ΜΟ7
1000
ΜΟ8
1001
ΜΟ9
1010
ΜΟ10
1011
ΜΟ11
1100
ΜΟ12
1101
ΜΟ13
1110
ΜΟ14
1111
ΜΟ15

Η υλοποίηση της λειτουργίας του πεδίου ΜΟ γίνεται µε χρήση ενός
αποκωδικοποιητή από-4-σε-16 γραµµές (στιγµιότυπο MO_Decoder της συνιστώσας
decoder4to16 στον κώδικα). Η συσχέτιση των εξόδων του αποκωδικοποιητή (λογική
κάτω από τον ΜΟ_Decoder στο Σχήµα 13) µε τα βασικότερα σήµατα ελέγχου,
δηλαδή της εξόδους της µονάδας ελέγχου, φαίνεται στον Πίνακα 13 (βλ. και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Π.46) και γίνεται βάση του Πίνακα 12.
ΠΙΝΑΚΑΣ 13 : Συσχέτιση Σηµάτων Ελέγχου µε τις Εξόδους του ΜΟ_Decoder

Σήµα

Λογική Έκφραση Λειτουργία

Σήµα

Λογική Έκφραση

Λειτουργία

INACK

MO1

Αναγνώριση ∆ιακοπής

LoadPSR

MO6

Φόρτωση του PSR

IRen_sgn

MO4

Φόρτωση του IR

EnZ

MO11+MO12+MO13+MO14+MO6 Φόρτωση του Z f/f

MW

MO2+MO9

Εγγραφή στη Μνήµη

EnN

MO6+MO12+MO14

CP(1)

MO3

Έλεγχος muxPC

EnC

MO6+MO11+MO12+MO13

Φόρτωση του C f/f

CP(0)

MO3+MO4+MO5

Φόρτωση του PC

EnV

MO6+MO12

Φόρτωση του V f/f

ST(2)

MO10

Επιλογή +/- του SP

Replace

MO11

Αντικατάσταση FS(0) µε C

ST(1)

MO7

Έλεγχος muxSP

EnMSTS

MO15+MO11+MO12+SF_sgn

Φόρτωση του MSTS

Φόρτωση του SP

RWC

(MO2+MO3+MO4+MO6+

Eγγραφή στο Τρ. Αρχείο

MO7+MO9)’

Καταχωρητών

ST(0)

MO7+MO8+
MO9+MO10

Φόρτωση του N f/f

84

Η ∆οµή του Επεξεργαστή

3.1.3 Μονάδα Αναγνώρισης Εξωτερικών ∆ιακοπών
Υπάρχουν τρία είδη διακοπών (interrupts), οι οποίες µπορούν να διακόψουν
την ροή εκτέλεσης του προγράµµατος :
• Οι εξωτερικές (external) διακοπές, οι οποίες µπορεί να προέρχονται από

συσκευές εισόδου/εξόδου (Ι/Ο), από συσκευές χρονισµού, από κυκλώµατα επίβλεψης
της τροφοδοσίας ή κάποια άλλη εξωτερική πηγή. Περιπτώσεις στις οποίες µπορούν
να προκληθούν είναι για µεταφορά δεδοµένων σε ή από µια µονάδα Ι/Ο, τη στιγµή
της λήξης ενός γεγονότος ή αιφνίδια διακοπή τροφοδοσίας.
• Οι εσωτερικές (internal) διακοπές, οι οποίες προέρχονται από κάποιο

υποσύστηµα του επεξεργαστή και µπορεί να προκληθούν από απαγορευµένη η
εσφαλµένη χρήση εντολών ή δεδοµένων. Παραδείγµατα εσωτερικών διακοπών είναι
µια αριθµητική υπερχείλιση, η περίπτωση διαίρεσης µε το µηδέν, ένας άκυρος
κωδικός εντολής (opcode), µια υπερχείλιση της σωρού (stack) ή η περίπτωση
διευθυνσιοδότησης ενός µέρους της µνήµης στο οποίο η διευθυνσιοδότηση δεν είναι
επιτρεπτή (protection violation).
• Οι διακοπές λογισµικού (software), οι οποίες, σε αντίθεση µε τις

εσωτερικές και εξωτερικές που προέρχονται από το υλικό (hardware), είναι
αποτέλεσµα της εκτέλεσης µιας εντολής άρα διατίθενται σαν εργαλείο στον
προγραµµατιστή. Παράδειγµα χρήσης µιας διακοπής λογισµικού είναι η εναλλαγή
καταστάσεων του επεξεργαστή από την κατάσταση χρήστη (user mode) στην
κατάσταση συστήµατος (system mode).
Η παράγραφος αυτή διαπραγµατεύεται την αναγνώριση των εξωτερικών
διακοπών σε επίπεδο υλικού (hardware). Η λειτουργία της Μονάδας Αναγνώρισης
Εξωτερικών

∆ιακοπών

(στιγµιότυπο

External_Interrupt_Configuration

της

συνιστώσας Ext_Int_Module στον κώδικα) φαίνεται από το όνοµά της και η δοµή
της παρουσιάζεται στο Σχήµα 41 παρακάτω.
Γενικά, ένα σήµα διακοπής µπορεί να προκληθεί οποιαδήποτε στιγµή κατά
την διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράµµατος. Για να εξασφαλιστεί η µη απώλεια
πληροφορίας, ο επεξεργαστής αναγνωρίζει την διακοπή ακριβώς µετά το τέλος της
εντολής που εκτελείται τη στιγµή που λαµβάνεται το σήµα διακοπής και µόνο αν η
κατάστασή του το επιτρέπει (αν είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τη διακοπή).
Για να αναγνωριστεί µια διακοπή θα πρέπει να έχει τελειώσει η εκτέλεσης της
εντολής και ακριβώς τη στιγµή που πρόκειται να φορτωθεί η επόµενη (IRen=‘1’), να
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υπάρχει σήµα διακοπής να αναµένει να αναγνωριστεί (INTS=‘1’) και ο επεξεργαστής
να µπορεί να αντιµετωπίσει τη διακοπή (Enable Interrupt - EI_in= ‘1’).

ΣΧΗΜΑ 41 : H Μονάδα Αναγνώρισης Εξωτερικών ∆ιακοπών

Έτσι, η βασική λειτουργία της αναγνώρισης διακοπής υλοποιείται από την
τριών εισόδων πύλη ΚΑΙ (AND) η οποία φαίνεται στο σχήµα (σαν δύο πύλες δύο
εισόδων -ix5 και ix7-). Όταν και οι τρεις συνθήκες που αναφέρθηκαν παραπάνω
ικανοποιούνται η έξοδος της πύλης (IntAck_int_sgn) γίνεται ‘1’. Αυτό το σήµα
οδηγείται στην έξοδο Αναγνώρισης ∆ιακοπής (IntAck) της µονάδας άλλα και στην
είσοδο µηδενισµού του flip-flop για να µηδενιστεί το σήµα INTS_int_sgn, και
συνεπώς και το IntAck (το flip-flop θα πρέπει βέβαια να µηδενίζεται και στην αρχή
του προγράµµατος για να αρχίσει να λειτουργεί και για αυτό το λόγο στην είσοδο
µηδενισµού του συνδέεται η έξοδος µιας Ή -OR- πύλης της οποίας είσοδοι είναι το
IntAck_int _sgn και το Reset, το οποίο συνδέεται µε το Master_Reset). Αν η είσοδος
µηδενισµού του flip-flop ήταν ασύγχρονη, τότε το σήµα INTS_int_sgn θα
µηδενιζόταν πριν την ολοκλήρωση του κύκλου του ρολογιού, και στην έξοδο IntAck
της µονάδας θα εµφανιζόταν κάτι που θα µοιάζει περισσότερο µε ψευδοπαλµό
(glitch). Ετσι, επιλέγουµε το flip-flop να έχει σύγχρονη είσοδο µηδενισµού και έτσι
διατηρείται το ‘1’ για ένα ολόκληρο κύκλο ρολογιού και µηδενίζεται στον επόµενο.
∆εν ανησυχούµε για ψευδοπαλµούς στην είσοδο INTS αφού αυτή συνδέεται µε έναν
αποµονωτή (buffer) ο οποίος βρίσκεται στο σύνορο του FPGA κατά την υλοποίηση.
Παρατηρούµε ότι ο τρόπος µε τον οποίο ο επεξεργαστής που υλοποιήθηκε
επικοινωνεί µε τις µονάδες Ι/Ο είναι η τεχνική της χειραψίας (handshaking) όταν
λειτουργεί σαν προορισµός, αφού δύο σήµατα
δεδοµένων (INTS-αίτηση και IntAck-απάντηση).

εµπλέκονται στη µεταφορά
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3.2 Εσωτερική Μνήµη

∆ίπλα στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, στο δεύτερο επίπεδο ιεραρχίας,
βρίσκεται η Εσωτερική Μνήµη (στιγµιότυπο Instruction_Data_Memory_M της
συνιστώσας Memory_M στον κώδικα) του επεξεργαστή.
ΣΧΗΜΑ 42 : H Εσωτερική Μνήµη (LS)

Η εσωτερική µνήµη αποτελείται, περαιτέρω, από την Μνήµη Εντολών
(υποστηρίζει µέχρι 128 εντολές) και τη Μνήµη ∆εδοµένων. Αν και αποτελείται από
δύο ξεχωριστές µνήµες, η Εσωτερική Μνήµη αντιµετωπίζεται από τον επεξεργαστή
ως µία. Έτσι, έχει µια είσοδο δεδοµένων (Data_in), η οποία, φυσικά, συνδέεται µόνο
στην µνήµη δεδοµένων και µια είσοδο επίτρεψης εγγραφής δεδοµένων (Memory
Write - MW), µια είσοδο διευθύνσεων (Addr_in) η οποία συνδέεται και στις δύο
υποµνήµες και µια ενιαία έξοδο (Data_out) για τα δεδοµένα και τις εντολές. Η
επιλογή του ποια µνήµη χρησιµοποιείται κάθε φορά γίνεται εσωτερικά της
Memory_M, αφού αν γινόταν διαφορετικά θα απαιτούνταν ένα επιπλέον ψηφίο στην
µικροεντολή και δε θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε µια ενιαία µνήµη.
Η επιλογή γίνεται από τον 2-σε-1 πολυπλέκτη muxMem_M ο οποίος περνά
στην έξοδο Data_out την έξοδο µιας εκ των δύο υποµνηµών βάση της τιµής του
σήµατος ελέγχου του. Αυτό είναι η έξοδος µιας πύλης Ή (OR) της οποίας είσοδοι
είναι τα εννέα σηµαντικότερα ψηφία της εισόδου διευθύνσεων. Η επιλογή µας αυτή
δικαιολογείται ως εξής : Σε περίπτωση ανάγνωσης δεδοµένων ή εντολών από τη
µνήµη, όταν η διεύθυνση που εισάγεται στην Memory_M, είναι µικρότερη από 128
(δεκαδικό), άρα Addr_in(15:7)=“00..0”, η έξοδος της είναι µια εντολή ενώ αν είναι
τουλάχιστον 128 (έστω ένα από τα ψηφία του Addr_in(15:7) είναι διάφορο του ‘0’) η
έξοδος της περιέχει δεδοµένα. Για την περίπτωση εγγραφής δεδοµένων στη µνήµη,
ευνόητο είναι ότι µόνο διευθύνσεις ίσες ή άνω του 128 είναι έγκυρες.
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3.2.1 Μνήµη ∆εδοµένων
Η

Μνήµη

δεδοµένων

(στιγµιότυπο

Data_Ram

της

συνιστώσας

SPB_RAM_65536x16 στον κώδικα) είναι το βασικό σύστηµα αποθήκευσης
δεδοµένων για τον επεξεργαστή. Μπορεί οι προσπελάσεις στη µνήµη να είναι
χρονοβόρες, σε σύγκριση µε αυτές που γίνονται σε καταχωρητές, όµως το µεγάλο
πλεονέκτηµα αυτής είναι το µέγεθος της και η ευελιξία που µπορεί να προσφέρει
χάρη σε αυτό.
Η µνήµη ∆εδοµένων που περιγράφεται στον κώδικα είναι µια σύγχρονη
µονόθυρη µνήµη τυχαίας προσπέλασης (Single Port Block Random Access Memory)
µε χωρητικότητα 65536 (216) λέξεων των 16 ψηφίων η κάθε µία. Για να
διευθυνσιοδοτείται σωστά, δηλαδή να εξασφαλίζεται ότι η είσοδος διευθύνσεών της
είναι πάντα σωστά ενηµερωµένη, η µνήµη ενεργοποιείται στην αρνητική παρυφή του
ρολογιού.

ΣΧΗΜΑ 43 : H Μνήµη ∆εδοµένων

Η υλοποίηση της µνήµης από το Quartus II στο FPGA StratixII της Altera
γίνεται µε τη βοήθεια των δύο ενσωµατωµένων µνηµών RAM στο τσιπ (αυτές είναι
σύγχρονες δίθυρες µνήµες οι οποίες ενσωµατώνουν 4096 µπλοκ των 144 ψηφίων
(589,824) οπότε δεν υπάρχει θέµα έλλειψης χώρου αφού µπορούν να συνδυαστούν
και να συµπεριφερθούν ως µια µεγαλύτερη µονόθυρη) όπως φαίνεται παρακάτω.

ΣΧΗΜΑ 44 : Υλοποίηση της Μνήµης ∆εδοµένων
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3.2.2 Μνήµη Εντολών

Η Μνήµη Εντολών (στιγµιότυπο Program_Instruction_ROM της συνιστώσας
Instruction_ROM στον κώδικα) είναι το σύστηµα αποθήκευσης του προγράµµατος
προς εκτέλεση από τον επεξεργαστή. Οι εντολές έχουν µια από τις µορφές που
περιγράφονται στην παράγραφο §2.2 και ορίζονται από µία ή δύο λέξεις των 16
ψηφίων. Η πρώτη λέξη της εντολής πάντα περιέχει το πεδίο OPCODE και ανάλογα
µε τον τύπο της εντολής, τον οποίο το OPCODE ορίζει, τα πεδία MODE, S, DST,
SRC, SRC2, SRC3 και SHA (Σχήµα 2). Η δεύτερη λέξη της εντολής εµφανίζεται
όταν ο τρόπος διευθυνσιοδότησης δεν είναι καταχωρήτη ή έµµεσος καταχωρήτη και
δίνει έναν τελεστέο ή µια διεύθυνση που απαιτούν οι υπόλοιποι τρόποι
διευθυνσιοδότησης.
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω έχουµε επιλέξει η µνήµη εντολών να έχει
δυνατότητα αποθήκευσης µέχρι 128 λέξεων οπότε µέχρι και 64 έως 128 εντολών
ανάλογα µε τον τρόπο διευθυνσιοδότησής τους. Έτσι αυτή περιγράφεται στον κώδικα
ως µια µνήµη ανάγνωσης-µόνο (Read-Only-Memory) 128 λέξεων των 16 ψηφίων η
καθεµία. Οι εντολές που συνθέτουν το πρόγραµµα φορτώνονται, σε δυαδική µορφή,
στη µνήµη σε επίπεδο υλικού (hardware) δηλαδή κατά την υλοποίηση του επεξεργαστή. Η διεύθυνση την οποία κρατάει κάθε στιγµή ο µετρητής προγράµµατος (PC) είναι η διεύθυνση που έχει η εντολή, που πρόκειται να εκτελεστεί, στη µνήµη εντολών.
Το εργαλείο Quartus II υλοποιεί τη µνήµη εντολών χρησιµοποιώντας
συνδυαστική λογική όπως στην περίπτωση τις Mapping ROM. Τη δοµεί, δηλαδή, σαν
ένα σύνολο, κατάλληλα διασυνδεµένων, πολυπλεκτών η έξοδος του οποίου να είναι
αυτή που θα έδινε η µνήµη σε κάθε δυνατή περίπτωση. Για την υλοποίησή της
χρησιµοποιούντα και εδώ τα στοιχειώδη συνδυαστικά κυκλώµατα του Stratix II,
Adaptive Logic Modules - ALMs και η µορφή της είναι παρόµοια µε αυτήν που
φαίνεται στο Σχήµα 38.
Σηµειώνεται σε αυτό το σηµείο ότι αν υπάρξει ανάγκη εκτέλεσης ενός
προγράµµατος µε περισσότερες από 128 εντολές, η αύξηση του µεγέθους της µνήµης
εντολών µπορεί να γίνει πολύ εύκολα (απλά αλλάζοντας την τιµή της µεταβλητής
Instr_ROM_length στο πακέτο Instr_ROM η οποία καθορίζει την χωρητικότητα, σε
εντολές, της µνήµης και εισάγοντας επιπλέον bit του σήµατος Addr_in σαν εισόδους
στην πύλη OR της οποίας η έξοδος ελέγχει τον πολυπλέκτη muxMem_M).

Σχεδιασµός Σε FPGA Επεξεργαστή Ειδικού Σκοπού

89

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΙΚΡΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο όρος µικροπρόγραµµα (microprogram) χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά
από τον M.V. Wilkes στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Ο Wilkes πρότεινε µια
οργανωµένη και συστηµατική προσέγγιση για τη σχεδίαση της µονάδας ελέγχου. Η
τεχνική του µικροπρογραµµατισµού περιγράφηκε πρώτη φορά το 1964 στο περιοδικό
Datamation. Την ίδια χρονιά η ΙΒΜ πρώτη την υιοθέτησε και την ενσωµάτωσε στον
System/360. Από τότε ο µικροπρογραµµατισµός έχει γίνει η όλο και δηµοφιλέστερη
τεχνική που βρίσκει εφαρµογή σε µια σειρά υλοποιήσεων.
Όταν εφαρµόζεται η τεχνική του µικροπρογραµµατισµού χρησιµοποιείται µια
γλώσσα

προγραµµατισµού

χαµηλής

στάθµης

γνωστή

ως

γλώσσα

µικροπρογραµµατισµού (microprogramming language). Συγκεντρώνοντας ότι έχουµε
αναφέρει µέχρι τώρα, κάθε σειρά κώδικα σε αυτή τη γλώσσα περιγράφει ένα σύνολο
µικροπράξεων που πραγµατοποιούνται σε µια χρονική στιγµή και είναι γνωστό ως
µικροεντολή (microinstruction). Μια σειρά µικροεντολών είναι γνωστή ως
µικροπρόγραµµα ή σταθερολογισµικό (firmware). Ο τελευταίος όρος αντικατοπτρίζει
το γεγονός ότι ένα µικροπρόγραµµα βρίσκεται µεταξύ υλικού και λογισµικού. Η
σύνταξη σταθερολογισµικού είναι ευκολότερη από την σχεδίαση µηχανηµάτων, αλλά
η σύνταξη προγράµµατος σταθερολογισµικού είναι δυσκολότερη από την σύνταξη
προγράµµατος λογισµικού.
Ο µικροπρογραµµατισµός βρίσκει εφαρµογή εκτός από την υλοποίηση
υπολογιστών (computer realization) και στην εξοµοίωση (emulation) η οποία
αναφέρεται στη χρήση µικροπρογράµµατος σε µια µηχανή για την εκτέλεση
προγραµµάτων τα οποία αρχικά είχαν γραφεί για µια άλλη. Μια άλλη καρποφόρα
χρήση του βρίσκεται στην περιοχή της υποστήριξης του λειτουργικού συστήµατος
αφού τα µικροπρογράµµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να υλοποιούν εντολές
που αντικαθιστούν σηµαντικά κοµµάτια του λογισµικού του. Επίσης, είναι χρήσιµος
στην υλοποίηση ειδικών συσκευών (special-purpose devices) οι οποίες µπορούν να
ενσωµατωθούν σε έναν επεξεργαστή (για παράδειγµα µια πινακίδα επικοινωνίας
δεδοµένων ή ένας συνεπεξεργαστής ή κάτι πιο εξειδικευµένο όπως µια
επαναπροσδιορίσιµη λογική µονάδα). Άλλος τοµέας εφαρµογής του είναι η
υποστήριξη γλωσσών υψηλής στάθµης (high-level language support) αφού διάφορες
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λειτουργίες και είδη δεδοµένων µπορούν να υλοποιηθούν απευθείας σε
σταθερολογισµικό. Αποτέλεσµα αυτού είναι να γίνεται ευκολότερη η
στοιχειοµετάφραση του προγράµµατος σε αποδοτική µορφή γλώσσας µηχανής.
Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να υποστηρίζει την εποπτεία, ανίχνευση,
αποµόνωση και επιδιόρθωση σφαλµάτων του συστήµατος. Τα χαρακτηριστικά αυτά
είναι γνωστά ως µικροδιαγνωστική (microdiagnostics) και ενισχύουν σηµαντικά την
διαδικασία συντήρησης του συστήµατος αφού αυτό αναδιαµορφώνεται αυτόµατα σε
περίπτωση ανίχνευσης βλάβης. Τέλος, µια γενική κατηγορία εφαρµογής είναι η
προσαρµογή στις επιθυµίες των χρηστών (user tailoring) αφού πολλές µηχανές
διαθέτουν εγγράψιµη µνήµη ελέγχου (writable control store), δηλαδή µνήµη ελέγχου
η οποία υλοποιείται σε RAM αντί σε ROM, επιτρέποντας έτσι στον χρήστη να γράφει
µικροπρογράµµατα.
Η βασικότερη εφαρµογή από τις προαναφερθείσες είναι για την υλοποίηση
της µονάδας ελέγχου. Το κυριότερο πλεονέκτηµα της χρήσης µικροπρογραµµατισµού
σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι απλοποιεί την σχεδίασή της. Με αυτόν τον τρόπο η
υλοποίηση γίνεται φτηνότερη και έχει µικρότερη τάση να κάνει σφάλµατα. Μια
µονάδα ελέγχου που έχει υλοποιηθεί σε υλικό (ή µε µηχανήµατα - hardwired) πρέπει
να περιέχει πολύπλοκη λογική για να ακολουθείται η σειρά µέσα από τις πολλές
µικροπράξεις του κύκλου εντολής. Από την άλλη πλευρά, οι αποκωδικοποιητές και η
µονάδα τοποθέτησης σε σειρά των µικροεντολών µιας µονάδας ελέγχου µε µικροπρογραµµατισµό είναι πολύ απλά σύνολα λογικής. Το κυριότερο µειονέκτηµα µιας
µονάδας µε µικροπρογραµµατισµό είναι ότι θα έχει κάπως µικρότερη ταχύτητα από
µια hardwired µονάδα συγκρίσιµης τεχνολογίας. Εν τούτοις, ο µικροπρογραµµατισµός είναι η κυρίαρχη τεχνική υλοποίησης µονάδων ελέγχου σε
σύγχρονους CISC επεξεργαστές, εξαιτίας της ευκολίας υλοποίησης. Οι επεξεργαστές
RISC, αφού έχουν απλούστερη µορφοποίηση εντολών, συνήθως χρησιµοποιούν
hardwired µονάδες ελέγχου.
Οι µικροεντολές, τα δοµικά συστατικά του µικροπρογράµµατος, χωρίζονται
σε δύο κατηγορίες : Τις οριζόντιες (horizontal) αν αυτές δίνουν απευθείας τα σήµατα
ελέγχου και τις κατακόρυφες (vertical) αν τα πεδία τους χρειάζονται περαιτέρω
αποκωδικοποίηση για να δώσουν τα σήµατα ελέγχου. Αναφορικά, άλλοι τρόποι
διαχωρισµού των µικροεντολών είναι : συµπυκνωµένες/µη συµπυκνωµένες,
σκληρού/µαλακού µικροπρογραµµατισµού και άµµεσης/έµµεσης κωδικοποίησης.
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4.1 ∆οµή Μικροπρογράµµατος
Η δοµή του µικροπρογράµµατος περιγράφεται από πάνω προς τα κάτω (topdown). Το υψηλότερο επίπεδο αποτελείται από ένα διάγραµµα, παρόµοιο στη µορφή
µε ένα διάγραµµα “αλγοριθµικής µηχανής καταστάσεων” (Algorithmic State Machine
- ASM), το οποίο δίνει τη ροή των µικρορουτίνων. Αυτές οι ρουτίνες έχουν ετικέτες
οι οποίες περιγράφουν τη λειτουργία τους και περιγράφονται εκτενέστερα παρακάτω.
Η εκτέλεση δεν γίνεται σε ένα κύκλο ρολογιού µε συνδυαστική λογική, αλλά απαιτεί
τη χρήση του ίδιου υλικού για πολλαπλούς κύκλους. Η ροή µεταξύ και, ως ένα
βαθµό, στο εσωτερικό των ρουτίνων είναι στενά συνδεµένη στις εντολές προς
εκτέλεση και την αποκωδικοποίησή τους. ∆εδοµένου ότι η µνήµη χαρτογράφησης Mapping ROM - µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διακλάδωση προγράµµατος
ταυτόχρονα µε µια πράξη µεταφοράς ή χειρισµού δεδοµένων, επιλέγουµε να
ελέγχουµε εξ’ ολοκλήρου τη ροή µεταξύ των µικρορουτίνων χρησιµοποιώντας την.
Αυτή η ροή παρουσιάζεται στο Σχήµα 45. Το διάγραµµα που παρουσιάζεται
στο σχήµα δεν είναι αυστηρά ένα διάγραµµα ASM, δεδοµένου ότι κάθε ορθογώνιο
κιβώτιο αντιστοιχεί στις µικρορουτίνες αντιπροσωπεύοντας πολλές καταστάσεις αντί
για µία και πολλούς κύκλους ρολογιού αντί για έναν.
Η εκτέλεση κάθε εντολής αρχίζει µε την µικρορουτίνα προσαγωγής εντολής
(Instruction Fetch microroutine). Ο µετρητής προγράµµατος PC παρέχει τη διεύθυνση
της εντολής και ενηµερώνεται ώστε να δείχνει την διεύθυνση της επόµενης. Η εντολή
που προσκοµίζεται τοποθετείται στο IR. Κατόπιν αρχίζει η διαδικασία
αποκωδικοποίησης της εντολής, µε χρήση του πολυπλέκτη MUX Μ και της ROM
χαρτογράφησης, δηλαδή του αποκωδικοποιητή εντολής. Όταν το ΜΜ ισούται µε
“00”, µόνο τα τρία σηµαντικότερα ψηφία του OPCODE χρησιµοποιούνται, ενώ το
υπόλοιπο καθορίζεται ‘0’. Επιπλέον, το τρίτο σηµαντικότερο ψηφίο αγνοείται όταν τα
δύο σηµαντικότερα ψηφία του είναι ίσα µε “00” ή “01”. Έτσι, προκύπτει µια
διακλάδωση στη ροή του προγράµµατος µε έξι δυνατές απολήξεις (έξι αποφάσεις βλ. παρακάτω). Αυτή η διακλάδωση αντιπροσωπεύεται από τα πέντε δυαδικά κουτιά
απόφασης (decision boxes) που φαίνονται στο σχήµα µε σχήµα ρόµβου. ∆εδοµένου
ότι τα ψηφία OPCODE που χρησιµοποιούνται δείχνουν τον αριθµό τελεστέων - εκτός
της περίπτωσης των εντολών διακλάδωσης και των ειδικών εντολών - για την εντολή
που αποκωδικοποιείται, το αποτέλεσµα της διακλάδωσης είναι, σε τρεις περιπτώσεις,
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µικρορουτίνες προσαγωγής (ή προσκόµισης) τελεστέων. Σε µια άλλη περίπτωση
(εντολή διακλάδωσης), προσάγεται η διεύθυνση διακλάδωσης του προγράµµατος.
Επίσης η ροή του προγράµµατος µπορεί να µεταφερθεί άµεσα στην εκτέλεση (εντολή
χωρίς τελεστέους) ή στην εξυπηρέτηση διακοπής (ειδική εντολή). Υπάρχουν τέσσερις
πορείες προς τις τρεις διακριτές οµάδες µικρορουτίνων εκτέλεσης (ορθογώνια κουτιά
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στο σχήµα) που εξαρτώνται από την απόφαση που λαµβάνεται από τα κουτιά
απόφασης. Αυτές οι πορείες συντηρούν τις πληροφορίες από την αποκωδικοποίηση
των τριών ψηφίων του OPCODE στην µικρορουτίνα προσαγωγής εντολής. Κατά
συνέπεια, δεν υπάρχει καµία ανάγκη να εξεταστούν αυτά τα ψηφία πάλι αργότερα
στο µικροπρόγραµµα προκειµένου να καθοριστεί η πράξη που πρόκειται να
εκτελεστεί. Σηµειώνεται ότι επειδή οι εντολές µετατόπισης απαιτούν έναν τελεστέο
αλλά και µία παράµετρο, τον αριθµό µετατοπίσεων, η ροή του προγράµµατος µπορεί
να µεταφερθεί σε µια µικρορουτίνα Εκτέλεσης Εντολής µε Έναν Τελεστέο από µια
µικρορουτίνα Προσαγωγής Ενός Τελεστέου αλλά και από µια µικρορουτίναι
Προσαγωγής Ενός Τελεστέου και Μιας Παραµέτρου. Τέλος, επειδή οι ειδικές εντολές
απαιτούν την όσο το δυνατόν γρηγορότερη εκτέλεση τους, µια µικρορουτίνα ειδικής
εντολής µεταφέρει το πρόγραµµα απευθείας στην µικρορουτίνα εξυπηρέτησης
διακοπής αφού όλες οι απαραίτητες µικροπράξεις, για τις οποίες οι υπόλοιπες εντολές
απαιτούν εκτέλεση επιπλέον µικρορουτίνων (προσαγωγή τελεστέων, εκτέλεση
βασικής µικροπράξης, αποθήκευση τελεστέων), γίνονται µέσα της.
Όπως αναφέρθηκε, στις τέσσερις από τις έξι αποφάσεις, εκτελείται µια
µικρορουτίνα προσαγωγής (τελεστέου ή διεύθυνσης). Ανάλογα µε τα πρώτα τρία
ψηφία του OPCODE προσκοµίζεται είτε ένας τελεστέος (OPCODE[5:3]=“010”), είτε
ένας τελεστέος συν µια παράµετρο (OPCODE[5:3]=“011”), είτε δύο τελεστέοι
(OPCODE[5:4]=“10”), είτε µια διεύθυνση διακλάδωσης (OPCODE[5:4]=“11”). Οι
διευθύνσεις των τελεστέων, και η τιµή της παραµέτρου, τοποθετούνται στις
προκαθορισµένες θέσεις, οι οποίες διατηρούνται για αυτές, στους καταχωρητές R12
έως R15 (SA, SD, DA, και DD). Έτσι, οι τέσσερις ρουτίνες εκτέλεσης και
διακλάδωσης βρίσκουν τους τελεστέους (SA) και τις διευθύνσεις τους (SD) σε
συγκεκριµένο καταχωρητή κάθε φορά και, στις περισσότερες περιπτώσεις, τους και
τις χρησιµοποιούν για να παράγουν ένα αποτέλεσµα και τη διεύθυνσή του (DA), το
οποίο αποθηκεύεται επίσης σε συγκεκριµένο καταχωρητή (DD). Η µικρορουτίνα
Αποθήκευσης Τελεστέου (Write Back microroutine) χρησιµοποιεί τις ίδιες
προκαθορισµένες θέσεις καταχωρητών για να βρεί το αποτέλεσµα και τη διεύθυνσή
του.
Μετά την εκτέλεση της βασικής µικροπράξης κάθε εντολής, είναι απαραίτητο,
στις περισσότερες περιπτώσεις, να τοποθετηθεί το αποτέλεσµα στον προορισµό του.
Αυτό πραγµατοποιείται από τη µικρορουτίνα Αποθήκευσης Τελεστέου στις περισσότερες από τις περιπτώσεις αφού µερικές από τις βασικές µικροπράξεις δεν
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παράγουν αποτέλεσµα. Η ύπαρξη αυτών των µικροπράξεων είναι προφανής από τις
πορείες που οδηγούν άµεσα στην µικρορουτίνα εξυπηρέτησης (Interrupt Handling
microroutine) διακοπής υπερπηδώντας την µικρορουτίνα Αποθήκευσης Τελεστέου.
Στο τέλος κάθε εντολής, το πρόγραµµα µεταφέρεται στην µικρορουτίνα
εξυπηρέτησης διακοπής για να ελέγξει αν υπάρχει αίτηση διακοπής, και αν υπάρχει
δυνατότητα να εξυπηρετήσει τη διακοπή, πριν προσαχθεί η επόµενη εντολή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Ο Πίνακας Προγραµµατισµού της Mapping ROM
Θέση Παρούσας Μικροεντολής
Α/Α Σύµβολο Μικροδιεύθυνσης
1
IF1
2
IF1
3
IF1
4
IF1
5
IF1
6
IF1
7
Μέσα στην 1OF Μικρορουτίνα
8
Μέσα στην 2OF1
»»
9
Μέσα στην 2OF2
»»
10 Μέσα στην BAF
»»
11 0EX
12 1EX
13 2EX
14 BEX

Είσοδοι της Mapping ROM
MM MR Τιµές Πεδίων του IR
00
000 OPCODE(5:3)||0 = 0000
00
000 OPCODE(5:3)||0 = 0010
00
000 OPCODE(5:3)||0 = 0100
00
000 OPCODE(5:3)||0 = 0110
00
000 OPCODE(5:3)||0 = 10X0
00
000 OPCODE(5:3)||0 = 11X0
00
001 OPCODE(5:3)||0 = XXX0
00
010 OPCODE(5:3)||0 = 0110
00
010 OPCODE(5:3)||0 = 10X0
00
011 OPCODE(5:3)||0 = XXX0
01
000 OPCODE(3:0) = O3O2O1O0
01
001 OPCODE(3:0) = O3O2O1O0
01
010 OPCODE(3:0) = O3O2O1O0
01
011 OPCODE(3:0) = O3O2O1O0

15 Μέσα στις EX Μικρορουτίνες
01
16 Μέσα στις EX Μικρορουτίνες
01
17 SPI
01
18 1OF
10
19 2OF1
10
20 2OF2
10
21 BAF
10
22 XCH2
10
23 XCH2
10
24 XCH2
10
25 XCH2
10
26 XCH2
10
27 WB0
11
28 WB0
11
29 WB0
11
30 WB0
11
31 WB0
11
32 Μέσα στην WB Μικρορουτίνα
11
33 Μέσα στην INT Μικρορουτίνα
11
Μικροδιεύθυνση : ∆ιεύθυνση Μικροεντολής
Χ : Αδιάφορη Κατάσταση

100
101
111
001
101
010
011
100
100
100
100
100
000
000
000
000
000
001
010

OPCODE(3:0) = XXXX
OPCODE(3:0) = XXXX
OPCODE(3:0) = O3O2O1O0
MODE || S = M2M1M0X
MODE || S = 0M1M0X
MODE || S = M2M1M0S
MODE || S = M2M1M0X
MODE || S = XXX1
MODE || S = 0000
MODE || S = XX10
MODE || S = X1X0
MODE || S = 1XX0
MODE || S = XXX0
MODE || S = 0001
MODE || S = 1XX1
MODE || S = X1X1
MODE || S = XX11
MODE || S = XXXX
MODE || S = XXXX

Έξοδοι της Mapping ROM Θέση Επόµενης Μικροεντολής
Σύµβολο Μικροδιεύθυνσης
0EX
SPI
1OF
2OF1
2OF2
BAF
1EX
1EX
2EX
BEX
16 0-Op EX Μικροδιευθύνσεις
16 1-Op EX Μικροδιευθύνσεις
16 2-Op Ex Μικροδιευθύνσεις
16 Br-Op EX
Μικροδιευθύνσεις
WB0
INT0
INT0
8 1-Op OF Μικροδιευθύνσεις
4 2-Op OF Μικροδιευθύνσεις
16 2-Op OF Μικροδιευθύνσεις
7 Br-Op Μικροδιευθύνσεις
XCH3
XCH3
XCH4
XCH4
XCH4
WB1
WB1
WB2
WB2
WB2
INT0
IF0
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Η ροή που περιγράφεται παραπάνω καταδεικνύει τη χρήση της ROM
χαρτογράφησης (µε έµφαση στη µικρορουτίνα προσαγωγής εντολής). Η πλήρης
λειτουργία της, δηλαδή όλες οι αντιστοιχίσεις από µια διεύθυνση µικροεντολής
σύµφωνα µε τις εισόδους της σε µια άλλη, φαίνεται στον Πίνακα 14, ο οποίος είναι ο
πίνακας προγραµµατισµού της. Αυτή η µνήµη χρησιµοποιείται κατά την εκτέλεση
των µικροεντολών των οποίων το σήµα ελέγχου MC έχει την τιµή MAP (“10”). Οι
συµβολικές διευθύνσεις αυτών των µικροεντολών φαίνονται στην αριστερότερη
στήλη του πίνακα. Έτσι, εάν η µνήµη χρησιµοποιείται κατά την εκτέλεση µιας
µικροεντολής, η µικροεντολή διευκρινίζει τις τιµές των πεδίων ΜΜ και MR
προκειµένου να καθοριστεί η έξοδος του MUX Μ και τελικά οι επόµενες είσοδοι της.
Η προέλευση των εισόδων της µνήµης που προέρχονται από πεδία του IR δίνεται για
λόγους σαφήνειας.
Όπου εµφανίζονται Χ οποιαδήποτε από τις τιµές 0 και 1 µπορεί να εµφανιστεί
στη συγκεκριµένη θέση της εξόδου της µνήµης χαρτογράφησης χωρίς αυτή να έχει
νόηµα, είναι δηλαδή ένας αδιάφορος όρος. Εάν υπάρχουν παραπάνω από ένα Χ στο
ίδιο τετράµπιτο πεδίο που φαίνεται στον πίνακα (είσοδος FromIR στον κώδικα), 2Χ
σειρές της µνήµης αντιπροσωπεύονται από µια σειρά του πίνακα. Όπου εµφανίζονται
Ο ή Μ µε δείκτη, ή όπου εµφανίζεται ένα S, η µνήµη χρησιµοποιείται για µια
διακλάδωση χωρίς συνθήκη και οι σειρές του πίνακα αντιστοιχούν πραγµατικά σε
2αθροισµα διαφορετικών Ο,Μ και S διαφορετικές διευθύνσεις µικροεντολών (µικροδιευθύνσεις).
Κάθε µια από αυτές τις διευθύνσεις αναγκάζει τον CAR να διευθυνσιοδοτήσει την
επόµενη µικροεντολή σε µια διαφορετική θέση. Στην περίπτωση όπου
χρησιµοποιούνται Ο, αποκωδικοποιείται το πεδίο OPCODE. Όπου εµφανίζονται M
και S, οι µικροδιευθύνσεις παράγονται από τις τιµές των πεδίων MODE και S.
Παραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση της µικρορουτίνας Προσαγωγής Ενός
Τελεστέου, έχουµε ΜΜ=“10” οπότε επιλέγεται το πεδίο MODE||S, από τον
πολυπλέκτη mux M του Αποκωδικοποιητή Εντολών, το οποίο ισούται µε M2M1M0X.
Εφόσον οι εντολές ενός τελεστέου υποστηρίζουν όλους, οκτώ στον αριθµό, τους
τρόπους διευθυνσιοδότησης (Πίνακας 3 - §2.3), απαιτούνται και τα τρία ψηφία του
πεδίου MODE (M2M1M0) για να γίνει επιλογή µίας εξ’ αυτών. Το ψηφίο S σε αυτήν
την περίπτωση είναι αδιάφορο (Χ) λόγω απουσίας δεύτερου τελεστέου. Έται έχουµε
διακλάδωση που µπορεί να οδηγήσει σε µία από τις οκτώ ξεχωριστές διευθύνσεις
µικροεντολών προσαγωγής ενός τελεστή (8 1-Op OF Μικροδιευθύνσεις).
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4.2 Μικρορουτίνες
Σε αυτήν την παράγραφο περιγράφονται όλες οι µικρορουτίνες οι οποίες
υλοποιούν την CISC αρχιτεκτονική του συνόλου εντολών η οποία έχει περιγραφεί
παραπάνω. Θα χρησιµοποιήσουµε µόνο συµβολικές διευθύνσεις κάθε µικροεντολής
(αριστερότερη στήλη κάθε πίνακα της παραγράφου). Επίσης δίνεται η περιγραφή της
λειτουργίας κάθε µικροεντολής. Το µικροπρόγραµµα γράφεται αρχικά υπό µια τέτοια
περιγραφική µορφή και ο δυαδικός κώδικας προστίθεται κατόπιν. Η τιµές που
δίνονται για το κάθε σήµα, στην κάθε µικροεντολή σε όλους τους πίνακες αυτής της
παραγράφου, είναι στην πραγµατικότητα, η αποθηκευµένη δυαδική πληροφορία µέσα
στη µνήµη ελέγχου. Χρησιµοποιούµε την ίδια θέση στους πίνακες για τα πεδία
µικροεντολών µορφής τύπου Α, Β και Γ(§3.1.2.6). Τα πεδία µορφής Β ισχύουν για τις
καταχωρήσεις στους πίνακες µόνο όταν το MC είναι ίσο µε “11”.

4.2.1 Μικρορουτίνα Προσαγωγής Εντολής
Η Μικρορουτίνα Προσαγωγής Εντολής (Instruction Fetch Microroutine)
παρουσιάζεται στον Πίνακα 15. Η προσαγωγή της εντολής γίνεται στη
µικροδιεύθυνση IFO, όπου η εντολή προσκοµίζεται από τη µνήµη εντολών και
τοποθετείται στον IR. Ο PC ταυτόχρονα ενηµερώνεται (αυξάνεται) για να δείξει την
επόµενη µικροεντολή IF1. Η αποκωδικοποίηση της εντολής αρχίζει, µε τα πρώτα τρία
ψηφία του OPCODE να χρησιµοποιούνται από τη ROM χαρτογράφησης για να
καθοριστεί ο αριθµός τελεστέων στην εντολή(§3.1.2.4, §4.1). Σύµφωνα µε τις σειρές
1 έως 6 του πίνακα 14 που ονοµάζονται IF1, τα πεδία ΜΜ και MR είναι ίσα µε “00”
και “000”, αντίστοιχα, και η επόµενη µικροεντολή, που επιλέγεται ανάλογα µε τα
ψηφία του OPCODE (Σχήµα 45), φαίνεται στην δεξιότερη του στήλη. Έτσι, η
επόµενη µικροεντολή προς εκτέλεση είναι η πρώτη µικροεντολή σε µία από τις
ακόλουθες µικρορουτίνες που φαίνονται στο Σχήµα 45: Εκτέλεση Εντολής Χωρίς
Τελεστέους, Προσαγωγή Ενός Τελεστέου, Προσαγωγή Ενός Τελεστέου και Μιας Παραµέτρου, Προσαγωγή ∆ύο Τελεστέων και Προσαγωγή ∆ιεύθυνσης ∆ιακλάδωσης,.

Συµβ.
∆ιευθ.
IF0
IF1

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 : Μικρορουτίνα Προσαγωγής Εντολής

Περιγραφή
Λειτουργίας
SF MC MM MR DSA SB MA MB MD FS MO
IR ← M[PC], PC ← PC + 1
0 00 00 000 00000 00000 01 00 1 00000 0100
CAR ←ROM[00000||OPCODE(5:3)||0] 0 00 10 000 00000 00000 00 00 0 00000 0000
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4.2.2 Μικρορουτίνες Προσαγωγής Τελεστέων
Η λειτουργία των µικρορουτίνων προσαγωγής δεδοµένων είναι, όπως
φαίνεται από το όνοµα τους , η προσκόµιση των τελεστέων της εντολής από τη µνήµη
ή από κάποιον καταχωρητή ανάλογα από τον τρόπο διευθυνσιοδότησης τους, ο
οποίος καθορίζεται, όπως έχει αναφερθεί γενικά, από τα πεδία MODE και S. Τα πεδία
MM και MR είναι προκαθορισµένα για την κάθε µικρορουτίνα προσαγωγής
τελεστέων και, αφού το ποια από αυτές θα χρησιµοποιηθεί έχει ήδη αποφασιστεί στη
µικροδιεύθυνση IF1 µε τη βοήθεια της Μapping ROM, ο τρόπος διευθυνσιοδότησης
θα καθορίσει ποιο µέρος αυτής θα χρησιµοποιηθεί (σειρές 18 ως 21 του Πίνακα 14).
Άρα υπάρχει µια µικρορουτίνα προσαγωγής τελεστών για κάθε διαφορετικό είδος
εντολής (στην οποία υπάρχει απαίτηση προσκόµισης τελεστών). Στην πρώτη σειρά
καθεµιάς από αυτές τις µικρορουτίνες γίνεται ο έλεγχος για κάθε υποστηριζόµενο
(Πίνακας 3, §2.3) τρόπο διευθυνσιοδότησης και ένα συγκεκριµένο µέρος της
καθεµιάς χρησιµοποιείται για να υποστηρίζεται αυτός. Η σύνταξη του µικροκώδικα
έχει γίνει έτσι ώστε να πραγµατοποιούνται οι τρόποι διευθυνσιοδότησης ακριβώς
όπως περιγράφονται στην §2.3.

4.2.2.1 Μικρορουτίνα Προσαγωγής Ενός Τελεστέου
Η µικρορουτίνα Προσαγωγής Ενός τελεστέου φαίνεται στον Πίνακα 16. Οι
εντολές Ενός Τελεστέου υποστηρίζουν όλους τους τρόπους διευθυνσιοδότησης
(§2.3). Έτσι, αφού γίνει στην πρώτη σειρά της µικρορουτίνας ο απαραίτητος έλεγχος
του τρόπου διευθυνσιοδότησης που χρησιµοποιεί η εκτελούµενη εντολή, επιλέγεται
διευθυνσιοδότηση είτε καταχωρητή (σειρά 2 του πίνακα - RG), είτε έµµεση
καταχωρητή (σειρές 3-4 του πίνακα - RGI), είτε άµεση (σειρά 5 του πίνακα - IΜ),
είτε απευθείας (σειρές 6-7 του πίνακα - DR), είτε δεικτοδοτούµενη (σειρές 8-10 του
πίνακα - ID), είτε έµµεση δεικτοδοτούµενη (σειρές 11-14 του πίνακα - IDI), είτε
σχετική (σειρές 15-17 του πίνακα - RL), είτε έµµεση σχετική (σειρές 18-21 του
πίνακα - RLI). Η τιµή του σήµατος S είναι αδιάφορος όρος σε αυτήν την περίπτωση.
Η επιλογή αναπαρίσταται στη σειρά 18 του πίνακα 14. Στο τέλος της µικρορουτίνας ο
ζητούµενος τελεστέος έχει αποθηκευτεί στον καταχωρητή R15 - DD και το
πρόγραµµα µεταφέρεται στην µικρορουτίνα Εκτέλεσης εντολής µε Έναν τελεστέο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 : Μικρορουτίνα Προσαγωγής Ενός Τελεστέου
Συµβ.
∆ιευθ. Περιγραφή Λειτουργίας
1 1OF CAR ← ROM[10001||MODE||S]
2 1RG DD ← R[DST],
CAR ← 1EX(ROM)
3 1RGI0 DA ← R[DST]
4 1RGI1 DD ← M[DA], CAR ← 1EX(ROM)
5 1IM DD ← M[PC], PC ← PC + 1,
CAR ← 1EX(ROM)
6 1DR0 DA ← M[PC], PC ← PC + 1
7 1DR1 DD ← M[DA], CAR ← 1EX(ROM)
8 1ID0 DA ← M[PC], PC ← PC + 1
9 1ID1 DA ← DA + R[DST]
10 1ID2 DD ← M[DA], CAR ← 1EX(ROM)
11 1IDI0 DA ← M[PC], PC ← PC + 1
12 1IDI1 DA ← DA + R[DST]
13 1IDI2 DA ← M[DA]
14 1IDI3 DD ← M[DA], CAR ← 1EX(ROM)
15 1RL0 DA ← M[PC], PC ← PC + 1
16 1RL1 DA ← DA + PC
17 1RL2 DD ← M[DA], CAR ← 1EX(ROM)
18 1RLI0 DA ← M[PC], PC ← PC + 1
19 1RLI1 DA ← DA + PC
20 1RLI2 DA ← M[DA]
21 1RLI3 DD ← M[DA], CAR ← 1EX(ROM)

SF MC MM MR DSA SB MA MB MD FS
MO
0 10 10 001 00000 00000 00 00 0 00000 0000
0 10 00 001 01111 10000 00 00 0 10000 0000
0 00 00 000 01110 10000 00 00 0 10000 0000
0 10 00 001 01111 01110 11 00 1 00000 0000
0 10 00 001 01111 00000 01 00 1 00000 0101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

00
10
00
00
10
00
00
00
10
00
00
10
00
00
00
10

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

000
001
000
000
001
000
000
000
001
000
000
001
000
000
000
001

01110
01111
01110
01110
01111
01110
01110
01110
01111
01110
01110
01111
01110
01110
01110
01111

00000
01110
00000
10000
01110
00000
10000
00000
01110
00000
01110
01110
00000
01110
00000
01110

01
11
01
00
11
01
00
00
11
01
01
11
01
01
00
11

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1

00000
00000
00000
00010
00000
00000
00010
00000
00000
00000
00010
00000
00000
00010
00000
00000

Σε αυτό το σηµείο θεωρούµε την περίπτωση της απευθείας διευθυνσιοδότησης σαν παράδειγµα ανάγνωσης του παραπάνω πίνακα. Ο µικροκώδικας ξεκινά
στη µικροδιεύθυνση 1DR0. Ο PC “δείχνει” στην πρώτη λέξη της εντολής. Αυτή η
λέξη (MA=‘1’) προσκοµίζεται από τη µνήµη (MD=‘1’) και αποθηκεύεται στον
καταχωρητή προσωρινής αποθήκευσης R14 - DΑ (DSA=“01110”). Ταυτόχρονα, ο
PC αυξάνεται κατά ένα (ΜΟ=“0101”) για να “δείξει” τη δεύτερη λέξη της εντολής. Η
επόµενη µικροεντολή είναι η 1DR1 (της οποίας η διεύθυνση είναι ίση µε της 1DR0
αυξηµένη κατά ένα) αφού ο CAR αυξάνεται κατά ένα (στην 1DR0 MC=“00”). Το
αποτέλεσµα αυτής της µικροεντολής είναι να περάσουν τα περιεχόµενα της µνήµης
(MD=‘1’) στη θέση µε διεύθυνση τα περιεχόµενα του DΑ, άρα η δεύτερη λέξη της
εντολής, Σχ. 6, (SB=“01110” και ΜΑ=“11”) στον DD (DSA=“01111”). Ταυτόχρονα,
το πρόγραµµα µεταφέρεται στην µικρορουτίνα Εκτέλεσης εντολής µε Έναν τελεστέο
-CAR ← 1EX(ROM)- αφού ο CAR φορτώνει τη διεύθυνσή που ορίζεται από τη
µνήµη χαρτογράφησης (MC=“10”) η οποία έχει εισόδους MC=“10”, MΜ=“00” και
MR=“001” (Σειρά 7 του Πίνακα 14). Ο συµβολισµός αυτού είναι 1EX(ROM).

0101
0000
0101
1100
0000
0101
1100
0000
0000
0101
1100
0000
0101
1100
0000
0000
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4.2.2.2 Μικρορουτίνα Προσαγωγής Ενός Τελεστέου και Μιας Παραµέτρου
Η µικρορουτίνα Προσαγωγής Ενός τελεστέου και Μιας Παραµέτρου
φαίνεται στον Πίνακα 17. Οι εντολές Ενός Τελεστέου και Μιας Παραµέτρου (εντολές
µετατόπισης και περιστροφής) υποστηρίζουν τέσσερις τρόπους διευθυνσιοδότησης
(§2.3). Έτσι, δύο ψηφία του πεδίου MODE είναι αρκετά για να γίνει η επιλογή ενός
εξ’ αυτών οπότε το τρίτο ψηφίο του πεδίου θεωρείται ίσο µε µηδέν. Μετά τον έλεγχο
του τρόπου διευθυνσιοδότησης του τελεστή, επιλέγεται διευθυνσιοδότηση είτε
καταχωρητή (σειρές 2-3 του πίνακα - 2RGSR), είτε έµµεση καταχωρητή (σειρές 4-6
του πίνακα - RGISR), είτε άµεση (σειρές 7-8 του πίνακα - IΜSR), είτε απευθείας
(σειρές 9-11 του πίνακα - DRSR). Η παράµετρος (SHA) υποστηρίζει µόνο άµεση
διευθυνσιοδότηση αφού ο αριθµός µετατοπίσεων δίνεται από την ίδια την εντολή. Η
τιµή του σήµατος S είναι αδιάφορος όρος και σε αυτήν την περίπτωση. Η επιλογή
αναπαρίσταται στη σειρά 19 του πίνακα 14. Οι µικροεντολές είναι παρόµοιες µε
αυτές της µικρορουτίνας Προσαγωγής Ενός Τελεστέου. Στο τέλος της µικρορουτίνας
ο ζητούµενος τελεστέος έχει αποθηκευτεί στον καταχωρητή R15 - DD, η παράµετρος
SHA έχει αποθηκευτεί στον καταχωρητή R13 - SD και το πρόγραµµα µεταφέρεται
και πάλι στην µικρορουτίνα Εκτέλεσης εντολής µε Έναν τελεστέο (Σειρά 8 του
Πίνακα 14).

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 : Μικρορουτίνα Προσαγωγής Ενός Τελεστέου και
Μιας Παραµέτρου
Συµβ.
∆ιευθ.
1 2OF1
2 2RGSR0
3 2RGSR1
4
5
6
7
8
9
10
11

2RGISR0
2RGISR1
2RGISR2
2IMSR0
2IMSR1
2DRSR0
2DRSR1
2DRSR2

Περιγραφή Λειτουργίας
CAR ← ROM[10101||MODE||0]
SD ← SHA
DD ← R[DST],
CAR ← 1EX(ROM)
DA ← R[DST]
DD ← M[DA]
SD ← SHA, CAR ← 1EX(ROM)
DD ← M[PC], PC ← PC + 1
SD ← SHA, CAR ← 1EX(ROM)
DA ← M[PC], PC ← PC + 1
DD ← M[DA]
SD ← SHA, CAR ← 1EX(ROM)

SF MC MM MR DSA SB MA MB MD FS MO
0 10 10 101 00000 00000 00 00 0 00000 0000
0 00 00 000 01101 00000 00 10 0 10000 0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
00
00
10
00
10
00
00
10

00
00
00
00
00
00
00
00
00

010
000
000
010
000
010
000
000
010

01111
01110
01111
01101
01111
01101
01110
01111
01101

10000
10000
01110
00000
00000
00000
00000
01110
00000

00
00
11
00
01
00
01
11
00

00
00
00
10
00
10
00
00
10

0
0
1
0
1
0
1
1
0

10000
10000
00000
10000
00000
10000
00000
00000
10000

0000
0000
0000
0000
0101
0000
0101
0000
0000

100
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4.2.2.3 Μικρορουτίνα Προσαγωγής ∆ύο Τελεστέων
Η Μικρορουτίνα Προσαγωγής ∆ύο Τελεστέων φαίνεται στον Πίνακα 18 και
είναι παρόµοια µε εκείνη της Προσαγωγής Ενός Τελεστέου. Σε αυτήν την περίπτωση,
όµως, ένας δεύτερος τελεστέος προσάγεται και αποθηκεύεται πάντα σε έναν
καταχωρητή. Η τιµή του σήµατος S καθορίζει σε ποιον από τους δύο τελεστές
εφαρµόζεται ο τρόπος διευθυνσιοδότησης και ποιος βρίσκεται σε καταχωρητή. Όταν
S=‘0’ ο τρόπος διευθυνσιοδότησης εφαρµόζεται στον τελεστέο-πηγή και ο τελεστέοςπροορισµού και το αποτέλεσµα βρίσκονται σε καταχωρητή, ενώ όταν S=‘1’ (Στην
Συµβ. ∆ιευθ. υπάρχει ένα S)ο τρόπος διευθυνσιοδότησης εφαρµόζεται στον τελεστέοπροορισµού και το αποτέλεσµα και ο τελεστέος-πηγή βρίσκεται σε καταχωρητή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 : Μικρορουτίνα Προσαγωγής ∆ύο Τελεστέων

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Συµβ.
∆ιευθ.
2OF2
2RG0
2RG1
2RGS0
2RGS1
2RGI0
2RGI1
2RGI2
2RGIS0
2RGIS1
2RGIS2
2IM0
2IM1
2IMS0
2IΜS1
2DR0
2DR1
2DR2
2DRS0
2DRS1
2DRS2
2ID0
2ID1
2ID2
2ID3
2IDS0

Περιγραφή Λειτουργίας
CAR ← ROM[10010||MODE||S]
SD ← R[SRC]
DD ← R[DST], CAR ← 2EX(ROM)
DD ← R[DST]
SD ← R[SRC], CAR ← 2EX(ROM)
SA ← R[SRC]
SD ← M[SA]
DD ← R[DST], CAR ← 2EX(ROM)
DA ← R[DST]
DD ← M[DA]
SD ← R[SRC], CAR ← 2EX(ROM)
SD ← M[PC], PC ← PC + 1
DD ← R[DST], CAR ← 2EX(ROM)
DD ← M[PC], PC ← PC + 1
SD ← R[SRC], CAR ← 2EX(ROM)
SA ← M[PC], PC ← PC + 1
SD ← M[SA]
DD ← R[DST], CAR ← 2EX(ROM)
DA ← M[PC], PC ← PC + 1
DD ← M[DA]
SD ← R[SRC], CAR ← 2EX(ROM)
SA ← M[PC], PC ← PC + 1
SA ← SA + R[SRC]
SD ← M[SA]
DD ← R[DST], CAR ← 2EX(ROM)
DA ← M[PC], PC ← PC + 1

SF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MC
10
00
10
00
10
00
00
10
00
00
10
00
10
00
10
00
00
10
00
00
10
00
00
00
10
00

MM
10
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

MR
010
000
010
000
010
000
000
010
000
000
010
000
010
000
010
000
000
010
000
000
010
000
000
000
010
000

DSA
00000
01101
01111
01111
01101
01100
01101
01111
01110
01111
01101
01101
01111
01111
01101
01100
01101
01111
01110
01111
01101
01100
01100
01101
01111
01110

SB
00000
11000
10000
10000
11000
11000
01100
10000
10000
01110
11000
00000
10000
00000
11000
00000
01100
10000
00000
01110
11000
00000
11000
01100
10000
00000

MA
00
00
00
00
00
00
11
00
00
11
00
01
00
01
00
01
11
00
01
11
00
01
00
11
00
01

MB
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

MD FS
0 00000
0 10000
0 10000
0 10000
0 10000
0 10000
1 00000
0 10000
0 10000
1 00000
0 10000
1 00000
0 10000
1 00000
0 10000
1 00000
1 00000
0 10000
1 00000
1 00000
0 10000
1 00000
0 00010
1 00000
0 10000
1 00000

MO
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0101
0000
0101
0000
0101
0000
0000
0101
0000
0000
0101
1100
0000
0000
0101
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Συµβ.
∆ιευθ.
2IDS1
2IDS2
2IDS3
2IDI0
2IDI1
2IDI2
2IDI3
2IDI4
2IDIS0
2IDIS1
2IDIS2
2IDIS3
2IDIS4
2RL0
2RL1
2RL2
2RL3
2RLS0
2RLS1
2RLS2
2RLS3
2RLI0
2RLI1
2RLI2
2RLI3
2RLI4
2RLIS0
2RLIS1
2RLIS2
2RLIS3
2RLIS4

Περιγραφή Λειτουργίας
DA ← DA + R[DST]
DD ← M[DA]
SD ← R[SRC], CAR ← 2EX(ROM)
SA ← M[PC], PC ← PC + 1
SA ← SA + R[SRC]
SA ← M[SA]
SD ← M[SA]
DD ← R[DST], CAR ← 2EX(ROM)
DA ← M[PC], PC ← PC + 1
DA ← DA + R[DST]
DA ← M[DA]
DD ← M[DA]
SD ← R[SRC], CAR ← 2EX(ROM)
SA ← M[PC], PC ← PC + 1
SA ← SA + PC
SD ← M[SA]
DD ← R[DST], CAR ← 2EX(ROM)
DA ← M[PC], PC ← PC + 1
DA ← DA + PC
DD ← M[DA]
SD ← R[SRC], CAR ← 2EX(ROM)
SA ← M[PC], PC ← PC + 1
SA ← SA + PC
SA ← M[SA]
SD ← M[SA]
DD ← R[DST], CAR ← 2EX(ROM)
DA ← M[PC], PC ← PC + 1
DA ← DA + PC
DA ← M[DA]
DD ← M[DA]
SD ← R[SRC], CAR ← 2EX(ROM)

SF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MC
00
00
10
00
00
00
00
10
00
00
00
00
10
00
00
00
10
00
00
00
10
00
00
00
00
10
00
00
00
00
10

MM
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

101

MR
000
000
010
000
000
000
000
010
000
000
000
000
010
000
000
000
010
000
000
000
010
000
000
000
000
010
000
000
000
000
010

DSA
01110
01111
01101
01100
01100
01100
01101
01111
01110
01110
01110
01111
01101
01100
01100
01101
01111
01110
01110
01111
01101
01100
01100
01100
01101
01111
01110
01110
01110
01111
01101

SB
10000
01110
11000
00000
11000
00000
01100
10000
00000
10000
00000
01110
11000
00000
01100
01100
10000
00000
01110
01110
11000
00000
01100
00000
01100
10000
00000
01110
00000
01110
11000

MA
00
11
00
01
00
00
11
00
01
00
00
11
00
01
01
11
00
01
01
11
00
01
01
00
11
00
01
01
00
11
00

MB
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

MD FS MO
0 00010 1100
1 00000 0000
0 10000 0000
1 00000 0101
0 00010 1100
1 00000 0000
1 00000 0000
0 10000 0000
1 00000 0101
0 00010 1100
1 00000 0000
1 00000 0000
0 10000 0000
1 00000 0101
0 00010 1100
1 00000 0000
0 10000 0000
1 00000 0101
0 00010 11000
1 00000 0000
0 10000 0000
1 00000 0101
0 00010 1100
1 00000 0000
1 00000 0000
0 10000 0000
1 00000 0101
0 00010 1100
1 00000 0000
1 00000 0000
0 10000 0000

Η µνήµη χαρτογράφησης χρησιµοποιείται (Σειρά 20 του Πίνακα 14) στη
µικροδιεύθυνση 2OF2 για την επιλογή του τρόπου διευθυνσιοδότησης και το σε
ποιον τελεστέο θα εφαρµοστεί αυτήν. Η οµοιότητα µε τη µικρορουτίναι Προσαγωγής
Ενός Τελεστέου είναι εµφανής. Παραδείγµατος χάριν, για την περίπτωση της
απευθείας διευθυνσιοδότησης, που περιγράφηκε παραπάνω, βλέπουµε ότι οι διαφορές
βρίσκονται στους καταχωρητές προσωρινής αποθήκευσης, η επιλογή των οποίων
γίνεται βάση της τιµής του S, και ότι το πρόγραµµα µεταφέρεται στη µικρορουτίνα
Εκτέλεσης Εντολής µε ∆ύο Τελεστέους (2ΕΧ).
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4.2.2.4 Μικρορουτίνα Προσαγωγής ∆ιεύθυνσης ∆ιακλάδωσης

1
2
3
4
5

Συµβ.
∆ιευθ.
BAF
BRG
BRGI0
BRGI1
BIM

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BDR0
BDR1
BID0
BID1
BID2
BIDI0
BIDI1
BIDI2
BIDI3
BRL0
BRL1
BRL2

Η µικρορουτίνα Προσαγωγής ∆ιεύθυνσης ∆ιακλάδωσης φαίνεται στον
Πίνακα 19. Οι Εντολές ∆ιακλάδωσης υποστηρίζουν όλους τους τρόπους
διευθυνσιοδότησης εκτός της έµµεσης σχετικής (Πίνακας 4). Έτσι, µετά τον
απαραίτητο έλεγχο του τρόπου διευθυνσιοδότησης, επιλέγεται διευθυνσιοδότηση είτε
καταχωρητή (σειρά 2 του πίνακα - ΒRG), είτε έµµεση καταχωρητή (σειρές 3-4 του
πίνακα - BRGI), είτε άµεση (σειρά 5 του πίνακα - BIΜ), είτε απευθείας (σειρές 6-7
του πίνακα - BDR), είτε δεικτοδοτούµενη (σειρές 8-10 του πίνακα - BID), είτε
έµµεση δεικτοδοτούµενη (σειρές 11-14 του πίνακα - BIDI), είτε σχετική (σειρές 1517 του πίνακα - BRL). Η τιµή του σήµατος S είναι αδιάφορος όρος σε αυτήν την
περίπτωση. Η επιλογή αναπαρίσταται στη σειρά 21 του πίνακα 14. Στο τέλος της
µικρορουτίνας η ζητούµενη διεύθυνση, η οποία αντιµετωπίζεται όπως ακριβώς
αντιµετωπίζεται ένας τελεστέος στις προηγούµενες περιπτώσεις, έχει αποθηκευτεί
στον καταχωρητή R14 - DΑ και το πρόγραµµα µεταφέρεται στην µικρορουτίνα
∆ιακλάδωσης Προγράµµατος. Ο τελικός προορισµός της διεύθυνσης (DΑ αντί για
DD) και το αποτέλεσµα της µεταφοράς του προγράµµατος (BEX αντί για 1EX) είναι
Οι µόνες διαφορές µε τη µικρορουτίνα Προσαγωγής Ενός Τελεστέου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 19 : Μικρορουτίνα Προσαγωγής ∆ιεύθυνσης ∆ιακλάδωσης
Περιγραφή Λειτουργίας
CAR ← ROM[10011||MODE||S]
DA ← R[DST], CAR ← BEX(ROM)
DA ← R[DST]
DA ← M[DA], CAR ← BEX(ROM)
DA ← M[PC], PC ← PC + 1,
CAR ← BEX(ROM)
DA ← M[PC], PC ← PC + 1
DA ← M[DA], CAR ← BEX(ROM)
DA ← M[PC], PC ← PC + 1
DA ← DA + R[DST]
DA ← M[DA], CAR ← BEX(ROM)
DA ← M[PC], PC ← PC + 1
DA ← DA + R[DST]
DA ← M[DA]
DA ← M[DA], CAR ← BEX(ROM)
DA ← M[PC], PC ← PC + 1
DA ← DA + PC
DA ← M[DA], CAR ← BEX(ROM)

SF
0
0
0
0
0

MC
10
10
00
10
10

MM
10
00
00
00
00

MR
011
011
000
011
011

DSA
00000
01110
01110
01110
01110

SB
00000
10000
10000
01110
00000

MA
00
00
00
11
01

MB
00
00
00
00
00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

00
10
00
00
10
00
00
00
10
00
00
10

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

000
011
000
000
011
000
000
000
011
000
000
011

01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110

00000
01110
00000
10000
01110
00000
10000
00000
00000
00000
01110
01110

01
11
01
00
11
01
00
00
11
01
01
11

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

MD FS
0 00000
0 10000
0 10000
1 00000
1 00000
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1

00000
00000
00000
00010
00000
00000
00010
00000
00000
00000
00010
00000

MO
0000
0000
0000
0000
0101
0101
0000
0101
1100
0000
0101
1100
0000
0000
0101
1100
0000
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4.2.3 Μικρορουτίνες Εκτέλεσης Εντολών
Μια µικρορουτίνα Προσαγωγής Τελεστέων ακολουθείται, γενικά, από µια
µικρορουτίνα Εκτέλεσης Εντολής (Σχήµα 45), η οποία όπως φαίνεται από το όνοµα
της, περιέχει τις βασικές µικροεντολές οι οποίες υλοποιούν στην ουσία την εντολή
που εκτελείται. Κάθε µικροεντολή Εκτέλεσης Εντολής βρίσκει τους τελεστέους της
στις συγκεκριµένες θέσεις στις οποίες έχουν αποθηκευτεί από την µικρορουτίνα
Προσαγωγής Τελεστέων. Στους πίνακες αυτής της παραγράφου φαίνεται ο
µικροκώδικας για την εκτέλεση όλων των εντολών που υποστηρίζει ο επεξεργαστής
που υλοποιήθηκε (εκτός των ειδικών οι οποίες εξετάζονται παρακάτω). Στην πρώτη
σειρά της κάθε µικρορουτίνας γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος και επιλέγεται η
µικροδιεύθυνση της πρώτη σειράς του µέρους της εκείνου που υλοποιεί την προς
εκτέλεση εντολή βάση των τεσσάρων λιγότερο σηµαντικών ψηφίων του OPCODE.

4.2.3.1 Μικρορουτίνα Εκτέλεσης Εντολών Χωρίς Τελεστέους
Η µικρορουτίνα Εκτέλεσης Εντολών Χωρίς Τελεστέους φαίνεται στον Πίνακα
20. Στην πρώτη σειρά γίνεται η επιλογή της εντολής µε τη βοήθεια της µνήµης
χαρτογράφησης (Σειρά 11 του πίνακα 14). Ανάλογα µε τα τέσσερα λιγότερο
σηµαντικά ψηφία του OPCODE (πίνακας 2, πάνω αριστερά) επιλέγεται µία από τις
Εντολές Χωρίς Τελεστέους :
Η εντολή Καµία Πράξη (ή Απραξία) (No Operation-NOP) -σειρά 2 του
πίνακα- αφήνει τα πάντα αµετάβλητα και απλά µεταφέρει το πρόγραµµα στη
µικρορουτίνα Εξυπηρέτησης ∆ιακοπής (όπως όλες οι εντολές χωρίς Τελεστέους αφού
δεν παράγουν αποτέλεσµα προς αποθήκευση).
Η Ώθηση Καταχωρητών (Push Registers-PSHR) -σειρές 3 έως 10 του πίνακαµεταφέρει τα δεδοµένα των ορατών στον προγραµµατιστή καταχωρητών (R1 ως R7)
στη σωρό (stack).Εφόσον δεδοµένα αποθηκεύονται στη σωρό, ο SP µειώνεται κατά
ένα, για να δείξει σε µια άδεια θέση, κάθε φορά πριν αποθηκευτούν τα δεδοµένα του
κάθε καταχωρητή.
Η Εκτίναξη (ή Ανάδυση) Καταχωρητών (Pop Registers-POPR) -σειρές 11 έως
18 του πίνακα- είναι η ακριβώς αντίθετη διαδικασία της Ώθησης Καταχωρητών. Ο SP
αυξάνεται κατά ένα κάθε φορά αφού µεταφερθούν τα δεδοµένα από τη σωρό στον
καταχωρητή από τον οποίο προήλθαν.
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Η Επιστροφή από ∆ιαδικασία (ή Υπορουτίνα Πραγράµµατος) (Return From

Procedure-RET) -σειρές 19 έως 20 του πίνακα- επιστέφει στον PC την αποθηκευµένη
διεύθυνση της επόµενης εντολής όταν συνέβη µια κλήση υπορουτίνας προγράµµατος.
Η υπορουτίνα αυτή τελείωσε και το πρόγραµµα πρέπει να συνεχίσει από το σηµείο
που διακόπηκε. Η διεύθυνση αυτή ανακτάται από τη σωρό.
Η Επιστροφή από ∆ιακοπή (Return from Interrupt-RTI) -σειρές 21 έως 24 του
πίνακα- µοιάζει µε την Επιστροφή από Υπορουτίνα Πραγράµµατος, όµως σε αυτήν
την περίπτωση, επειδή όταν συµβαίνει εξωτερική διακοπή µεταφέρονται στη στοίβα
τα περιεχόµενα του PC και του PSR, θα πρέπει να ανακτηθούν και τα περιεχόµενα
του PSR πριν ανακτηθούν αυτά του PC. Σηµειώνεται εδώ ότι όταν ανακτούνται τα
δεδοµένα του PSR επανατοποθετείται (γίνεται ‘1’) το ΕΙ οπότε επανενεργοποιείται η
δυνατότητα εξυπηρέτησης διακοπής (που ήταν απενεργοποιηµένη κατά τη διάρκεια
της διακοπής).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Συµβ.
∆ιευθ.
0EX
NOP
PSHR0
PSHR1
PSHR2
PSHR3
PSHR4
PSHR5
PSHR6
PSHR7
POPR0
POPR1
POPR2
POPR3
POPR4
POPR5
POPR6
POPR7
RET0
RET1
RTI0
RTI1
RTI2
RTI3

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 : Μικρορουτίνα Εκτέλεσης Εντολών Χωρίς Τελεστέους

Περιγραφή Λειτουργίας
CAR ← ROM[01000||OPCODE(3:0)]
CAR ← INT0(ROM)
SP ← SP - 1
M[SP] ← R1, SP ← SP - 1
M[SP] ← R2, SP ← SP - 1
M[SP] ← R3, SP ← SP - 1
M[SP] ← R4, SP ← SP - 1
M[SP] ← R5, SP ← SP - 1
M[SP] ← R6, SP ← SP - 1
M[SP] ← R7, CAR ← INT0(ROM)
R7 ← M[SP], SP ← SP + 1
R6 ← M[SP], SP ← SP + 1
R5 ← M[SP], SP ← SP + 1
R4 ← M[SP], SP ← SP + 1
R3 ← M[SP], SP ← SP + 1
R2 ← M[SP], SP ← SP + 1
R1 ← M[SP]
SP ← SP + 1, CAR ← INT0(ROM)
PC ← M[SP]
SP ← SP + 1, CAR ← INT0(ROM)
PSR ← M[SP]
SP ← SP + 1
PC ← M[SP]
SP ← SP + 1, CAR ← INT0(ROM)

SF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MC
10
10
00
00
00
00
00
00
00
10
00
00
00
00
00
00
00
10
00
10
00
00
00
10

MM
01
01
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
00
00
00
00
00
01
00
01
00
00
00
01

MR
000
101
000
000
000
000
000
000
000
101
000
000
000
000
000
000
000
101
000
101
000
000
000
101

DSA
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00111
00110
00101
00100
00011
00010
00001
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

SB MA MB MD FS MO
00000 00 00 0 00000 0000
00000 00 00 0 00000 0000
00000 00 00 0 00000 1000
00001 10 00 0 00000 1001
00010 10 00 0 00000 1001
00011 10 00 0 00000 1001
00100 10 00 0 00000 1001
00101 10 00 0 00000 1001
00110 10 00 0 00000 1001
00111 10 00 0 00000 0010
00000 10 00 1 00000 1010
00000 10 00 1 00000 1010
00000 10 00 1 00000 1010
00000 10 00 1 00000 1010
00000 10 00 1 00000 1010
00000 10 00 1 00000 1010
00000 10 00 1 00000 0000
00000 10 00 1 00000 1010
00000 10 00 1 00000 0011
00000 00 00 0 00000 1010
00000 10 00 1 00000 0110
00000 00 00 0 00000 1010
00000 10 00 1 00000 0011
00000 00 00 0 00000 1010
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4.2.3.2 Μικρορουτίνα Εκτέλεσης Εντολών µε Ένα Τελεστέο
Η µικρορουτίνα Εκτέλεσης Εντολών µε Έναν Τελεστέο φαίνεται στον Πίνακα
21. Στην πρώτη σειρά γίνεται η επιλογή της εντολής µε τη βοήθεια της µνήµης
χαρτογράφησης (Σειρά 12 του πίνακα 14). Ανάλογα µε τα τέσσερα λιγότερο
σηµαντικά ψηφία του OPCODE (πίνακας 2, κέντρο αριστερά) επιλέγεται µία από τις
Εντολές µε Έναν Τελεστέο :
ΠΙΝΑΚΑΣ 21 : Μικρορουτίνα Εκτέλεσης Εντολών µε Ένα Τελεστέο
Συµβ.
∆ιευθ.

Περιγραφή Λειτουργίας

1

1EX

CAR ← ROM[01001||OPCODE(3:0)]

2

MM MR
SF MC LS PS

DSA
MS

SB

MA MB MD

FS
NA

MO

0

10

01

001 00000 00000

00

00

0

00000 0000

PUSH0 SP ← SP - 1

0

00

00

000 00000 00000

00

00

0

00000 1000

3

PUSH1 M[SP] ← DD, CAR ← INT0(ROM)

0

10

01

101 00000 01111

10

00

0

00000 0010

4

POP0

DD ← M[SP]

0

00

00

000 01111 00000

10

00

1

00000 0000

5

POP1

SP ← SP + 1, CAR ← WB0(ROM)

0

10

01

100 00000 00000

00

00

0

00000 1010

6

INC

DD ← DD + 1, CAR ← WB0(ROM)

0

10

01

100 01111 00000

00

00

0

00001 1100

7

DEC

DD ← DD - 1, CAR ← WB0(ROM)

0

10

01

100 01111 00000

00

00

0

00110 1100

8

NEG0

DD ← DD'

0

00

00

000 01111 00000

00

00

0

01110 0000

9

NEG1

DD ← DD + 1, CAR ← WB0(ROM)

0

10

01

100 01111 00000

00

00

0

00001 1100

10 COM

DD ← DD', CAR ← WB0(ROM)

0

10

01

100 01111 00000

00

00

0

01110 1110

11 SHR0

R9 ← SD

0

00

00

000 01001 01101

00

00

0

10000 0000

12 SHR1

R9 ← R9 (Set MSTS)

0

00

00

000 01001 00000

00

00

0

00000 1111

13 SHR2

z : CAR ← SHR6

0

11

0

--

--

--

SHR6 0000

14 SHR3

DD ← 0||DD(15:1)

0

00

00

000 01111 01111

00

00

0

10100 0000

15 SHR4

R9 ← R9 - 1 (Set MSTS)

0

00

00

000 01001 00000

00

00

0

00110 1111

16 SHR5

z' : CAR ← SHR3

0

11

0

--

--

--

SHR3 0000

17 SHR6

0

10

01

100 01111 00000

00

00

0

00000 1101

18 SHL0

DD ← DD, CAR ← WB0(ROM),
C ← DD(0)
R9 ← SD

0

00

00

000 01001 01101

00

00

0

10000 0000

19 SHL1

R9 ← R9 (Set MSTS)

0

00

00

000 01001 00000

00

00

0

00000 1111

20 SHL2

z : CAR ← SHL6

0

11

0

--

--

--

SHL6 0000

21 SHL3

DD ← DD(14:0)||0

0

00

00

000 01111 01111

00

00

0

11000 0000

22 SHL4

R9 ← R9 - 1 (Set MSTS)

0

00

00

000 01001 00000

00

00

0

00110 1111

23 SHL5

z' : CAR ← SHL3

0

11

0

--

--

--

SHL3 0000

DD ← DD, CAR ← WB0(ROM),
C ← DD(15)
25 SHRA0 R9 ← SD

0

10

01

100 01111 00000

00

00

0

00000 1101

0

00

00

000 01001 01101

00

00

0

10000 0000

26 SHRA1 R9 ← R9 (Set MSTS)

0

00

00

000 01001 00000

00

00

0

00000 1111

27 SHRA2 z : CAR ← SHRA6

0

11

0

--

--

-- SHRA6 0000

28 SHRA3 DD ← DD(15)||DD(15:1)

0

00

00

000 01111 01111

00

00

0

10101 0000

29 SHRA4 R9 ← R9 - 1 (Set MSTS)

0

00

00

000 01001 00000

00

00

0

00110 1111

30 SHRA5 z' : CAR ← SHRA3

0

11

0

--

--

-- SHRA3 0000

24 SHL6

0

1

0

1

0

1

0110

0110

0110

0110

0110

0110

--

--

--

--

--

--
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MM MR
SF MC LS PS

DSA
MS

SB

MA MB MD

FS
NA

MO

31 SHRA6 DD ← DD, CAR ← WB0(ROM),
C ← DD(0)
32 SHLA0 R9 ← SD

0

10

01

100 01111 00000

00

00

0

00000 1100

0

00

00

000 01001 01101

00

00

0

10000 0000

33 SHLA1 R9 ← R9 (Set MSTS)

0

00

00

000 01001 00000

00

00

0

00000 1111

34 SHLA2 z : CAR ← SHLA6

0

11

0

--

--

-- SHLA6 0000

35 SHLA3 DD ← DD(14:0)||0

0

00

00

000 01111 01111

00

00

0

11001 1111

36 SHLA4 R9 ← R9 - 1 (Set MSTS)

0

00

00

000

00

00

0

00110 1111

37 SHLA5 z' : CAR ← SHLA3

0

11

0

1

--

--

-- SHLA3 0000

38 SHLA6 DD ← DD, CAR ← WB0(ROM),
C ← DD(15)
39 ROR0 R9 ← SD

0

10

01

100 01111 00000

00

00

0

00000 1100

0

00

00

000 01001 01101

00

00

0

10000 0000

40 ROR1

R9 ← R9 (Set MSTS)

0

00

00

000 01001 00000

00

00

0

00000 1111

41 ROR2

z : CAR ← ROR6

0

11

0

--

--

--

ROR6 0000

42 ROR3

DD ← DD(0)||DD(15:1)

0

00

00

000 01111 01111

00

00

0

10110 0000

43 ROR4

R9 ← R9 - 1 (Set MSTS)

0

00

00

000

00

00

0

00110 1111

44 ROR5

z' : CAR ← ROR3

0

11

0

1

--

--

--

ROR3 0000

45 ROR6

0

10

01

100 01111 00000

00

00

0

00000 1101

46 ROL0

DD ← DD, CAR ← WB0(ROM),
C ← DD(0)
R9 ← SD

0

00

00

000 01001 01101

00

00

0

10000 0000

47 ROL1

R9 ← R9 (Set MSTS)

0

00

00

000

00

00

0

00000 1111

48 ROL2

z : CAR ← ROL6

0

11

0

0

--

--

--

ROL6 0000

49 ROL3

DD ← DD(14:0)||C

0

00

00

000 01111 01111

00

00

0

11010 0000

50 ROL4

R9 ← R9 - 1 (Set MSTS)

0

00

00

000 01001 00000

00

00

0

00110 1111

51 ROL5

z' : CAR ← ROL3

0

11

0

--

--

--

ROL3 0000

DD ← DD, CAR ← WB0(ROM),
C ← DD(15)
53 RORC0 R9 ← SD

0

10

01

100 01111 00000

00

00

0

00000 1101

0

00

00

000 01001 01101

00

00

0

10000 0000

54 RORC1 R9 ← R9 (Set MSTS)

0

00

00

000 01001 00000

00

00

0

00000 1111

55 RORC2 z : CAR ← RORC6

0

11

0

--

--

-- RORC6 0000

52 ROL6

0

0

1

0

0110

--

01001 00000
0110

0110

--

--

01001 00000
0110

--

01001 00000
0110

0110

0110

--

--

--

56 RORC3 DD ← C||DD(15:1), C ← DD(0)

0

00

00

000 01111 01111

00

00

0

10111 1011

57 RORC4 R9 ← R9 - 1 (Set MSTS)

0

00

00

000 01001 00000

00

00

0

00110 1111

58 RORC5 z' : CAR ← RORC3

0

11

0

--

--

-- RORC3 0000

59 RORC6 DD ← DD, CAR ← WB0(ROM)

0

10

01

100 01111 00000

00

00

0

00000 0000

60 ROLC0 R9 ← SD

0

00

00

000 01001 01101

00

00

0

10000 0000

61 ROLC1 R9 ← R9 (Set MSTS)

0

00

00

000 01001 00000

00

00

0

00000 1111

62 ROLC2 z : CAR ← ROLC6

0

11

0

--

--

-- ROLC6 0000

63 ROLC3 DD ← DD(14:0)||C, C ← DD(15)

0

00

00

000 01111 01111

00

00

0

11011 1011

64 ROLC4 R9 ← R9 - 1 (Set MSTS)

0

00

00

000 01001 00000

00

00

0

00110 1111

65 ROLC5 z' : CAR ← ROLC3

0

11

0

--

--

-- ROLC3 0000

66 ROLC6 DD ← DD, CAR ← WB0(ROM)

0

10

01

00

00

0

1

0

1

0110

0110

0110

--

--

--

100 01111 00000

Όπου z’ εννοούµε z (και άρα ελέγχεται η έξοδος του flip-flop Μηδενικού Αποτελέσµατος του MSTS)
Όπως έχει προαναφερθεί όταν MC=“11” χρησιµοποιούνται τα πεδία µικροεντολής της µορφής Β.

00000 0000
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Οι εντολές Ώθηση Καταχωρητή (Push Register-PUSH) -σειρές 2 έως 3 του
πίνακα- και Εκτίναξη Καταχωρητή (Pop Registers-POP) -σειρές 4 έως 5 του πίνακαείναι οι αντίστοιχες των εντολών PSHR και POPR, όµως σε αυτήν την περίπτωση
αναφέρονται σε έναν µόνο καταχωρητή, αυτόν που καθορίζεται από την εντολή. Στην
εντολή POP τα δεδοµένα αποθηκεύονται στον καταχωρητή R15 - DD όπου
αποθηκεύεται το αποτέλεσµα όλων των βασικών µικροπράξεων των εντολών Ενός
Τελεστή που περιγράφονται παρακάτω. Στην περίπτωση της PUSH το πρόγραµµα
µεταφέρεται στη µικρορουτίνα Εξυπηρέτησης ∆ιακοπής αφού τα δεδοµένα
µεταφέρονται στη µνήµη ενώ στην περίπτωση της POP, όπως και σε όλες τις άλλες
εντολές παρακάτω, το πρόγραµµα µεταφέρεται στη µικρορουτίνα Αποθήκευσης
Τελεστέου αφού τα δεδοµένα µεταφέρονται στον DD.
Οι εντολές Αύξησης Κατά Ένα (Increment - INC) και Ελάττωσης Κατά Ένα
(Decrement - DEC) παρουσιάζονται, αντίστοιχα, στις σειρές 6 και 7 του πίνακα.
Η Αριθµητική Αντιστροφή (Negate - NEG) -σειρές 8 έως 9 του πίνακα- δίνει
το συµπλήρωµα ως προς 2 ενός αριθµού. Στη µικροδιεύθυνση NEG0 παίρνουµε το
συµπλήρωµα ως προς 1 και στην NEG1 το αυξάνουµε κατά ένα οπότε παίρνουµε
τελικά το συµπλήρωµα ως προς 2.
Η Λογική Αντιστροφή (Complement - COM) ) -σειρά 10 του πίνακα- δίνει το
συµπλήρωµα ως προς 1 αν τα δεδοµένα θεωρηθούν ως αριθµός.
Έως τώρα περιγράφηκαν οι εντολές Με Έναν Τελεστέο. Ακολουθούν οι
εντολές Με Έναν Τελεστέο και Μια Μεταβλητή, δηλαδή εντολές µετατόπισης και
περιστροφής. Όλες αυτές οι εντολές έχουν παρόµοια δοµή. Όλες απαιτούν την
εκτέλεση επτά µικροεντολών. Στην πρώτη µικροεντολή κάθε εντολής Με Έναν
Τελεστέο και Μια Μεταβλητή ο αριθµός µετατοπίσεων αποθηκεύεται στον SD. Στη
δεύτερη µικροεντολή στον SD είναι αποθηκευµένος ο αριθµός των εναποµείναντων
µετατοπίσεων και ενηµερώνεται ο MSTS. Στην τρίτη µικροεντολή ελέγχεται αν αυτός
ο αριθµός είναι µηδέν µε τη βοήθεια του z (του MSTS).Αν είναι µηδέν, το
πρόγραµµα µεταφέρεται στην έβδοµη µικροεντολή, το αποτέλεσµα περνάει στον DD
και το πρόγραµµα οδηγείται στην µικρορουτίνα Αποθήκευσης Τελεστέου. Αν δεν
είναι µηδέν, σηµαίνει ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άλλη µια µετατόπιση για να
ολοκληρωθεί η εντολή (να ικανοποιηθεί ο αριθµός συνολικών µετατοπίσεων) οπότε
το πρόγραµµα περνάει στην τέταρτη µικροεντολή στην οποία γίνεται η βασική πράξη
µετατόπισης (ή περιστροφής) η οποία ορίζεται από την εντολή και στην πέµπτη
µικροεντολή ο αριθµός µετατοπίσεων ελαττώνεται κατά ένα και ενηµερώνεται και
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πάλι ο MSTS. Στην έκτη µικροεντολή, ελέγχεται αν ο αριθµός των εναποµείναντων
µετατοπίσεων δεν είναι µηδέν και πάλι µε τη βοήθεια του z του MSTS. Αν δεν είναι
µηδέν, το πρόγραµµα µεταφέρεται και πάλι στην τρίτη µικροεντολή και ο κύκλος
επαναλαµβάνεται µέχρι να µηδενιστεί ο αριθµός των εναποµείναντων µετατοπίσεων.
Σηµειώνεται ότι στην τελευταία µικροεντολή µεταφέρεται το ψηφίο εξόδου στο flipflop κρατουµένου C του PSR (µε εξαίρεση τις περιπτώσεις των εντολών περιστροφής
µε κρατούµενο όπου αυτό γίνεται στην τέταρτη µικροεντολή).
Η Λογική ∆εξιά Μετατόπιση (Logical Shift Right - SHR) παρουσιάζεται στις
γραµµές 11 έως 17 του πίνακα, η Λογική Αριστερή Μετατόπιση (Logical Shift Left SHL) στις γραµµές 18 έως 24, η Αριθµητική ∆εξιά Μετατόπιση (Arithmetic Shift
Right - SHRA) στις γραµµές 25 έως 31, η Αριθµητική Αριστερή Μετατόπιση
(Arithmetic Shift Left - SHLA) στις γραµµές 32 έως 38, η ∆εξιά Περιστροφή (Rotate
Right - ROR) στις γραµµές 39 έως 45, η Αριστερή Περιστροφή (Rotate Left - ROL)
στις γραµµές 46 έως 52, η ∆εξιά Περιστροφή µε Κρατούµενο (Rotate Right with
Carry - RORC) στις γραµµές 53 έως 59 και η Αριστερή Περιστροφή µε Κρατούµενο
(Rotate Left with Carry - ROLC) στις γραµµές 60 έως 66.
Στην έκτη µικροεντολή κάθε εντολής (εκτός των εντολών περιστροφής µε
κρατούµενο) ενηµερώνονται τα flip-flop του PSR. Τα Z και C ενηµερώνονται πάντα,
ενώ όταν η εντολή που εκτελείται είναι αριθµητική ενηµερώνονται και τα N και V.
Στην περίπτωση των εντολών περιστροφής µε κρατούµενο, τα flip-flop του PSR, Z
και C, ενηµερώνονται στο τέλος της τέταρτης (βασικής) µικροεντολής.
4.2.3.3 Μικρορουτίνα Εκτέλεσης Εντολών µε ∆ύο Τελεστέους

Η µικρορουτίνα Εκτέλεσης Εντολών µε ∆ύο Τελεστέους φαίνεται στον
Πίνακα 22. Στην πρώτη σειρά γίνεται η επιλογή της εντολής µε τη βοήθεια της
µνήµης χαρτογράφησης (Σειρά 13 του πίνακα 14). Ανάλογα µε τα τέσσερα λιγότερο
σηµαντικά ψηφία του OPCODE (πίνακας 2, πάνω δεξιά) επιλέγεται µία από τις
Εντολές µε ∆ύο Τελεστέους. Αυτές βρίσκουν την διεύθυνση του τελεστέου-πηγή
στον καταχωρητή SA, τον ίδιο τον τελεστέο-πηγή στον SD, την διεύθυνση του
τελεστέου-προορισµού στον DΑ και τον ίδιο τον τελεστέο-προορισµό στον DD, που
έχουν τοποθετηθεί εκεί από τη µικρορουτίνα Προσαγωγής ∆ύο Τελεστέων, και στο
τέλος της κάθε εντολής η διεύθυνση του αποτελέσµατος βρίσκεται στον DΑ (ή
καθορίζεται από το πεδίο DST) και το ίδιο αποτέλεσµα βρίσκεται στον DD.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Συµβ.
∆ιευθ.
2EX
MOVE
XCH0
XCH1
XCH2
XCH3
XCH4
ADD
ADDC
SUB
SUBB
CMP
AND
OR
XOR
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22 : Μικρορουτίνα Εκτέλεσης Εντολών µε ∆ύο Τελεστέους

Περιγραφή Λειτουργίας
CAR ← ROM[01010||OPCODE(3:0)]
DD ← SD, CAR ← WB0(ROM)
R9 ← SD
SD ← DD
DD ← R9, CAR ← ROM[10100||MODE||S]
R[SRC] ← SD, CAR ← WB0(ROM)
M[SA] ← SD, CAR ← WB0(ROM)
DD ← DD + SD, CAR ← WB0(ROM)
DD ← DD + SD + C, CAR ← WB0(ROM)
DD ← DD - SD, CAR ← WB0(ROM)
DD ← DD - SD - C, CAR ← WB0(ROM)
DD ← DD - SD, CAR ← INT0(ROM)
DD ← DD AND SD, CAR ← WB0(ROM)
DD ← DD OR SD, CAR ← WB0(ROM)
DD ← DD XOR SD, CAR ← WB0(ROM)

SF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MC MM
10 01
10 01
00 00
00 00
10 10
10 01
10 01
10 01
10 01
10 01
10 01
10 01
10 01
10 01
10 01

MR
010
100
000
000
100
100
100
100
100
100
100
101
100
100
100

DSA
00000
01111
01001
01101
01111
11000
01100
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111

SB MA MB MD FS MO
00000 00 00 0 00000 0000
01101 00 00 0 10000 0000
01101 00 00 0 10000 0000
01111 00 00 0 10000 0000
01001 00 00 0 10000 0000
01101 00 00 0 10000 0000
01101 00 00 0 00000 0010
01101 00 00 0 00010 1100
01101 00 00 0 00011 1011
01101 00 00 0 00101 1100
01101 00 00 0 00101 1011
01101 00 00 0 00101 1100
01101 00 00 0 01000 1110
01101 00 00 0 01010 1110
01101 00 00 0 01100 1110

Η εντολή Μετακίνηση (Move - MOVE) - σειρά 2 του πίνακα - µεταφέρει
απλά τα περιεχόµενα του SD στον DD.
Η Ανταλλαγή (Exchange - XCH) - σειρές 3 ως 7 του πίνακα -, όπως
φανερώνει το όνοµά της, ανταλλάζει τα δεδοµένα της πηγής µε τα δεδοµένα του
προορισµού. Αυτή η εντολή απαιτεί να εγγραφούν δεδοµένα σε δύο θέσεις όµως η
µικρορουτίνα Αποθήκευσης Τελεστέου µπορεί να γράψει δεδοµένα σε µία µόνο θέση.
Έτσι, το αποτέλεσµα µεταφέρεται στη θέση των δεδοµένων πηγής µέσα στη
µικρορουτίνα ενώ η αποθήκευση των δεδοµένων πηγής αφήνεται να γίνει από τη
µικρορουτίνα Αποθήκευσης Τελεστέου. Αναλυτικότερα, η ανταλλαγή γίνεται στις
µικροδιευθύνσεις XCH0 ως XCH2 (σειρές 3 ως 5). Τα περιεχόµενα του SD
µεταφέρονται στον βοηθητικό καταχωρητή προσωρινής αποθήκευσης R9, τα
περιεχόµενα του DD µεταφέρονται στον SD και έπειτα τα περιεχόµενα του R9
µεταφέρονται στον DD. Επίσης, στην µικροδιεύθυνση XCH2 ελέγχεται το αν ο
τρόπος διευθυνσιοδότησης εφαρµόζεται στην πηγή ή στον προορισµό ανάλογα µε την
τιµή του πεδίων MODE και S της εντολής µε χρήση της ROM χαρτογράφησης(σειρές
22 ως 26 του πίνακα 14). Από τον Πίνακα 3 (§2.3) αν S=‘1’ και MODE=“000” τα
δεδοµένα του SD µεταφέρονται στον καταχωρητή που ορίζει το πεδίο SRC της
εντολής (Συµβολισµός : R[SRC])-σειρά 6 του πίνακα-. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
τα δεδοµένα του SD µεταφέρονται στη διεύθυνση µνήµης που ορίζουν τα
περιεχόµενα του SA (Συµβολισµός : M[SA]) -σειρά 7 του πίνακα-.
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Οι υπόλοιπες εντολές µε ∆ύο Τελεστέους απαιτούν µια µικροεντολή για να

εκτελεστούν. Ο µικροκώδικας των µικροεντολών αυτών είναι παρόµοιος και η
επιλογή της βασικής µικροπράξης της εντολής προς εκτέλεση γίνεται από το πεδίο
FS. Το ποια από τα flip-flop του PSR ενηµερώνονται καθορίζεται από το πεδίο MO
ανάλογα µε τον τύπο της εντολής προς εκτέλεση (αριθµητική, λογική ή µε
κρατούµενο).
Η Πρόσθεση (Add - ADD) παρουσιάζεται στη γραµµή 8 του πίνακα 22, η
Πρόσθεση µε Κρατούµενο (Add with Carry - ADDC) στη γραµµή 9, η Αφαίρεση
(Subtract - SUB) στη γραµµή 10, η Αφαίρεση µε Κρατούµενο (Subtract with Carry SUBB) στη γραµµή 11, η Σύγκριση (µε Αφαίρεση) (Compare - CMP) στη γραµµή 12,
η λογική πράξη ΚΑΙ (AND - AND) στη γραµµή 13, η λογική πράξη Ή (OR - OR)
στη γραµµή 14 και η λογική πράξη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-Ή (Exclusive-OR - XOR) στη
γραµµή 15.
Σηµειώνεται σε αυτό το σηµείο ότι η µικροεντολή που υλοποιεί τη Σύγκριση
ενηµερώνει τον PSR (δύο αριθµοί είναι ίσοι όταν η αφαίρεση του ενός από τον άλλο
δίνει µηδέν οπότε το Z του PSR θα δώσει ‘1’) όµως δεν παράγει κάποιο αποτέλεσµα
προς αποθήκευση. Έτσι, το πρόγραµµα σε αυτήν την περίπτωση µεταφέρεται
απευθείας στην µικρορουτίνα Εξυπηρέτησης ∆ιακοπής υπερπηδώντας την
µικρορουτίνα Αποθήκευσης Τελεστέου. Αυτή η διαφοροποίηση υπονοείται από το
δεύτερο κλάδο (δεξιά) που βγαίνει από το ορθογώνιο κουτί µε ετικέτα “Εκτέλεση
Εντολής µε ∆ύο Τελεστέους” στο Σχήµα 45.

4.2.3.4 Μικρορουτίνα Εκτέλεσης Εντολών ∆ιακλάδωσης
Η µικρορουτίνα Εκτέλεσης Εντολών ∆ιακλάδωσης (Branch) φαίνεται στον
Πίνακα 23. Στην πρώτη σειρά γίνεται η επιλογή της εντολής µε τη βοήθεια της
µνήµης χαρτογράφησης (Σειρά 14 του πίνακα 14). Ανάλογα µε τα τέσσερα λιγότερο
σηµαντικά ψηφία του OPCODE (πίνακας 2, κέντρο δεξιά) επιλέγεται µία από τις
Εντολές ∆ιακλάδωσης. Αυτές οι εντολές έχουν σαν τελεστέο τη διεύθυνση της
επόµενης προς εκτέλεση εντολής και µεταφέρουν το πρόγραµµα σε µία θέση
διαφορετική από την επόµενη στη σειρά. Η διεύθυνση αυτή βρίσκεται στον
καταχωρητή R14 - DA (έχει αποθηκευτεί εκεί από τη µικρορουτίνα Προσαγωγής
∆ιεύθυνσης ∆ιακλάδωσης). Η διακλάδωση µπορεί να γίνεται υπό συνθήκη ή χωρίς.
Όταν υπάρχει κάποια συνθήκη, η διακλάδωση συµβαίνει µόνο όταν αυτήν
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ικανοποιείται. Αν δεν ικανοποιείται, εκτελείται η επόµενη εντολή του προγράµµατος
στη σειρά.(αύξηση του PC κατά ένα). Το πρόγραµµα µετά από µια Εντολή
∆ιακλάδωσης µεταφέρεται στην µικρορουτίνα Εξυπηρέτησης ∆ιακοπής αφού δεν
παράγεται κάποιο αποτέλεσµα προς αποθήκευση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 : Μικρορουτίνα Εκτέλεσης Εντολών ∆ιακλάδωσης
Συµβ.
MM MR DSA
FS
∆ιευθ. Περιγραφή Λειτουργίας
SF MC LS PS MS SB MA MB MD NA MO
1 BEX
CAR ← ROM[01011||OPCODE(3:0)] 0 10 01 011 00000 00000 00 00 0 00000 0000
2 JMP
PC ← DA, CAR ← INT0(ROM)
0 10 01 101 01110 00000 00 00 0 00000 0011
3 CALL0 R8 ← PC
0 00 00 000 01000 00000 01 00 0 00000 0000
4 CALL1 SP ← SP + 1
0 00 00 000 00000 00000 00 00 0 00000 1000
5 CALL2 M[SP] ← R8
0 00 00 000 00000 01000 10 00 0 00000 0010
6 CALL3 PC ← DA, CAR ← INT0(ROM)
0 10 01 101 01110 00000 00 00 0 00000 0011
7 BRA
PC ← DA, CAR ← INT0(ROM)
0 10 01 101 01110 00000 00 00 0 00000 0011
8 BZ0
Z : CAR ← BRA
0 11 0 0 0001 -- -- -- -- BRA 0000
9 BZ1
CAR ← INT0(ROM)
0 10 01 101 00000 00000 00 00 0 00000 0000
10 BNZ0 Z' : CAR ← BRA
0 11 0 1 0001 -- -- -- -- BRA 0000
11 BNZ1 CAR ← INT0(ROM)
0 10 01 101 00000 00000 00 00 0 00000 0000
12 BN0
N : CAR ← BRA
0 11 0 0 0010 -- -- -- -- BRA 0000
13 BN1
CAR ← INT0(ROM)
0 10 01 101 00000 00000 00 00 0 00000 0000
14 BNN0 N' : CAR ← BRA
0 11 0 1 0010 -- -- -- -- BRA 0000
15 BNN1 CAR ← INT0(ROM)
0 10 01 101 00000 00000 00 00 0 00000 0000
16 BC0
C : CAR ← BRA
0 11 0 0 0011 -- -- -- -- BRA 0000
17 BC1
CAR ← INT0(ROM)
0 10 01 101 00000 00000 00 00 0 00000 0000
18 BNC0 C' : CAR ← BRA
0 11 0 1 0011 -- -- -- -- BRA 0000
19 BNC1 CAR ← INT0(ROM)
0 10 01 101 00000 00000 00 00 0 00000 0000
20 BV0
V : CAR ← BRA
0 11 0 0 0100 -- -- -- -- BRA 0000
21 BV1
CAR ← INT0(ROM)
0 10 01 101 00000 00000 00 00 0 00000 0000
22 BNV0 V' : CAR ← BRA
0 11 0 1 0100 -- -- -- -- BRA 0000
23 BNV1 CAR ← INT0(ROM)
0 10 01 101 00000 00000 00 00 0 00000 0000
Όπου η συνθήκη εµφανίζεται τονούµενη (π.χ. Ζ’), υπονοείται η αντίθετη τιµή της (π.χ. Z ) και θα πρέπει
η τιµή της συνθήκης να ισούται µε 0 για να ικανοποιείται.
Η εντολή Άλµα (Jump - JMP) -σειρά 2 του πίνακα- µεταφέρει το πρόγραµµα
στη διεύθυνση που καθορίζει ο DA. Η διακλάδωση σε αυτήν την περίπτωση γίνεται
χωρίς συνθήκη.
Η Κλήση ∆ιαδικασίας (ή Υπορουτίνας Προγράµµατος) (Call Procedure CALL) παρουσιάζεται στις σειρές 3 ως 6 του πίνακα. Η διαδικασία είναι ένα
εσωτερικό πρόγραµµα του υπολογιστή το οποίο είναι ενσωµατωµένο σε ένα
µεγαλύτερο πρόγραµµα. Σε οποιοδήποτε σηµείο του προγράµµατος η διαδικασία
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µπορεί να ενεργοποιηθεί (ή να κληθεί - called). Τα κύρια πλεονεκτήµατα µιας
διαδικασίας είναι η οικονοµία, η αποτελεσµατικότερη χρήση της µνήµης και η
δοµοστοιχείωση (modularity) δηλαδή η υποδιαίρεση µεγάλων έργων προγραµµατισµού σε µικρότερες µονάδες. Μια διαδικασία µπορεί να κληθεί από περισσότερες
από µια θέσεις. Επίσης, µέσα σε µια διαδικασία µπορεί να εµφανιστεί κλήση
διαδικασίας δηλαδή επιτρέπεται εµφώλευση (nesting) διαδικασιών σε αυθαί-ρετο
βάθος. Η θέση αποµνηµόνευσης της θέσης επιστροφής είναι όπως έχει αναφε-ρθεί η
κορυφή της σωρού (θα µπορούσε επίσης να είναι ένας καταχωρητής ή η αρχή της
καλούµενης διαδικασίας). Στην µικροδιεύθυνση CALL0 η διεύθυνση της επόµε-νης
εντολής αποθηκεύεται στον καταχωρητή προσωρινής αποθήκευσης R8. Εφόσον
δεδοµένα πρόκειται να γραφούν στη σωρό, στην CALL1 ο SP αυξάνεται κατά ένα για
να δείξει την επόµενη άδεια θέση στη σωρό. Στην CALL2 αυτή η διεύθυνση περνάει
στη σωρό και στην CALL3 η διεύθυνση της διαδικασίας φορτώνεται στον PC.
Στις σειρές 8 ως 23 του πίνακα παρουσιάζονται όλες οι εντολές διακλάδωσης
υπό συνθήκη (conditional branches) που υποστηρίζει ο επεξεργαστής που
υλοποιήθηκε. Όλες αυτές οι εντολές έχουν παρόµοια δοµή. Αποτελούνται όλες από
δύο µικροεντολές. Στην πρώτη από αυτές γίνεται ο έλεγχος ικανοποίησης της
συνθήκης. Το πεδίο PS (0 ή 1) της µικροεντολής καθορίζει σε ποια τιµή της
συνθήκης (1 ή 0) αυτήν ικανοποιείται. Όταν η συνθήκη ικανοποιείται το πρόγραµµα
µεταφέρεται στην µικροδιεύθυνση BRA (σειρά 7 του πίνακα) στην οποία ο PC
φορτώνεται µε την διεύθυνση διακλάδωσης η οποία είναι αποθηκευµένη στον DA και
έπειτα περνάει στην µικρορουτίνα Εξυπηρέτησης ∆ιακοπής. Όταν η συνθήκη δεν
ικανοποιείται, το πρόγραµµα µεταφέρεται στην µικρορουτίνα Εξυπηρέτησης
∆ιακοπής και πάλι, όµως σε αυτήν την περίπτωση, από τη δεύτερη µικροεντολή χωρίς
να έχουν µεταβληθεί τα περιεχόµενα του PC.
Ο επεξεργαστής που υλοποιήθηκε υποστηρίζει τις εντολές : ∆ιακλάδωση σε
περίπτωση Μηδενός (Branch if Zero - BZ)-σειρές 8 ως 9 του πίνακα-, σε περίπτωση
ΟΧΙ Μηδενός (Branch if Νο Zero - BΝZ)-σειρές 10 ως 11-, σε περίπτωση Αρνητικού
(Branch if Negative - BΝ)-σειρές 12 ως 13-, σε περίπτωση ΟΧΙ Αρνητικού (Branch if
Νο Negative - BΝN)-σειρές 14 ως 15-, σε περίπτωση Κρατουµένου (Branch if Carry
- BC)-σειρές 16 ως 17-, σε περίπτωση ΟΧΙ Κρατουµένου (Branch if Νο Carry BΝC)-σειρές 18 ως 19-, σε περίπτωση Υπερχείλισης (Branch if Overflow - BV)σειρές 20 ως 21- και σε περίπτωση ΟΧΙ Υπερχείλισης (Branch if Νο Overflow BΝV)-σειρές 22 ως 23-.

Σχεδιασµός Σε FPGA Επεξεργαστή Ειδικού Σκοπού

113

4.2.4 Μικρορουτίνα Αποθήκευσης ∆εδοµένων
Η µικρορουτίνα Αποθήκευσης ∆εδοµένων (Write-Back microroutine) φαίνεται στον Πίνακα 24. Αυτήν η µικρορουτίνα εκτελείται στην περίπτωση εντολών οι
οποίες παράγουν κάποιο αποτέλεσµα προς αποθήκευση. Το αποτέλεσµα αυτό
αντιµετωπίζεται σαν τελεστέος και έχει τοποθετηθεί από τη µικρορουτίνα Εκτέλεσης
Ενός Τελεστέου ή από τη µικρορουτίνα Εκτέλεσης ∆ύο Τελεστέων στον καταχωρητή
R15 - DD.

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 : Μικρορουτίνα Αποθήκευσης δεδοµένων
Συµβ.
∆ιευθ.
1 WB0
2 WB1
3 WB2

Περιγραφή Λειτουργίας
CAR ← ROM[11000||MODE||S]
R[DST] ← DD, CAR ← INT0(ROM)
M[DA] ← DD, CAR ← INT0(ROM)

SF MC MM MR
0 10 11 000
0 10 01 101
0 10 01 101

DSA SB MA MB MD FS MO
00000 00000 00 00 0 00000 0000
10000 01111 00 00 0 10000 0000
01110 01111 00 00 0 00000 0010

Το που θα αποθηκευτούν τα περιεχόµενα του DD, και άρα το αποτέλεσµα της
πράξης, καθορίζεται µετά από έλεγχο των πεδίων MODE και S της εντολής. Η
επιλογή αυτή περιγράφεται στις σειρές 27 ως 31 του πίνακα προγραµµατισµού της
µνήµης χαρτογράφησης (πίνακας 14). Όταν το S ισούται µε ‘0’, τότε η διεύθυνση
προορισµού είναι ο καταχωρητής που ορίζει το πεδίο DST της εντολής
(Συµβολισµός: R[DST])-σειρά 27 του πίνακα 14-. Όταν το S ισούται µε ‘1’ και το
MODE ισούται µε “000”, τότε η διεύθυνση προορισµού είναι και πάλι ο
καταχωρητής

R[DST] -σειρά 28 του πίνακα 14-. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η

διεύθυνση προορισµού είναι η θέση της µνήµης εκείνη της οποίας η διεύθυνση
βρίσκεται στον καραχωρητή DA (Συµβολισµός: M[DA])-σειρές 29 έως 31 του
πίνακα 14-. Ο τρόπος αυτός επιλογής θυµίζει εκείνον που συναντήσαµε στην εντολή
Ανταλλαγή XCH, όµως εδώ γίνεται βάση της αντίθετης τιµής του πεδίου S από ότι σε
εκείνη την περίπτωση.
Αφού το αποτέλεσµα έχει πλέον αποθηκευτεί στην θέση που ορίζει η
διεύθυνση

προορισµού,

Εξυπηρέτησης ∆ιακοπής.

το

πρόγραµµα

µεταφέρεται

στην

µικρορουτίνα
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4.2.5 Μικρορουτίνα Ειδικών Εντολών

Η µικρορουτίνα Ειδικών Εντολών φαίνεται στον Πίνακα 25. Στην πρώτη
σειρά, µικροδιεύθυνση SPI, γίνεται η επιλογή της ειδικής εντολής µε τη βοήθεια της
µνήµης χαρτογράφησης (Σειρά 17 του πίνακα 14). Η επιλογή γίνεται βάση των
τεσσάρων λιγότερο σηµαντικών ψηφίων του OPCODE (πίνακας 2, κάτω δεξιά).
Το πλεονέκτηµα των ειδικών εντολών, οι οποίες πραγµατοποιούνται µε χρήση
της Μονάδας Ειδικών συναρτήσεων, είναι η σχετική ταχύτητα µε την οποία
υλοποιούν πολύπλοκες πράξεις που θα απαιτούσαν πολύ περισσότερους κύκλους
ρολογιού για να εκτελεστούν αν γινόταν από τη Μονάδα Συναρτήσεων.
Οι ειδικές εντολές υποστηρίζουν µόνο διευθυνσιοδότηση καταχωρητή
(Πίνακας 4). Έτσι δεν υπάρχει λόγος να εκτελείται µια ρουτίνα προσαγωγής
τελεστέων αφού οι τελεστέοι αυτών των εντολών βρίσκονται στους καταχωρητές που
ορίζονται από τα πεδία DST, SRC, SRC2 και SRC3 της εντολής (Σχήµα 2.γ). Το
πεδίο DST δίνει επίσης των καταχωρητή στον οποίο θα αποθηκευτεί το αποτέλεσµα
της εντολής, οπότε ούτε η µικρορουτίνα Αποθήκευσης Τελεστέου χρειάζεται να
εκτελεστεί. Για αυτούς τους λόγους, το πρόγραµµα σε περίπτωση ειδικής εντολής,
περνάει µετά την µικρορουτίνα Προσαγωγής εντολής στην µικρορουτίνα Ειδικής
Εντολής και έπειτα αµέσως στην µικρορουτίνα Εξυπηρέτησης ∆ιακοπής (Σχήµα 45).
Φυσικά, εκτός από την πρώτη, οι µικροεντολές είναι της µορφής Γ (Σχήµα 40)
και βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε τον πίνακα 7 (§3.1.1.3)
ΠΙΝΑΚΑΣ 25 : Μικρορουτίνα Ειδικών Εντολών
Συµβ.
∆ιευθ.
1 SPI

Περιγραφή Λειτουργίας
CAR ← ROM[01111||OPCODE(3:0)]

S M M
F C M MR DSA

SB

M M Μ
A B D

FS

MO

Συµβ.
∆ιευθ.
2 +++

0
S
F
1

3

1 10 01 101 10000 00000 00 00 1

001 00 1100

1 10 01 101 10000 00000 00 00 1

010 00 1100

1 10 01 101 10000 00000 00 00 1

011 01 1100

1 10 01 101 10000 00000 00 00 1

011 10 1100

1 10 01 101 10000 00000 00 00 1

100 00 1100

4
5
6
7

Περιγραφή Λειτουργίας
R[DST] ← ( (R[DST]+R[SRC]) +
(R[SRC2]+R[SRC3]) ), CAR ← INT0(ROM)
+MUL
R[DST] ← ( (R[DST]+R[SRC]) * R[SRC2] ),
CAR ← INT0(ROM)
MUL+
R[DST] ← ( (R[DST]*R[SRC]) + R[SRC2] ),
CAR ← INT0(ROM)
+SHRA+ R[DST] ←((shift_righr(R[DST]+R[SRC]) by
R[SRC2]) + R[SRC3]), CAR ← INT0(ROM)
+SHLA+ R[DST] ←((shift_left(R[DST]+R[SRC]) by
R[SRC2]) + R[SRC3]), CAR ← INT0(ROM)
MULMUL R[DST] ← ( (R[DST]*R[SRC]) * R[SRC2] ),
CAR ← INT0(ROM)

10
M
C
10

01 111 00000 00000
M
M MR DSA SB
01 101 10000 00000

00
M
A
00

00
M
B
00

0
00000 0000
M
D SFS SH MO
1 000 00 1100
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4.2.6 Μικρορουτίνα Αναγνώρισης ∆ιακοπών
Παρακάτω περιγράφεται η λειτουργία του επεξεργαστή σε περίπτωση
διακοπής αφού ένα σήµα διακοπής έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση ενός αριθµού
συµβάντων, τόσο στο υλικό όσο και στο λογισµικό µέρος του επεξεργαστή. Όταν,
παραδείγµατος χάριν, µια συσκευή Ι/Ο ολοκληρώσει µια λειτουργία Ι/Ο, στο υλικό
µέρος (κυκλώµατα) συµβαίνουν τα εξής:
1.

Η συσκευή στέλνει ένα σήµα διακοπής προς τον επεξεργαστή.

2.

Ο επεξεργαστής τελειώνει την εκτέλεση της τρέχουσας εντολής πριν

αποκριθεί στη διακοπή.
3.

Ο επεξεργαστής ελέγχει για την παρουσία διακοπής, την αντιλαµβάνεται και

στέλνει ένα σήµα αναγνώρισης λήψης στη συσκευή που παρήγαγε το σήµα διακοπής.
Η αναγνώριση λήψης επιτρέπει στη συσκευή να διακόψει το σήµα διακοπής.
4.

Τώρα, ο επεξεργαστής πρέπει να προετοιµαστεί για τη µεταβίβαση του

ελέγχου στη ρουτίνα χειρισµού διακοπής. Για να αρχίσει, πρέπει να αποθηκεύσει τις
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επιστροφή στο τρέχον πρόγραµµα στο
σηµείο που έγινε η διακοπή. Η ελάχιστες απαιτούµενες πληροφορίες είναι (α) η
κατάσταση του επεξεργαστή, που περιέχεται σε ένα καταχωρητή, στην περίπτωσή
µας τον PSR, που ονοµάζεται λέξη κατάστασης προγράµµατος (Program Status Word
- PSW), και (β) η θέση της επόµενης εντολής που προορίζεται να εκτελεστεί, η οποία
περιέχεται στον µετρητή προγράµµατος. Οι πληροφορίες αυτές προωθούνται στο
σωρό (ή στοίβα) του συστήµατος..
5

Τώρα, ο επεξεργαστής φορτώνει τον µετρητή προγράµµατος µε τη θέση

εισαγωγής του προγράµµατος διαχείρισης της διακοπής που θα ανταποκριθεί στη
διακοπή αυτή. Ανάλογα µε την αρχιτεκτονική του υπολογιστή και το σχεδιασµό του
λειτουργικού συστήµατος, µπορεί να υπάρχει ένα µονό τέτοιο πρόγραµµα, ένα
πρόγραµµα για κάθε τύπο διακοπής, ή ένα πρόγραµµα για κάθε συσκευή και κάθε
τύπο διακοπής. Αν υπάρχουν περισσότερες από µια ρουτίνες χειρισµού διακοπής, ο
επεξεργαστής πρέπει να αποφασίσει ποια θα καλέσει. Αυτή η πληροφορία µπορεί να
ήταν µέρος του αρχικού σήµατος διακοπής, ή ο επεξεργαστής µπορεί να πρέπει να
στείλει µια αίτηση προς τη συσκευή που έστειλε το σήµα διακοπής για να πάρει µια
απάντηση που να περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες. Ο επεξεργαστής που
υλοποιήθηκε δεν µπορεί να χειριστεί πάνω από µία ρουτίνα χειρισµού διακοπής.
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Αφού έχει φορτωθεί ο µετρητής προγράµµατος, ο επεξεργαστής προχωρεί

στον επόµενο κύκλο εντολής, που αρχίζει µε την προσκόµιση µιας εντολής. Επειδή η
προσκόµιση εντολής καθορίζεται από τα περιεχόµενα του PC, το αποτέλεσµα είναι
ότι ο έλεγχος µεταβιβάζεται στο πρόγραµµα χειρισµού της διακοπής. Η εκτέλεση του
προγράµµατος αυτού έχει ως αποτέλεσµα τις ακόλουθες λειτουργίες:
6.

Στο σηµείο αυτό, ο PC και η λέξη PSW που σχετίζονται µε το πρόγραµµα του

οποίου διακόπηκε η εκτέλεση, έχουν αποθηκευτεί στη στοίβα του συστήµατος. Όµως,
υπάρχουν και άλλες πληροφορίες που θεωρούνται µέρος της "κατάστασης" του
εκτελούµενου

προγράµµατος. Συγκεκριµένα, πρέπει

να

αποθηκευτούν τα

περιεχόµενα των καταχωρητών του επεξεργαστή, επειδή οι καταχωρητές αυτοί
µπορεί να χρησιµοποιηθούν από το πρόγραµµα χειρισµού της διακοπής. Έτσι, όλες οι
τιµές αυτές, συν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κατάστασης, πρέπει να αποθηκευτούν. Τυπικά, ο χειριστής διακοπής αρχίζει µε την αποθήκευση των περιεχοµένων όλων των καταχωρητών στη στοίβα.
7.

Έπειτα, ο χειριστής διακοπής επεξεργάζεται τη διακοπή. Αυτό περιλαµβάνει

µια εξέταση της πληροφορίας κατάστασης σχετικά µε την λειτουργία Ι/Ο ή άλλο
γεγονός που προκάλεσε τη διακοπή. Μπορεί επίσης να συµπεριλαµβάνει την
αποστολή επιπλέον εντολών ή σηµάτων αναγνώρισης στη συσκευή Ι/Ο.
8.

Όταν η επεξεργασία διακοπής ολοκληρωθεί, οι αποθηκευµένες τιµές

καταχωρητών ανακτούνται από τη στοίβα και προωθούνται στους καταχωρητές.
9.

Η τελική ενέργεια είναι η αποκατάσταση των τιµών της λέξης PSW και του

απαριθµητή προγράµµατος από τη στοίβα. Ως αποτέλεσµα, η επόµενη εντολή η οποία
πρόκειται να εκτελεστεί θα είναι από το πρόγραµµα που διακόπηκε προηγουµένως.
Σηµειώνεται εδώ ότι είναι σηµαντικό να αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες
κατάστασης για το πρόγραµµα του οποίου διακόπτεται η εκτέλεση, για να µπορέσει
µετά να συνεχίσει. Αυτό γίνεται επειδή η διακοπή δεν είναι µια ρουτίνα η οποία
καλείται από το πρόγραµµα. Αντίθετα, η διακοπή µπορεί να συµβεί οποιαδήποτε
στιγµή και συνεπώς σε οποιοδήποτε σηµείο της εκτέλεσης ενός προγράµµατος
χρήστη.
Η µικρορουτίνα Αναγνώρισης ∆ιακοπής παρουσιάζεται στον Πίνακα 26 και
σε περίπτωση που ο επεξεργαστής που υλοποιήθηκε, και πιο συγκεκριµένα η Μονάδα
Αναγνώρισης Εξωτερικών ∆ιακοπών, αντιληφθεί ένα σήµα διακοπής, εκτελεί τα
βήµατα 1 έως 5 όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω (µε λίγο διαφορετική σειρά).

Σχεδιασµός Σε FPGA Επεξεργαστή Ειδικού Σκοπού

117

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 : Μικρορουτίνα Αναγνώρισης ∆ιακοπών

Συµβ.
MM MR DSA
FS
∆ιευθ. Περιγραφή Λειτουργίας
SF MC LS PS MS SB MA MB MD NA MO
1 INT0 INTS' : CAR ← IF0
0 11 0 1 1010 --- -- -- IFO 0000
2 INT1 EI' : CAR ← IF0
0 11 0 1 0101 --- -- -- IFO 0000
3 INT2 R8 ← PC
0 00 00 000 01000 00000 01 00 0 00000 0000
4 INT3 SP ← SP - 1
0 00 00 000 00000 00000 00 00 0 00000 1000
5 INT4 M[SP] ← R8, SP ← SP - 1
0 00 00 000 00000 01000 10 00 0 00000 1001
6 INT5 INACK ← 1
0 00 00 000 00000 00000 00 00 0 00000 0001
7 INT6 M[SP] ← PSR
0 00 00 000 00000 00000 10 01 0 00000 0010
8 INT7 PC ← IVAD
0 00 00 000 00000 00000 00 00 1 00000 0011
9 INT8 PSR ← 0, CAR←IFO(ROM) 0 10 11 010 00000 00000 00 00 0 00000 0110
Η έκφραση INTS’ αναπαριστά την έκφραση INTS , δηλαδή η συνθήκη ικανοποιείται όταν INTS=0. Οµοίως για ΕΙ.
Στην πρώτη σειρά γίνεται ο έλεγχος ύπαρξης αίτησης διακοπής. Αν δεν
υπάρχει αίτηση διακοπής, η συνθήκη ικανοποιείται και το πρόγραµµα µεταφέρεται
στην µικροδιεύθυνση IF0, στην οποία προσάγεται η επόµενη εντολή. Αν υπάρχει
αίτηση διακοπής, INTS=‘1’,στην δεύτερη σειρά της µικρορουτίνας γίνεται ο έλεγχος
ικανότητας εξυπηρέτησης διακοπής. Αν εξυπηρετείται κάποια διακοπή το bit EI του
PSR είναι ‘0’ και το πρόγραµµα µεταφέρεται στην µικροδιεύθυνση IF0. Έτσι τυχόν
διακοπές κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης διακοπής αγνοούνται µέχρι αυτή να
εξυπηρετηθεί, και εξυπηρετούνται αφού αυτή τελειώσει µε µια εντολή Return From
Interrupt (RTI) η οποία κάνει το EI και πάλι ‘1’. Αν ΕΙ=‘1’, το πρόγραµµα συνεχίζει
στην ΙΝΤ2 όπου τα περιεχόµενα του PC περνούν στον καταχωρητή προσωρινής
αποθήκευσης R8. Εφόσον δεδοµένα πρόκειται να γραφούν στη στοίβα , ο SP
µειώνεται κατά ένα. (ΙΝΤ3). Τα δεδοµένα του PC περνούν από τον R8 στη στοίβα και
ο SP ξαναµειώνεται κατά ένα αφού πρόκειται και τα περιεχόµενα του PSR (δηλαδή η
PSW) να αποθηκευτούν στη σωρό (ΙΝΤ4). Το σήµα INACK (Σχήµα 41, §3.1.3)
γίνεται ‘1’ άρα η έξοδος της βασικής πύλης AND της µονάδας Αναγνώρισης
∆ιακοπών θα δώσει ‘1’ στην έξοδό της(ΙΝΤ5).Στην ΙΝΤ6 τα περιεχόµενα του PSR
µεταφέρονται στη στοίβα. Η έξοδος IntAck του επεξεργαστή έχει γίνει ‘1’ που
σηµαίνει ότι ο επεξεργαστής αντιλήφθηκε την διακοπή και είναι έτοιµος να δεχτεί τη
θέση εισαγωγής του προγράµµατος χειρισµού διακοπής (Interrupt Vector - IVAD).
Στην ΙΝΤ7 η διεύθυνση IVAD φορτώνεται στον PC. Τέλος, στην ΙΝΤ8 ο PSR φορτώνεται µε την τιµή “0000”(δεκαεξαδικό) από τον R0.Αυτό γίνεται για να µηδενιστεί το
flip-flop ΕΙ του PSR ώστε να απενεργοποιηθούν οι διακοπές έως να εξυπηρετηθεί η
παρούσα διακοπή.(Ο χειριστής διακοπής στη συνέχεια εκτελεί τα βήµατα 6 ως 9).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΥΛΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
5.1 Γενικά

Οι ∆ιατάξεις Πυλών Προγραµµατιζόµενου Πεδίου (Field-Programmable Gate
Arrays - FPGAs) χρησιµοποιούνται τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο στο
σχεδιασµό ψηφιακών συστηµάτων. Βρίσκουν εφαρµογή σε περιπτώσεις όπου γενικά
ένας µικροεπεξεργαστής θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί. Ένας µικροεπεξεργαστής
επειδή στηρίζεται στο λογισµικό για να υλοποιήσει τις διάφορες λειτουργίες είναι
γενικά πιο αργός και καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από ένα κύκλωµα που έχει
σχεδιαστεί, κατά παραγγελία (custom), έτσι ώστε να εκτελεί µια συγκεκριµένη
εφαρµογή (Application-Specific Integrated Circuits - ASICs). Τα FPGAs δεν είναι
κυκλώµατα σχεδιασµένα για υλοποίηση µιας συγκεκριµένης λειτουργίας οπότε δεν
φτάνουν την απόδοση ενός ASIC. Έτσι, τα FPGAs είναι, και αυτά, γενικά πιο αργά
και απαιτούν περισσότερη ενέργεια από τα ASIC. Επίσης είναι σχετικά ακριβά σε
σύγκριση µε ένα ASIC.
Πάραυτα, τα µειονεκτήµατα τους αντισταθµίζονται επειδή κατά ένα µεγάλο
µέρος αποτελούνται από προτυποποιηµένα µέρη. Έτσι :
•

∆ε µεσολαβεί κάποιος χρόνος αναµονής από την ολοκλήρωση του σχεδίου έως

τη λήψη ενός λειτουργώντος τσιπ. Το σχέδιο µπορεί να προγραµµατιστεί στο FPGA
και να ελεγχθεί αµέσως.
•

Τα FPGAs είναι άριστοι φορείς διαµόρφωσης πρωτοτύπων. Όταν το FPGA

χρησιµοποιείται στο τελικό σχέδιο, το άλµα από το πρωτότυπο στο προϊόν είναι πολύ
µικρότερο και ευκολότερο να πραγµατοποιηθεί.
•

Το ίδιο FPGA µπορεί να χρησιµοποιηθεί πολλές φορές, σε εντελώς διαφορετικά

σχέδια, γεγονός που µειώνει το κόστος σχεδιασµού.
Οι

συσκευές

των

οποίων

διάδοχοι

είναι

τα

FPGAs

είναι

οι

Προγραµµατιζόµενες Συσκευές Λογικής (Programmable Logic Devices - PLDs) οι
οποίες έκαναν το ντεµπούτο τους στην αγορά από την αρχή της δεκαετίας του '70.
Αυτές οι συσκευές χρησιµοποιούσαν δοµές λογικής δύο επιπέδων για να
υλοποιήσουν την προγραµµατιζόµενη λογική. Το πρώτο επίπεδο λογικής,
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αποτελούνταν από πύλες AND, ενώ το δεύτερο επίπεδο από πύλες OR. Κάποιοι από
τους τύπους PLDs είναι η Προγραµµατιζόµενη Λογική Παράταξη (Programmable
Logic Array - PLA) και η

Προγραµµατιζόµενη Παράταξη Λογικής (PAL).

∆εδοµένου ότι τα ψηφιακά συστήµατα έγιναν πιo σύνθετα, απαιτήθηκε πυκνότερη
προγραµµατιζόµενη λογική, και οι περιορισµοί των δύο επιπέδων λογικής PLDs
έγιναν σαφείς.
Έτσι, η δύο επιπέδων λογική είναι χρήσιµη για σχετικά απλές λειτουργίες,
αλλά καθώς τα επίπεδα ολοκλήρωσης αυξήθηκαν, οι δύο επιπέδων δοµές έγιναν πάρα
πολύ ανεπαρκείς. Στον αντίποδα, τα FPGAs παρέχουν προγραµµατιζόµενη λογική
χρησιµοποιώντας

λογική

πολλαπλών

επιπέδων.

Για

να

επιτευχθεί

αυτό

χρησιµοποιούν προγραµµατιζόµενα στοιχεία λογικής και προγραµµατιζόµενες
διασυνδέσεις µεταξύ τους
Η εφεύρεση των FPGA πιστώνεται γενικά στον Ross Freeman. Η πρότυπη
εργασία του “Configurable electrical circuit having configurable logic elements and
configurable interconnect” δηµοσιεύτηκε τον Σεπτέµβριο του 1989 και περιελάµβανε
και προγραµµατιζόµενα στοιχεία λογικής και µια προγραµµατιζόµενη δοµή
διασύνδεσης. Το FPGA του προγραµµατιζόταν χρησιµοποιώντας στατικές µνήµες
RAM (Static-RAM - SRAM). Αυτό επέτρεψε να σχεδιαστούν τυποποιηµένες
διαδικασίες επεξεργασίας και προγραµµατισµού, γεγονός που συµφέρει οικονοµικά
και παρέχει περισσότερες επιλογές σχεδιασµού.
Για πολλά χρόνια τα FPGAs χρησιµοποιήθηκαν πρώτιστα ως συσκευές
διασύνδεσης και διαµόρφωσης πρωτοτύπων. Σήµερα, χρησιµοποιούνται σε όλα τα
είδη των ψηφιακών συστηµάτων, παραδείγµατος χάριν ως τµήµα τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού µεγάλης ταχύτητας ή σαν επιταχυντές video σε ψηφιακά όργανα
καταγραφής video (Personal Video Recorders).

5.2 Τύποι FPGA
Κάποια χαρακτηριστικά που ορίζουν ένα chip σαν FPGA είναι :

•

Αποτελούνται από τυποποιηµένα µέρη.

∆εν σχεδιάζονται για κάποια

ιδιαίτερη λειτουργία αλλά προγραµµατίζονται από τον χρήστη για έναν ιδιαίτερο
σκοπό.

•

Ενσωµατώνουν πολλαπλών επιπέδων λογική.
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Λόγω της πολλαπλών επιπέδων λογικής, τα FPGAs χρειάζονται γενικά και

προγραµµατιζόµενα στοιχεία λογικής και µια προγραµµατιζόµενη δοµή διασύνδεσης
Στα PLDs η διασύνδεση είναι σταθερή και αλλάζει απλά τις λογικές συναρτήσεις
χρησιµοποιώντας τα ενδιάµεσα καλώδια. Τα FPGAs, αντίθετα, απαιτούν τα
προγραµµατιζόµενα στοιχεία λογικής και επιπλέον µια προγραµµατιζόµενη δοµή που
να τα διασυνδέει για να πραγµατοποιήσουν τις λογικές συναρτήσεις. Ο συνδυασµός
λογικής και διασύνδεσης (σε αγγλική ορολογία fabric) αποτελεί µια συµµετρική δοµή
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά από τα εργαλεία υλοποίησης που
χαρτογραφούν την επιθυµητή λογική πάνω στο FPGA.
Άλλο ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό ενός FPGA είναι ότι µπορεί να
προγραµµατιστεί και να επαναπρογραµµατιστεί. Ο προγραµµατισµός ενός FPGA
είναι πολύ διαφορετικός από τον προγραµµατισµό ενός µικροεπεξεργαστή. Ένας
µικροεπεξεργαστής είναι ένας υπολογιστής µε το πρόγραµµα προς εκτέλεση
αποθηκευµένο σε κάποια εσωτερική του µνήµη. Το πρόγραµµα ενός FPGA (γνωστό
στην αγγλική ορολογία ως personality) συνυφαίνεται στη λογική δοµή του. Ένα
FPGA δεν προσκοµίζει εντολές. O προγραµµατισµός του υλοποιεί άµεσα λογικές
συναρτήσεις και τη λογική δοµή διασύνδεσης.
∆ιάφορες τεχνολογίες χρησιµοποιούνται για τον προγραµµατισµό των
FPGAs. Μερικά FPGAs είναι µόνιµα προγραµµατισµένα ενώ άλλα µπορούν να
επαναπρογραµµατιστούν. Τα επαναπρογραµµατιζόµενα (reprogrammable) FPGAs
είναι επίσης γνωστά ως αναδιαµορφώσιµες (reconfigurable) συσκευές. Αυτές γενικά
προτιµούνται στον τοµέα διαµόρφωσης πρωτοτύπων επειδή η συσκευή δεν πρέπει να
πεταχτεί κάθε φορά που γίνεται µια αλλαγή. Τα αναδιαµορφώσιµα συστήµατα
µπορούν επίσης να επαναπρογραµµατιστούν άµεσα (on-the-fly) κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας τους. Αυτό επιτρέπει σε ένα µέρος του υλικού να εκτελεί διαφορετικές
λειτουργίες. Φυσικά, αυτές οι λειτουργίες δεν µπορούν να εκτελεσθούν συγχρόνως,
αλλά η ικανότητα αναδιαµόρφωσης µπορεί να είναι πολύ χρήσιµη όταν λειτουργεί
ένα σύστηµα σε διαφορετικές καταστάσεις (modes).
Μια νεώτερη κατηγορία FPGAs περιλαµβάνει περισσότερα στοιχεία πέρα από
τα βασικά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα platform FPGAs ενσωµατώνουν έναν
αριθµό διαφορετικών τύπων δοµών έτσι ώστε κάθε µέρος ενός µεγάλου συστήµατος
να µπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσµατικά στον τύπο δοµής που είναι καταλληλότερος
για την υλοποίηση του. Έτσι, µπορεί να περιλαµβάνει µια Κεντρική Μονάδα
Επεξεργασίας έτσι ώστε µερικές λειτουργίες να µπορούν να υλοποιηθούν µε
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λογισµικό. Μπορεί επίσης να περιλάβει εξειδικευµένη λογική λεωφόρων έτσι ώστε,
παραδείγµατος χάριν, µια λεωφόρος διεπαφής PCI µπορεί εύκολα να περιληφθεί στο
σύστηµα. Ακόµη, µπορεί να ενσωµατώνονται συστήµατα υλοποίησης αριθµητικών
πράξεων, όπως πολλαπλασιαστές και διαιρέτες, ή και µεγάλες ποσότητες κάποιου
τύπου µνήµης µεγάλης ταχύτητας.

5.3 Στόχοι και Απαιτήσεις

Η λογική λειτουργία προς εκτέλεση είναι µόνο ένας από τους στόχους που
πρέπει να καλυφτούν από ένα FPGA ή οποιοδήποτε σχέδιο ψηφιακού συστήµατος.
Πολλά άλλες χαρακτηριστικά πρέπει να ικανοποιηθούν για να µπορεί να κριθεί το
σχέδιο ως επιτυχές :
•

Απόδοση. Η λογική πρέπει να µπορεί να “τρέξει” σε µια συγκεκριµένη ταχύτητα

(δηλαδή ο χρόνος που µεσολαβεί από τη στιγµή που τα δεδοµένα εισόδου θα δοθούν
στο σύστηµα µέχρι το σύστηµα να παράγει τα αναµενόµενα δεδοµένα εξόδου πρέπει
να είναι ο ελάχιστος ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες για τις οποίες το σύστηµα
σχεδιάστηκε). Η απόδοση µπορεί να µετρηθεί µε διάφορους τρόπους, όπως ο ρυθµός
εκτέλεσης (throughput) και ο χρόνος εκτέλεσης (latency). Επίσης, η ελάχιστη
διάρκεια ενός κύκλου ρολογιού χρησιµοποιείται συχνά ως µέτρο της απόδοσης.
•

Κατανάλωση Ενέργειας. Το τσιπ πρέπει συχνά να καταναλώνει όσο το δυνατόν

λιγότερη ενέργεια. Η κατανάλωση ενέργειας είναι σαφώς κρίσιµη παράµετρος σε
φορητά συστήµατα (που λειτουργούν µε µπαταρίες). Επίσης, όσο περισσότερη
ενέργεια καταναλώνει ένα σύστηµα, τόσο περισσότερη θερµότητα απελευθερώνει.
Γενικά η θερµότητα δηµιουργεί προβλήµατα στα ψηφιακά συστήµατα.
•

Χρόνος σχεδιασµού. Η διαδικασία σχεδιασµού δεν µπορεί να διαρκέσει πολύ

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα FPGAs, επειδή αποτελούνται από τυποποιηµένα µέρη,
παρουσιάζουν διάφορα πλεονεκτήµατα όσον αφορά στο χρόνο σχεδιασµού. Μπορούν
να χρησιµοποιηθούν ως πρωτότυπα, µπορούν να προγραµµατιστούν γρήγορα και
επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέρη του τελικού σχεδίου.
•

Κόστος σχεδίου. Ο χρόνος σχεδιασµού είναι ένας σηµαντικός παράγοντας του

κόστους σχεδίου, αλλά υπάρχουν και άλλοι, όπως τα απαραίτητα εργαλεία
σχεδιασµού και υλοποίησης του σχεδίου.
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Κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής είναι το κόστος αντιγραφής και

υλοποίησης του συστήµατος πολλές φορές. Τα FPGAs είναι γενικά ακριβότερα από
τα ASICs λόγω των εξόδων που οφείλονται στον προγραµµατισµό τους. Εντούτοις,
το γεγονός ότι είναι τυποποιηµένα µέρη βοηθά να µειωθεί το κόστος τους.
Η διαδικασία σχεδιασµού δεν είναι µια εύκολη υπόθεση επειδή πρέπει να
αντιµετωπιστούν διάφορα προβλήµατα :
•

Πολλαπλά επίπεδα ιεραρχίας. Ξεκινώντας από µια προδιαγραφή αυτού που το

τσιπ πρέπει να κάνει, ο σχεδιαστής πρέπει να δηµιουργήσει µια αρχιτεκτονική που να
εκτελεί την απαραίτητη λειτουργία, και έπειτα να επεκτείνει την αρχιτεκτονική σε ένα
σχέδιο λογικής.
•
•

Πολλαπλά και συγκρουόµενα κόστη.
Σύντοµος χρόνος σχεδίου. Η αγορά ηλεκτρονικών συστηµάτων εξελίσσεται µε

αλµατώδεις ρυθµούς. Η παραγωγή ενός σχεδίου γρήγορα µπορεί να έχει πολλά
οικονοµικά οφέλη ενώ η αργοπορηµένη παραγωγή µπορεί να µην έχει καθόλου.

5.4 Η Βασική ∆οµή ενός FPGA
Γενικά, ένα FPGA αποτελείται από τρία βασικά µέρη :
•

Συνδυαστική Λογική

•

∆οµή ∆ιασύνδεσης

•

Σηµεία Εισόδου/Εξόδου (I/O pins)
Η συνδυαστική λογική διαιρείται σε σχετικά µικρές µονάδες οι οποίες

καλούνται στοιχεία λογικής (Logic Elements - LEs) ή µπλοκ συνδυαστικής λογικής
(Combinational Logic Blocks - CLBs). Το LE ή το CLB µπορεί συνήθως να
διαµορφωθεί έτσι ώστε να υλοποιεί µια συνάρτηση η οποία θα απαιτούσε πολλές
λογικές πύλες. Η διασύνδεση των στοιχείων λογικής µεταξύ τους είναι
προγραµµατιζόµενη. Αυτή µπορεί να οργανωθεί σε λογικά κανάλια ή άλλες µονάδες.
Τα FPGAs διαθέτουν διάφορους τύπους διασυνδέσεων ανάλογα µε την απόσταση
µεταξύ των στοιχείων λογικής που πρόκειται να συνδεθούν. Τα σήµατα ρολογιού
παρέχονται επίσης µαζί µε το δίκτυο διασύνδεσής τους. Τα σηµεία I/O καλούνται
επίσης µπλοκ I/O (I/O Blocks - IOBs). Αυτά µπορούν να προγραµµατιστούν έτσι
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ώστε να είναι είσοδοι ή έξοδοι και να παρέχουν συχνά άλλα χαρακτηριστικά όπως
χαµηλή κατανάλωση ισχύος ή γρήγορες συνδέσεις.

Σχήµα 46 : Η Βασική ∆οµή ενός FPGA

Το σύστηµα διασύνδεσης ενός FPGA είναι µια από τις πιο σύνθετες πτυχές
του επειδή η καλωδίωση είναι µια καθολική ιδιότητα ενός στοιχείου λογικής.
Οι συνδέσεις µεταξύ των στοιχείων λογικής µπορεί να ακολουθούν σύνθετες
πορείες δεδοµένου ότι τα LEs τακτοποιούνται σε κάποιο είδος δισδιάστατης δοµής
όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα. Εποµένως οι συνδέσεις δεν γίνονται µόνο
µεταξύ των LEs και των καλωδίων αλλά και µεταξύ των καλωδίων των ίδιων. Τα
καλώδια οργανώνονται συνήθως σε κανάλια καλωδίων (wiring channels) ή κανάλια
δροµολόγησης (routing channels) τα οποία διατρέχουν το τσιπ οριζόντια και κάθετα.
Κάθε κανάλι περιέχει πολλά καλώδια. Επίσης, προκειµένου να γίνουν όλες τις
απαραίτητες συνδέσεις µεταξύ των στοιχείων λογικής, τα κανάλια παρέχουν καλώδια
ποικίλων µηκών.
Για να χρησιµοποιηθεί ένα FPGA θα πρέπει πρώτα να προγραµµατιστεί (ή
αλλιώς να διαµορφωθεί). Και τα τρία βασικά στοιχεία του FPGA θα πρέπει να
διαµορφωθούν. Υπάρχουν τρεις σηµαντικές τεχνολογίες κυκλωµάτων για τη
διαµόρφωση ενός FPGA : οι στατικές µνήµες RAM (SRAM), η τεχνική της
θρυαλλίδας (antifuse) και µνήµες flash. Οι δύο τελευταίες αναφέρονται σε µόνιµο
προγραµµατισµό, δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα επαναπρογραµµατισµού, ενώ οι
πρώτες δίνουν τη δυνατότητα αυτήν.
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5.5 FPGAs προγραµµατιζόµενα από Static RAMs
Η στατική µνήµη είναι η ευρύτερα διαδεδοµένη µέθοδος διαµόρφωσης των
FPGAs. Η έξοδος του κάθε κυττάρου µνήµης συνδέεται άµεσα µε ένα άλλο κύκλωµα
και έτσι η κατάσταση του ελέγχει συνεχώς το κύκλωµα το οποίο διαµορφώνεται. Η
χρησιµοποίηση της στατικής µνήµης έχει διάφορα πλεονεκτήµατα:
•

Το FPGA µπορεί να επαναπρογραµµατιστεί εύκολα. Επειδή τα τσιπ µπορούν να

επαναχρησιµοποιηθούν, και να επαναπρογραµµατιστούν γενικά χωρίς να αφαιρεθούν
από το κύκλωµα, είναι γενικά η πιο αποδεκτή επιλογή για τη διαµόρφωση
πρωτοτύπων.
•

Το FPGA µπορεί να επαναπρογραµµατιστεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

του συστήµατος, υλοποιώντας δυναµικά αναδιαµορφώσιµα συστήµατα.
•

Τα κυκλώµατα που χρησιµοποιούνται στο FPGA µπορούν να κατασκευαστούν

µε

ήδη τυποποιηµένες διαδικασίες που χρησιµοποιούνται σε κυκλώµατα πολύ

µεγάλης κλίµακας ολοκλήρωσης (Very Large Scale Integration - VLSI).
•

Η ∆υναµική Μνήµη RAM, αν και έχει µεγαλύτερη πυκνότητα, πρέπει συνεχώς

να ενηµερώνεται, γεγονός το οποίο θα καθιστούσε τα στοιχεία του κυκλώµατος
διαµόρφωσης λιγότερο ευέλικτα.
Τα FPGAs αυτού του τύπου έχουν και κάποια µειονεκτήµατα:
•

Η µνήµη διαµόρφωσης SRAM καταναλώνει αρκετή ενέργεια ακόµη και όταν το

πρόγραµµα παραµένει αµετάβλητο.
•

Τα ψηφία διαµόρφωσης SRAM µπορούν εύκολα να υποκλαπούν.
Ένας µεγάλος αριθµός ψηφίων πρέπει να καθοριστεί προκειµένου να

προγραµµατιστεί ένα FPGA. Κάθε συνδυαστικό στοιχείο λογικής απαιτεί πολλά
ψηφία προγραµµατισµού και κάθε προγραµµατιζόµενο σηµείο διασύνδεσης απαιτεί
το ψηφίο του.

5.5.1 Τα Στοιχεία Λογικής
Η βασική µέθοδος που χρησιµοποιείται για να υλοποιηθεί ένα στοιχείο
λογικής (LE ή CLB) FPGA διαµορφώσιµο από SRAM είναι µε τη βοήθεια ενός
πίνακα οποίος ονοµάζεται lookup table (LUT). Ο LUT είναι ένα µια µνήµη SRAM
που χρησιµοποιείται για να υλοποιήσει έναν πίνακα αλήθειας. Κάθε διεύθυνση της
SRAM αντιπροσωπεύει έναν συνδυασµό εισόδων στο στοιχείο λογικής. Η τιµή που
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αποθηκεύεται σε εκείνη την διεύθυνση αντιπροσωπεύει την τιµή της λογικής
συνάρτησης που υλοποιείται για αυτό τον συνδυασµό εισόδων. Μια συνάρτηση n
εισόδων απαιτεί µια µνήµη SRAM µε 2n διευθύνσεις. Επειδή µια SRAM
διαµόρφωσης δεν έχει είσοδο ρολογιού, ο LUT λειτουργεί σαν µια λογική πύλη :
όταν οι είσοδοι της αλλάζουν, αλλάζουν και οι έξοδοι της µε κάποια στοιχειώδη
χρονική καθυστέρηση.
Αντίθετα όµως από µια λογική πύλη, η συνάρτηση που υλοποιεί το στοιχείο
λογικής, LE, µπορεί να αλλάζει µε την αλλαγή των τιµών των ψηφίων που
αποθηκεύονται στην SRAM. Σαν αποτέλεσµα, ένα LE n εισόδων µπορεί να
αντιπροσωπεύσει

22

n

συναρτήσεις (αν και µερικές από αυτές είναι αντιµετάθεση η

µια της άλλης). Ένα τυπικό στοιχείο λογικής έχει τέσσερις εισόδους. Σηµειώνεται ότι
η καθυστέρηση µέσω του LUT είναι ανεξάρτητη από τα ψηφία που αποθηκεύονται
στην SRAM. Έτσι, η καθυστέρηση µέσω ενός στοιχείου λογικής είναι η ίδια για όλες
τις συναρτήσεις που αυτό υλοποιεί.
Τα στοιχεία λογικής περιέχουν γενικά καταχωρητές, flip-flops και
µανδαλωτές, καθώς επίσης συνδυαστική λογική. Ένα flip-flop ή ένας µανδαλωτής
έχουν µικρό µέγεθος σε σύγκριση µε το συνδυαστικό στοιχείο λογικής, οπότε δεν
δηµιουργείται πρόβληµα αν προστεθούν στο LE. Η χρήση ενός ξεχωριστού κυττάρου
για το στοιχείο µνήµης θα απορροφούσε απλά τους πόρους δροµολόγησης (routing
resourses - θα δέσµευε περισσότερα καλώδια). Το στοιχείο µνήµης είναι συνδεµένο
µε την έξοδο του LE.
Το λογικό στοιχείο µπορεί επίσης να έχει πιο περίπλοκη δοµή. Παραδείγµατος
χάριν, πολλά LE περιέχουν ειδικά κυκλώµατα για υλοποίηση της πρόσθεσης. Το
κρίσιµο συστατικό ενός αθροιστή είναι η αλυσίδα του κρατουµένου, η οποία µπορεί
να υλοποιηθεί πολύ αποτελεσµατικότερα

µε εξειδικευµένη λογική

παρά

χρησιµοποιώντας LUTs.

5.5.2 ∆ιασύνδεση των Στοιχείων Λογικής

Τα στοιχεία λογικής πρέπει να µπορούν να διασυνδεθούν για να υλοποιηθούν
σύνθετες συναρτήσεις. Το FPGA χρησιµοποιεί την µνήµη SRAM για να φυλάξει την
πληροφορία που χρησιµοποιείται για να προγραµµατιστούν οι διασυνδέσεις. Κατά
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συνέπεια, η διασυνδέσεις µπορούν να διαµορφωθούν, ακριβώς όπως τα στοιχεία
λογικής.
Ένα

σηµείο διασύνδεσης (interconnection point) καλείται συχνά

κουτί

σύνδεσης (connection box). Μια προγραµµατιζόµενη σύνδεση µεταξύ δύο καλωδίων
µπορεί να γίνει µε χρήση ενός τρανζίστορ CMOS που λειτουργεί ως διακόπτης (pass
transistor). Η πύλη του τρανζίστορ ελέγχεται από ένα ψηφίο στατικής µνήµης. Όταν η
πύλη του τρανζίστορ είναι “ψηλά”, αυτό άγει και συνδέει τα δύο καλώδια ενώ όταν η
πύλη είναι “χαµηλά”, το τρανζίστορ δεν άγει και τα δύο καλώδια δεν συνδέονται.
Μια εναλλακτική προσέγγιση στην υλοποίηση προγραµµατιζόµενων σηµείων
διασύνδεσης είναι η χρήση τρικατάστατων πυλών ως µονάδες προσωρινής
αποθήκευσης (tri-state buffers).
Η καλωδίωση ενός FPGA µε προγραµµατιζόµενες διασυνδέσεις είναι πιο
αργή από την τυπική καλωδίωση για δύο λόγους : το τρανζίστορ και το µήκος των
καλωδίων. Το τρανζίστορ δεν είναι ένας τέλειος διακόπτης και έτσι ένα
προγραµµατιζόµενο σηµείο διασύνδεσης είναι κάπως πιο αργό από ένα ζευγάρι
καλωδίων που συνδέονται µόνιµα. Επιπλέον, τα καλώδια στο FPGA είναι γενικά
µακρύτερα από ότι σε ένα ASIC και σχεδιάζονται έτσι για να µπορούν να συνδέουν
ποικίλα στοιχεία λογικής και άλλους πόρους πάνω στο τσιπ
Ένα FPGA απαιτεί έναν µεγάλο αριθµό προγραµµατιζόµενων καλωδίων
προκειµένου να εκµεταλλευθεί πλήρως τα LE. Τα καλώδια αυτά έχουν ποικίλα µήκη
προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση. Ο διαχωρισµός των τύπων
καλωδίων γίνεται συχνά µε βάση τη δοµή και τη χρήση για την οποία προορίζονται :
• Τα κοντά καλώδια (short wires) συνδέουν µόνο γειτονικά LEs. Αυτά τα
καλώδια δεν καταλαµβάνουν πολύ χώρο και εισάγουν τη λιγότερη καθυστέρηση. Οι
αλυσίδες κρατουµένου µέσω των LEs είναι ένα παράδειγµα της σύντοµης
διασύνδεσης.
• Τα καθολικά καλώδια (global wires) σχεδιάζονται ειδικά για επικοινωνία
σηµείων που απέχουν µεγάλη απόσταση.
• Τα ειδικά καλώδια (special wires) αφιερώνονται σε ειδικές λειτουργίες όπως
να διανείµουν το σήµα ρολογιού ή άλλα σήµατα ελέγχου.
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5.5.3 ∆ιαµόρφωση Συστήµατος
Τα FPGAs µε SRAMs αναδιαµορφώνονται µε την αλλαγή του περιεχοµένου
αυτών των µνηµών διαµόρφωσης που ενσωµατώνουν. Μερικά σηµεία στο τσιπ
χρησιµοποιούνται για αυτό το σκοπό και είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για τη
διαµόρφωση και έπειτα να απελευθερωθούν και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν
σαν σηµεία I/O.
Κατά τη διάρκεια της διαµόρφωσης πρωτοτύπων και της αποσφαλµάτωσης
ενός σχεδίου, αλλάζουµε τη διαµόρφωση συχνά. Ένα καλώδιο φόρτωσης (download
cable) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να φορτώσει τον τρόπο διαµόρφωσης
(configuration) άµεσα από έναν υπολογιστή. Όταν το σχέδιο περάσει στην µαζική
παραγωγή, ειδικές προγραµµατιζόµενες µνήµες ανάγνωσης-µόνο (Programable
ROMs - PROMs) χρησιµοποιούνται συνήθως για να αποθηκεύσουν τον τρόπο
διαµόρφωσης. Μόλις το FPGA τροφοδοτηθεί µε ρεύµα “τρέχει” τον τρόπο
διαµόρφωσης του µέσω των σηµείων διαµόρφωσης µε τη βοήθεια ενός πρωτοκόλλου.
Η ειδική µνήµη PROM έχει ένα µικρό ποσό πρόσθετης λογικής ώστε να έχει τη
δυνατότητα να παρέχει ένα σήµα ρολογιού και να απαντήσει στο πρωτόκολλο
διαµόρφωσης του FPGA.
Πολλά σύγχρονα FPGAs ενσωµατώνουν αλυσίδες σάρωσης αναδιαµόρφωσης
(reconfiguration scan chains) στα

κυκλώµατα

ελέγχου τους. Τα

κυκλώµατα

ελέγχου χρησιµοποιούνται για να εξασφαλίσουν ότι το τσιπ κατασκευάστηκε σωστά.
Το πρότυπο JTAG (Joint Test Action Group) δηµιουργήθηκε για να µπορούν τα τσιπ
να ελέγχονται ευκολότερα. Το JTAG καλείται συχνά σάρωση ορίου (boundary scan)
επειδή έχει ως σκοπό να σαρώσει τα σηµεία (pins) στο όριο µεταξύ του τσιπ και του
περιβάλλοντος του. Το JTAG εντοπίζεται στα σηµεία Ι/Ο και τα σηµεία διαµόρφωσης
του τσιπ. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, αυτά τα σηµεία µπορούν να αποσυνδεθούν
από τις κανονικές λειτουργίες τους και να χρησιµοποιηθούν ως καταχωρητές
µετατόπισης. Ένας καταχωρητής µετατόπισης (shift register) επιτρέπει στις τιµές
εισόδου να τοποθετηθούν σε αυτά τα σηµεία και στις τιµές εξόδου να διαβαστούν
από αυτά. Η διαδικασία ελέγχεται από τον ελεγκτή της θύρας ελέγχου πρόσβασης
(Test Access Port - TAP - controller). Ο ελεγκτής συνδέεται σε τέσσερα σηµεία : την
είσοδο του καταχωρητή µετατόπισης (TDI), την έξοδο του (TDO), το ρολόι ελέγχου
(TCK) και τον τρόπο ελέγχου(TMS) και προαιρετικά µια είσοδο µηδενισµού - reset
(TRST). Ο TAP περιλαµβάνει έναν καταχωρητή εντολών (IR) που καθορίζει ποιες
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ενέργειες θα εκτελεστούν κατά τον έλεγχο. Ένας καταχωρητής παράκαµψης (Bypass
Register - BP) χρησιµοποιείται ώστε είτε να µπορούν ψηφία να µετατοπιστούν στον
IR είτε το περιεχόµενο του να παραµένει αµετάβλητο. Κάθε

pin στο τσιπ

τροποποιείται για να περιλάβει τη λογική του καταχωρητή µετατόπισης που ορίζει το
πρότυπο

JTAG. Με αυτόν τον τρόπο, µια εξωτερική µονάδα µπορεί να

παρακολουθεί και να ελέγχει όλα τα σηµεία διασύνδεσης του τσιπ µε το περιβάλλον
του.

Σχήµα 47 : Αρχιτεκτονική του προτύπου JTAG

5.6 Τα Platform FPGAs
Τα Platform FPGAs (πλατφόρµες FPGA) είναι µια σχετικά πρόσφατη
κατηγορία τσιπ που συνδυάζει διαφορετικούς τύπους προγραµµατιζόµενων
συστατικών. Ένα FPGA αυτού του τύπου έχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για να
υλοποιηθεί άµεσα ένα πλήρες σύστηµα και απαιτεί λίγα, και ενδεχοµένως καθόλου,
πρόσθετα τσιπ. Φυσικά, ακριβώς από τι αποτελείται ένα πλήρες σύστηµα είναι κάτι
το υποκειµενικό οπότε υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στα στοιχεία τα οποία
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περιλαµβάνουν διαφορετικά Platform FPGAs. Σαφώς περιλαµβάνουν κάποια βασική
δοµή (fabric) όπως περιγράφηκε παραπάνω. Μπορούν επίσης να περιλάβουν
Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας, να ενσωµατώνουν µνήµη,

διεπαφές µνήµης,

σειριακές διασυνδέσεις µεγάλης ταχύτητας ή διεπαφές λεωφόρων.
Το προφανέστερο πλεονέκτηµα ενός platform FPGA είναι τα υψηλά επίπεδα
ολοκλήρωσης. Η υλοποίηση περισσότερων συναρτήσεων πάνω στο ίδιο τσιπ παρέχει
διάφορα πλεονεκτήµατα:
•

Μικρότερο φυσικό µέγεθος.

•

Πιο µικρή κατανάλωση ισχύος.

•

Υψηλότερη αξιοπιστία.

Η υλοποίηση διάφορων συναρτήσεων είναι επίσης σηµαντική στην πραγµατοποίηση
πιο σύνθετων συναρτήσεων. Κάποιες διασυνδέσεις υποσυστήµατος-σε-υποσύστηµα
απαιτούν µεγάλο αριθµό συνδέσεων που µπορεί να µην είναι εφικτός στις συνδέσεις
τσιπ-σε-τσιπ αλλά είναι αρκετά πιθανό να είναι εφικτός αν οι διασυνδέσεις
πραγµατοποιηθούν πάνω στο ίδιο τσιπ. Η µετακίνηση των συνδέσεων τσιπ-σε-τσιπ
πάνω στο ίδιο τσιπ τις κάνει επίσης πολύ γρηγορότερες.

5.7 Το Stratix II της Altera
Τα platform FPGA της οικογένειας Stratix II της Altera είναι τεχνολογίας
90nm, λειτουργούν στα 1,2 V, χρησιµοποιούν µνήµες SRAM για την αναδιαµόρφωσή
του και επιτρέπουν πυκνότητα σχεδόν µέχρι 180.000 ισοδύναµα στοιχεία λογικής
(LEs) τεσσάρων εισόδων. Προσφέρουν µέχρι 9 Mbits µνήµης TriMatrix και µέχρι 96
µπλοκ Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήµατος (Digital Signal Processors -DSPs).
Υποστηρίζουν διεπαφές εξωτερικής µνήµης µεγάλης ταχύτητας όπως (DDR)
SDRAM και DDR2 SDRAM, RLDRAM ΙΙ και (QDR) ΙΙ SRAM. Επίσης,
υποστηρίζουν διάφορα πρότυπα Εισόδου/Εξόδου όπως Parallel RapidIO, SPI-4 Phase
2, HyperTransport και SFI-4. Παρέχουν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης
σήµατος ρολογιού µε εσωτερική συχνότητα µέχρι και 550 MHz και µέχρι 12 PLLs
(Phase-Locked Loops). Τέλος, δίνουν τη δυνατότητα η διαµόρφωση τους να γίνεται
χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο αποκρυπτογράφησης Advanced Encryption Standard
(AES), παρέχοντας µε αυτόν τον τρόπο επιπρόσθετη προστασία.
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Για την υλοποίηση του επεξεργαστή της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκε

η συσκευή EP2S60F672C5 ενός Stratix II FPGA. Η συγκεκριµένη συσκευή φέρει τα
εξής ειδικά χαρακτηριστικά (τα οποία επεξηγούνται πιο κάτω):
• 24176 ALMs
• 48352 ALUTs
• 60440 ισοδύναµα LEs
• 329 M512 RAM µπλοκ
• 255 M4Κ RAM µπλοκ
• 2 M-RAM µπλοκ
• 2544192 RAM bits συνολικά
• 36 DSP µπλοκ
• 144 18x18 πολλαπλασιαστές
• 12 PLLs
• 718 Ι/Ο pins
Η δοµή ενός Stratix II είναι δισδιάστατη. Η διασύνδεση των επιµέρους
δοµικών στοιχείων, δηλαδή των λογικών παρατάξεων (Logic Array Blocks - LABs),
των µονάδων µνήµης, δηλαδή M512, M4Κ και M-RAM µπλοκ, και των DSPs γίνεται
µε καλώδια διάφορων µηκών και ταχυτήτων (το σύστηµα διασύνδεσης ονοµάζεται
MultiTrack).
Κάθε LAB αποτελείται από οκτώ προσαρµόσιµες µονάδες λογικής (Adaptive
Logic Modules - ALMs). Ένα ALM είναι για την οικογένεια των Stratix ΙΙ FPGAs η
βασική δοµική µονάδα παρέχοντας λογική για την υλοποίηση των συναρτήσεων του
χρήστη. Τα LABs οµαδοποιούνται σε σειρές και στήλες στη συσκευή. Επίσης ένα
LAB περιέχει αλυσίδες κρατουµένου, αλυσίδες διαµοιράσιµης αριθµητικής λογικής,
αλυσίδες διασύνδεσης καταχωρητών οι οποίες µεταφέρουν την έξοδο ενός
καταχωρητή µέσα σε µία ALM στην είσοδο ενός γειτονικού καταχωρητή, τοπικές
διασυνδέσεις και σήµατα ελέγχου.
Μία ALM είναι η πιο στοιχειώδης µονάδα σε ένα Stratix ΙΙ FPGA. Κάθε
ALM περιέχει µια ποικιλία πόρων βασισµένων σε LUTs. Έτσι, κάθε µια περιέχει δύο
προσαρµόσιµους LUTs (Adaptive LUTs - ALUTs) οι οποίοι όταν συνδυάζονται
µπορούν να υλοποιήσουν διάφορους συνδυασµούς δύο συναρτήσεων ή µια
συνάρτηση

µέχρι

και

προγραµµατιζόµενους

επτά

εισόδων.

καταχωρητές,

δύο

Μία

ALM

πλήρεις

περιέχει

αθροιστές,

επίσης
µια

δύο

αλυσίδα

κρατουµένου, µια αλυσίδα διαµοιράσιµης αριθµητικής λογικής και µια αλυσίδα
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διασύνδεσης γειτονικών καταχωρητών. Οι καταχωρητές µέσα στην ALM διαθέτουν
είσοδο δεδοµένων(data), είσοδο ρολογιού (clock) και ενεργοποίησης ρολογιού (clock
enable) και σύγχρονες και ασύγχρονες εισόδους µηδενισµού (clear), επίτρεψης (load)
και ενεργοποίησης (preset). Έτσι, µια ALM µπορεί να υλοποιήσει διάφορες
αριθµητικές και λογικές συναρτήσεις αλλά ακόµη και καταχωρητές απλούς ή και
µετατόπισης. Μία ALM φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.

Σχήµα 48 : Μια ALM στο Stratix II

Τα µπλοκ M512 RAM µνηµών είναι απλές δίθυρες µνήµες µε 512 ψηφία συν
τα ψηφία ισοτιµίας (συνολικά 576 bit). Μπορούν να υλοποιήσουν απλές δίθυρες ή
µονόθυρες µνήµες µε µήκος αποθηκευµένης λέξης µέχρι 18 ψηφία και ταχύτητας
µέχρι 500 MHz.
Τα µπλοκ M4K RAM µνηµών είναι απλές δίθυρες µνήµες µε 4Κ ψηφία συν
τα ψηφία ισοτιµίας (συνολικά 4608 bit). Μπορούν να υλοποιήσουν απλές και
πραγµατικά δίθυρες ή µονόθυρες µνήµες µε µήκος αποθηκευµένης λέξης µέχρι 36
ψηφία και ταχύτητας µέχρι 550 MHz.
Τα µπλοκ M-RAM µνηµών είναι πραγµατικά δίθυρες µνήµες µε 512Κ ψηφία
συν τα ψηφία ισοτιµίας (συνολικά 589824 bit). Μπορούν να υλοποιήσουν απλές και
πραγµατικά δίθυρες ή µονόθυρες µνήµες µε µήκος αποθηκευµένης λέξης µέχρι 144
ψηφία και ταχύτητας µέχρι 420 MHz.
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Τα πρώτα δύο είδη µπορούν επίσης να υλοποιήσουν µνήµες ROM και

καταχωρητές ολίσθησης και µπορούν να φορτωθούν µε δεδοµένα πριν την εκκίνηση
της λειτουργίας του συστήµατος µε χρήση ενός αρχείου αρχικοποίησης (initialization
file). Η M-RAM δεν υποστηρίζει αυτές της λειτουργίες και σηµειώνεται ότι ξεκινάει
(power up) σε άγνωστη κατάσταση.
Οι µονάδες ενός DSP µπλοκ µπορούν να υλοποιήσουν 8 9x9 ή 4 18x18 ή
ακόµη και έναν 36x36 πολλαπλασιαστή µε επιπλέον χαρακτηριστικά πρόσθεσης και
αφαίρεσης. Επίσης περιέχουν καταχωρητές ολίσθησης για επεξεργασία ψηφιακού
σήµατος και φίλτρα FIR (Finite Impulse Response) και IIR (Infinite Impulse
Response). Άλλες εφαρµογές που υλοποιούνται άµεσα είναι και κάποιοι
µετασχηµατισµοί Fourier (Fast Fourier Transform). Τα DSP µπλοκ υποστηρίζουν
συχνότητες λειτουργίας µέχρι και 450 MHz.

Σχήµα 49 : Η ∆οµή ενός Stratix II γενικά
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται διάφορες διαδικασίες τείνουν να γίνονται
αυτοµατοποιηµένες. Αυτό ισχύει και στους τοµείς της σχεδίασης και υλοποίησης
ψηφιακών κυκλωµάτων. Έτσι, ειδικά σχεδιασµένα εργαλεία αναλαµβάνουν το
πολύπλοκο έργο της δόµησης του κυκλώµατος. Βεβαίως, οι αλγόριθµοι τους οποίους
αυτά τα εργαλεία χρησιµοποιούν είναι αντίστοιχες τεχνικές οι οποίες παλιότερα
εφαρµοζόταν “µε το χέρι”. Σήµερα, το να δουλεύει κανείς “µε το χέρι” θεωρείται
πρωτόγονο αφού αυτές οι, σε πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά πολύπλοκες
διαδικασίες γίνονται µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Τα εργαλεία ενηµερώνονται
συνεχώς αφού η ανάπτυξη στα συγκεκριµένα πεδία είναι ταχύτατη και η απόδοση
ενός συστήµατος διαφέρει αισθητά ακόµη και σε περίπτωση χρήσης διαφορετικών
εκδόσεων του ίδιου εργαλείου.
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε µετά
το σχεδιασµό του επεξεργαστή “στο χαρτί” µέχρι την υλοποίηση του.

6.1 Σχεδίαση µε την Active-HDL της Aldec
Η Active-HDL της Aldec είναι ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον σχεδιασµού σε
κάποια από τις γλώσσες περιγραφής κυκλωµάτων VHDL και Verilog. Υποστηρίζει
διάφορα πρότυπα όπως EDIF (Electronic Design Interchange Format) και
SDF(Standard Delay Format). ∆ιαθέτει επίσης µεταγλωττιστή για τις γλώσσες που
υποστηρίζει, µηχανή προσοµοίωσης µε δυνατότητα απεικόνισης της λειτουργίας της
υπό µορφή κυµατοµορφών, τυπικά και πιο εξειδικευµένα εργαλεία αποσφαλµάτωσης,
εργαλεία διαχείρισης αρχείων και βιβλιοθηκών, δυνατότητα επικοινωνίας µε
εξωτερικά εργαλεία για περαιτέρω προσοµοίωση, σύνθεση και υλοποίηση και άλλες
βοηθητικές δυνατότητες (Processes, Call Stack, Memory View, Follow Object,
Language Assistant, Code2Graphics, List Viewer και άλλα).
Σε αυτήν την παράγραφο δεν θα περιγραφούν όλες οι δυνατότητες της ActiveHDL, κάτι τέτοιο θα ήταν περιττό, αλλά θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε εκείνα τα
εργαλεία της που χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας.
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6.1.1 Σύνταξη Κώδικα

Η Active-HDL διαθέτει δικό της συντάκτη κώδικα (HDL editor). Το σύστηµα
περιγράφεται µε γραπτό κώδικα στον συντάκτη αυτόν σύµφωνα µε το συντακτικό της
γλώσσας που χρησιµοποιείται, στην περίπτωσή µας της VHDL. (Επίσης υπάρχει η
δυνατότητα να γίνει η περιγραφή του συστήµατος σχηµατικά - using schematics).
Τα χαµηλότερα επίπεδα ιεραρχίας γράφονται µε περιγραφικό (behavioural)
τρόπο ενώ τα κυκλώµατα τα οποία αποτελούνται από υποκυκλώµατα γράφονται µε
δοµικό (structural) τρόπο. Όλα τα υποκυκλώµατα του επεξεργαστή που υλοποιήθηκε
περιλαµβάνονται σε πακέτα (packages). Χρησιµοποιώντας τα πακέτα, έχουµε
πρόσβαση στα υποκυκλώµατα (ή συνιστώσες - components).
Ένα παράδειγµα σύνταξης κώδικα, παρατίθεται παρακάτω και αφορά το
στοιχειώδες επεξεργαστικό στοιχείο της ΚΜΕ, δηλαδή έναν πλήρη αθροιστή.
ΣΧΗΜΑ 50 : Ο κώδικας VHDL για τον πλήρη αθροιστή
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Ο πλήρης αθροιστής έχει περιγραφεί στην παράγραφο §3.1.1.2.1.1. Η
περιγραφή του µε την VHDL γίνεται µε behavioural τρόπο. Γενικά, στην αρχή γίνεται
η δήλωση βιβλιοθηκών. Ακολουθεί η δήλωση οντότητας (entity declaration), η οποία
καθορίζει τα σήµατα εισόδου και εξόδου και έπειτα γράφουµε την αρχιτεκτονική
(architecture) η οποία είναι µια αναλυτική περιγραφή του κυκλώµατος. Μια πιο
γενική µορφή της αρχιτεκτονικής χωρίς να εµβαθύνουµε περισσότερο φαίνεται
παρακάτω.
ARCHITECTURE όνοµα_αρχιτεκτονικής OF όνοµα_οντότητας IS
[∆ηλώσεις Σηµάτων - SIGNAL declarations]
[∆ηλώσεις Σταθερών - CONSTANT declarations]
[∆ηλώσεις Τύπων - TYPE declarations]
[∆ηλώσεις Συνιστωσών - COMPONENT declarations]
[∆ηλώσεις Χαρακτηριστικών - ATTRIBUTE declarations]
[∆ηλώσεις Σηµάτων - Signal declarations]
BEGIN
[Εντολές Στιγµιότυπου Συνιστώσας - COMPONENT instantiation statement]
[Εντολές Σύµφωνης Αντιστοίχισης - CONCURRENT ASSIGNMENT statement]
[Εντολές ∆ιαδικασίας - PROCESS statement]
[∆ηλώσεις Μεταβλητών - VARIABLE declarations]
BEGIN
[Εντολές αντιστοίχισης απλού σήµατος]
[Εντολές αντιστοίχισης µεταβλητών]
[Εντολές WAIT, IF, CASE, LOOP]
END PROCESS;
[Εντολή ∆ηµιουργίας - GENERATE statement]
END [όνοµα_αρχιτεκτονικής];
Παρατηρούµε επίσης ότι µέρη του κώδικα που ακολουθούν δύο παύλες (--)
και βρίσκονται στην ίδια γραµµή µε αυτές είναι χρωµατισµένα αλλιώς. Αυτά τα µέρη
του κώδικα αγνοούνται από τον µεταγλωττιστή και λέγονται σχόλια.. Η χρήση
σχολίων είναι πολύ σηµαντική. Τα σχόλια κάνουν τον κώδικα πιο ευανάγνωστο. Αν
και συνήθως γράφονται για να βελτιώσουν την φορητότητα του κώδικα, από το
σχεδιαστή που τα γράφει σε κάποιον άλλο που πρόκειται να τον διαβάσει, σε
περιπτώσεις µεγάλων σχεδίων, µπορούν να φανούν χρήσιµα ακόµη και στο ίδιο το
άτοµο που τα γράφει. Η χρήση σχολίων µπορεί να βρει και άλλες εφαρµογές.
Παραδείγµατος χάριν, στο παραπάνω παράδειγµα, ο αθροιστής εκτός από εξόδους
κρατουµένου και υπερχείλισης, έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης µηδενικού και
αρνητικού αποτελέσµατος οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα αφαιρώντας
(uncomment) τα “--**” από τις αντίστοιχες γραµµές.
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6.1.2 Μεταγλώττιση, Έλεγχος και ∆ιόρθωση Συντακτικών Λαθών

Αφού τελειώσουµε τη σύνταξη του πηγαίου κώδικα, πρέπει να τον ελέγξουµε
για τυχόν συντακτικά λάθη. Ο πιο συνηθισµένος τρόπος για να γίνει αυτό είναι η
διαδικασία της µεταγλώττισης ή µετάφρασης (compilation). Η Active-HDL όπως
είπαµε διαθέτει δικό της µεταγλωττιστή.
Ο µεταγλωττιστής µεταφράζει τον κώδικα και δοµεί ιδεατά το σύστηµα που
αυτός περιγράφει στη µνήµη του υπολογιστή. Εάν υπάρχει κάποιο συντακτικό λάθος
(error) στον κώδικα ή ακόµη και κάποια υπόνοια ότι κάτι ίσως προκαλέσει σφάλµα
χωρίς όµως να είναι (ειδοποίηση - warning) αυτό αναφέρεται στην κονσόλα
µηνυµάτων (console) του εργαλείου. Σε περίπτωση που η µεταγλώττιση είναι
ανεπιτυχής (compile failure), η αναφορά σφάλµατος συνοδεύεται από τη θέση στην
οποία αυτό σηµειώθηκε και µια σύντοµη εκτίµηση της αιτίας που το προκάλεσε.
Ένα από τα πιο συνηθισµένα λάθη κατά την σύνταξη κώδικα VHDL είναι η
απουσία ενός ελληνικού ερωτηµατικού στο τέλος µιας εντολής. Έτσι αν στο
παράδειγµα του αθροιστή δεν βάλουµε το ερωτηµατικό στην τελευταία σειρά (σειρά
57) αν προσπαθήσουµε να µεταγλωττίσουµε τον κώδικα παίρνουµε µια αναφορά
λάθους στην κονσόλα και το σηµείο του σφάλµατος υπογραµµίζεται:
ΣΧΗΜΑ 51 : Ανίχνευση σφάλµατος στον κώδικα

Σηµειώνεται σε αυτό το σηµείο, ότι ένα συντακτικό λάθος µπορεί να
προκαλέσει πολλαπλές αναφορές σφάλµατος Η διόρθωση συντακτικών λαθών είναι
µια σχετικά απλή διαδικασία όταν ελέγχουµε τον κώδικα µετά από κάθε αλλαγή που
κάνουµε σε αυτόν.
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6.1.3 Έλεγχος Λογικών Λαθών (Ορθής Λειτουργίας)

Μετά τον έλεγχο του κώδικα για συντακτικά λάθη, ακολουθεί η πιο δύσκολη
διαδικασία του ελέγχου ορθής λειτουργίας (verification) του κυκλώµατος. Θα πρέπει
να εξετάσουµε αν το κύκλωµα πραγµατικά υλοποιεί τις λειτουργίες τις οποίες έχει
σχεδιαστεί να πραγµατοποιεί. Για τη διαδικασία αυτή χρησιµοποιούνται ευρέως οι
εξής δύο τεχνικές :
Η πρώτη είναι, κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης, να δώσουµε τιµές
(stimuli) στις εισόδους του κυκλώµατος και να παρατηρήσουµε τις τιµές που θα
πάρουν οι έξοδοι, άλλα και τα εσωτερικά σήµατα, του. Η παρατήρηση αυτή γίνεται
µε τη βοήθεια απεικονιστικών µεθόδων που προσφέρουν τα διάφορα εργαλεία που
χρησιµοποιούνται, και πιο συγκεκριµένα υπό µορφή κυµατοµορφών.
Η δεύτερη είναι να περιγράψουµε ένα σύστηµα ελέγχου µε χρήση της
γλώσσας περιγραφής και έπειτα να εκτελέσουµε τη διαδικασία της προσοµοίωσης.
∆ηλαδή χρησιµοποιώντας την VHDL δίνουµε τις εισόδους και τις επιθυµητές
εξόδους στο υπό εξέταση κύκλωµα (Unit Under Test - UUT) και παρατηρούµε αν
αυτές συµφωνούν (µε χρήση της δοµής assert-report-severity της γλώσσας). Το
σύστηµα ελέγχου αυτό καλείται testbench.
Και οι δύο τεχνικές µπορούν να εφαρµοστούν εξίσου αποτελεσµατικά. Η
µέθοδος των κυµατοµορφών, εξαιτίας της πρόσθετης υποστήριξης που παρέχουν τα
διάφορα εργαλεία, παρέχει µια πιο ρεαλιστική άποψη του συστήµατος. Το µεγάλο της
µειονέκτηµα, το οποίο αποτελεί το µεγάλο πλεονέκτηµα της σύνταξης testbench,
είναι ότι εξαρτάται από το εργαλείο που χρησιµοποιούµε κάθε φορά. Αν αλλάξουµε
εργαλείο δεν µπορούµε να ελέγξουµε τα αποτελέσµατά της. Ένα ακόµη πεδίο, εκτός
από τη φορητότητα που της εξασφαλίζει η αυτοτέλεια της όσον αφορά το
χρησιµοποιούµενο εργαλείο, στο οποίο υπερτερεί η σύνταξη testbench είναι η
ταχύτητα προσοµοίωσης.
Η Active-HDL η οποία χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, διαθέτει
εργαλεία υποστήριξης και για τις δύο τεχνικές. Κατά κύριο λόγο, χρησιµοποιήσαµε
την τεχνική προσοµοίωσης µε κυµατοµορφές η οποία περιγράφεται αναλυτικότερα
παρακάτω. Για λόγους πληρότητας, στο τέλος αυτής της παραγράφου, περιγράφεται
συνοπτικά ο τρόπος σύνταξης testbench. Θα χρησιµοποιήσουµε για την περιγραφή
των εν λόγω τεχνικών το παράδειγµα του αθροιστή που δόθηκε στην προηγούµενη
παράγραφο.
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Αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία προσοµοίωσης (Initialize Simulation)
δηµιουργούµε ένα νέο αρχείο κυµατοµορφής (New Waveform - ). Προσθέτουµε τα
σήµατα (Add Signals) που θέλουµε να παρατηρήσουµε στον συντάκτη
κυµατοµορφών (Waveform Editor). Αναθέτουµε τιµές στις εισόδους του κυκλώµατος
µέσω της φόρµας Stimulators, η οποία παρέχει τη δυνατότητα ανάθεσης τιµών
διάφορων µορφών (όπως διάφορων χαρακτηριστικών ρολόι, άµεσα λογικές τιµές-0
και 1, µετρητές και άλλες). Για να είναι η κυµατοµορφή πιο ευανάγνωστη, όποτε
αυτό κρίνεται αναγκαίο, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των ιδιοτήτων κάθε σήµατος.
Στο παράδειγµα του αθροιστή, επιλέγουµε οι τιµές των εισόδων Χ, Υ και της εξόδου
Q να εµφανίζονται σε δεκαδική µορφή σε συµπλήρωµα ως προς 2 αφού η λειτουργία
του αθροιστή περιέχει αριθµητική επεξεργασία. Στην περίπτωση που εξετάζουµε η
απουσία σήµατος ρολογιού δικαιολογείται απόλυτα αφού ο αθροιστής είναι ένα
καθαρά συνδυαστικό κύκλωµα. Μετά την ανάθεση των τιµών, “τρέχουµε την
) για κάποιο συγκεκριµένο χρονικό
προσοµοίωση” (Run Simulation forδιάστηµα. Στις κυµατοµορφές που αντιστοιχούν στις εξόδους και τα εσωτερικά
σήµατα φαίνονται οι τιµές που αναµένεται να εµφανίσουν τα καλώδια του
κυκλώµατος αν αυτό υλοποιηθεί. Ο έλεγχος της ορθότητας αυτών των τιµών µπορεί
να γίνει άµεσα ή, συχνότερα για περίπλοκα συστήµατα, µε σύγκριση των τιµών
αυτών µε τις αναµενόµενες σωστές τιµές οι οποίες µπορεί να είναι αποθηκευµένες σε
κάποια δεύτερη κυµατοµορφή ή άλλης µορφής εξωτερικό αρχείο. Η διαδικασία αυτή
επαναλαµβάνεται µέχρι να ελεγχθεί αν το κύκλωµα αποκρίνεται σωστά για κάθε
δυνατό συνδυασµό τιµών στις εισόδους του.
ΣΧΗΜΑ 52 : Κυµατοµορφή Ορθής Λειτουργίας του Αθροιστή
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Πιο συγκεκριµένα, για το παράδειγµα του αθροιστή, η κυµατοµορφή ορθής
λειτουργίας φαίνεται στο Σχήµα 52. Παρατηρούµε ότι εξετάζονται όλες οι δυνατές
περιπτώσεις, όσον αφορά τους τελεστέους της πρόσθεσης, για να εξασφαλιστεί η
εξάλειψη κάθε λογικού λάθους. Έτσι, εξετάζεται η πρόσθεση θετικού-θετικού,
αρνητικού-θετικού, αρνητικού-αρνητικού όπως και οι περιπτώσεις ανίχνευσης
κρατουµένου εξόδου και υπερχείλισης. Σηµειώνεται ότι η µέγιστη θετική τιµή είναι
(σε δεκαδικό) 32767 και όταν σε αυτήν προστεθεί 1 (στην περίπτωσή µας το
κρατούµενο εισόδου) έχουµε υπερχείλιση και παίρνουµε την µέγιστη αρνητική τιµή
(-32768). Επίσης παρατηρούµε την εµφάνιση ψευδοπαλµών στην έξοδο υπερχείλισης
V, των οποίων οι συνέπειες στη λειτουργία του υπό εξέταση κυκλώµατος πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίασή του.
Ένα εναλλακτικό εργαλείο προσοµοίωσης, το οποίο χρησιµοποιήθηκε
περιστασιακά στα πλαίσια της παρούσας εργασίας είναι το ModelSim SE/EE Plus
5.4e της Model Technology (µια θυγατρική της Mentor Graphics). Η διαδικασία είναι
παρόµοια µε αυτήν που ακολουθείται στην Active-HDL η οποία επιλέχθηκε να
χρησιµοποιηθεί για την προσοµοίωση του επεξεργαστή που υλοποιήθηκε επειδή
κρίθηκε πιο εύχρηστη. Οι δυνατότητες των δύο εργαλείων είναι παραπλήσιες. Η
κυµατοµορφή που δίνει το ModelSim για την περίπτωση του αθροιστή, µε ίδιες τιµές
εισόδου µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν παραπάνω, είναι πανοµοιότυπη µε αυτήν
που δίνει η Active-HDL και παρουσιάζεται στο σχήµα 53 παρακάτω.

ΣΧΗΜΑ 53 : Προσοµοίωση µε το ModelSim

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εκτός της προσοµοίωσης µε κυµατοµορφές, η
εναλλακτική τεχνική της επαλήθευσης της ορθής λειτουργίας γίνεται µε τη σύνταξη
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ενός testbench. Ένας testbench αποτελείται από τρία µέρη : την υπό εξέταση µονάδα
(Unit Under Test - UUT), την γεννήτρια σηµάτων (stimuli generator) και µια δοµή
ελέγχου απόκρισης της µονάδας στα σήµατα εισόδου.
Η σύνταξη ενός testbench γίνεται ως εξής : Η UUT ορίζεται σαν συνιστώσα
και τοποθετείται ένα στιγµιότυπό της σε µια δοµή, συνήθως χωρίς εισόδους και
εξόδους. Αυτή η δοµή είναι ο testbench. Τα σήµατα που δηµιουργούνται από τη
γεννήτρια ή διαβάζονται από ένα εξωτερικό αρχείο µε τη βοήθειά της (και χρήση
συναρτήσεων του πακέτου textio της βιβλιοθήκης std) αντιστοιχούνται στις εισόδους
(και ίσως τις εξόδους) του στιγµιότυπου της UUT. Όταν τα σήµατα δηµιουργούνται
από τη γεννήτρια, αναθέτονται τιµές άµεσα σε αυτά και ο χρονικός έλεγχος αυτών
των αναθέσεων, δηλαδή το πότε θα γίνει µια ανάθεση, γίνεται συνήθως µε χρήση των
εκφράσεων after (ακολουθιακός -sequential- τρόπος) ή wait (µέσα σε µια διαδικασία process-, σύµφωνος -concurrent- τρόπος). Ο ευρύτερα χρησιµοποιούµενος, και ίσως
πιο απλός, τρόπος ελέγχου ορθότητας των αποτελεσµάτων µπορεί να γίνει µε τη δοµή
αναφοράς της VHDL (assert-report-severity), µε χρήση της οποίας κατά τη διάρκεια
της προσοµοίωσης, µπορούν εµφανίζονται µηνύµατα στην κονσόλα, για παράδειγµα
σε περίπτωση αποτελεσµάτων διάφορων των αναµενόµενων.
Η Active-HDL παρέχει πλήρη υποστήριξη όσον αφορά στη σύνταξη
testbench. Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη (Testbench Generator) και ο
χρήστης πρέπει να εισάγει µια ήδη ελεγµένη κυµατοµορφή ή ένα εξωτερικό αρχείο
(vector file) µε τα σήµατα εισόδου και τα αναµενόµενα σήµατα εξόδου. Επίσης θα
πρέπει να προσθέσει τυχόν επιπλέον µηνύµατα µε χρήση της δοµή αναφοράς (κάποιες
τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν στον κώδικα για έλεγχο της χρονικής απόκρισης του
κυκλώµατος). Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, εκτός από τον testbench η ActiveHDL έχει δηµιουργήσει ένα αρχείο το οποίο περιέχει µακροεντολές (.do), εκτελώντας
το οποίο έχουµε άµεση προσοµοίωση της UUT.
Η πιο ασφαλής µέθοδος επιβεβαίωσης της ορθής λειτουργίας του κυκλώµατος
είναι ο συνδυασµός των δύο τεχνικών που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Επειδή στην
παρούσα εργασία έγινε εκτενής χρήση µόνο της Active-HDL δεν δηµιουργήθηκαν
testbenches για όλα τα δοµικά στοιχεία του επεξεργαστή που υλοποιήθηκε. Η ορθή
του λειτουργία επιβεβαιώθηκε, ωστόσο, µε τη µέθοδο των κυµατοµορφών για όλα τα
δοµικά στοιχεία και για όλες τις δυνατές περιπτώσεις στις οποίες το καθένα από αυτά
µπορεί να βρεθεί. Όλες οι κυµατοµορφές, 118 στον αριθµό, µπορούν να βρεθούν στο
CD που συνοδεύει την εργασία.
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6.2 Σύνθεση µε το LeonardoSpectrum της Mentor Graphics
Αφού το κύκλωµα έχει ελεγχθεί και έχουµε επιβεβαιώσει ότι υλοποιεί τις
λειτουργίες που έχει σχεδιαστεί να πραγµατοποιεί περνάµε στη διαδικασία της
σύνθεσης. Ένα εργαλείο εξειδικευµένο στην σύνθεση είναι το LeonardoSpectrum της
Exemplar Logic Inc. Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας το
LeonardoSpectrum χρησιµοποιήθηκε εκτενώς στα πρώτα στάδια κυρίως για έλεγχο
συµβατότητας του κώδικα µε τη διαδικασία της σύνθεσης και λόγω της δυνατότητας
σχηµατικής απεικόνισης του αποτελέσµατος της σύνθεσης (Η πλειοψηφία των σχηµάτων της εργασίας προέρχεται από τον Schematic Viewer του LeonardoSpectrum).
Το LeonardoSpectrum δεν χρησιµοποιήθηκε για την σύνθεση του
επεξεργαστή που υλοποιήθηκε. Ο λόγος είναι ότι είχαµε πρόσβαση µόνο στις
εκδόσεις 2001b και 2004a_16, οι οποίες όµως δεν παρέχουν υποστήριξη για την
οικογένεια FPGA StratixII της Altera στην οποία ανήκει το τσιπ που είχαµε στη
διάθεσή µας. Η συνοπτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του εργαλείου που
ακολουθεί δίνεται για πληρότητα.
Η απλούστερη εκδοχή χρήσης του εργαλείου γίνεται µε τη βοήθεια του
πλαισίου Quick Setup. Ο χρήστης επιλέγει την τεχνολογία (target technology) στην
οποία πρόκειται να υλοποιηθεί το κύκλωµα (και, προαιρετικά, το µοντέλο της
οικογένειας κυκλωµάτων της συγκεκριµένης τεχνολογίας) και ορίζει τα αρχεία που το
περιγράφουν, σε VHDL ή Verilog. Επίσης, προαιρετικά, επιλέγει την ελάχιστη
συχνότητα στην οποία επιθυµεί να λειτουργήσει το κύκλωµα και το πόση προσπάθεια
θα πρέπει να καταβάλει το εργαλείο για βελτιστοποίηση (χρονισµού ή κατάληψης
επιφάνειας). Τέλος, επιλέγει το όνοµα και τη µορφή του αρχείου εξόδου (το οποίο
ανάλογα µε τη µορφή περιέχει απαραίτητες πληροφορίες που προέκυψαν από την
διαδικασία της σύνθεσης και περιγράφει το κύκλωµα υπό µια πιο “φυσική” σκοπιά netlist). Συνήθως η µορφή που επιλέγεται είναι EDIF ή για επιπλέον χρονικές
πληροφορίες SDF. Φυσικά το εργαλείο προσφέρει πολλές ακόµη δυνατότητες όταν
περάσουµε σε ένα πιο προχωρηµένο επίπεδο.
Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα της σύνθεσης είναι µια εκτίµηση των
επιδόσεων του συστήµατος. Για µια πιο κοντινή στην πραγµατικότητα εκτίµηση
υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης µε ένα εξωτερικό εργαλείο υλοποίησης µε το οποίο,
µετά την σύνθεση, πραγµατοποιούνται οι διαδικασίες τοποθέτησης και διασύνδεσης
(place & route) οι οποίες ορίζουν την τοπολογία του κυκλώµατος πάνω στο τσιπ.
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6.3 Υλοποίηση µε το Quartus II της Altera
Το Quartus II είναι ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον σχεδιασµού συστήµατοςσε-προγραµµατιζόµενο-τσιπ (System-On-Programmable-Chip, SOPC, design). Πιο
συγκεκριµένα, είναι ένα εργαλείο σχεδιασµού και υλοποίησης για σχέδια γραµµένα
σε VHDL ή Verilog που προορίζονται να υλοποιηθούν σε κάποιο τσιπ το οποίο
ανήκει σε µια οικογένεια κυκλωµάτων της Altera Corporation, µε δυνατότητες
σύνθεσης, προσοµοίωσης και επιπλέον ανάλυσης των χαρακτηριστικών της
διαδικασίας σε κάθε στάδιο αυτής, από το σχέδιο “στο χαρτί” µέχρι το “κατέβασµα”
του κυκλώµατος στο επιλεγµένο τσιπ.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, χρησιµοποιήθηκε η έκδοση 6.2 του
Quartus II. Αφού έχει γίνει η προσοµοίωση ορθής λειτουργίας (functional simulation)
του επεξεργαστή µε την Active-HDL, περνάµε στη διαδικασία σύνθεσης και
υλοποίησης. Η διαδικασία είναι, και εδώ, πλήρως αυτοµατοποιηµένη. Η καρδιά του
Quartus II είναι το εργαλείο του µεταγλωττιστή (Compiler Tool), το οποίο εκτός από
την µεταγλώττιση όπως αυτή έχει περιγραφεί έως τώρα, εκτελεί και πολλές επιπλέον
λειτουργίες.

ΣΧΗΜΑ 54 : To Compiler Tool του Quartus II

Όλες οι απαραίτητες λειτουργίες εκτελούνται, στην κυριολεξία, µε το πάτηµα
ενός κουµπιού (Start, κάτω αριστερά). Για να είναι επιτυχής η διαδικασία, θα πρέπει
φυσικά να µην υπάρχουν συντακτικά λάθη στον πηγαίο κώδικα και να
ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες και οι περιορισµοί που έχει ορίσει ο χρήστης. Για
παράδειγµα, το τσιπ που χρησιµοποιείται θα πρέπει να διαθέτει αρκετούς και µε
κατάλληλα χαρακτηριστικά πόρους για να υλοποιηθεί το κύκλωµα που ο κώδικας
περιγράφει.
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Η διαδικασία ξεκινάει µε την Ανάλυση και Σύνθεση (Analysis & Synthesis)
του κυκλώµατος. Σε αυτό το στάδιο ο κώδικας ελέγχεται για λάθη και γίνεται η
µεταγλώττιση (compilation) δηµιουργώντας µια βάση δεδοµένων η οποία
ολοκληρώνει την περιγραφή του κυκλώµατος σε µια ιεραρχία σχεδιασµού. Το
Quartus II διαθέτει εκτεταµένη υποστήριξη στην αναγνώριση λαθών για την VHDL
και την Verilog. Επίσης γίνεται η λογική σύνθεση του κυκλώµατος για
ελαχιστοποίηση των πόρων, όπως τα λογικά στοιχεία (LEs) των FPGA, που
χρησιµοποιούνται για να υλοποιηθεί αυτό.
Ακολουθεί η διαδικασία της Προσαρµογής (Fitter), κατά τη διάρκεια της
οποίας εκτελούνται οι λειτουργίες της Τοποθέτησης (Place), κατά την οποία
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της σύνθεσης τα δοµικά στοιχεία του κυκλώµατος
αντιστοιχούνται σε συγκεκριµένους πόρους του τσιπ και ∆ιασύνδεσης (Route), κατά
την οποία ορίζεται πως αυτοί οι πόροι θα συνδεθούν ώστε να υλοποιηθεί µε τον
βέλτιστο τρόπο το κύκλωµα.
Αφού ο Fitter προσαρµόσει τη λογική του σχεδίου στη συσκευή επιλογής, ο
Assembler αναλαµβάνει να µετατρέψει όλες τις πληροφορίες που έχουν προκύψει
από

τις

προηγούµενες

διαδικασίες

σε

ένα

κατάλληλης

µορφής

αρχείο

προγραµµατισµού της συσκευής. Κάποιες από τις µορφές που υποστηρίζονται είναι
Programmer Object Files (.pof), SRAM Object Files (.sof) και Hexadecimal (IntelFormat) Output Files (.hexout).
Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος χρονισµού του κυκλώµατος µε τη βοήθεια του
Timing Analyzer, ο οποίος αναλύει, διορθώνει, και επιβεβαιώνει την ικανοποίηση
των περιορισµών που έχει ορίσει ο χρήστης. Όταν αυτοί δεν ικανοποιούνται, δίνονται
όλα τα σηµεία του κυκλώµατος που δηµιουργούν πρόβληµα.
Το Quartus II έχει δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλα εργαλεία. Επίσης
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αρχεία που δηµιουργούνται από το Quartus II ως
εισόδους σε άλλα εργαλεία. Για παράδειγµα, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το
netlist που θα δηµιουργήσει το Quartus II σαν είσοδο σε ένα εργαλείο προσοµοίωσης,
όπως το ModelSim, για να κάνουµε χρονική προσοµοίωση (timing simulation) του
κυκλώµατος. Ο EDA Netlist Writer είναι το εργαλείο που αναλαµβάνει τη µετατροπή
του netlist σε µια µορφή συµβατή µε το εργαλείο προορισµού.
Τονίζεται ότι οι επιδόσεις (χρονικά και χωρικά) του κυκλώµατος µπορούν να
διαφέρουν αισθητά για διαφορετικές ρυθµίσεις των παραπάνω διαδικασιών (π.χ. η
fmax προέκυψε από 16,2 έως και 24,94 MHz για τον επεξεργαστή που υλοποιήθηκε).
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Επειδή ο επεξεργαστής που υλοποιήθηκε δεν σχεδιάστηκε µε βασικό γνώµονα

τις αποδόσεις του αλλά µε το να είναι λειτουργικός δεν εκτελέστηκε χρονική
προσοµοίωση των δοµικών στοιχείων του οπότε δεν υπάρχει µια ακριβής εικόνα της
χρονικής του συµπεριφοράς.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, εκτελέστηκαν όλα τα στάδια που
περιγράφονται παραπάνω (Full Compilation). Η έξοδος του Quartus II ήταν ένα
αρχείο pof µε τη βοήθεια του οποίου µέσω του εργαλείου Programmer
προγραµµατίστηκε το StratixII. Το FPGA συνδέθηκε σε µια θύρα USB του PC µέσω
του συνεπεξεργαστή Nios και η επικοινωνία έγινε βάση του προτύπου JTAG.
Ένας µεγάλος όγκος δεδοµένων για τα χαρακτηριστικά του κυκλώµατος, τα
οποία προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία µπορούν να βρεθούν στο συνοδεύον CD.
Τα πιο σηµαντικά από αυτά είναι τα χαρακτηριστικά κατάληψης χώρου :
χρησιµοποιήθηκαν 382 καταχωρητές (από τους συνολικά 51182 του τσιπ) από τους
οποίους οι 260 ανήκουν στο Τροποποιηµένο Αρχείο Καταχωρητών, 1563 από τις
συνολικά 48352 ALUTs (3%), 1048576 από τα συνολικά 2544192 bits µνήµης (41%)
δηλαδή ολόκληρες οι δύο M-RAM για υλοποίηση της µνήµης δεδοµένων, 6 από τα
288 µπλοκ DSP (2%) δηλαδή 3 απλοί 18-bit πολλαπλασιαστές και 3
πολλαπλασιαστές προσηµασµένων αριθµών που χρησιµοποιούνται όλοι στην µονάδα
Ειδικών Συναρτήσεων και 52 σηµεία εισόδου/ εξόδου (Ι/Ο pins) από τα συνολικά 493
(11%). Όσον αφορά στο χρονισµό του κυκλώµατος, η µεγαλύτερη καθυστέρηση στο
κύκλωµα εισάγεται, όπως είναι αναµενόµενο, από το µοναδικό σήµα ρολογιού του
επεξεργαστή.Ο Timing Analyzer ορίζει ως διαδροµή µεγαλύτερης διάρκειας (κρίσιµο
µονοπάτι-critical path) τη διαδροµή CAR→ Control_ROM → Register File → Mux
A→ Special Function Unit→ mux Status→ MSTS → PSR (βλ. Σχήµα 13), µε
εκτίµηση διάρκειας 40,1 nsec καθορίζοντας ως µέγιστη δυνατή συχνότητα
λειτουργίας (fmax) του κυκλώµατος τα 24,94 MHz. Αν είχαµε τη δυνατότητα να
χρησιµοποιήσουµε το LeonardoSpectrum (δηλαδή αν είχαµε στη διάθεσή µας µια
έκδοση του που να υποστηρίζει την οικογένεια Stratix II) για τη σύνθεση (δηλαδή τη
δηµιουργία του netlist) θα µπορούσαµε να έχουµε επιτύχει πολύ καλύτερες επιδόσεις
(fmax κοντά στα 38 MHz).
Σηµειώνεται ότι η Active-HDL µπορεί να ενοποιήσει όλες τις λειτουργίες που
περιγράφηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, µε εξωτερική επικοινωνία µε το LeonardoSpectrum(σύνθεση) και το Quartus II(υλοποίηση), αναλαµβάνοντας αυτήν την προσοµοίωση, λειτουργική (functional), µετά τη σύνθεση (post-synthesis) και χρονική (timing).

Σχεδιασµός Σε FPGA Επεξεργαστή Ειδικού Σκοπού

145

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ορθή αξιολόγηση οποιουδήποτε επεξεργαστικού συστήµατος, αλλά
και την ανάδειξη ιδιαίτερων θεµάτων, απαιτείται η εκτέλεση εφαρµογών εκτίµησης
(benchmarks) σε αυτά. Έτσι στο παρόν κεφάλαιο µια πολύ απλή εφαρµογή επίδειξης
αναπτύσσεται και εκτελείται στον επεξεργαστή που υλοποιήθηκε.
7.1 Η Εφαρµογή Επίδειξης Εκτέλεσης
Επειδή στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής δεν αναπτύχθηκαν εφαρµογές
αυτόµατης µεταγλώττισης, οι οποίες να µεταφράζουν εντολές µιας γλώσσας υψηλού
επιπέδου (όπως C, C++, Java κ.α.) σε εντολές µηχανής του επεξεργαστή που
υλοποιήθηκε, και επιπλέον εφαρµογές βελτιστοποίησης κώδικα, οι οποίες ανιχνεύουν
“γενικές” εντολές οι οποίες µπορούν να συνδυαστούν και να συγχωνευτούν στις πιο
συµπαγείς και γρήγορες “ειδικές” εντολές, η εφαρµογή επίδειξης (το πρόγραµµα) δεν
δίδεται σε µια γλώσσα υψηλού επιπέδου.
Αντίθετα, θεωρούµε ότι έχει ήδη γίνει η µεταγλώττιση και το πρόγραµµα
δίνεται υπό µορφή εντολών µηχανής στον Πίνακα 27 ο οποίος παρουσιάζεται
παρακάτω. Στην πρώτη στήλη του πίνακα δίνεται η διεύθυνση της µνήµης εντολών
στην οποία είναι αποθηκευµένη η εντολή προς εκτέλεση. Στη δεύτερη στήλη,
δίνονται τα περιεχόµενα του µετρητή προγράµµατος. Στην τρίτη στήλη δίνεται η
εντολή. Όταν αυτή έχει τελεστέους, ο πρώτος που δίνεται στη σειρά είναι ο κοινός
τελεστέος πηγής-προορισµού και αυτοί που ακολουθούν είναι οι υπόλοιποι τελεστέοι
πηγής (δηλαδή ΕΝΤΟΛΗ DST, SRC ή SHA, SRC2, SRC3 ). Οι στήλες 4 έως 10
δίνουν τα περιεχόµενα των καταχωρητών R1 έως R7. Όταν εκτελούνται εντολές οι
οποίες δεν µεταβάλουν το περιεχόµενο κάποιου από αυτούς τους καταχωρητές στις
στήλες 4 έως 10 δίνονται πληροφορίες οι οποίες έχουν σχέση µε το αποτέλεσµα της
εκτέλεσης αυτών των εντολών. Στην ενδέκατη στήλη δίνεται ο αριθµός των κύκλων
ρολογιού που διαρκεί η κάθε εντολή και στην τελευταία στήλη δίνονται επιπλέον
πληροφορίες, δηλαδή εντολές γλώσσας υψηλού επιπέδου τις οποίες συνθέτουν οι
αντίστοιχες εντολές µηχανής. Ο πίνακας 27 έχει δηµιουργηθεί πριν την προσοµοίωση
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και τα στοιχεία που δίνονται σε αυτόν είναι τα αναµενόµενα σωστά στοιχεία που
πρέπει να δώσει ο επεξεργαστής µετά την εκτέλεση του προγράµµατος επίδειξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 : Η Εφαρµογή Επίδειξης Εκτέλεσης

∆ιεύθ
Εντ.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

PC Περιγραφή
0 No Operation
1 Increment R1
2 Arithmetic Shift Left by 3 on R1
3 Push R1
4 Pop R2
5 Compare R1,R2
6 Branch If Zero to address "08"
Jump to address "00"
8 Negate R2
9 Decrement R2
10 Move R3,W
11 W= -21
12 Add R3,R2
13 Move R4,W
14 W= 33
15 Add-Add-Add R1,R4,R3,R2
16 Add-multiply R5,R4,R1
17 Subtract R5,R1
18 Arithmetic Shift Right by 4 on R5
19 Multiply-Add R1,R4,R3
20 Multiply-Multiply R4,R1,R2
21 Increment R6
22 Exchange R6,R3
23 Add-Shift_Right-Add R7,R4,R3,R1
24 Move R2,W
25 W= 29
26 Compare R7,R4
27 Branch If No Negative to address "29"
Jump to address "00"
29 Move R1,R0
30 Jump to address "W"
31 W=33
Increment R1
33 Move R2,W
34 W= 256
35 Multiply-Add R2,R1,R3
36 Push R2
37 Compare R1,W
38 W=2
39 Branch If No Zero to address "W"
40 W=32
32 Increment R1

Περιεχόµενο Καταχωρητών στο τέλος της Εντολής Κύκλοι Λοιπά Σχόλια
R1
R2 R3
R4
R5 R6 R7 ρολογιού
0
0
0
0
0 0
0
5
1
0
0
0
0 0
0
9
8
0
0
0
0 0
0
22
Σαν αποτέλεσµα M[FFFE]=8
8
8
8
0
0
0 0
0
10
Z=1
8 If R1=R2 then
go to 8 else
Σαν αποτέλεσµα PC=8
8
go to 7
∆εν Εκτελείται
-8
-8
0
0
0 0
0
10
8
-9
0
0
0 0
0
9
8
-9 -21
0
0 0
0
Άµεση
10
∆ιευθ/ηση
8
-9
0
0 0
0
8
-9 -30
0
0 0
0
10
8
-9 -30
0 0
0
Άµεση
33
10
∆ιευθ/ηση
0 0
0
8
-9 -30
2
-9 -30
33
0 0
0
5
2
-9 -30
33
66 0
0
5
2
-9 -30
33
64 0
0
10
2
-9 -30
33
4 0
0
25
36
-9 -30
33
4 0
0
5
36
-9 -30 -10692 4 0
0
5
36
-9 -30 -10692 4 1
0
9
36
-9
1
-10692 4 -30 0
13
36
-9
1
-10692 4 -30 -5310
5
36
1
-10692
4
-30
-5310
Άµεση
29
10
∆ιευθ/ηση
36
1
-10692 4 -30 -5310
Ν=0
8 If R7>R4 then
go to 29 else
Σαν αποτέλεσµα PC=29
8
go to 28
∆εν Εκτελείται
-for
0
29
1
-10692 4 -30 -5310 10
(i=0,i<3,i++)
Σαν αποτέλεσµα PC=33
7
{
M[SP]=256*i
∆εν Εκτελείται την πρώτη φορά
-+1 }
0
1
-10692
4
-30
-5310
256
10
0
1
-10692 4 -30 -5310
0
1
1
-10692 4 -30 -5310
5
M[FFFE]=1
8

1

1

Ζ=0

8

Σαν αποτέλεσµα PC=32

8

1

-10692

4

-30 -5310

9
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PC Περιγραφή

R1

33 Move R2,W

1

34 W= 256

1

35 Multiply-Add R2,R1,R3

1

R2
256
257

36 Push R2

R3

R4

R5

R6

R7

1

-10692

4

-30

-5310

1

-10692

4

-30

-5310

1

-10692

4

-30

-5310

32 Increment R1

2

33 Move R2,W

2

34 W= 256

2

35 Multiply-Add R2,R1,R3

2

257
256
513

36 Push R2

Ζ=0

8

Σαν αποτέλεσµα PC=32

8

1

-10692

4

-30

-5310

1

-10692

4

-30

-5310

1

-10692

4

-30

-5310

1

-10692

4

-30

-5310

9
10
5

M[FFFC]=513

8

Ζ=1

8

37 Compare R1,W
38 W=2
39 Branch If No Zero to address "W"

5
8

38 W=2

40 W=32

10

M[FFFD]=257

37 Compare R1,W

39 Branch If No Zero to address "W"

Κύκλοι
ρολογιού

Η συνθήκη δεν ικανοποιείται. Ο PC αυξάνεται κατά
ένα

40 W=32

8

41

41 Pop R1

513

513

1

-10692

4

-30

-5310

10

42

42 Pop R2

513

257

1

-10692

4

-30

-5310

10

43

43 Pop R3

513

257

1

-10692

4

-30

-5310

10

44

44 No Operation

513

257

1

-10692

4

-30

-5310

5

Έλεγχος
ορθής
λειτουργίας
του for loop

Οι τιµές που αναµένεται να πάρουν οι καταχωρητές φαίνονται στον πίνακα σε
δεκαδική µορφή. Η παράσταση Μ[x] αναπαριστά τη διεύθυνση x της µνήµης
δεδοµένων Μ. Η εφαρµογή επίδειξης εκτέλεσης προγράµµατος χρησιµοποιεί µόνο το
µέρος της µνήµης δεδοµένων εκείνο που είναι δεσµευµένο για τη στοίβα.
Η λειτουργία όλων των εντολών και των τρόπων διευθυνσιοδότησης έχει
αναλυθεί στις §4.2 και §2.3 αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι οι η πιο σύντοµες σε
εκτέλεση είναι οι ειδικές εντολές (5 κύκλοι ρολογιού) αφού αυτές υπερπηδούν τη
µικρορουτίνα προσαγωγής τελεστέων και τη µικρορουτίνα αποθήκευσης δεδοµένων
(αφού υποστηρίζουν µόνο διευθυνσιοδότηση καταχωρητή). Οι πιο χρονοβόρες είναι
οι εντολές ολίσθησης (ή περιστροφής) αφού το ίδιο κοµµάτι του µικροκώδικα
εκτελείται όσες φορές καθορίζει το πεδίο SHA (12 + SHA*3 κύκλους ρολογιού).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πραγµατοποίηση των κοινών εντολών για γλώσσες
υψηλού επιπέδου if και for. Η if πραγµατοποιείται µε σύγκριση (µέσω αφαίρεσης) και
έλεγχο της κατάλληλης σηµαίας (bit του PSR) : τη σηµαία µηδενικού αποτελέσµατος
Ζ όταν η υπό εξέταση συνθήκη είναι ισότητα και τη σηµαία αρνητικού
αποτελέσµατος Ν όταν η συνθήκη είναι ανισότητα. Πιο συγκεκριµένα, στις
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διευθύνσεις 5 έως 7 πραγµατοποιείται µια εντολή if. Για να ικανοποιείται η συνθήκη
αυτής της εντολής θα πρέπει τα περιεχόµενα των καταχωρητών R1 και R2 να είναι
ίσα (ισότητα.). Στη διεύθυνση 5 γίνεται η σύγκριση (αφαίρεση : R1-R2). Αν R1=R2,
η αφαίρεση θα έχει αποτέλεσµα µηδέν. Στη διεύθυνση 6 γίνεται ο έλεγχος του Ζ
(εντολή διακλάδωσης). Αν το αποτέλεσµα της προηγούµενης πράξης, δηλαδή της
αφαίρεσης είναι 0 τότε το Ζ=1, η συνθήκη ικανοποιείται και το πρόγραµµα µεταπηδά
στη διεύθυνση που έχει οριστεί στην εντολή διακλάδωσης. Αν η συνθήκη δεν
ικανοποιείται το πρόγραµµα συνεχίζει εκτελώντας την επόµενη, στη σειρά, εντολή.
Έτσι για την πραγµατοποίηση της if, αυτό που αποµένει είναι να µπουν οι
κατάλληλες εντολές στις κατάλληλες θέσης µνήµης. Στις διευθύνσεις 26 έως 28
πραγµατοποιείται και πάλι µια εντολή if, όµως σε αυτήν την περίπτωση η συνθήκη
της είναι ανισότητα. Πιο συγκεκριµένα, για να ικανοποιείται η συνθήκη, θα πρέπει τα
περιεχόµενα του καταχωρητή R7 να δίνουν έναν αλγεβρικά µεγαλύτερο αριθµό από
αυτόν που δίνουν τα περιεχόµενα του καταχωρητή R4 (R7>R4). Η διαδικασία είναι
παρόµοια µε αυτήν που περιγράφηκε στην περίπτωση της ισότητας παραπάνω. Και
πάλι έχουµε σύγκριση (διεύθυνση 26) όµως σε αυτήν την περίπτωση ο έλεγχος
γίνεται στο

N.

Όταν το αποτέλεσµα της αφαίρεσης (δηλαδή της σύγκρισης) είναι

θετικός (άρα ΟΧΙ αρνητικός) δηλαδή R7-R4>0 ισχύει Ν=0 άρα

N =1

οπότε η

συνθήκη ικανοποιείται. Ακολουθώντας την ίδια λογική, αν θέλαµε η συνθήκη να
είναι R7<R4 ο έλεγχος θα έπρεπε να γίνει στο Ν και όχι στο

N.

Η πραγµατοποίηση της for γίνεται στις διευθύνσεις 29 έως 40. Ο καταχωρητής R1 δεσµεύεται για να κρατάει τον µετρητή του βρόγχου for (δηλαδή σε ποια
επανάληψη βρίσκεται). Στην διεύθυνση 29 ο R1 µηδενίζεται και την πρώτη φορά δεν
αυξάνεται (το πρόγραµµα µεταφέρεται στην διεύθ. 33). Στις διευθύνσεις 33 έως 36
εκτελείται η βασική εντολή του βρόγχου (έχουµε επιλέξει το αποτέλεσµα της να
µεταφέρεται στη στοίβα). Στις διευθύνσεις 37 έως 40 πραγµατοποιείται µια εντολή if
η οποία ελέγχει αν ο µετρητής έχει την τιµή που ορίζεται από τη συνθήκη του
βρόγχου (στη συγκεκριµένη περίπτωση θέλουµε τρεις επαναλήψεις -i<3- οπότε η
τιµή του µετρητή συγκρίνεται µε την τιµή 2 η οποία δίνεται µε άµεση διευθυνσιοδότηση). Όσο η συνθήκη δεν ικανοποιείται το πρόγραµµα µεταφέρεται στη διεύθ. 32
όπου ο µετρητής αυξάνει κατά 1 και οι εντολές του βρόγχου επαναλαµβάνονται µέχρι
αυτός να πάρει την κατάλληλη τιµή. Στις διευθύνσεις 41 ως 43 οι αποθηκευµένες στη
στοίβα τιµές εκτινάσσονται (pop) σε καταχωρητές.
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7.2 Προσοµοίωση Εκτέλεσης
Η προσοµοίωση εκτέλεσης του προγράµµατος έγινε µε την Active-HDL. Στο
σχήµα 55 δίνονται οι κυµατοµορφές ορθής λειτουργίας. Ο αναγνώστης προτρέπεται
να τις αντιπαραθέσει µε τον πίνακα 27 (παρατηρώντας παράλληλα το σχήµα 13)
αφού τονίζονται (µε κύκλους) µόνο τα αποτελέσµατα κάθε εντολής. Οι τιµές της
στήλης Value αναφέρονται στο σηµείο που βρίσκεται η κάθετη στο σχήµα γραµµή.
Οι συµβολισµοί των σηµάτων φαίνεται στον πίνακα 28.

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 : Τα σήµατα των κυµατοµορφών προσοµοίωσης

Όνοµα σήµατος
Clock

Περιγραφή
Το σήµα ρολογιού (συχνότητα λειτουργίας κατά την προσοµοίωση : 10 MHz) (BIN)
Η είσοδος µηδενισµού του επεξεργαστή. (BIN)
Master_Reset
Η έξοδος δεδοµένων της ΚΜΕ (και είσοδος δεδοµένων της µνήµης δεδοµένων Μ) (DEC)
Data_out_sgn
Η έξοδος διευθύνσεων της ΚΜΕ (και είσοδος διευθύνσεων της µνήµης
Addr_sgn
δεδοµένων Μ) (HEX)
M_Data_Out_sgn Η έξοδος δεδοµένων της µνήµης δεδοµένων Μ (BIN)
Η έξοδος του Μετρητή Προγράµµατος (PC) (DEC)
Pcout
Η είσοδος επίτρεψης φόρτωσης (load enable) του Μετρητή Προγράµµατος (PC) (BIN)
load_reg
Η είσοδος επίτρεψης φόρτωσης (load enable) του Καταχωρητη Εντολών (IR) (BIN)
Iren_sgn
Η έξοδος του Καταχωρητή Κατάστασης (PSR). Οι σηµαίες εµφανίζονται µε την εξής
PSR_mSeq
σειρά EI,Z,N,C,V (BIN)
Η είσοδος επίτρεψης εγγραφής δεδοµένων (write enanle) στη µνήµη δεδοµένων Μ (BIN)
MW_sgn
Η έξοδος του ∆είκτη Σωρού (SP) (HEX)
Spout
Η έξοδος του Καταχωρητή ∆ιεύθυνσης Ελέγχου (CAR). Λειτουργεί ως µετρητής
CARROM
µικροπρογράµµατος (DEC)
Τα περιεχόµενα του καταχωρητή x του Αρχείου καταχωρητών (DEC)
Rx
DEC : σε δεκαδικό, ΗΕΧ : σε δεκαεξαδικό, ΒΙΝ : σε δυαδικό
Παρατηρώντας τις κυµατοµορφές του σχήµατος 55 βλέπουµε ότι αυτές
συµφωνούν απόλυτα µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του πίνακα 27. Αξιοσηµείωτη είναι η µεγάλη, συγκριτικά µε άλλες, διάρκεια του βρόγχου for (για αυτό το
λόγο οι βρόγχοι for και άλλοι παρόµοιοι µε αυτούς, όπως οι do while, αποφεύγονται
όσο το δυνατόν περισσότερο σε προγράµµατα γλωσσών υψηλού επιπέδου που
απαιτούν µεγάλη ταχύτητα εκτέλεσης).
Επίσης, παρατηρούµε ότι αν και οι ειδικές εντολές µπορούν να εκτελέσουν
ένα συνδυασµό απλών εντολών σε πέντε µόνο κύκλους ρολογιού, η υποστήριξη µόνο
διευθυνσιοδότησης καταχωρητή τις κάνει να στερούνται ευελιξίας αφού οι τελεστέοι
θα πρέπει να µεταφερθούν στους κατάλληλους καταχωρητές πριν την εκτέλεση τους.
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ΣΧΗΜΑ 55 : Προσοµοίωση Εκτέλεσης της Εφαρµογής Επίδειξης
( α ) ∆ιευθύνσεις 0 ως 5
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ΣΧΗΜΑ 55 : Προσοµοίωση Εκτέλεσης της Εφαρµογής Επίδειξης
( β ) ∆ιευθύνσεις 6 ως 15
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ΣΧΗΜΑ 55 : Προσοµοίωση Εκτέλεσης της Εφαρµογής Επίδειξης
( γ ) ∆ιευθύνσεις 16 ως 21
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ΣΧΗΜΑ 55 : Προσοµοίωση Εκτέλεσης της Εφαρµογής Επίδειξης
( δ ) ∆ιευθύνσεις 22 ως 27
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ΣΧΗΜΑ 55 : Προσοµοίωση Εκτέλεσης της Εφαρµογής Επίδειξης
( ε ) ∆ιευθύνσεις 29 ως 40

Σχεδιασµός Σε FPGA Επεξεργαστή Ειδικού Σκοπού
ΣΧΗΜΑ 55 : Προσοµοίωση Εκτέλεσης της Εφαρµογής Επίδειξης
( στ ) Ο βρόγχος for ( 3 επαναλήψεις των διευθύνσεων 32 ως 40)
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ΣΧΗΜΑ 55 : Προσοµοίωση Εκτέλεσης της Εφαρµογής Επίδειξης
( ζ ) ∆ιευθύνσεις 41 ως 44
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κλείνοντας την εργασία, είναι ουσιαστική η υπόδειξη κάποιων σχετικών
παρατηρήσεων, η σύνοψη κάποιων θεµάτων

που καλύφθηκαν σε αυτήν και η

παράθεση κάποιων επιπλέον πληροφοριών όσον αφορά σε κάποια σχετικά σε αυτήν
θέµατα.

8.1 HDLs
Η χρήση κάποιας HDL, σήµερα, είναι επιτακτική για την περιγραφή ενός
κυκλώµατος. Η κοινότητα των σχεδιαστών κυκλωµάτων έχει ξεχωρίσει δύο HDLs
γενικού σκοπού, τη VHDL και τη Verilog (έδαφος κερδίζει συστηµατικά και η
SystemVerilog, απόγονος της Verilog, µε σαφώς περισσότερα πλεονεκτήµατα από
τον πρόγονο της, η οποία όµως δεν έχει ακόµη αναγνωριστεί από την IEEE). Η
σύγκριση των δύο γλωσσών δείχνει ότι η VHDL είναι µια πιο ασφαλής γλώσσα (από
άποψη ανίχνευσης λαθών) ενώ η Verilog είναι πιο ευνόητη και ενδείκνυται για πιο
οικονοµική, από άποψη χρόνου, περιγραφή.

8.2 CISC ή RISC;
Η επιλογή της Αρχιτεκτονικής της Οµάδας Εντολών (ISA) είναι µια κρίσιµη
σχεδιαστική απόφαση. Οι δύο βασικές επιλογές των σχεδιαστών, RISC και CISC,
παρουσιάστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Στο παρελθόν υπήρξε µεγάλη διαµάχη µεταξύ
των υπέρµαχων των δύο αυτών ξεχωριστών επιλογών µε πληθώρα δηµοσιεύσεων οι
οποίες λόγω έλλειψης αντικειµενικών κριτηρίων σύγκρισης έδιναν συνήθως
αντικρουόµενα αποτελέσµατα. Σήµερα, αυτή η διαµάχη έχει, σε µεγάλο βαθµό, λάβει
τέλος. Επειδή οι απαιτήσεις για καλύτερες αποδόσεις συνεχώς αυξάνονται, οι δυο
πλευρές συνειδητοποίησαν ότι η αποδοτικότερη επιλογή ήταν η σύγκλιση των δύο
τεχνολογιών. Έτσι µηχανές “καθαρά” CISC (όπως ο VAX και ο Pentium) και
“καθαρά” RISC (όπως ο RISCI του Berkeley και ο MIPS R2000), έδωσαν τη θέση
τους σε “υβριδικά” µοντέλα δηλαδή CISC µηχανές µε πολλά RISC χαρακτηριστικά
(όπως ο Pentium II και τα κατοπινά µοντέλα Pentium) και RISC µηχανές µε πολλά
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CISC χαρακτηριστικά (όπως ο PowerPC). Η σωλήνωση ή διοχέτευση (pipelining)
είναι πλέον απαραίτητη για κάθε σύγχρονη πρόταση σχεδίασης.

8.3 Υλοποιήσεις Υψηλών Επιδόσεων
Για να πλησιάσουµε λίγο περισσότερο την πραγµατικότητα, για υλοποιήσεις
που απαιτούν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις υιοθετούνται πιο σύγχρονες τεχνικές
αυξηµένης πολυπλοκότητας. Σε πρώτο επίπεδο µπορεί να χρησιµοποιηθεί η τεχνική
της υπερσωλήνωσης (superpipelining, εφαρµογή : MIPS R4000) η οποία εκµεταλλεύεται το γεγονός ότι πολλά στάδια σωλήνωσης εκτελούν εργασίες που χρειάζονται
λιγότερο από µισό κύκλο ρολογιού. Έτσι διπλασιασµένη συχνότητα εσωτερικού
ρολογιού επιτρέπει την εκτέλεση δύο εργασιών ανά κύκλο εξωτερικού ρολογιού. Μια
εναλλακτική πρόταση είναι οι υπερβαθµωτοί (superscalar, εφαρµογή : Pentium 4)
επεξεργαστές στους οποίους χρησιµοποιούνται πολλές ανεξάρτητες σωληνώσεις
εντολών. Κάθε σωλήνωση αποτελείται από πολλά στάδια, έτσι ώστε κάθε µια να
µπορεί να χειριστεί ταυτόχρονα πολλές εντολές (instruction-level parallelism). Μια
άλλη προσέγγιση παραλληλισµού στάθµης εντολών µε σηµαντικές όµως διαφορές
από τους υπερβαθµωτούς επεξεργαστές είναι η αρχιτεκτονική οµάδας εντολών ΙΑ-64
(τεχνολογία : EPIC, εφαρµογή : Itanium) µε πιο αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά τη
βεβαιωµένη εκτέλεση (predicated execution), την υπόθεση ελέγχου (control
speculation), την υπόθεση δεδοµένων (data speculation) και τη σωλήνωση λογισµικού
(software pipelining).
Ο παραλληλισµός είναι µια έννοια που συνεχώς κερδίζει έδαφος και η οποία
εκτός από το επίπεδο εντολών εφαρµόζεται και σε επίπεδο υλικού (παράλληλη
οργάνωση) στην οποία πολλές µονάδες επεξεργασίας συνεργάζονται για την
εκτέλεση εφαρµογών. Για οργάνωση πολλών επεξεργαστών οι πιο γνωστές
υλοποιήσεις είναι οι συµµετρικοί πολυεπεξεργαστές (symmetric multiprocessors,
SMP), τα σµήνη επεξεργαστών και, µια πιο πρόσφατη πρόταση, οι µηχανές µε µη
οµογενή προσπέλαση στη µνήµη (nonuniform memory access, NUMA).

8.4 Ο επεξεργαστής της παρούσας εργασίας
Ο επεξεργαστής που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στην παρούσα εργασία
είναι ένας “καθαρά” CISC επεξεργαστής. Τα χαρακτηριστικά

που τον

χαρακτηρίζουν ως τέτοιον είναι τα εξής : Το ρεπερτόριο εντολών του (Πίνακας 2)
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είναι αυτό της Αρχιτεκτονικής Οµάδας εντολών CISC ενώ κάποιες εντολές που έχουν
παραληφθεί (όπως Load και Store) µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε χρήση ενός
κατάλληλου τρόπου διευθυνσιοδότησης σε µια από τις υπάρχουσες εντολές (όπως την
Move). Υποστηρίζονται µέχρι και οκτώ διαφορετικοί τρόποι διευθυνσιοδότησης
τελεστέων (Πίνακας 3) και δύο διαφορετικά µήκη εντολής ενώ υπάρχουν πέντε
διαφορετικές µορφές που µπορεί να πάρει µια εντολή (Σχήµα 2). Πολλές από τις
εντολές εκτελούν περίπλοκες λειτουργίες (σε αντίθεση µε τις εντολές ενός RISC) οι
οποίες απαιτούν παραπάνω από ένα κύκλο ρολογιού για την εκτέλεση της βασικής
πράξης (στη µικρορουτίνα εκτέλεσης). Τέλος, η έλλειψη σταδίων σωλήνωσης στον
επεξεργαστή είναι άλλο ένα “καθαρά” CISC χαρακτηριστικό.
Ο επεξεργαστής περιέχει 16 καταχωρητές στο Αρχείο Καταχωρητών. Ο
προγραµµατιστής έχει πρόσβαση στους οκτώ πρώτους ενώ οι υπόλοιποι
χρησιµοποιούνται για προσωρινή αποθήκευση δεδοµένων. Η συγχώνευση της µιας
διεύθυνσης-πηγής, A address, µε τη διεύθυνση-προορισµού, B address, (Σχήµα 17)
κρίθηκε αναγκαία αφού εξοικονόµησε τρία ψηφία στο µήκος εντολής τα οποία δεν
είχαµε στη διάθεση µας. Αν είχαµε στη διάθεση µας αυτά τα τρία ψηφία (δηλαδή αν
είχαµε αποφασίσει το µήκος εντολής να είναι τρία bit µεγαλύτερο, πράγµα το οποίο
θα είχε πιο πολλές αρνητικές συνέπειες), δε θα κάναµε αυτήν την συγχώνευση, αφού
αυτή στερεί επιπλέον ευελιξία από τον προγραµµατιστή.
Η Μονάδα Συναρτήσεων είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση όλων των τυπικών
εντολών ενώ η Μονάδα

Ειδικών Συναρτήσεων για την εκτέλεση των ειδικών

εντολών. Η Μονάδα Συναρτήσεων ενσωµατώνει µια µονάδα κορεσµού. Κορεσµός
εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις υπερχείλισης τυπικών εντολών. Εν αντιθέσει, η
Μονάδα Ειδικών Συναρτήσεων δεν έχει εξοπλιστεί µε µονάδα κορεσµού καθώς
κρίθηκε ότι αυτή θα έκανε το σχεδιασµό της πρώτης πολύ περίπλοκο.
Η Μονάδα Ελέγχου έχουµε επιλέξει να είναι µικροπρογραµµατιζόµενη. Αυτή
είναι µια κοινή επιλογή για τους επεξεργαστές CISC. Ο λόγος είναι προφανής. Η
υλοποίηση µε µηχανήµατα (hardwired) ενδείκνυται για συστήµατα µε σχετικά απλή
ακολουθία λέξεων ελέγχου. Στην περίπτωση του επεξεργαστή µας όµως αυτή είναι
ιδιαίτερα περίπλοκη και αλλάζει κάθε φορά που διαφορετικό πρόγραµµα εκτελείται.
Η µικροπρογραµµατιζόµενη πρόταση προσφέρει ιδιαίτερη ευελιξία και, επιπλέον,
ακόµη και όταν απαιτούνται αλλαγές στην ακολουθία λέξεων ελέγχου, αυτές
αντιµετωπίζονται, απλά, µε αλλαγή των περιεχοµένων της µνήµης ελέγχου ενώ στην
περίπτωση της υλοποίησης µε µηχανήµατα θα χρειαζόταν ο επανασχεδιασµός της
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µονάδας ελέγχου.
Επιπλέον προτάσεις που θα µπορούσαν να αυξήσουν τις δυνατότητες του
επεξεργαστή και να τον κάνουν πιο λειτουργικό ακολουθούν παρακάτω : Θα
µπορούσαµε να προσθέσουµε υποστήριξη εντολών κινητής υποδιαστολής, επιπλέον
ειδικών εντολών, εντολών µε πράξεις στοιχειοσειρών, εντολών για επιπλέον
υποστήριξη γλωσσών υψηλής στάθµης, εντολών προστασίας, εντολών διαχείρισης
µνήµης, εντολών υποστήριξης επικοινωνίας µε βοηθητικό συνεπεξεργαστή, τις
εντολές ακινητοποίησης και αναµονής του συστήµατος και πολλές άλλες, µε όλες τις
αλλαγές που η κάθε µια από αυτές συνεπάγεται. Επίσης, θα µπορούσαµε να
προσθέσουµε επιπλέον ψηφία ελέγχου κατάστασης (όπως οµοτιµίας) και υποστήριξη
(µε υλικό) του ελέγχου ανισότητας, µεγαλύτερο ή µικρότερο (και ίσο) από µια τιµή,
αφού αυτό συχνά εισάγεται σαν συνθήκη σε εντολές (όπως βρόγχους) σε γλώσσες
υψηλού επιπέδου. Άλλη µια προσθήκη θα µπορούσε να είναι η υποστήριξη
υλοποίησης µετρητών µε δυνατότητα αύξησης ή µείωσης των περιεχοµένων ενός
καταχωρητή άµεσα µε χρήση κάποιου συνδυαστικού κυκλώµατος ώστε αυτή να είναι
δυνατή µέσα στα χρονικά πλαίσια της ίδιας εντολής µετά την ανάγνωση τους. Κάτι
τέτοιο είναι πολύ χρήσιµο, επίσης, σε περίπτωση βρόγχων. Επιπλέον θα µπορούσαµε
να προσθέσουµε λογική για την υποστήριξη εσωτερικών διακοπών (exceptions),
επιπλέον επιπέδων εξωτερικών διακοπών και επιπλέον επιπέδων φωλιάσµατος
υπορουτίνων µικροπρογράµµατος (µε προσθήκη επιπλέον καταχωρητών τύπου SBR).
Εκτός της πράξης του πολλαπλασιασµού η οποία έχει ανατεθεί στη Μονάδα Ειδικών
Συναρτήσεων, θα µπορούσαµε να προσθέσουµε σε αυτήν υλικό για υποστήριξη και
άλλων αριθµητικών πράξεων όπως διαίρεση (έχουµε εξηγήσει γιατί δεν την
προσθέσαµε), απόλυτη τιµή, δύναµη, ρίζα και άλλες.
Στη λίστα αυτήν µπορούν να προστεθούν πάρα πολλές ακόµη προτάσεις. Για
αυτό το λόγο ο σχεδιαστής θα πρέπει, πριν ξεκινήσει να σχεδιάζει το σύστηµα, να
ξέρει τις ελάχιστες απαιτήσεις που αυτό θα πρέπει να ικανοποιεί, ώστε να λάβει
εύστοχες αποφάσεις και να δώσει αποδοτικές λύσεις στον κυκεώνα ερωτηµάτων που
προκύπτει.
Τονίζεται και πάλι σε αυτό το σηµείο ότι, στα πλαίσια της παρούσας
εργασίας, όλες οι αποφάσεις κατά τη διαδικασία της σχεδίασης και της
υλοποίησης του επεξεργαστή ελήφθησαν µε κύριο γνώµονα τη λειτουργικότητά
του και κατά δεύτερο λόγο τις επιδόσεις του.
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8.5 ASIC ή FPGA;
Στο Κεφάλαιο 5 αναλύθηκαν εκτενώς τα χαρακτηριστικά των FPGAs. Από
αυτήν την ανάλυση, προκύπτουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των
FPGAs αλλά και των ASICs. Έτσι, τα ASICs γενικά προηγούνται των FPGAs σε
επιδόσεις όσον αφορά στους τοµείς της ταχύτητας και της κατανάλωσης ισχύος. Και
ενώ η εξειδίκευση ενός ASIC, στη συγκεκριµένη εφαρµογή την οποία είναι
σχεδιασµένο να εκτελεί, του προσδίδει αυτές τις υψηλές επιδόσεις, η ίδια είναι
υπεύθυνη για το µεγάλο τους µειονέκτηµα. Αυτό είναι ο µεγάλος χρόνος που
απαιτείται για να φτάσει ένα σχέδιο στην υλοποίηση, το µεγάλο κόστος που αυτός
συνεπάγεται και η µονιµότητα του κυκλώµατος, το οποίο από τη στιγµή που αυτό θα
υλοποιηθεί δεν επιδέχεται αλλαγών.
Έτσι, δύο είναι οι βασικοί συνήγοροι της στροφής των σχεδιαστών προς τα
FPGAs για πλειάδα εφαρµογών παρά τις πιο υψηλές επιδόσεις των ASICs. Ο πρώτος
είναι ο νόµος του Moore που ορίζει ότι ο αριθµός των τρανζίστορ που µπορούν να
ολοκληρωθούν σε ένα τσιπ διπλασιάζεται κάθε 18 µήνες και ο οποίος επιβεβαιώνεται
εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Σήµερα στο εµπόριο κυκλοφορούν τσιπ µε δεκάδες
εκατοµµύρια τρανζίστορ. Έτσι, ακόµη και για µεγάλα σχέδια δεν τίθεται πρόβληµα
επάρκειας χώρου. Το άλλο συνήγορο γεγονός είναι η εκθετική αύξηση του κόστους
της µάσκας (δηλαδή, απλοϊκά,

της γεωµετρίας που ορίζει την τοπολογία των

περιοχών του πυριτίου στις οποίες θα γίνει διάχυση φορέων ώστε να κατασκευαστεί
σωστά το κύκλωµα), που χρησιµοποιεί µια γραµµή παραγωγής για να κατασκευάσει
ένα ASIC, σαν αντίστροφη συνάρτηση του µεγέθους του µικρότερου τρανζίστορ που
µπορεί να κατασκευαστεί µε το είδος τεχνολογίας που χρησιµοποιείται (ενδεικτικά
δίνεται ότι το κόστος κατασκευής µιας µάσκας σε τεχνολογία 0.09 µm το 2004 ήταν
της τάξης του ενός εκατοµµυρίου δολαρίων). Έτσι, καθώς το κόστος της µάσκας
αυξάνεται αλµατωδώς, τα προτυποποιηµένα µέρη από τα οποία αποτελείται ένα
FPGA είναι η πολύ πιο οικονοµική αλλά, για πολλές εφαρµογές, εξίσου αποδοτική
λύση (η οποία για πολλούς σχεδιαστές αποτελεί µονόδροµο).

8.6 Εργαλεία EDA
Όπως φάνηκε από την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε από το σχεδιασµό
µέχρι την υλοποίηση του επεξεργαστή στην παρούσα εργασία ο ρόλος του
λογισµικού, που έχει αναπτυχθεί προς υποστήριξη όλων των επιµέρους διαδικασιών
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που αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο 6, είναι εξέχουσας σηµασίας. Τα εργαλεία που
περιγράψαµε έχουν ένα κοινό σηµείο αναφοράς. Όλα, (όπως και πάρα πολλά άλλα,
που µπορεί να εκτελούν εντελώς διαφορετικές λειτουργίες) ανήκουν στην κατηγορία
των εργαλείων Αυτοµατισµού Σχεδίασης Ηλεκτρονικών κυκλωµάτων (Electronic
Design Automation - EDA - tools) αφού όπως είδαµε σχεδόν όλες οι διαδικασίες
πραγµατοποιούνται “µε ένα κλικ” (είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένες).
Η πρόσβαση ενός σχεδιαστή σε αποδοτικά και λειτουργικά εργαλεία EDA
είναι κρίσιµη για το τελικό αποτέλεσµα. Τα εργαλεία θα πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν πιο σύγχρονα και να ενσωµατώνουν όσο το δυνατόν αποδοτικότερες
τεχνολογίες στον τοµέα στον οποίο ειδικεύονται. Βασικό επίσης χαρακτηριστικό για
ένα εργαλείο είναι το να είναι εύχρηστο ή “φιλικό προς το χρήστη (user-friendly)”.
Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις είναι σηµαντικό ο αλγόριθµος που ακολουθεί το
εργαλείο για να πραγµατοποιήσει την εκάστοτε λειτουργία, θα πρέπει να είναι
“έξυπνος” και γρήγορος ώστε η εκτέλεση του να µην καθυστερεί τη διαδικασία
σχεδιασµού και υλοποίησης.
Πιο συγκεκριµένα, για να γίνουν τα παραπάνω πιο εµφανή, δίνονται
παρακάτω κάποια παραδείγµατα τα οποία προέκυψαν κατά τη σχεδίαση και
υλοποίηση του επεξεργαστή της παρούσας εργασίας.
Αν και το ModelSim της Model Technology είναι πιο αναγνωρισµένο
εργαλείο στον τοµέα της προσοµοίωσης, αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε, επί το
πλείστον, την Active-HDL της Aldec για την προσοµοίωση των δοµικών στοιχείων
του επεξεργαστή επειδή αυτή κρίθηκε ως πιο εύχρηστη.
Όπως έχουµε αναφέρει, µετά την (λειτουργική-functional) προσοµοίωση,
ακολουθεί η, καθοριστική για τις επιδόσεις του συστήµατος, διαδικασία της
σύνθεσης. Στη διάθεση µας για αυτή την διαδικασία είχαµε δύο εκδόσεις του
LeonardoSpectrum της Mentor Graphics (εκδόσεις 2001b και 2004a_16) και τη
µηχανή σύνθεσης του Quartus II της Altera. Στα παρακάτω φαίνεται η εξέχουσα
σηµασία του ρόλου των εργαλείων EDA.
H σύνθεση της ΚΜΕ του επεξεργαστή (χρησιµοποιούµε την ΚΜΕ σαν
παράδειγµα σύνθεσης γιατί κάποιες τεχνολογίες δεν µπορούν να υποστηρίξουν την
σύνθεδη της µνήµης δεδοµένων Μ του επεξεργαστή) µε τις δύο εκδόσεις του
LeonardoSpectrum για την τεχνολογία VIRTEX-II της Xilinx έδωσε εκτίµηση fmax
15,7 MHz (µε χρόνο εκτέλεσης 258 sec) µε την έκδοση 2001b και εκτίµηση fmax
33,2 MHz (µε χρόνο εκτέλεσης 99 sec) µε την έκδοση 2004a_16. Βλέπουµε ότι ο
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αλγόριθµος στην δεύτερη έκδοση πιο αποδοτικός (δίνει σχεδόν διπλάσιες επιδόσεις
στο σύστηµα) και πιο γρήγορος (εκτελείται 2,5 φορές πιο γρήγορα). Έτσι, µπορεί ένα
σχέδιο µε πολύ καλύτερες επιδόσεις να υποβαθµιστεί πάρα πολύ αν δεν
χρησιµοποιηθεί ένα σύγχρονο εργαλείο.
Επίσης, η σύνθεση της ΚΜΕ έγινε µε την έκδοση 2004a_16 του
LeonardoSpectrum µε στόχο δύο διαφορετικές τεχνολογίες. Για την τεχνολογία
VIRTEX-II Pro της Xilinx η εκτίµηση fmax ήταν 27,4 MHz ενώ για την τεχνολογία
Stratix της Altera η εκτίµηση fmax ήταν 38,1 MHz. Βλέπουµε ότι η επιλογή της
τεχνολογίας-στόχου (target-technology) είναι µια ακόµη κρίσιµη σχεδιαστική
απόφαση.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, είχαµε στη διάθεσή µας, όπως έχει
αναφερθεί, ένα FPGA τεχνολογίας Stratix II της Altera. Επειδή η έκδοση 2004a_16
του LeonardoSpectrum δεν παρέχει υποστήριξη για αυτήν την τεχνολογία, και αφού
δεν είχαµε πρόσβαση σε κάποια πιο πρόσφατη έκδοση του, χρησιµοποιήσαµε για την
σύνταξη του netlist (δηλαδή την έξοδο της σύνθεσης) του επεξεργαστή τη µηχανή
σύνθεσης του Quartus II. Η αρχική σύνθεση του επεξεργαστή µε το Quartus (µε
ενεργοποιηµένες τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις -default settings- του εργαλείου)
έδωσε fmax 16,33 MHz (αφού το Quartus ΙΙ είναι και εργαλείο υλοποίησης, η
εκτίµηση που δίνει είναι πολύ κοντά στις πραγµατικές ιδιότητες του συστήµατος).
Υπογραµµίζουµε σε αυτό το σηµείο ότι το Quartus ΙΙ δίνει εκτιµήσεις µετά τη
διαδικασία υλοποίησης (δηλαδή µετά τις διαδικασίες Place και Route, βλ. §6.3). Η
βέλτιστη fmax του επεξεργαστή η οποία είναι 24,94 MHz στην τεχνολογία Stratix II
µε το Quartus ΙΙ επιτεύχθηκε αλλάζοντας κάποιες ρυθµίσεις του εργαλείου
(αυξάνοντας όµως εξαιρετικά τον χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθµου σύνθεσης και
υλοποίησης). Η ανωτερότητα της έκδοσης του LeonardoSpectrum είναι εµφανής και
πάλι. Επίσης, αξιοσηµείωτη είναι η διαφορά των επιδόσεων (περίπου 50%) του ίδιου
συστήµατος (του επεξεργαστή) χρησιµοποιώντας το ίδιο εργαλείο (Quartus II),
στοχεύοντας την ίδια τεχνολογία (Stratix II) αλλάζοντας µόνο κάποιες ρυθµίσεις του
εργαλείου (οι οποίες δίνονται στο CD που συνοδεύει την εργασία).
8.7 Εφαρµογές Λογισµικού Υποστήριξης του Υλικού

Η ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού οι οποίες να υποστηρίζουν τη λειτουργία
του κυκλώµατος (υλικό-hardware) που έχει υλοποιηθεί είναι επιτακτική. Στην
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περίπτωση ενός επεξεργαστή, εµφανής είναι η ανάγκη ανάπτυξης ενός µεταγλωττιστή
(compiler) ή ενός είδους µεταφραστή (interpreter) ο οποίος να µεταφράζει τον κώδικα
από µια γλώσσα υψηλού επιπέδου, αφού ελέγξει αν αυτός είναι λεκτικά και
συντακτικά σωστός, σε κατάλληλα διαµορφωµένες εντολές µηχανής. Η εφαρµογή
υποστήριξης που θα πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει να κάνει τη µετάφραση του κώδικα
σε εντολές µηχανής µε το βέλτιστο τρόπο, δηλαδή έτσι ώστε να εκµεταλλεύονται στο
µέγιστο οι δυνατότητες του επεξεργαστή-στόχου.
Στην περίπτωση του επεξεργαστή της παρούσας εργασίας, δεδοµένου ότι
αυτός είναι ειδικού σκοπού, θα πρέπει η µετάφραση να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε
να χρησιµοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο η Μονάδα Ειδικών Συναρτήσεων
αφού οι ειδικές εντολές εκτελούνται πιο γρήγορα από όλες τις άλλες, λαµβάνοντας
όµως υπόψη τα µειονεκτήµατα που εισάγει η υποστήριξη µόνο διευθυνσιοδότησης
καταχωρητή από αυτές.
Για να γίνει το παραπάνω πιο σαφές δίνεται παρακάτω ένα απλό παράδειγµα :
Έστω ότι στον καταχωρητή R2 είναι αποθηκευµένη η τιµή 5 και στον R1 η τιµή 1 και
έστω ότι θέλουµε να κάνουµε την τιµή του R2 6. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
την εντολή Increment R2 η οποία θα διαρκέσει 9 κύκλους ρολογιού. Εφόσον όµως η
τιµή 1 είναι διαθέσιµη στον R1 µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την ειδική εντολή
Add-Add-Add R2, R1, R0, R0 η οποία θα έχει το ίδιο αποτέλεσµα και θα εκτελεστεί
σε 5 κύκλους ρολογιού, οπότε είναι καλύτερη επιλογή από την εντολή Increment. Αν
η τιµή 1 δεν είναι διαθέσιµη σε κάποιον καταχωρητή θα πρέπει να την φορτώσουµε
σε έναν καταχωρητή µε άµεση διευθυνσιοδότηση (10 κύκλοι ρολογιού) και έπειτα να
εκτελέσουµε την ειδική εντολή µε αποτέλεσµα ο συνολικός αριθµός κύκλων
ρολογιού που θα χρειαστούν µε αυτόν τον τρόπο µέχρι να πάρουµε το επιθυµητό
αποτέλεσµα να γίνει 15, άρα η εντολή increment να είναι η βέλτιστη επιλογή.
Επίσης θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη χρήση των
διαθέσιµων τρόπων διευθυνσιοδότησης και όλων των υπόλοιπων δυνατοτήτων του
επεξεργαστή.
Η ανάπτυξη µιας εφαρµογής λογισµικού υποστήριξης του επεξεργαστή που
υλοποιήθηκε κρίθηκε ότι βρίσκεται εκτός των ορίων µιας πτυχιακής εργασίας και για
το λόγο αυτόν δεν πραγµατοποιήθηκε. Σηµειώνεται ότι τα προϊόντα που
κυκλοφορούν στο εµπόριο πάντα συνοδεύονται από εφαρµογές λογισµικού
υποστήριξης αυτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΩ∆ΙΚΑΣ VHDL
Στο παράρτηµα Α παρατίθεται ο κώδικας σε VHDL όλων των επιµέρους
δοµικών µονάδων του επεξεργαστή. Όλα τα υποκυκλώµατα που συνθέτουν τον
επεξεργαστή ονοµάζονται συνιστώσες (components) και για να χρησιµοποιηθούν θα
πρέπει πρώτα να δηλωθούν σε ένα πακέτο (package declaration). Η δήλωση των
συνιστωσών γίνεται στη δική µας περίπτωση στο πακέτο CISC_CPU_components
(Π. 1). Σηµειώνεται ότι το πακέτο δήλωσης συνιστωσών θα πρέπει, όπως όλα τα
πακέτα, να βρίσκεται πριν από τον υπόλοιπο κώδικα για να µπορεί να δοµηθεί,
εσωτερικά, σωστά η βιβλιοθήκη συνιστωσών η οποία θα χρησιµοποιηθεί στη
συνέχεια για τη δόµηση του σχεδίου. Για τον ίδιο λόγο κάθε υποσύστηµα ενός
κυκλώµατος (δηλαδή κάθε µονάδα χαµηλότερου ιεραρχικού επιπέδου) θα πρέπει να
τοποθετείται πριν από το κύκλωµα αυτό (και από κάθε µονάδα υψηλότερου
ιεραρχικού επιπέδου) στον κώδικα. Έτσι, η σειρά µε την οποία παρουσιάζεται ο
κώδικας παρακάτω, είναι αυτήν µε την οποία πρέπει να εισαχθεί σε κάποιο από τα
εργαλεία σύνθεσης ή υλοποίησης χωρίς να παρουσιάζεται σφάλµα κατά τη
διαδικασία της µεταγλώττισης (compilation). Σηµειώνεται, επίσης, ότι τα
περιεχόµενα των µνηµών Ελέγχου (Control ROM), χαρτογράφησης (Mapping ROM)
και Εντολών (Instruction ROM) δηλώνονται αντίστοιχα στα πακέτα C_ROM,
M_ROM και Instr_ROM και δεν παρατίθενται παρακάτω όµως µπορούν να βρεθούν
στο CD που συνοδεύει την παρούσα εργασία.

Π.1 Το Πακέτο ∆ήλωσης Συνιστωσών ( CISC_CPU_components )
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.C_ROM.all;
use work.M_ROM.all;
use work.Instr_ROM.all;
package CISC_CPU_components is
component adder16 is
generic (bus_length:integer:=16);
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port (

X,Y : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Cin : in std_logic;
Q
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Cout : out std_logic;

);
end component ;

component arithmetic_unit is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
A,B : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Cin : in std_logic;
S : in std_logic_vector(1 downto 0);
G
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Cout : out std_logic;
V
: out std_logic
);
end component;
component logic_unit is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
A,B : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
S : in std_logic_vector(1 downto 0);
G
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end component;
component mux2to1_16 is
generic (bus_length:integer:=16);
port ( a,b : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
sel : in std_logic;
mux_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end component;
component ALU is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
A,B : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
S
:
in std_logic_vector(3 downto 0);
G
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Cout : out std_logic;
V
: out std_logic
);
end component;
component mux4to1_shifter is
port ( a,b,c : in std_logic;
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end component;

167

sel
: in std_logic_vector(1 downto 0);
mux_out : out std_logic);

component mux_4_to_1 is
port ( a,b,c,d : in std_logic;
sel
: in std_logic_vector(1 downto 0);
mux_out : out std_logic);
end component;
component mux_2_to_1 is
port ( a,b
: in std_logic;
sel
: in std_logic;
mux_out : out std_logic);
end component;
component basic_shifter is
generic (bus_length:integer:=16);
port ( data : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
sel : in std_logic_vector(1 downto 0);
IR : in std_logic;
IL : in std_logic;
H : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end component;
component Modified_Shifter is
generic (bus_length:integer:=16);
port ( data : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
S : in std_logic_vector(3 downto 0);
C : in std_logic;
ToC : out std_logic;
V
: out std_logic;
H
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end component;
component load_register_16_en_asynch
generic (bus_length:integer:=16);
port ( clk : in std_logic;
reset : in std_logic;
d_in : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
load_reg : in std_logic;
d_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)) ;
end component ;
component mux16to1_rf is
generic (bus_length:integer:=16);
port (R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15 : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
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sel
: in std_logic_vector(3 downto 0);
mux_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0));
end component;
component decoder4to16_enable_case is
port ( dec_in : in std_logic_vector(3 downto 0);
Enable : in std_logic;
dec_out : out std_logic_vector(0 to 15));
end component;
component mux4to1_16 is
generic (bus_length:integer:=16);
port ( a,b,c,d : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
sel
: in std_logic_vector(1 downto 0);
mux_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end component;
component reg_file_small is
generic (bus_length:integer:=16);
port ( d_data : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
a_address : in std_logic_vector(3 downto 0);
b_address : in std_logic_vector(3 downto 0);
c_address : in std_logic_vector(1 downto 0);
e_address : in std_logic_vector(1 downto 0);
d_address : in std_logic_vector(3 downto 0);
clk
: in std_logic;
reset : in std_logic;
write : in std_logic;
a_data : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
b_data : outstd_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
c_data : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
e_data : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end component;
component reg_file_big is
generic (bus_length:integer:=16);
port ( d_data : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
DST
: in std_logic_vector(2 downto 0);
DSA
: in std_logic_vector(4 downto 0);
SRC
: in std_logic_vector(2 downto 0);
SB
: in std_logic_vector(4 downto 0);
SRC2
: in std_logic_vector(1 downto 0);
SRC3
: in std_logic_vector(1 downto 0);
clk
: in std_logic;
reset : in std_logic;
RW
: in std_logic;
SF
: in std_logic;
a_data : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
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b_data : outstd_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
c_data : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
e_data : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end component;
component Saturation_Unit is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
A_sign
: in std_logic;
B_sign
: in std_logic;
ALU_Sh_sel : in std_logic;
ALU_Sh_Res : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Overflow
: in std_logic;
FU_Res
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end component;
component Function_Unit is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
A,B : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
FS
:
in std_logic_vector(4 downto 0);
Cin
: in std_logic;
F
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Cout : out std_logic;
V
: out std_logic;
N
: out std_logic;
Z
: out std_logic
);
end component;
component load_register_4_en_asynch is
port ( clk : in std_logic;
reset : in std_logic;
reg_in : in std_logic_vector(3 downto 0);
load_reg : in std_logic;
reg_out : out std_logic_vector(3 downto 0));
end component;
component Dff_load_en_asynch is
port ( clk : in std_logic;
reset : in std_logic;
ff_in : in std_logic;
load_ff : in std_logic;
ff_out : out std_logic
);
end component;
component Dff_load_en_NOT_reset is
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port ( clk : in std_logic;
reset : in std_logic;
ff_in : in std_logic;
load_ff : in std_logic;
ff_out : out std_logic
);
end component;
component Dff_asynch_reset is
port ( clk : in std_logic;
reset : in std_logic;
ff_in : in std_logic;
ff_out : out std_logic
);
end component;
component Dff_asynch_reset_fal_edge is
port ( clock : in std_logic;
reset : in std_logic;
ff_in : in std_logic;
ff_out : out std_logic
);
end component;
component Special_Funct_Unit is
generic (bus_length:integer:=16);
port ( a,b,c,d : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
SFS
: in std_logic_vector(2 downto 0);
SH
: in std_logic_vector(1 downto 0);
SFU_Status : out std_logic_vector(3 downto 0);
SFU_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end component;
component PSR_Component is
port ( clk
: in std_logic;
Status
: in std_logic_vector(3 downto 1);
VD_sgn
: in std_logic;
D_bus
: in std_logic_vector(4 downto 0);
LoadPSR
: in std_logic;
Master_Reset : in std_logic;
EnV
: in std_logic;
EnC
: in std_logic;
EnN
: in std_logic;
EnZ
: in std_logic;
PSRout
: out std_logic_vector(4 downto 0)
);
end component ;
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component MSTS_Component is
port (
clk
: in std_logic;
Status
: in std_logic_vector(3 downto 0);
EnMSTS
: in std_logic;
IRen
: in std_logic;
MSTS_Reset : in std_logic;
Overflow
: out std_logic;
MSTS_mSeq_s : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end component ;
component mux2to1_4 is
port (
a,b
: in std_logic_vector(3 downto 0);
sel
: in std_logic;
mux_out : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end component;
component mux11to1 is
port (
R0,R1,R2,R3,R4,R5 : in std_logic;
R6,R7,R8,R9,R10 : in std_logic;
sel
: in std_logic_vector(3 downto 0);
mux_out
: out std_logic
);
end component ;
component load_register_8_en_asynch is
port ( clk : in std_logic;
reset : in std_logic;
reg_in : in std_logic_vector(7 downto 0);
load_reg : in std_logic;
reg_out : out std_logic_vector(7 downto 0));
end component ;
component register_SP is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
clk : in std_logic;
preset : in std_logic;
d_in : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
load_reg : in std_logic;
d_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0));
end component ;
component mux4to1_8bit is
port (
a,b,c,d : in std_logic_vector(7 downto 0);
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sel
: in std_logic_vector(1 downto 0);
mux_out : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end component ;
component mux2to1_8bit is
port (
a,b
: in std_logic_vector(7 downto 0);
sel
: in std_logic;
mux_out : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end component ;
component increment_1_8bit is
port ( a
: in std_logic_vector(7 downto 0);
b
: out std_logic_vector(7 downto 0));
end component ;
component load_register_8_asynch is
port ( clk : in std_logic;
reset : in std_logic;
reg_in : in std_logic_vector(7 downto 0);
reg_out : out std_logic_vector(7 downto 0));
end component ;
component MicroSequencer is
port (
clk
: in std_logic;
reset
: in std_logic;
PSR_mSeq : in std_logic_vector(4 downto 0);
MSTS_mSeq : in std_logic_vector(3 downto 0);
INTS
: in std_logic;
NA
: in std_logic_vector(7 downto 0);
MS
: in std_logic_vector(3 downto 0);
PS
: in std_logic;
LS
: in std_logic;
MC
: in std_logic_vector(1 downto 0);
FromMapRom : in std_logic_vector(7 downto 0);
RWE
: out std_logic;
ToContrRom : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end component;
component decoder4to16 is
port ( dec_in : in std_logic_vector(3 downto 0);
dec_out : out std_logic_vector(0 to 15));
end
component;
component mux4to1_4bit is
port (
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a,b,c,d : in std_logic_vector(3 downto 0);
sel
: in std_logic_vector(1 downto 0);
mux_out : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end component ;
component mapping_ROM is
port (
MM
: in std_logic_vector(1 downto 0);
MR
: in std_logic_vector(2 downto 0);
FromIR : in std_logic_vector(3 downto 0);
mROMout : out M_ROM_word
);
end component ;
component Instr_Decoder is
port (
Op5_3
: in std_logic_vector(2 downto 0);
Op3_0
: in std_logic_vector(3 downto 0);
MODE_S : in std_logic_vector(3 downto 0);
MM
: in std_logic_vector(1 downto 0);
MR
: in std_logic_vector(2 downto 0);
TOmSeq : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end component ;
component Control_ROM is
port (
ROM_in
: in std_logic_vector(7 downto 0);
ROM_out : out C_ROM_word
);
end component ;
component Instruction_ROM is
port (
ROM_in
: in std_logic_vector(6 downto 0);
ROM_out : out Instr_ROM_word
);
end component ;
component SPB_RAM_65536x16 is
generic (
WIDTH : integer := 16 ;
DEPTH : integer := 65536 ;
ADDR_BUS : integer := 16 );
port (
ADDR : in std_logic_vector ( ADDR_BUS-1 downto 0);
DATA_IN : in std_logic_vector ( WIDTH-1 downto 0);
CLK : in std_logic;
WE : in std_logic;
D_OUT
: out std_logic_vector( WIDTH-1 downto 0)
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);
end component ;
component Memory_M is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
Data_in
: in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Addr_in
: in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Clk
: in std_logic;
MW
: in std_logic;
Data_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end component ;
component Datapath is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
clk
: in std_logic;
reset : in std_logic;
RW
: in std_logic;
DST
: in std_logic_vector(2 downto 0);
DSA
: in std_logic_vector(4 downto 0);
SRC
: in std_logic_vector(2 downto 0);
SB
: in std_logic_vector(4 downto 0);
FromPC : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
FromSP : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Const_SB : in std_logic_vector(4 downto 0);
SHA
: in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
SRC2
: in std_logic_vector(1 downto 0);
SRC3
: in std_logic_vector(1 downto 0);
M_data_in : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
SF
: in std_logic;
MA
: in std_logic_vector(1 downto 0);
MB
: in std_logic_vector(1 downto 0);
MD
: in std_logic;
FS
: in std_logic_vector(4 downto 0);
EnMSTS : in std_logic;
LoadPSR : in std_logic;
EnZ
: in std_logic;
EnN
: in std_logic;
EnC
: in std_logic;
EnV
: in std_logic;
Replace : in std_logic;
IRen
: in std_logic;
D_Bus_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Data_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Addr_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
PSR_mSeq : out std_logic_vector(4 downto 0);
MSTS_mSeq : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
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end component ;
component Control_Unit is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
clk
: in std_logic;
reset
: in std_logic;
PSR_mSeq : in std_logic_vector(4 downto 0);
MSTS_mSeq : in std_logic_vector(3 downto 0);
INTS
: in std_logic;
D_Bus_in : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
RW
: out std_logic;
DST
: out std_logic_vector(2 downto 0);
DSA
: out std_logic_vector(4 downto 0);
SRC
: out std_logic_vector(2 downto 0);
SB
: out std_logic_vector(4 downto 0);
FromPC : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
FromSP : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Const_SB : out std_logic_vector(4 downto 0);
SHA
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
SRC2
: out std_logic_vector(1 downto 0);
SRC3
: out std_logic_vector(1 downto 0);
SF
: out std_logic;
MA
: out std_logic_vector(1 downto 0);
MB
: out std_logic_vector(1 downto 0);
MD
: out std_logic;
FS
: out std_logic_vector(4 downto 0);
INACK
: out std_logic;
EnMSTS : out std_logic;
LoadPSR : out std_logic;
EnZ
: out std_logic;
EnN
: out std_logic;
EnC
: out std_logic;
EnV
: out std_logic;
Replace : out std_logic;
IRen
: out std_logic;
MW
: out std_logic;
EnIVAD
: out std_logic
);
end component ;
component Dff_synch_reset is
port ( clock : in std_logic;
reset : in std_logic;
ff_in : in std_logic;
load_ff : in std_logic;
ff_out : out std_logic
);
end component;
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component Ext_Int_module is
port (
Clock
: in std_logic;
Reset
: in std_logic;
INTS
: in std_logic;
INACK
: in std_logic;
EI_in
: in
std_logic;
IntAck
: out std_logic );
end component;
component CPU_without_M is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
Clock
: in std_logic;
Master_Reset: in std_logic;
FromIO : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
INTS
: in std_logic;
M_Data_in : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
MW
: out std_logic;
IntAck : out std_logic;
Data_Out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Addr_Out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end component ;

end CISC_CPU_components;

Π.2 Αθροιστής ( Adder16 )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.all;
entity adder16 is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
X,Y : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Cin : in std_logic;
Q
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Cout : out std_logic;
V
: out std_logic
);
end adder16;
architecture behavior of adder16 is
signal sum : std_logic_vector(bus_length downto 0);
begin

Σχεδιασµός Σε FPGA Επεξεργαστή Ειδικού Σκοπού

177

sum <= ('0'& X) + ('0'& Y) + Cin;
Q <= sum(bus_length-1 downto 0);
Cout <= sum(bus_length);

end behavior;

V <= sum(bus_length) XOR X(bus_length-1) XOR Y(bus_length-1)
XOR sum(bus_length-1);

Π.3 Αριθµητική Μονάδα (Arithmetic_unit )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
entity arithmetic_unit is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
A,B : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Cin
: in std_logic;
S
: in std_logic_vector(1 downto 0);
G
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Cout
: out std_logic;
V
: out std_logic
);
end arithmetic_unit;
architecture struct of arithmetic_unit is
signal AUX : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
begin
Yin:
for i in bus_length-1 downto 0 generate
AUX_bits : AUX(i)<= ( B(i) AND S(0) ) OR ( (not B(i)) AND S(1) );
end generate;
ALU_adder16 : adder16 port map ( A, AUX, Cin, G, Cout, V
end struct;

Π.4 Λογική Μονάδα ( Logic_unit )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity logic_unit is
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generic (bus_length:integer:=16);
port (
A,B : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
S
: in std_logic_vector(1 downto 0);
G
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end logic_unit;
architecture behavior of logic_unit is
begin

process (S, A, B)
begin
case S is
when "00" => G <= A AND B;
when "01" => G <= A OR B;
when "10" => G <= A XOR B;
when others => G <= NOT A;
end case;
end process;
end behavior;

Π.5 16-bit Πολυπλέκτης 2-σε-1 ( mux2to1_16 )
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux2to1_16 is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
a,b
: in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
sel
: in std_logic;
mux_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end mux2to1_16;
architecture behavior of mux2to1_16 is
begin
mux_out <= a when sel='0' else b;
end behavior;

Π.6 Αριθµητική/Λογική Μονάδα ( ALU )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
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entity ALU is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
A,B : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
S
:
in std_logic_vector(3 downto 0);
G
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Cout : out std_logic;
V
: out std_logic);
end ALU;
architecture struct of ALU is
signal arith : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal logic : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
begin
Arith_Unit:
arithmetic_unit port map ( A, B, S(0), S(2 downto 1), arith, Cout, V );
Log_Unit:
logic_unit port map ( A, B, S(2 downto 1), logic );
ALU_mux:
mux2to1_16 port map ( arith, logic, S(3), G );
end struct;

Π.7 Πολυπλέκτης 3-σε-1 ( mux4to1_shifter )
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux4to1_shifter is
port ( a,b,c : in std_logic;
sel
: in std_logic_vector(1 downto 0);
mux_out : out std_logic);
end mux4to1_shifter;
architecture behavior of mux4to1_shifter is
begin
process (sel, a, b, c)
begin
case sel is
when "00" => mux_out <= a;
when "01" => mux_out <= b;
when others => mux_out <= c;
end case;
end process;
end behavior;
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Π.8 Πολυπλέκτης 2-σε-1 ( mux_2_to_1 )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux_2_to_1 is
port ( a,b : in std_logic;
sel : in std_logic;
mux_out : out std_logic);
end mux_2_to_1;
architecture behavior of mux_2_to_1 is
begin
mux_out <= a when sel='0' else b;
end behavior;
Π.9 Πολυπλέκτης 4-σε-1 ( mux_4_to_1 )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux_4_to_1 is
port ( a,b,c,d : in std_logic;
sel : in std_logic_vector(1 downto 0);
mux_out : out std_logic);
end mux_4_to_1;
architecture behavior of mux_4_to_1 is
begin
process (sel, a, b, c, d)
begin
case sel is
when "00" => mux_out <= a;
when "01" => mux_out <= b;
when "10" => mux_out <= c;
when others => mux_out <= d;
end case;
end process;
end behavior;
Π.10 Βασικός Ολισθητής ( basic_shifter )

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

Σχεδιασµός Σε FPGA Επεξεργαστή Ειδικού Σκοπού

181

use work.CISC_CPU_components.all;
entity basic_shifter is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
data : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
sel : in std_logic_vector(1 downto 0);
IR : in std_logic;
IL : in std_logic;
H : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end basic_shifter;
architecture structure of basic_shifter is
begin
mux0 : mux4to1_shifter port map( data(0), data(1), IL, sel,
muxes:

H(0) );

for i in 1 to bus_length-2 generate
mux : mux4to1_shifter port map( data(i), data(i+1), data(i-1),
sel, H(i) );
end generate;
last_mux : mux4to1_shifter port map( data(bus_length-1), IR,
data(bus_length-2), sel, H(bus_length-1) );

end structure;
Π.11 Τροποποιηµένος Ολισθητής ( Modified_shifter )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
entity Modified_Shifter is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
data : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
S : in std_logic_vector(3 downto 0);
C : in std_logic;
ToC : out std_logic;
V : out std_logic;
H : out
std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end Modified_Shifter;
architecture structure of Modified_Shifter is
signal muxR_IR : std_logic;
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signal muxL_IL : std_logic;
signal gnd : std_logic:='0';
signal b_sh_H:std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal V_sgn : std_logic;

begin
muxR :
mux_4_to_1 port map ( gnd, data(15), data(0), C, S(1 downto 0), muxR_IR );
muxL
:
mux_4_to_1 port map ( gnd, gnd, data(15), C, S(1 downto 0), muxL_IL );
muxSO

: mux_2_to_1 port map ( data(0), data(15),

S(3),

ToC );

Basic_16_Bit_Shifter :
basic_shifter port map ( data, S(3 downto 2), muxR_IR, muxL_IL, b_sh_H );
V_sgn <= data(15) XOR b_sh_H(15);
V <= V_sgn when S="1001" else '0';
H <= b_sh_H;
end structure;
Π.12 Αποκωδικοποιητής 4-σε-16 µε είσοδο φόρτωσης
( decoder4to16_enable_case )
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity decoder4to16_enable_case is
port ( dec_in : in std_logic_vector(3 downto 0);
Enable : in std_logic;
dec_out : out std_logic_vector(0 to 15));
end decoder4to16_enable_case;
architecture behavior of decoder4to16_enable_case is
begin
process (dec_in,Enable)
begin
if Enable='1' then
case dec_in is
when "0000" => dec_out <= "1000000000000000";
when "0001" => dec_out <= "0100000000000000";
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else

when "0010" => dec_out <= "0010000000000000";
when "0011" => dec_out <= "0001000000000000";
when "0100" => dec_out <= "0000100000000000";
when "0101" => dec_out <= "0000010000000000";
when "0110" => dec_out <= "0000001000000000";
when "0111" => dec_out <= "0000000100000000";
when "1000" => dec_out <= "0000000010000000";
when "1001" => dec_out <= "0000000001000000";
when "1010" => dec_out <= "0000000000100000";
when "1011" => dec_out <= "0000000000010000";
when "1100" => dec_out <= "0000000000001000";
when "1101" => dec_out <= "0000000000000100";
when "1110" => dec_out <= "0000000000000010";
when others => dec_out <= "0000000000000001";
end case;
dec_out <= "0000000000000000";

end if;
end process;
end behavior;

Π.13 16-bit Καταχωρητής µε Ασύγχρονη είσοδο µηδενισµού και φόρτωσης
( load_register_16_en_async )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity load_register_16_en_asynch is
generic (bus_length:integer:=16);
port ( clk : in std_logic;
reset : in std_logic;
d_in : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
load_reg : in std_logic
d_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0));
end load_register_16_en_asynch;
architecture behavior of load_register_16_en_asynch is
begin
process (clk,reset)
begin
if reset='1' then
d_out<=(others=>'0');
elsif rising_edge(clk) then
if load_reg='1' then
d_out<=d_in;
end if;
end if;
end process;
end behavior;
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Π.14 16-bit Πολυπλέκτης 16-σε-1 ( mux16to1_rf )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux16to1_rf is
generic (bus_length:integer:=16);
port ( R0,R1,R2,R3,R4 : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
R5,R6,R7,R8,R9 : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
R10,R11,R12 : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
R13,R14,R15 : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
sel : in std_logic_vector(3 downto 0);
mux_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0));
end mux16to1_rf;
architecture behavior of mux16to1_rf is
begin
process (sel, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14,R15)
begin
case sel is
when "0000" => mux_out <= R0;
when "0001" => mux_out <= R1;
when "0010" => mux_out <= R2;
when "0011" => mux_out <= R3;
when "0100" => mux_out <= R4;
when "0101" => mux_out <= R5;
when "0110" => mux_out <= R6;
when "0111" => mux_out <= R7;
when "1000" => mux_out <= R8;
when "1001" => mux_out <= R9;
when "1010" => mux_out <= R10;
when "1011" => mux_out <= R11;
when "1100" => mux_out <= R12;
when "1101" => mux_out <= R13;
when "1110" => mux_out <= R14;
when others => mux_out <= R15;
end case;
end process;
end behavior;
Π.15 16-bit Πολυπλέκτης 4-σε-1 ( mux4to1_16 )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
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entity mux4to1_16 is
generic (bus_length:integer:=16);
port ( a,b,c,d : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
sel
: in std_logic_vector(1 downto 0);
mux_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end mux4to1_16;
architecture behavior of mux4to1_16 is
begin
process (sel, a, b, c, d)
begin
case sel is
when "00" => mux_out <= a;
when "01" => mux_out <= b;
when "10" => mux_out <= c;
when others => mux_out <= d;
end case;
end process;
end behavior;
Π.16 Βασικό Αρχείο Καταχωρητών ( reg_file_small )

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
entity reg_file_small is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
d_data : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
a_address : in std_logic_vector(3 downto 0);
b_address : in std_logic_vector(3 downto 0);
c_address : in std_logic_vector(1 downto 0);
e_address : in std_logic_vector(1 downto 0);
d_address : in std_logic_vector(3 downto 0);
clk
: in std_logic;
reset : in std_logic;
write : in std_logic;
a_data : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
b_data : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
c_data : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
e_data : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end reg_file_small;
architecture structure of reg_file_small is
signal dec_out:std_logic_vector(0 to bus_length-1);
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signal gnd:std_logic_vector(0 to bus_length-1);
signal r0,r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8: std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal r9,r10,r11,r12,r13,r14,r15: std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);

begin
gnd <= X"0000";
decoder: decoder4to16_enable_case port map ( d_address,

write, dec_out );

Reg0: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, gnd, '1',
r0 );
Reg1: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, d_data, dec_out(1), r1 );
Reg2: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, d_data, dec_out(2), r2 );
Reg3: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, d_data, dec_out(3), r3 );
Reg4: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, d_data, dec_out(4), r4 );
Reg5: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, d_data, dec_out(5), r5 );
Reg6: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, d_data, dec_out(6), r6 );
Reg7: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, d_data, dec_out(7), r7 );
Reg8: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, d_data, dec_out(8), r8 );
Reg9: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, d_data, dec_out(9), r9 );
Reg10: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, d_data, dec_out(10), r10 );
Reg11: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, d_data, dec_out(11), r11 );
Reg12: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, d_data, dec_out(12), r12 );
Reg13: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, d_data, dec_out(13), r13 );
Reg14: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, d_data, dec_out(14), r14 );
Reg15: load_register_16_en_asynch port map (clk, reset, d_data, dec_out(15), r15 );
mux_a: mux16to1_rf port map (r0,r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9,r10,
r11,r12,r13,r14,r15, a_address, a_data);
mux_b: mux16to1_rf port map (r0,r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9,r10,
r11,r12,r13,r14,r15, b_address, b_data);
mux_c: mux4to1_16 port map ( r0, r1, r2, r3, c_address, c_data );
mux_e: mux4to1_16 port map ( r0, r1, r2, r3, e_address, e_data );
end structure;
Π.17 Τροποποιηµένο Αρχείο Καταχωρητών ( reg_file_big )

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
entity reg_file_big is
generic (bus_length:integer:=16);
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port (

d_data
DST
DSA
SRC
SB
SRC2
SRC3
clk
reset
RW
SF
a_data
b_data
c_data
e_data
end reg_file_big;

: in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
: in std_logic_vector(2 downto 0);
: in std_logic_vector(4 downto 0);
: in std_logic_vector(2 downto 0);
: in std_logic_vector(4 downto 0);
: in std_logic_vector(1 downto 0);
: in std_logic_vector(1 downto 0);
: in std_logic;
: in std_logic;
: in std_logic;
: in std_logic;
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0) );

architecture structure of reg_file_big is
signal O_DST: std_logic_vector(3 downto 0);
signal O_SRC: std_logic_vector(3 downto 0);
signal sel: std_logic;
signal instr_sel: std_logic_vector(3 downto 0);
signal a_d_address:std_logic_vector(3 downto 0);
signal muxEmuxD:std_logic_vector(3 downto 0);
signal b_address:std_logic_vector(3 downto 0);
begin
O_DST <= '0'& DST ;
O_SRC <= '0'& SRC ;
My_reg_file_small:reg_file_small port map (
d_data => d_data,
a_address => a_d_address,
b_address => b_address,
c_address => SRC2,
e_address => SRC3,
d_address => a_d_address,
clk
=> clk,
reset => reset,
write => RW,
a_data => a_data,
b_data => b_data,
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);

c_data => c_data,
e_data => e_data

muxA : mux_2_to_1 port map ( DSA(3), SB(3), SB(4), sel
muxB0 : mux_2_to_1 port map ( O_DST(0),
muxB1 : mux_2_to_1 port map ( O_DST(1),
muxB2 : mux_2_to_1 port map ( O_DST(2),
muxB3 : mux_2_to_1 port map ( O_DST(3),

O_SRC(0),
O_SRC(1),
O_SRC(2),
O_SRC(3),

sel,
sel,
sel,
sel,

);
instr_sel(0)
instr_sel(1)
instr_sel(2)
instr_sel(3)

muxC0 : mux_2_to_1 port map ( DSA(0), instr_sel(0), DSA(4),
muxC1 : mux_2_to_1 port map ( DSA(1), instr_sel(1), DSA(4),
muxC2 : mux_2_to_1 port map ( DSA(2), instr_sel(2), DSA(4),
muxC3 : mux_2_to_1 port map ( DSA(3), instr_sel(3), DSA(4),

);
);
);
);

a_d_address(0)
a_d_address(1)
a_d_address(2)
a_d_address(3)

);
);
);
);

muxD0 : mux_2_to_1 port map ( muxEmuxD(0), instr_sel(0), SB(4), b_address(0)
muxD1 : mux_2_to_1 port map ( muxEmuxD(1), instr_sel(1), SB(4), b_address(1)
muxD2 : mux_2_to_1 port map ( muxEmuxD(2), instr_sel(2), SB(4), b_address(2)
muxD3 : mux_2_to_1 port map ( muxEmuxD(3), instr_sel(3), SB(4), b_address(3)
muxE0 : mux_2_to_1 port map (
muxE1 : mux_2_to_1 port map (
muxE2 : mux_2_to_1 port map (
muxE3 : mux_2_to_1 port map (

SB(0), O_SRC(0),
SB(1), O_SRC(1),
SB(2), O_SRC(2),
SB(3), O_SRC(3),

SF,
SF,
SF,
SF,

muxEmuxD(0)
muxEmuxD(1)
muxEmuxD(2)
muxEmuxD(3)

);
);
);
);

);
);
);
);

end structure;

Π.18 Μονάδα Κορεσµού της Μονάδας Συναρτήσεων ( Saturation_Unit )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
entity Saturation_Unit is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
A_sign
: in std_logic;
B_sign
: in std_logic;
ALU_Sh_sel : in std_logic;
ALU_Sh_Res : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Overflow
: in std_logic;
FU_Res
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end Saturation_Unit;
architecture struct of Saturation_Unit is
signal High_Sat : std_logic_vector(bus_length-1
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downto 0):=("0111111111111111");
signal Low_Sat : std_logic_vector(bus_length-1
downto 0):=("1000000000000000");
signal AluVval : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal ShVval : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
begin

signal Vvalue : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
muxAluVval:
mux2to1_16 port map ( High_Sat, Low_Sat, A_sign, AluVval );
muxShVval:
mux2to1_16 port map ( High_Sat, Low_Sat, B_sign, ShVval );
muxVval:
mux2to1_16 port map ( AluVval, ShVval, ALU_Sh_sel, Vvalue );
muxResult:
mux2to1_16 port map ( ALU_Sh_Res, Vvalue, Overflow, FU_Res );

end struct;

Π.19 Μονάδα συναρτήσεων ( Function_unit )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
entity Function_Unit is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
A,B : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
FS
:
in std_logic_vector(4 downto 0);
Cin
: in std_logic;
F
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Cout : out std_logic;
V
: out std_logic;
N
: out std_logic;
Z
: out std_logic
);
end Function_Unit;
architecture struct of Function_Unit is
signal GF : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
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signal HF : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal gnd : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0):=(others=>'0');
signal GC : std_logic;
signal HC : std_logic;
signal ShV : std_logic;
signal AluV : std_logic;
signal muxFout : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
begin

signal V_sgn : std_logic;
My_ALU:
ALU port map ( A, B, FS(3 downto 0), GF,

GC,

AluV );

N <= GF(bus_length-1);
Z <= '1' when GF(bus_length-1 downto 0)= gnd
else '0';
Shifter:
Modified_Shifter port map ( B, FS(3 downto 0), Cin, HC, ShV, HF );
muxF:
mux2to1_16 port map ( GF,

HF, FS(4), muxFout );

Carry_mux:
mux_2_to_1 port map ( GC,

HC, FS(4), Cout );

muxV:
mux_2_to_1 port map ( AluV,

ShV, FS(4), V_sgn

V <= V_sgn;
FU_Saturation_Unit:
Saturation_Unit port map(
A_sign
=> A(bus_length-1),
B_sign
=> B(bus_length-1),
ALU_Sh_sel => FS(4),
ALU_Sh_Res => muxFout,
Overflow
=> V_sgn,
FU_Res
=> F
);
end struct;

);
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Π.20 4-bit Καταχωρητής µε Ασύγχρονη είσοδο µηδενισµού και φόρτωσης
( load_register_4_en_asynch )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity load_register_4_en_asynch is
port ( clk : in std_logic;
reset : in std_logic;
reg_in : in std_logic_vector(3 downto 0);
load_reg : in std_logic;
reg_out : out std_logic_vector(3 downto 0));
end load_register_4_en_asynch;
architecture behavior of load_register_4_en_asynch is
begin
process (clk,reset)
begin
if reset='1' then
reg_out<=(others=>'0');
elsif rising_edge(clk) then
if load_reg='1' then
reg_out<=reg_in;
end if;
end if;
end process;
end behavior;
Π.21 D flip-flop µε Ασύγχρονη είσοδο µηδενισµού και φόρτωσης
( Dff_load_en_asynch )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Dff_load_en_asynch is
port ( clk : in std_logic;
reset : in std_logic;
ff_in : in std_logic;
load_ff : in std_logic;
ff_out : out std_logic
);
end Dff_load_en_asynch;
architecture behavior of Dff_load_en_asynch is
begin
process (clk,reset)
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begin
if reset='1' then
ff_out<='0';
elsif rising_edge(clk) then
if load_ff='1' then
ff_out<=ff_in;
end if;
end if;
end process;
end behavior;
Π.22 D flip-flop µε Ασύγχρονη είσοδο ενεργοποίησης και φόρτωσης
( Dff_load_en_NOT_reset )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Dff_load_en_NOT_reset is
port ( clk : in std_logic;
reset : in std_logic;t
ff_in : in std_logic;
load_ff : in std_logic;
ff_out : out std_logic
);
end Dff_load_en_NOT_reset;
architecture behavior of Dff_load_en_NOT_reset is
begin
process (clk,reset)
begin
if reset='1' then
ff_out<='1';
elsif rising_edge(clk) then
if load_ff='1' then
ff_out<=ff_in;
end if;
end if;
end process;
end behavior;
Π.23 D flip-flop ∆ιέγερσης Θετικού Μετώπου µε Ασύγχρονη είσοδο µηδενισµού
( Dff_asynch_reset )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Dff_asynch_reset is
port ( clk : in std_logic;
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reset : in std_logic;
ff_in : in std_logic;
ff_out : out std_logic
);
end Dff_asynch_reset;
architecture behavior of Dff_asynch_reset is
begin
process (clk,reset)
begin
if reset='1' then
ff_out<='0';
elsif rising_edge(clk) then
ff_out<=ff_in;
end if;
end process;
end behavior;
Π.24 D flip-flop ∆ιέγερσης Αρνητικού Μετώπου µε Ασύγχρονη είσοδο
µηδενισµού ( Dff_asynch_reset_fal_edge )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Dff_asynch_reset_fal_edge is
port ( clock : in std_logic;
reset : in std_logic;
ff_in : in std_logic;
ff_out : out std_logic
);
end Dff_asynch_reset_fal_edge;
architecture behavior of Dff_asynch_reset_fal_edge is
begin
process ( clock, reset )
begin
if reset = '1' then
ff_out <= '0' ;
elsif falling_edge(clock) then
ff_out <= ff_in;
end if;
end process;
end behavior;
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Π.25 4-bit Πολυπλέκτης 2-σε-1 ( mux2to1_4 )
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux2to1_4 is
port ( a,b
: in std_logic_vector(3 downto 0);
sel
: in std_logic;
mux_out : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end mux2to1_4;
architecture behavior of mux2to1_4 is
begin
mux_out <= a when sel='0' else b;
end behavior;

Π.26 Μονάδα Ειδικών Συναρτήσεων ( Special_Function_unit )
(Υπό µορφή σχολίων σύνεται ο κώδικας υλοποίησης της διαίρεσης, δηλαδή του
πηλίκου,quot, και του υπολοίπου,amodb η οποία µπορεί να γίνει άµεσα αφαιρώντας
τις παύλες ,--. Τα σχόλια δίνονται µε µικρότερη γραµµατοσειρά )
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
-- use ieee.std_logic_arith.all;
entity Special_Funct_Unit is
generic (bus_length:integer:=16);
port ( a,b,c,d : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
SFS
: in std_logic_vector(2 downto 0);
SH
: in std_logic_vector(1 downto 0);
SFU_Status : out std_logic_vector(3 downto 0);
SFU_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end Special_Funct_Unit;
architecture behavior of Special_Funct_Unit is
signal gnd
signal inta1
signal inta
signal V1
signal intb
signal V2
signal asha1

: std_logic_vector(bus_length-1 downto 0):=(others=>'0');
: std_logic_vector(bus_length downto 0);
: std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
: std_logic;
: std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
: std_logic;
: std_logic_vector(bus_length downto 0);
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signal V3
: std_logic;
signal asha : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal asha_C : std_logic;
signal asha_V : std_logic;
signal asha_N : std_logic;
signal asha_Z : std_logic;
signal intc1 : std_logic_vector(bus_length downto 0);
signal intc : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal V4
: std_logic;
signal addadd1 : std_logic_vector(bus_length downto 0);
signal V5
: std_logic;
signal addadd : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal addadd_C : std_logic;
signal addadd_V : std_logic;
signal addadd_N : std_logic;
signal addadd_Z : std_logic;
signal addmult1 : std_logic_vector(2*bus_length-1 downto 0);
signal V6
: std_logic;
signal addmult : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal addmult_C : std_logic;
signal addmult_V : std_logic;
signal addmult_N : std_logic;
signal addmult_Z : std_logic;

-- signal quot : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
-- signal V10 : std_logic;
-- signal quot_C : std_logic;
-- signal quot_V : std_logic;
-- signal quot_N : std_logic;
-- signal quot_Z : std_logic;
-- signal amodb : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
-- signal V11 : std_logic;
-- signal amodb_C : std_logic;
-- signal amodb_V : std_logic;
-- signal amodb_N : std_logic;
-- signal amodb_Z : std_logic;

signal intd : std_logic_vector(2*bus_length-1 downto 0);
signal V7
: std_logic;
signal multadd1 : std_logic_vector(bus_length downto 0);
signal V8
: std_logic;
signal multadd : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal multadd_C : std_logic;
signal multadd_V : std_logic;
signal multadd_N : std_logic;
signal multadd_Z : std_logic;
signal multmult1 : std_logic_vector(2*bus_length-1 downto 0);
signal V9
: std_logic;
signal multmult : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal multmult_C : std_logic;
signal multmult_V : std_logic;
signal multmult_N : std_logic;
signal multmult_Z : std_logic;
signal addadd_status : std_logic_vector(3 downto 0);
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signal addmult_status : std_logic_vector(3 downto 0);
signal multadd_status : std_logic_vector(3 downto 0);
signal asha_status : std_logic_vector(3 downto 0);
signal multmult_status : std_logic_vector(3 downto 0);

begin
intc1 <= ('0' & c) + d ;
intc <= intc1(bus_length-1 downto 0);
V4 <= intc1(bus_length) XOR c(bus_length-1) XOR
d(bus_length-1) XOR intc1(bus_length-1);
addadd1 <= ('0' & inta) + intc + intc1(bus_length) ;
V5 <= addadd1(bus_length) XOR inta(bus_length-1) XOR
intc(bus_length-1) XOR addadd1(bus_length-1);
addadd <= addadd1(bus_length-1 downto 0);
addadd_C <= addadd1(bus_length);
addadd_V <= V4 OR V5;
addadd_N <= addadd(bus_length-1);
addadd_Z <= '1' when addadd(bus_length-1 downto 0) = gnd
else '0';
addmult1 <= inta * c ;
V6 <= '0' when
(
(addmult1(2*bus_length-1 downto bus_length) = gnd) AND
(addmult1(bus_length-1) = '0')
AND
((inta(bus_length-1) XOR c(bus_length-1)) = '0')
)
OR
(
(addmult1(2*bus_length-1 downto bus_length) = (NOT gnd)) AND
(addmult1(bus_length-1) = '1')
AND
((inta(bus_length-1) XOR c(bus_length-1)) = '1')
)
else '1';
addmult <= addmult1(bus_length-1 downto 0);
addmult_C <= '0';
addmult_V <= V1 OR V6;
addmult_N <= addmult(bus_length-1);
addmult_Z <= '1' when addmult(bus_length-1 downto 0) = gnd
else '0';
intd <= a * b ;
V7 <= '0' when
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(
(intd(2*bus_length-1 downto bus_length) = gnd) AND
(intd(bus_length-1) = '0')
AND
((a(bus_length-1) XOR b(bus_length-1)) = '0')
)
OR
(
(intd(2*bus_length-1 downto bus_length) = (NOT gnd)) AND
(intd(bus_length-1) = '1')
AND
((a(bus_length-1) XOR b(bus_length-1)) = '1')
)
else '1';
multadd1 <= ('0' & intd(bus_length-1 downto 0)) + c ;
V8 <= multadd1(bus_length) XOR intd(bus_length-1) XOR
c(bus_length-1) XOR multadd1(bus_length-1);
multadd <= multadd1(bus_length-1 downto 0);
multadd_C <= multadd1(bus_length);
multadd_V <= V7 OR V8;
multadd_N <= multadd(bus_length-1);
multadd_Z <= '1' when multadd(bus_length-1 downto 0) = gnd
else '0';
inta1 <= ('0'& a) + b ;
inta <= inta1(bus_length-1 downto 0);
V1 <= inta1(bus_length) XOR a(bus_length-1) XOR
b(bus_length-1) XOR inta1(bus_length-1);
with SH select
intb <=
To_StdLogicVector(To_bitvector(inta) sra conv_integer(c)) when "01",
inta(bus_length-1) & shl(inta,c)(bus_length-2 downto 0) when "10",
inta when others;
V2 <= inta(bus_length-1) XOR intb(bus_length-1);
asha1 <= ('0' & intb) + d;
V3 <= asha1(bus_length) XOR intb(bus_length-1) XOR
d(bus_length-1) XOR asha1(bus_length-1);
asha <= asha1(bus_length-1 downto 0);
asha_C <= asha1(bus_length);
asha_V <= V1 OR V2 OR V3;
asha_N <= asha(bus_length-1);
asha_Z <= '1' when asha(bus_length-1 downto 0)= gnd
else '0';
--

quot <=
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---

(others => '0') when b = (b'range => '0') else
conv_std_logic_vector(conv_integer(a)/conv_integer(b),16);

--

V10 <= '1' when b = gnd else '0';

-----

quot_C <= '0';
quot_V <= V10;
quot_N <= quot(bus_length-1);
quot_Z <= '1' when quot = gnd

else '0';

-amodb <=
-(others => '0') when b = (b'range => '0') else
-- conv_std_logic_vector(conv_integer(a) rem conv_integer(b),16);
---

V11 <= '1' when b = gnd
else '0';

-----

amodb_C
amodb_V
amodb_N
amodb_Z

<=
<=
<=
<=

'0';
V11;
amodb(bus_length-1);
'1' when amodb = gnd

else '0';

multmult1 <= intd(bus_length-1 downto 0) * c ;
V9 <= '0' when
(
(multmult1(2*bus_length-1 downto bus_length) = gnd) AND
(multmult1(bus_length-1) = '0')
AND
((intd(bus_length-1) XOR c(bus_length-1)) = '0')
)
OR
(
(multmult1(2*bus_length-1 downto bus_length) = (NOT gnd)) AND
(multmult1(bus_length-1) = '1')
AND
((intd(bus_length-1) XOR c(bus_length-1)) = '1')
)
else '1';
multmult <= multmult1(bus_length-1 downto 0);
multmult_C <= '0';
multmult_V <= V7 OR V9;
multmult_N <= multmult(bus_length-1);
multmult_Z <= '1' when multmult(bus_length-1 downto 0) = gnd else '0';
with SFS select
SFU_out <= addadd
when "000",
addmult (bus_length-1 downto 0) when "001",
multadd (bus_length-1 downto 0) when "010",
asha when "011",
-- "100",
multmult when
-- quot when "101",
-- amodb when
others;
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addadd_status <= addadd_Z & addadd_N & addadd_C &
addmult_status <= addmult_Z & addmult_N & addmult_C &
multadd_status <= multadd_Z & multadd_N & multadd_C &
asha_status
<= asha_Z
& asha_N
& asha_C
&
multmult_status <= multmult_Z & multmult_N & multmult_C &
-- quot_status
<= quot_Z
& quot_N & quot_C & quot_V ;
-- amodb_status <= amodb_Z & amodb_N & amodb_C & amodb_V ;
with SFS select
SFU_Status <=

---

addadd_status when "000",
addmult_status when "001",
multadd_status when "010",
asha_status when "011",
multmult_status when -- "100",
quot_status when "101",
amodb_status when
others;

end behavior;

Π.27 ∆οµή του Καταχωρητή Καταστάσεως ( PSR_Component )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
entity PSR_Component is
port (
clk
: in std_logic;
Status
: in std_logic_vector(3 downto 1);
VD_sgn
: in std_logic;
D_bus
: in std_logic_vector(4 downto 0);
LoadPSR
: in std_logic;
Master_Reset : in std_logic;
EnV
: in std_logic;
EnC
: in std_logic;
EnN
: in std_logic;
EnZ
: in std_logic;
PSRout
: out std_logic_vector(4 downto 0)
);
end PSR_Component;
architecture struct of PSR_Component is
signal Vint : std_logic;
signal Cint : std_logic;
signal Nint : std_logic;
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signal Zint : std_logic;

begin
muxV : mux_2_to_1 port map ( VD_sgn, D_bus(0), LoadPSR, Vint );
Vff : Dff_load_en_asynch port map ( clk, Master_reset, Vint, EnV, PSRout(0) );
muxC : mux_2_to_1 port map ( Status(1), D_bus(1), LoadPSR, Cint );
Cff : Dff_load_en_asynch port map ( clk, Master_reset, Cint, EnC, PSRout(1) );
muxN : mux_2_to_1 port map ( Status(2), D_bus(2), LoadPSR, Nint );
Nff : Dff_load_en_asynch port map ( clk, Master_reset, Nint, EnN, PSRout(2) );
muxZ : mux_2_to_1 port map ( Status(3), D_bus(3), LoadPSR, Zint );
Zff : Dff_load_en_asynch port map ( clk, Master_reset, Zint, EnZ, PSRout(3) );
EIff : Dff_load_en_NOT_reset port map ( clk, Master_reset, D_bus(4), LoadPSR,
PSRout(4) );
end struct;
Π.28 ∆οµή του Καταχωρητή Μικροκαταστάσεως ( MSTS_Component )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
entity MSTS_Component is
port (
clk
: in std_logic;
Status
: in std_logic_vector(3 downto 0);
EnMSTS
: in std_logic;
IRen
: in std_logic;
MSTS_Reset : in std_logic;
Overflow
: out std_logic;
MSTS_mSeq_s : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end MSTS_Component;
architecture struct of MSTS_Component is
signal VD_MSTS_sgn : std_logic;
signal MSTS_Status_sgn : std_logic_vector(3 downto 0);
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signal VDffs_sgn : std_logic;
signal VD_sgn : std_logic;
begin
MSTS_VDff1 :
Dff_asynch_reset_fal_edge port map (
clock => clk,
reset => IRen,
ff_in => Status(0),
ff_out => VDffs_sgn
);
MSTS_VDff2 :
Dff_asynch_reset_fal_edge port map (
clock => VDffs_sgn,
reset => IRen,
ff_in => '1',
ff_out => VD_MSTS_sgn
);
VD_sgn <= Status(0) OR VD_MSTS_sgn;
MSTS_Status_sgn <= Status(3 downto 1) & VD_sgn;
MSTS:
load_register_4_en_asynch port map ( clk, MSTS_reset, MSTS_Status_sgn,
EnMSTS, MSTS_mSeq_s );
Overflow <= VD_sgn;
end struct;
Π.29 Πολυπλέκτης 11-σε-1 ( mux11to1 )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux11to1 is
port (
R0,R1,R2,R3,R4,R5 : in std_logic;
R6,R7,R8,R9,R10 : in std_logic;
sel
: in std_logic_vector(3 downto 0);
mux_out
: out std_logic
);
end mux11to1;
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architecture behavior of mux11to1 is
begin
process (sel, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10)
begin
case sel is
when "0000" => mux_out <= R0;
when "0001" => mux_out <= R1;
when "0010" => mux_out <= R2;
when "0011" => mux_out <= R3;
when "0100" => mux_out <= R4;
when "0101" => mux_out <= R5;
when "0110" => mux_out <= R6;
when "0111" => mux_out <= R7;
when "1000" => mux_out <= R8;
when "1001" => mux_out <= R9;
when others => mux_out <= R10;
end case;
end process;
end behavior;
Π.30 8-bit Καταχωρητής µε Ασύγχρονη είσοδο µηδενισµού και φόρτωσης
( load_register_8_en_asynch )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity load_register_8_en_asynch is
port ( clk : in std_logic;
reset : in std_logic;
reg_in : in std_logic_vector(7 downto 0);
load_reg : in std_logic;
reg_out : out std_logic_vector(7 downto 0));
end load_register_8_en_asynch;
architecture behavior of load_register_8_en_asynch is
begin
process (clk,reset)
begin
if reset='1' then
reg_out<= (others=>'0');
elsif rising_edge(clk) then
if load_reg='1' then
reg_out<=reg_in;
end if;
end if;
end process;
end behavior;
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Π.31 16-bit Καταχωρητής µε Ασύγχρονη είσοδο ενεργοποίησης και
Φόρτωσης (register_SP)
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity register_SP is
generic (bus_length:integer:=16);
port ( clk : in std_logic;
preset : in std_logic;
d_in : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
load_reg : in std_logic;
d_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0));
end register_SP;
architecture behavior of register_SP is
begin
process (clk,preset)
begin
if preset='1' then
d_out<= "1111111111111111";
elsif rising_edge(clk) then
if load_reg='1' then
d_out<=d_in;
end if;
end if;
end process;
end behavior;

Π.32 8-bit Πολυπλέκτης 4-σε-1 ( mux4to1_8bit )
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux4to1_8bit is
port (
a,b,c,d : in std_logic_vector(7 downto 0);
sel
: in std_logic_vector(1 downto 0);
mux_out : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end mux4to1_8bit;
architecture behavior of mux4to1_8bit is
begin
process (sel, a, b, c, d)
begin
case sel is
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when "00" => mux_out <= a;
when "01" => mux_out <= b;
when "10" => mux_out <= c;
when others => mux_out <= d;
end case;
end process;
end behavior;
Π.33 8-bit Πολυπλέκτης 2-σε-1 ( mux2to1_8bit )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux2to1_8bit is
port (
a,b : in std_logic_vector(7 downto 0);
sel : in std_logic;
mux_out : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end mux2to1_8bit;
architecture behavior of mux2to1_8bit is
begin
mux_out <= a when sel='0' else b;
end behavior;
Π.34 8-bit Μονάδα Αύξησης κατά 1 ( increment_1_8bit )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity increment_1_8bit is
port (a : in std_logic_vector(7 downto 0);
b : out std_logic_vector(7 downto 0));
end increment_1_8bit;
architecture behavior of increment_1_8bit is
begin
b <= a + 1;
end behavior;
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Π.35 8-bit Καταχωρητής µε Ασύγχρονη είσοδο µηδενισµού
( load_register_8_asynch )
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity load_register_8_asynch is
port (clk : in std_logic;
reset : in std_logic;
reg_in : in std_logic_vector(7 downto 0);
reg_out : out std_logic_vector(7 downto 0));
end load_register_8_asynch;
architecture behavior of load_register_8_asynch is
begin
process (clk,reset)
begin
if reset='1' then
reg_out<=(others=>'0');
elsif rising_edge(clk) then
reg_out<=reg_in;
end if;
end process;
end behavior;

Π.36 Μονάδα Καθορισµού Ακολουθίας Μικροεντολών ( MicroSequencer )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
entity MicroSequencer is
port (
clk
: in std_logic;
reset
: in std_logic;
PSR_mSeq : in std_logic_vector(4 downto 0);
MSTS_mSeq : in std_logic_vector(3 downto 0);
INTS
: in std_logic;
NA
: in std_logic_vector(7 downto 0);
MS
: in std_logic_vector(3 downto 0);
PS
: in std_logic;
LS
: in std_logic;
MC
: in std_logic_vector(1 downto 0);
FromMapRom: in std_logic_vector(7 downto 0);
RWE
: out std_logic;
ToContrRom : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
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end MicroSequencer;
architecture struct of MicroSequencer is
signal muxSout : std_logic;
signal ST : std_logic;
signal SBRen : std_logic;
signal muxCout : std_logic_vector(7 downto 0);
signal CARinc : std_logic_vector(7 downto 0);
signal SBRout : std_logic_vector(7 downto 0);
signal CARout : std_logic_vector(7 downto 0);
signal muxRmuxC : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
muxS :
mux11to1 port map (
R0
=> '1' ,
R1
=> PSR_mSeq(3),
R2
=> PSR_mSeq(2),
R3
=> PSR_mSeq(1),
R4
=> PSR_mSeq(0),
R5
=> PSR_mSeq(4),
R6
=> MSTS_mSeq(3),
R7
=> MSTS_mSeq(2),
R8
=> MSTS_mSeq(1),
R9
=> MSTS_mSeq(0),
R10 => INTS,
sel
=> MS,
mux_out => muxSout
);
ST <= PS XOR muxSout ;
SBRen <= MC(0) AND MC(1) AND LS AND ST ;
RWE <= MC(0) NAND MC(1);
CARincrement : increment_1_8bit port map ( CARout, CARinc );
muxR : mux2to1_8bit port map ( CARinc, NA, ST, muxRmuxC );
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SBR :
load_register_8_en_asynch port map ( clk, reset, CARinc, SBRen, SBRout );
muxC :
mux4to1_8bit port map ( CARinc, SBRout, FromMapRom, muxRmuxC, MC,
muxCout );
CAR : load_register_8_asynch port map ( clk, reset, muxCout, CARout );
ToContrRom <= CARout;
end struct;

Π.37 Αποκωδικοποιητής 4-σε-16 ( decoder4to16 )
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity decoder4to16 is
port ( dec_in : in std_logic_vector(3 downto 0);
dec_out : out std_logic_vector(0 to 15));
end decoder4to16;
architecture behavior of decoder4to16 is
begin
process (dec_in)
begin
case dec_in is
when "0000" => dec_out <= "1000000000000000";
when "0001" => dec_out <= "0100000000000000";
when "0010" => dec_out <= "0010000000000000";
when "0011" => dec_out <= "0001000000000000";
when "0100" => dec_out <= "0000100000000000";
when "0101" => dec_out <= "0000010000000000";
when "0110" => dec_out <= "0000001000000000";
when "0111" => dec_out <= "0000000100000000";
when "1000" => dec_out <= "0000000010000000";
when "1001" => dec_out <= "0000000001000000";
when "1010" => dec_out <= "0000000000100000";
when "1011" => dec_out <= "0000000000010000";
when "1100" => dec_out <= "0000000000001000";
when "1101" => dec_out <= "0000000000000100";
when "1110" => dec_out <= "0000000000000010";
when others => dec_out <= "0000000000000001";
end case;
end process;
end behavior;
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Π.38 4-bit Πολυπλέκτης 4-σε-1 ( mux4to1_4bit )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux4to1_4bit is
port (
a,b,c,d : in std_logic_vector(3 downto 0);
sel
: in std_logic_vector(1 downto 0);
mux_out : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end mux4to1_4bit;
architecture behavior of mux4to1_4bit is
begin
process (sel, a, b, c, d)
begin
case sel is
when "00" => mux_out <= a;
when "01" => mux_out <= b;
when "10" => mux_out <= c;
when others => mux_out <= d;
end case;
end process;
end behavior;
Π.39 Μνήµη ( mapping_ROM )

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.M_ROM.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity Mapping_ROM is
port (
MM
: in std_logic_vector(1 downto 0);
MR
: in std_logic_vector(2 downto 0);
FromIR : in std_logic_vector(3 downto 0);
mROMout : out M_ROM_word
);
end Mapping_ROM ;
architecture beh of Mapping_ROM is
begin

mROMout <= Map_ROM( conv_integer( MM & MR & FromIR));
end beh;
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Π.40 Αποκωδικοποιητής Εντολών ( Instr_Decoder )

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
entity Instr_Decoder is
port (
Op5_3
: in std_logic_vector(2 downto 0);
Op3_0
: in std_logic_vector(3 downto 0);
MODE_S : in std_logic_vector(3 downto 0);
MM
: in std_logic_vector(1 downto 0);
MR
: in std_logic_vector(2 downto 0);
TOmSeq : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end Instr_Decoder;
architecture struct of Instr_Decoder is
signal Op5_3_O : std_logic_vector(3 downto 0);
signal muxMmapROM : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
Op5_3_O <= Op5_3 & '0';
muxM :
mux4to1_4bit port map ( Op5_3_O, Op3_0, MODE_S, MODE_S,
MM, muxMmapROM );
MappingROM :
mapping_ROM port map ( MM, MR, muxMmapROM, TOmSeq );
end struct;
Π.41 Μνήµη Ελέγχου ( Control_ROM )

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.C_ROM.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity Control_ROM is
port (
ROM_in
ROM_out

: in std_logic_vector(7 downto 0);
: out C_ROM_word
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);
end Control_ROM;
architecture beh of Control_ROM is
begin
ROM_out <= Contr_ROM( conv_integer(ROM_in));
end beh;
Π.42 Μνήµη Εντολών ( Instruction_ROM )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.Instr_ROM.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity Instruction_ROM is
port (
ROM_in
: in std_logic_vector(6 downto 0);
ROM_out : out Instr_ROM_word
);
end Instruction_ROM;
architecture beh of Instruction_ROM is
begin
ROM_out <= Instruct_ROM( conv_integer ( ROM_in ));
end beh;
Π.43 Μονόθυρη Μνήµη RAM χωρητικότητας 64k ( SPB_RAM_65536x16 )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity SPB_RAM_65536x16 is
generic
(
WIDTH : integer := 16 ;
DEPTH : integer := 65536 ;
ADDR_BUS : integer := 16
);
port

(
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ADDR : in std_logic_vector ( ADDR_BUS-1 downto 0);
DATA_IN : in std_logic_vector ( WIDTH-1 downto 0);
CLK : in std_logic;
WE : in std_logic;
D_OUT
: out std_logic_vector( WIDTH-1 downto 0)
);
end SPB_RAM_65536x16;
architecture RTL of SPB_RAM_65536x16 is
type MEM is array ( DEPTH -1 downto 0) of std_logic_vector ( WIDTH-1
downto 0);
signal MEM_ARRAY : MEM ;
signal ADDR_SIG : std_logic_vector ( ADDR_BUS-1 downto 0);
begin

process (CLK )
begin
if falling_edge (CLK ) then
ADDR_SIG <= ADDR ;
if (WE = '1' ) then
MEM_ARRAY(conv_integer(ADDR)) <= DATA_IN ;
end if;
end if;
end process;
D_OUT <= MEM_ARRAY(conv_integer(ADDR_SIG));

end architecture RTL;
Π.44 Εσωτερική Μνήµη ( Memory_M )

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
entity Memory_M is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
Data_in
: in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Addr_in
: in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Clk
: in std_logic;
MW
: in std_logic;
Data_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end Memory_M ;
architecture beh of Memory_M is
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signal Instr_ROM_out_sgn : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal Data_RAM_out_sgn : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal Mem_Sel : std_logic;

begin
Program_Instruction_ROM:
Instruction_ROM port map(
ROM_in => Addr_in(6 downto 0),
ROM_out => Instr_ROM_out_sgn
);
Data_RAM:
SPB_RAM_65536x16 port map(
ADDR => Addr_in,
DATA_IN => Data_in,
CLK => clk,
WE
=> MW,
D_OUT => Data_RAM_out_sgn
);
Mem_Sel <= Addr_in(15) OR Addr_in(14) OR Addr_in(13) OR
Addr_in(12) OR Addr_in(11) OR Addr_in(10) OR
Addr_in(9) OR Addr_in(8) OR Addr_in(7);
muxMem_M:
mux2to1_16 port map ( Instr_ROM_out_sgn, Data_RAM_out_sgn,
Mem_Sel, Data_out );
end beh;

Π.45 Χειριστής ∆εδοµένων ( Datapath )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
entity Datapath is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
clk
: in std_logic;
reset : in std_logic;
RW
: in std_logic;
DST
: in std_logic_vector(2 downto 0);
DSA
: in std_logic_vector(4 downto 0);
SRC
: in std_logic_vector(2 downto 0);
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end Datapath;

SB
: in std_logic_vector(4 downto 0);
FromPC : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
FromSP : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Const_SB : in std_logic_vector(4 downto 0);
SHA
: in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
SRC2
: in std_logic_vector(1 downto 0);
SRC3
: in std_logic_vector(1 downto 0);
M_data_in : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
SF
: in std_logic;
MA
: in std_logic_vector(1 downto 0);
MB
: in std_logic_vector(1 downto 0);
MD
: in std_logic;
FS
: in std_logic_vector(4 downto 0);
EnMSTS : in std_logic;
LoadPSR : in std_logic;
EnZ
: in std_logic;
EnN
: in std_logic;
EnC
: in std_logic;
EnV
: in std_logic;
Replace : in std_logic;
IRen
: in std_logic;
D_Bus_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Data_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Addr_out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
PSR_mSeq : out std_logic_vector(4 downto 0);
MSTS_mSeq : out std_logic_vector(3 downto 0)
);

architecture struct of Datapath is
signal D_bus : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal RFmuxA : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal RFmuxB : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal A_bus : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal B_bus : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal PSRmuxB : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal MCST : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal CmuxFSC : std_logic;
signal Replace_sgn : std_logic;
signal muxFSC_FU : std_logic;
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signal FSf : std_logic_vector(4 downto 0);
signal LogC : std_logic;
signal FUmuxD : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal FU_Status : std_logic_vector(3 downto 0);
signal C_bus : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal E_bus : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal SFU_Status_sgn : std_logic_vector(3 downto 0);
signal SFUmuxSF : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal Status : std_logic_vector(3 downto 0);
signal muxSFmuxD : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal EnV_carry : std_logic;
signal EnN_carry : std_logic;
signal PSRout : std_logic_vector(4 downto 0);
signal MSTS_mSeq_s : std_logic_vector(3 downto 0);
signal MSTS_reset : std_logic;
signal VD_sgn : std_logic;
begin
MCST <= "00000000000" & Const_SB;
PSRmuxB <= "00000000000" & PSRout;
CmuxFSC <= PSRout(1);
Register_File:
reg_file_big port map (
d_data => D_bus,
DST
=> DST,
DSA
=> DSA,
SRC
=> SRC,
SB
=> SB,
SRC2
=> SRC2,
SRC3
=> SRC3,
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clk
=> clk,
reset => reset,
RW
=> RW,
SF
=> SF,
a_data => RFmuxA,
b_data => RFmuxB,
c_data => C_bus,
e_data => E_bus
);
muxA :
mux4to1_16 port map ( RFmuxA, FromPC, FromSP, RFmuxB, MA, A_bus );
muxB :
mux4to1_16 port map ( RFmuxB, PSRmuxB, SHA , MCST, MB, B_bus );
Replace_sgn <= Replace AND (NOT FS(4));
muxFSC :
mux_2_to_1 port map ( FS(0), CmuxFSC, Replace_sgn, muxFSC_FU );
muxD :
mux2to1_16 port map ( FUmuxD, muxSFmuxD,

MD, D_bus );

FSf <= FS(4 downto 1)& muxFSC_FU;
LogC <=

PSRout(1);

My_Function_unit:
Function_Unit port map (
A
=> A_bus,
B
=> B_bus,
FS
=> FSf,
Cin
=> LogC,
F
=> FUmuxD,
Cout => FU_Status(1),
V
=> FU_Status(0),
N
=> FU_Status(2),
Z
=> FU_Status(3)
);
Special_Function_Unit:
Special_Funct_Unit port map (
a
=>
A_bus,
b
=>
B_bus,
c
=>
C_bus,
d
=>
E_bus,
SFS
=>
FS(4 downto 2),
SH
=>
FS(1 downto 0),
SFU_Status =>
SFU_Status_sgn,
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SFU_out
);

=>

SFUmuxSF

muxStatus :
mux2to1_4 port map ( FU_Status, SFU_Status_sgn,
muxSF :
mux2to1_16 port map ( M_data_in, SFUmuxSF,

SF,

MSTS_reset <= reset OR IRen;
MSTS_structure :
MSTS_Component port map (
clk
=> clk,
Status
=> Status,
EnMSTS
=> EnMSTS,
IRen
=> IRen,
MSTS_Reset => MSTS_Reset,
Overflow
=> VD_sgn,
MSTS_mSeq_s => MSTS_mSeq_s
);
EnV_carry <= EnV OR Replace_sgn;
EnN_carry <= EnN OR Replace_sgn;
PSR_structure :
PSR_Component port map (
clk
=> clk,
Status
=> Status(3 downto 1),
VD_sgn
=> VD_sgn,
D_bus
=> D_bus(4 downto 0),
LoadPSR
=> LoadPSR,
Master_Reset => reset,
EnV
=> EnV_carry,
EnC
=> EnC,
EnN
=> EnN_carry,
EnZ
=> EnZ,
PSRout
=> PSRout
);
PSR_mSeq <= PSRout;
MSTS_mSeq <= MSTS_mSeq_s;
Data_out <= B_bus;
Addr_out <= A_Bus;
D_Bus_out <= D_bus;
end struct;

SF,

Status );

muxSFmuxD );
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Π.46 Μονάδα Ελέγχου ( Control_Unit )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity Control_Unit is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
clk
: in std_logic;
reset
: in std_logic;
PSR_mSeq : in std_logic_vector(4 downto 0);
MSTS_mSeq : in std_logic_vector(3 downto 0);
INTS
: in std_logic;
D_Bus_in : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
RW
: out std_logic;
DST
: out std_logic_vector(2 downto 0);
DSA
: out std_logic_vector(4 downto 0);
SRC
: out std_logic_vector(2 downto 0);
SB
: out std_logic_vector(4 downto 0);
FromPC : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
FromSP : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Const_SB : out std_logic_vector(4 downto 0);
SHA
: out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
SRC2
: out std_logic_vector(1 downto 0);
SRC3
: out std_logic_vector(1 downto 0);
SF
: out std_logic;
MA
: out std_logic_vector(1 downto 0);
MB
: out std_logic_vector(1 downto 0);
MD
: out std_logic;
FS
: out std_logic_vector(4 downto 0);
INACK
: out std_logic;
EnMSTS : out std_logic;
LoadPSR : out std_logic;
EnZ
: out std_logic;
EnN
: out std_logic;
EnC
: out std_logic;
EnV
: out std_logic;
Replace : out std_logic;
IRen
: out std_logic;
MW
: out std_logic;
EnIVAD
: out std_logic
);
end Control_Unit;
architecture struct of Control_Unit is
signal IRout : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);

217

218

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κώδικας VHDL

signal IRen_sgn : std_logic;
signal PCoutInc : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal PCin : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal CP : std_logic_vector(1 downto 0);
signal PCout : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal SP_int : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal SPin : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal ST : std_logic_vector(2 downto 0);
signal SPout : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal Sh_Rot_op : std_logic;
signal MODE_S_sgn : std_logic_vector(3 downto 0);
signal S_MODE_sgn : std_logic_vector(3 downto 0);
signal muxMODE_Sout : std_logic_vector(3 downto 0);
signal MO : std_logic_vector(3 downto 0);
signal dec_out : std_logic_vector(0 to 15);
signal CROMout : std_logic_vector(31 downto 0);
signal MO0,MO1,MO2,MO3,MO4,MO5,MO6,MO7,MO8,MO9,
MO10,MO11,MO12,MO13,MO14,MO15:std_logic;
signal RWC : std_logic;
signal RWE : std_logic;
signal MROMmSeq : std_logic_vector(7 downto 0);
signal CARROM : std_logic_vector(7 downto 0);
signal MM : std_logic_vector(1 downto 0);
signal MR : std_logic_vector(2 downto 0);
signal SF_sgn : std_logic;
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begin
IR :
Load_register_16_en_asynch port map( clk, reset, D_Bus_in, IRen_sgn,
IRout );
PC_reg :
load_register_16_en_asynch port map( clk, reset, PCin, CP(0),

PCout );

PCoutInc <= PCout+1;
muxPC:
mux2to1_16 port map ( PCoutInc, D_Bus_in, CP(1), PCin );
SP_reg : register_SP port map( clk, reset, SPin,
SP_int <= SPout+1 when ST(2)='1' else
SPout-1;

ST(0),

SPout );

muxSP:
mux2to1_16 port map ( SP_int, D_Bus_in, ST(1), SPin );
MODE_S_sgn <= IRout(9 downto 6);
S_MODE_sgn <= '0' & IRout(8 downto 7) & IRout(9);
Sh_Rot_op <= (NOT IRout(15)) AND IRout(14) AND IRout(13);
muxMODE_S:
mux2to1_4 port map
( MODE_S_sgn, S_MODE_sgn, Sh_Rot_op, muxMODE_Sout );
Instruction_Decoder :
Instr_Decoder port map (
Op5_3
=> IRout(15 downto 13),
Op3_0
=> IRout(13 downto 10),
MODE_S => muxMODE_Sout,
MM
=> MM,
MR
=> MR,
TOmSeq => MROMmSeq
);
My_MicroSequencer:
MicroSequencer port map (
clk
=> clk,
reset
=> reset,
PSR_mSeq => PSR_mSeq,
MSTS_mSeq => MSTS_mSeq,
INTS
=> INTS,
NA
=> CROMout(11 downto 4),
MS
=> CROMout(26 downto 23),
PS
=> CROMout(27),
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LS
=> CROMout(28),
MC
=> CROMout(30 downto 29),
FromMapRom => MROMmSeq,
RWE
=> RWE,
ToContrRom => CARROM
);
ControlROM :
Control_ROM port map (
ROM_in
=> CARROM,
ROM_out => CROMout
);
MO_Decoder : decoder4to16 port map (MO,dec_out);
MO0<=dec_out(0);
MO3<=dec_out(3);
MO6<=dec_out(6);
MO9<=dec_out(9);
MO12<=dec_out(12);
MO15<=dec_out(15);
MO

MO1<=dec_out(1);
MO4<=dec_out(4);
MO7<=dec_out(7);
MO10<=dec_out(10);
MO13<=dec_out(13);

MO2<=dec_out(2);
MO5<=dec_out(5);
MO8<=dec_out(8);
MO11<=dec_out(11);
MO14<=dec_out(14);

<= CROMout(3 downto 0);

INACK <= MO1;
IRen_sgn <= MO4;
MW
<= MO2 OR MO9;
CP(1) <= MO3;
CP(0) <= MO3 OR MO4 OR MO5;
ST(2) <= MO10;
ST(1) <= MO7;
ST(0) <= MO7 OR MO8 OR MO9 OR MO10;
LoadPSR <= MO6;
EnZ <= MO11 OR MO12 OR MO13 OR MO14 OR MO6;
EnN <= MO6 OR MO12 OR MO14;
EnC <= MO6 OR MO11 OR MO12 OR MO13;
EnV <= MO6 OR MO12;
Replace <= MO11;
EnMSTS <= MO15 OR MO11 OR MO12 OR SF_sgn;
RWC
RW

<= NOT(MO2 OR MO3 OR MO4 OR MO6 OR MO7 OR MO9);
<= RWE AND RWC;

SF_sgn
SF

<= CROMout(31);
<= CROMout(31);

MM
MR

<= CROMout(28 downto 27);
<= CROMout(26 downto 24);

DSA

<= CROMout(23 downto 19);
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<= CROMout(18 downto 14);

Const_SB <= CROMout(18 downto 14);
SHA <= "000000000000" & IRout(6 downto 3);
MA
MB
MD
FS

<= CROMout(13 downto 12);
<= CROMout(11 downto 10);
<= CROMout(9);
<= CROMout(8 downto 4);

FromPC <= PCout;
FromSP <= SPout;
DST <= IRout(2 downto 0);
SRC <= IRout(5 downto 3);
SRC2 <= IRout(7 downto 6);
SRC3 <= IRout(9 downto 8);
IRen <= IRen_sgn;
EnIVAD <= CP(1) AND CROMout(9) AND (NOT CROMout(12))
AND (NOT CROMout(13));
end struct;
Π.47 D flip-flop ∆ιέγερσης Θετικού Μετώπου µε Σύγχρονη είσοδο µηδενισµού
(Dff_synch_reset )

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Dff_synch_reset is
port ( clock : in std_logic;
reset : in std_logic;
ff_in : in std_logic;
load_ff : in std_logic;
ff_out : out std_logic
);
end Dff_synch_reset;
architecture behavior of Dff_synch_reset is
begin
process (Clock)
begin
if rising_edge(Clock) then
if reset='1' then
ff_out<='0';
elsif load_ff='1' then

222

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κώδικας VHDL

end if;
end process;
end behavior;

end if;

ff_out<=ff_in;

Π.48 Μονάδα Αναγνώρισης Εξωτερικών ∆ιακοπών ( Ext_Int_module )

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
entity Ext_Int_module is
port (
Clock
: in std_logic;
Reset
: in std_logic;
INTS
: in std_logic;
INACK
: in std_logic;
EI_in
: in std_logic;
IntAck
: out std_logic
);
end Ext_Int_module;
architecture struct of Ext_Int_module is
signal IntAck_int_sgn : std_logic;
signal ff_reset : std_logic;
signal INTS_int_sgn : std_logic;
begin
Interrupt_ff :
Dff_synch_reset port map(

clock => Clock,
reset => ff_reset,
ff_in => '1',
load_ff => INTS,
ff_out => INTS_int_sgn
);

IntAck_int_sgn <= INACK AND EI_in AND INTS_int_sgn;
ff_reset <= IntAck_int_sgn OR Reset;
IntAck <= IntAck_int_sgn;
end struct;
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Π.49 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ( CPU_without_M )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
entity CPU_without_M is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
Clock
: in std_logic;
Master_Reset: in std_logic;
FromIO : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
INTS
: in std_logic;
M_Data_in : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
MW
: out std_logic;
IntAck : out std_logic;
Data_Out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Addr_Out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end CPU_without_M;
architecture struct of CPU_without_M is
signal PSR_mSeq_sgn : std_logic_vector(4 downto 0);
signal MSTS_mSeq_sgn : std_logic_vector(3 downto 0);
signal D_Bus_sgn

: std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);

signal RW_sgn

: std_logic;

signal DST_sgn

: std_logic_vector(2 downto 0);

signal DSA_sgn

: std_logic_vector(4 downto 0);

signal SRC_sgn

: std_logic_vector(2 downto 0);

signal SB_sgn

: std_logic_vector(4 downto 0);

signal FromPC_sgn

: std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);

signal FromSP_sgn

: std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);

signal Const_SB_sgn : std_logic_vector(4 downto 0);
signal SHA_sgn

: std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);

signal SRC2_sgn

: std_logic_vector(1 downto 0);

signal SRC3_sgn

: std_logic_vector(1 downto 0);
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signal SF_sgn

: std_logic;

signal MA_sgn

: std_logic_vector(1 downto 0);

signal MB_sgn

: std_logic_vector(1 downto 0);

signal MD_sgn

: std_logic;

signal FS_sgn

: std_logic_vector(4 downto 0);

signal INACK_sgn

: std_logic;

signal EnMSTS_sgn

: std_logic;

signal LoadPSR_sgn : std_logic;
signal EnZ_sgn

: std_logic;

signal EnN_sgn

: std_logic;

signal EnC_sgn

: std_logic;

signal EnV_sgn

: std_logic;

signal Replace_sgn : std_logic;
signal IRen_sgn
signal MW_sgn

: std_logic;
: std_logic;

signal Data_in_sgn : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal Data_out_sgn : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal Addr_out_sgn : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal M_Data_out_sgn : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal EnIVAD_sgn

: std_logic;

begin
CISC_Control_Unit :
Control_Unit port map (
clk
=> Clock ,
reset
=> Master_Reset ,
PSR_mSeq => PSR_mSeq_sgn,
MSTS_mSeq => MSTS_mSeq_sgn,
INTS
=> INTS,
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D_Bus_in
RW
DST
DSA
SRC
SB
FromPC
FromSP
Const_SB
SHA
SRC2
SRC3
SF
MA
MB
MD
FS
INACK
EnMSTS
LoadPSR
EnZ
EnN
EnC
EnV
Replace
IRen
MW
EnIVAD
);

=> D_Bus_sgn,
=> RW_sgn,
=> DST_sgn,
=> DSA_sgn,
=> SRC_sgn,
=> SB_sgn,
=> FromPC_sgn,
=> FromSP_sgn,
=> Const_SB_sgn,
=> SHA_sgn,
=> SRC2_sgn,
=> SRC3_sgn,
=> SF_sgn,
=> MA_sgn,
=> MB_sgn,
=> MD_sgn,
=> FS_sgn,
=> INACK_sgn,
=> EnMSTS_sgn,
=> LoadPSR_sgn,
=> EnZ_sgn,
=> EnN_sgn,
=> EnC_sgn,
=> EnV_sgn,
=> Replace_sgn,
=> IRen_sgn,
=> MW_sgn,
=> EnIVAD_sgn

CISC_Datapath :
Datapath port map (
clk
=> Clock ,
reset
=> Master_Reset ,
RW
=> RW_sgn,
DST
=> DST_sgn,
DSA
=> DSA_sgn,
SRC
=> SRC_sgn,
SB
=> SB_sgn,
FromPC => FromPC_sgn,
FromSP => FromSp_sgn,
Const_SB => Const_SB_sgn,
SHA
=> SHA_sgn,
SRC2
=> SRC2_sgn,
SRC3
=> SRC3_sgn,
M_data_in => Data_In_sgn,
SF
=> SF_sgn,
MA
=> MA_sgn,
MB
=> MB_sgn,
MD
=> MD_sgn,
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FS
=> FS_sgn,
EnMSTS => EnMSTS_sgn,
LoadPSR => LoadPSR_sgn,
EnZ
=> EnZ_sgn,
EnN
=> EnN_sgn,
EnC
=> EnC_sgn,
EnV
=> EnV_sgn,
Replace => Replace_sgn,
IRen
=> IRen_sgn,
D_Bus_out
=> D_bus_sgn,
Data_out
=> Data_out_sgn,
Addr_out
=> Addr_out_sgn,
PSR_mSeq => PSR_mSeq_sgn,
MSTS_mSeq => MSTS_mSeq_sgn
);
Data_Out <= Data_out_sgn ;
Addr_Out <= Addr_out_sgn ;
External_Interrupt_Configuration :
Ext_Int_module port map(
Clock
=> Clock,
Reset
=> Master_Reset,
INTS
=> INTS,
INACK => INACK_sgn,
EI_in
=> PSR_mSeq_sgn(4),
IntAck => IntAck
);
MW <= MW_sgn;
M_Data_out_sgn <= M_Data_in;
MuxIO : mux2to1_16 port map
( M_Data_out_sgn, FromIO, EnIVAD_sgn, Data_In_sgn );

end struct;

Π.50 Ο Επεξεργαστής ( CISC_CPU )
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use work.CISC_CPU_components.all;
entity CISC_CPU is
generic (bus_length:integer:=16);
port (
Clock
: in std_logic;
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Master_Reset: in std_logic;
FromIO : in std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
INTS
: in std_logic;
IntAck : out std_logic;
Data_Out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
Addr_Out : out std_logic_vector(bus_length-1 downto 0)
);
end CISC_CPU;
architecture struct of CISC_CPU is
signal M_Data_sgn : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal MW_sgn : std_logic;
signal Data_sgn : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
signal Addr_sgn : std_logic_vector(bus_length-1 downto 0);
begin
CISC_CPU_without_Memory_M:
CPU_without_M port map(
Clock
=> Clock,
Master_Reset => Master_Reset,
FromIO
=> FromIO,
INTS
=> INTS,
M_Data_in
=> M_Data_sgn,
MW
=> MW_sgn,
IntAck
=> IntAck,
Data_Out
=> Data_sgn,
Addr_Out
=> Addr_sgn
);
Instruction_Data_Memory_M:
Memory_M port map(
Data_in => Data_sgn,
Addr_in => Addr_sgn,
Clk
=> Clock,
MW
=> MW_sgn,
Data_out => M_Data_sgn
);
Data_Out <= Data_sgn;
Addr_Out <= Addr_sgn;
end;
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