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DSP raèunalnik in packet-radio vo-
zli�èe SuperVozelj sta oba zasnovana
na mikroprocesorju MC68010. Mikro-
procesor MC68010 ni ravno naj-
novej�i izdelek, saj so ga izdelali �e
pred veè kot 10 leti. Lastnosti obeh
naprav bi se dalo seveda izbolj�ati
brez veèjih predelav in brez nove
programske opreme z uporabo no-
vej�ih predstavnikov iz iste dru�ine
mikroprocesorjev Motorola 68000.

Prva predstavnika dru�ine 68000
sta bila MC68000 in MC68008.
MC68000 je bil sploh prvi pravi 16-
bitni mikroprocesor in se je pojavil
na tr�i�èu �e leta 1978. Ker je bil
glede na zmogljivosti tedanjih pom-
nilnikov MC68000 prevelik, so kmalu
izdelali �e zmanj�ano izvedbo
MC68008 z 8-bitnim zunanjim vodi-
lom in omejenim naslovnim prosto-
rom. Kljub temu se je MC68000 uvel-
javil v �tevilnih industrijskih napra-

vah, MC68008 pa poznamo iz Sin-
clair QL raèunalnika. Oba, MC68000
in MC68008, sta izdelana v NMOS
tehnologiji, danes pa dobimo tudi
CMOS izvedbo MC68HC000.

MC68010 je pravzaprav le iz-
bolj�ana inaèica MC68000. Vgrajen je
v povsem enako ohi�je (DIL s 64
no�icami oziroma PGA z 68 no�i-
cami) z enakim razporedom no�ic in
ga lahko kar vtaknemo v podno�je,
kjer je prej deloval MC68000.
MC68010 je sicer nekoliko hitrej�i od
MC68000, ker se marsikateri ukaz
izvr�i v manj taktnih ciklih kot pa pri
MC68000, ter vsebuje �e dodaten
register VBR, ki omogoèa prestav-
ljanje tabele izjem na poljubno mesto
v pomnilniku. CMOS izvedbe
MC68010 �al niso izdelali.

Veèji skok predstavlja naslednji
èlan MC68020. MC68020 ima popol-
no 32-bitno naslovno in podatkovno

vodilo ter izpopolnjen nabor ukazov,
ki se izvr�ijo v manj taktnih ciklih.
Tudi dostop do vodila je hitrej�i in
traja le tri taktne cikle namesto �tirih
ciklov pri MC68000/08/10, razen
tega pa vsebuje MC68020 �e hitri
notranji predpomnilnik za ukaze (256
bajtov). Tudi taktna frekvenca lahko
gre do 25MHz oziroma dvakrat veè
kot pri MC68010. MC68020 je iz-
delan v me�ani tehniki CMOS in
NMOS v istem integriranem vezju.

Zamenjava MC68010 (ali MC68000)
z novej�im MC68020 ni ravno pre-
prosta. MC68020 sicer zna izvr�evati
vse ukaze svojih predhodnikov, upo-
rablja pa nekoliko drugaène signale
na vodilu in je vgrajen v PGA ohi�je
(oznaka RC) s 112 no�icami. Za vgra-
dnjo MC68020 v napravo, ki je bila
naèrtovana za MC68010 ali
MC68000 (ali celo MC68008), zato
potrebujemo primernega "pajka", ki
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ga vtaknemo v 64-polno podno�je
starega mikroprocesorja, sam "pajek"
pa vsebuje razen podno�ja za
MC68020 �e vse potrebne sestavne
dele za prilagoditev razliènih signa-
lov na vodilu.

Elektrièni naèrt pajka za vgradnjo
MC68020 v DSP raèunalnik ali Su-
perVozelj je prikazan na sliki 1. Vezje
pajka vsebuje predvsem kopico
zaporednih du�ilnih uporov na skoraj
vseh izhodih vezja MC68020. Du�ilni
upori so potrebni zaradi razmeroma
velikega presluha na dvostranskih
plo�èicah in vodilu DSP raèunalnika
oziroma SuperVozlja. Du�ilni upori
imajo vrednost 330ohm (26 uporov)
za naslovno vodilo in FC signale,
220ohm za podatkovno vodilo (16
uporov) in 150ohm (5 uporov) za
upravne signale.

MC68020 je kot vsi sodobni mikro-
procesorji prvenstveno namenjen za
vgradnjo na �tirislojna in veèslojna
tiskana vezja, kjer lahko z notranjimi
kovinskimi ravninami znatno ome-
jimo presluh in zni�amo parazitne
induktivnosti, kar edino omogoèa de-
lovanje mikroraèunalnika s taktnimi
frekvencami nad 20MHz. V ta namen
ima MC68020 kar 23 no�ic za na-
pajanje: 13 no�ic za maso (GND) in
10 no�ic za +5V (Vcc).

Na obstojeèem vodilu DSP raèu-
nalnika ali SuperVozlja zato ne
moremo izkoristiti polne zmoglivosti
MC68020, vendar je kljub poèa-
snemu vodilu MC68020 �e vedno
dvakrat hitrej�i od starega MC68010.
Vi�jo hitrost omogoèata predpom-
nilnik in izvr�evanje ukazov ter do-
stop do vodila v manj taktnih ciklih.

Pri vi�ji taktni frekvenci in podat-
kovnem vodilu �irine 32 bitov bi bil
seveda MC68020 petkrat do desetkrat
hitrej�i od svojega predhodnika
MC68010.

Novost pri MC68020 je tudi vodilo
z dinamièno nastavljivo �irino.
MC68020 lahko hkrati uporablja po-
mnilnike �irine 8, 16 in 32 bitov. Pri
vsakem dostopu do pomnilnika kr-
mili MC68020 naslovno in po-
datkovno vodilo enostavno tako, kot
da bi bil pomnilnik �irine 32 bitov.
Pomnilnik odgovori z dvema si-
gnaloma DSACK0 in DSACK1 (ki
nadome�èata DTACK pri
MC68000/08/10) in z njima sporoèi
nazaj svojo �irino. V primeru o�jega
pomnilnika �irine samo 16 ali 8 bitov
bo MC68020 ponovil dostop do pom-
nilnika in pri tem uporabljal le del
podatkovnega vodila D16-D31 (16-
bitni pomnilnik) oziroma D24-D31 (8-
bitni pomnilnik).

Ker zna MC68010 (ali MC68000)
delati le s 16-bitnim podatkovnim
vodilom, je DTACK vodila povezan v
pajku na vhod DSACK1 mikro-
procesorja MC68020, vhod DSACK0
pa je povezan v neaktivo stanje
(+5V). Na obstojeèem vodilu DSP
raèunalnika ali SuperVozlja lahko
seveda uporabljamo le polovico po-
datkovnega vodila MC68020, to je
D16-D31. Druga polovica podat-
kovnega vodila (D0-D15) ostane ne-
povezana.

Kljub velikemu �tevilu prikljuèkov
ohi�ja MC68020 je potrebno deko-
dirati upravne signale za pomnilnike
�irine 16 ali 32 bitov, saj lahko
MC68020 tudi v 32-bitni pomnilnik
vpi�e le en sam bajt podatkov. V
primeru 16-bitnega podatkovnega vo-
dila sestavimo signala UDS in LDS iz
upravnih signalov DS, SIZ0, SIZ1 ter
naslova A0. V ta namen vsebuje
pajek vezje 74HC10 in dva tran-
zistorja BF199. Schottky diodi
HP2811 (1N5712) prepreèujeta, da bi
pri�la tranzistorja BF199 v zasièenje
in tako pospe�ujeta izklop tranzis-
torjev.

MC68020 se razlikuje od svojih
predhodnikov tudi po tem, da ne
vsebuje veè krmilnih vezij za stare 8-
bitne vmesnike dru�ine 6800.
MC68020 in drugi novej�i èlani dru-
�ine 68000 zato nimajo veè signalov
VPA, E in VMA. Enostavno pro�enje
prekinitvenih podprogramov omogo-
èa vhod AVEC, ki nadome�èa vhod
VPA pri MC68000/08/10.

Pri uporabi pajka za MC68020 je
treba predelati vezja DSP raèu-
nalnika oziroma SuperVozlja tako, da
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uporabljajo vhod VPA, zdaj AVEC, le
�e za pro�enje prekinitev. Od vseh
opisanih enot v CQ ZRS uporabljata
VPA le CPU plo�èa in pekaè za
EPROMe. V obeh primerih uporablja
VPA le vzporedni vmesnik

uPD71055. Poskusi so pokazali, da so
vsa vezja uPD71055 dovolj hitra, da
lahko na teh plo�èicah enostavno
preve�emo VPA signal na DTACK. V
popravljeni CPU plo�èi (glej CQ ZRS
3/95) je no�ica 12 vezja 74HC05 �e

prevezana na DTACK.
Tudi delovanje signalov HALT in

RESET je nekoliko spremenjeno pri
MC68020. MC68000/08/10 se re-
setirajo tako, da gresta RESET in
HALT hkrati na maso, za resetiranje
MC68020 pa zado�èa �e sam signal
RESET. No�ica HALT MC68020 je
povezana na +5V preko upora
3.3kohm, no�ica HALT na podno�ju
MC68010 pa ostane nepovezana.

Pajek za MC68020 je izdelan na
dvostranskem tiskanem vezju z iz-
merami 90mmX75mm. Gornja stran
tiskanine je prikazana na sliki 2,
spodnja stran tiskanine pa na sliki 3.
Ohi�je in oznaèevanje no�ic vezja
MC68020RC je prikazano na sliki 4.
Pozor! Pogled na no�ice vezja je od
spodaj, se pravi, kot nekoè pri
elektronkah, in ne od zgoraj, kot smo
vajeni pri veèini integriranih vezij.

Razporeditev sestavnih delov na
tiskanini pajka je prikazana na sliki
5. Na pajku so name�èeni tudi trije
100nF kondenzatorji med +5V na-
pajanjem in maso. Na tiskanini pajka
so sicer povezana vsa +5V napajanja
(Vcc) in vse mase (GND) na obeh
podno�jih MC68020 in MC68010, saj
ravno induktivnost napajalnih
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vodnikov najbolj omejuje taktno
frekvenco mikroprocesorja.

Pajek je predviden za vgrad-
njo v 64-polno DIL podno�je
mikroprocesorja MC68010 (ali
MC68000). 64-polno DIL pod-
no�je je dovolj veliko, da tiska-
nina pajka ne potrebuje dodatne
mehanske pritrditve. Na tiska-
nino pajka moramo seveda pri-
spajkati s spodnje strani vseh 64
no�ic, ki se vtaknejo v 64-polno
DIL podno�je. Za PGA podno�je
opisani pajek ni primeren in bi
bilo treba izdelati povsem dru-
gaèno tiskanino. 68-polno PGA
podno�je je verjetno tudi pre-
majhno, da bi samo nosilo
celotnega pajka.

Podobnega pajka bi lahko iz-
delali tudi za mikroprocesor
MC68008 z 8-bitnim vodilom. V
tem sluèaju bi uporabili le èe-
trtino podatkovnega vodila D24-
D31 ter signala DS in A0 tak�na,
kakr�na sta. DTACK gre seveda
na DSACK0, DSACK1 pa bi po-
vezali na +5V. DIL izvedba
MC68008 v 48-polnem ohi�ju pa

uporablja nekoliko drugaène si-
gnale za DMA (nima signala
BGACK, signala BR in BG pa
imata drugaèen èasovni potek).

Poskusi s tremi izdelanimi paj-
ki (prvi poskusni wire-wrap in
dva na pravi dvostranski tiska-
nini) so pokazali, da 16MHz
izvedba MC68020 lahko dela
tudi s taktom do 20MHz pri
uporabi pomnilnika na CPU plo-
�èi. Vodilo seveda znatno upo-
èasni delovanje mikroprocesor-
ja. Gornja meja za zanesljivo
delovanje DSP raèunalnika z
dolgim vodilom (8 vtiènic) zna�a
okoli 12MHz oziroma skoraj isto
kot s starim MC68010. Pri istem
taktu pa je izvajanje istih pro-
gramov skoraj dvakrat hitrej�e
na novej�em MC68020 z vklju-
èenim predpomnilnikom, kar se
�e posebno pozna pri pisanju in
risanja po zaslonu.

Pri mikroprocesorju MC68020
lahko programsko vkljuèimo ali
izkljuèimo notranji predpomnil-
nik (cache). Po RESETu je pred-
pomnilnik izkljuèen. Vkljuèimo

ga z vpisom v ustrezni register
(CACR). Nekateri programi na
DSP raèunalniku v tem sluèaju
ne krmilijo veè pravilno ne-
katerih vmesnikov, zato si je
smiselno pripraviti dva kratka
programèka, s katerima lahko po
�elji vkljuèimo oziroma iz-
kljuèimo predpomnilnik vsaj do
tedaj, dokler ne bo vsa pro-
gramska oprema na DSP raèu-
nalniku prilagojena hitrej�emu
mikroprocesorju.

Motnje na vodilu in s tem
omejitev hitrosti so �e huj�e v
SuperVozlju zaradi prisotnosti
DMA vmesnika, ki tudi sam
upravlja z vodilom. Pajek z
MC68020 deluje zanesljivo ne-
kje do taktne frekvence 10MHz
pri taktni frekvenci DMA vezja
8MHz. Kljub temu je Super-
Vozelj znatno hitrej�i z novim
mikroprocesorjem MC68020. Pri
bodoèih izvedbah SuperVozlja
bi bilo zato smiselno izdelati
bolj�e vodilo oziroma vodilo
povsem izloèiti.
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