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Komórka jednorodnej struktury macierzowej

Dziedziną wynalazku jest automatyka i technika
obliczeniowa, natomiast przedmiotem' wynalazku
jest komórka jednorodnej struktury macierzysrtej.
Wynalazek może być zastosowany przy konstruo¬
waniu elektronicznych maszyn cyfrowych, zbudo¬
wanych z wykorzystaniem zunifikowanych i spe¬
cjalnych sitruktur jednorodnych.

Ze znanych rozwiązań najbardziej zbliżonym do
przedmiotu wynalazku rozwiązaniem technicznym
jest komórka jednorodnej struktury macierzowej,
opisano w świadectwie autorskim, wydanym w
ZSRR za numerem 395 832. Znana jednorodna ko¬
mórka macierzowa zawiera przerzutnik RS z lo¬
gicznymi elementami wejściowymi I, połączonymi
z łączem informacyjnym zapisu i łączem adreso¬
wym. Wyjście przerzutnika RS jest dołączone do
wyjściowych elementów logicznych I, realizują¬
cych wymaganą funkcję, które to wyjściowe ele¬
menty logiczne I są połączone z drugim łączem
informacyjnym odczytu.

Aby dokonać zapisu informacji w komórce jed¬
norodnej struktury macierzowej, należy doprowa¬
dzić sygnał jedynkowy do łącza adresowego, a sy¬
gnał zapisu do wejścia sterującego komórki. Ten
sygnał powoduje zapisanie w komórce informacji
z łącza informacyjnego zapisu. Na łączu informa¬
cyjnym odczytu przy doprowadzeniu sygnału od¬
czytu pojawi się sygnał, odpowiadający zadanej
funkcji logicznej.

Znana komórka wymaga istnienia osobnych łącz

10

15

20

25

informacyjnych do odczytu i zapasu informacji. To
utrudnia konstruowanie wieloelementowych macie¬
rzy zbudowanych z komórek, zrealizowanych we¬
dług znanego rozwiązania technicznego, czyni ste¬
rowanie taką macierzą bardzo skomplikowanym,
ogranicza klasę realizowanych przez macierz funk¬
cji. Poza tym znana komórka ma jedno wejście
informacyjne i jedno wyjście, co pozwala prowa¬
dzić przekazywanie informacji tylko w jednym
kierunku.

Celem wynalazku jest rozszerzanie możliwości
funkcjonalnych komórki jednorodnej struktury ma¬
cierzowej i zwiększenie szybkości realizacji zada¬
nej funkcji.

Natomiast zadaniem wynalazku jest zaprojekto¬
wanie komórki jednorodnej struktury macierzowej,
która umożliwiłaby zapisywanie i odczytywanie
informacji iz tych samych łącz informacyjnych
i przekazywanie informacji jednocześnie w kilku
kierunkach.

Zadanie zostało zrealizowane w wyniku zapro¬
jektowania komórki jednorodnej struktury macie¬
rzowej, wykonanej w układzie przerzutnika połą¬
czonego z łączami informacyjnymi i adresowymi
zapisu i odczytu.

Zgodnie z wynalazkiem komórka zrealizowana
jest w układzie przerzutnika D, do którego wyj¬
ścia są dołączone równolegle wejścia informacyjne
elementów logicznych I — NIE, których liczba
równa jest liczbie wejść informacyjnych przerzut-
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nika D. Wejście sterujące każdego elementu I —
Nie jest dołączone do jednego z łączy adresowych
odczytu, a wyjście każdego z elementów logicz¬
nych I — NIE jest dołączone do jednego z wejść
informacyjnych przerzutnika D, którego wejścia
sterujące są dołączone do odpowiednich łącz adre¬
sowych zapisu..

Korzystnym jest, gdy wejścia sterujące prze¬
rzutnika D są połączone z łączami adresowymi za¬
pisu poprzez inwertery kompensujące. Pozwala to
na zwiększenie współczynnika:zgrupowania według
komórce jednorodnej struktury macierzowej.

Korzystnym jest również, gdy w rozwiązaniu
technicznym według wynalazku zapewnia się przy
tym możliwość grupowania wyjść elementów lo¬
gicznych, I — NIE.

Istota rozwiązania technicznego według wyna¬
lazku jest bliżej wyjaśniona w przykładzie reali¬
zacji wynalazku w oparciu o załączony rysunek,
przedslawiający schemat blokowy komórki jedno¬
rodnej struktury macierzowej według wynalazku.

Komórka 1 jednorodnej struktury macierzowej,
przedstawiona na załączonym rysunku, ma wejścia
informacyjne 2 dołączone do łącz informacyj¬
nych 3, wejścia sterujące 4 zapisu dołączone do
łącz adresowych 5 zapisu, oraz wejścia sterujące 6
odczytu dołączone do łącz adresowych 7 odczytu.
Komórka 1 zrealizowana jest w układzie przerzut¬
nika 8 typu D, który jest zbudowany z elementów
logicznych I — NIE 9, 10. Wyjście każdego z tych
elementów logicznych I — NIE 9, 10 jest połą¬
czone z jednym wejściem drugiego elementu lo-

""^ gicznego. Drugie wejścia elementów logicznych I —
iNIE 9, 10 są połączone z wyjściami odpowiednich

-cementów logicznych LU&—NIE 11, 11. Wejście
każdego z tych elementów logicznych LUBANIE
11, 12 jest połączone z wyjściem odpowiedniego
elementu logicznego I 13, 14. Pierwsze wejścia
elementów logicznych I 13 są połączone z pierw¬
szymi wejściami elementów logicznych I 14 i sta¬
nowią wejścia stertujące przerzutnika 9 typu D.
Mogą one być dołączone bezpośrednio do łącz adre¬
sowych 5 zapasu.

Jednakie celowym jest dołączać wejścia steru¬
jące przerzutnika D 8 do łącz adresowych 5 za¬
pisu poprzez inwertery kompensujące 15, jak to
pokazano na rysunku. Parametry kiwerterów kom¬
pensujących 15 są dobierane w ten sposób, aby
potencjał na ich wyjściach był mniejszy od po¬
tencjału na wyjściach elementów logicznych 16
$—NIEL

Drugie wejścia elementów logicznych I 14 są
Hałącjjone do wyjścia elementów logicznych LUB¬
NIE li.

Elementy logiczne I—NIE 16, których liczba rów¬
na jest liczbie wejść informacyjnych przerzutnika
typu D 8, wykonane są tak, iż zapewniono możli¬
wość ich grupowania od strony 'wyjść, na przykład
według zasady logiki tranzystorowo-tranzystorowej

ifTIŁ) o otwartych wyjściach kolektorowych.
Wejścia informacyjne elemmtów logicznych I—

NIE 16 są dołączone równolegle do wyjścia prze¬
rzutnika typu D 8. Wejście sterujące każdego z nich
jest dołączone do jednego z łącz adresowych 7 od-

czytu. Wyjścia elementów^ logicznych I—NIE 16 są
połączone z odpowiednimi drugimi wejściami ele¬
mentów logicznych I 13. Te drugie wejścia są
wejściami informacyjnymi przerzutnika typu D 8.

5 Liczba wejść informacyjnych 2 komórki 1 może
być różna w zależności od rozwiązanego zadania.
W konkretnym przykładzie realizacji wynalazku
przedstawiono komórkę 1, która ma trzy wejścia
informacyjne 2 trzy wejścia sterujące 4 zapisu

io i trzy wejścia sterujące 6 odczytu i która jest
przedstawiona jako współpracująca z trzema łącza¬
mi informacyjnymi 3, trzema łączami adresowy¬
mi 5 zapisu i trzema łączami adresowymi 7 od¬
czytu.

15 Komórka jednorodnej struktury macierzowej
pracuje w sposób następujący. t

Przy doprowadzeniu z łącza adresowego 5' za¬
pisu sygnałów zapisu do jednego lub do kilku
wejść sterujących 4 zapisu komórki 1, sygnały te

20 przechodzą przez odpowiednie inwertery kompen¬
sujące 15 i umożliwiają doprowadzenie informacji
z odpowiednich łącz informacyjnych 3 do odpo¬
wiednich wejść informacyjnych przerzutnika D 8.

Ta informacja zostaje zapamiętana w przerzut-
25 niku D 8, przy czym, jeżeli zapis dokonywany był

od razu z kilku wejść informacyjnych 2, wówczas
przerzutnik typu D 8 zapamiętuje informację od¬
powiadającą operacji logicznep LUB.

W celu odczytania informacji, zapisanej w ko-
30 morce 1 jednorodnej struktury macierzowej, wy¬

starczy doprowadzić sygnał odczytu jednym lub
kilkoma łączami 7 odczytu do wejść odpowiednich
elementów logicznych I—NIE 16. Przy tym do od¬
powiednich łącz informacyjnych 3 wyjściami (wej-

35 ściami informacyjnymi i) doprowadza się sygnał,
odpowiadający zawartości przerzutnika typu D 8.
Zawartość przenzutnika typu D 8 może być wy¬
prowadzona jednocześnie na wszystkie łącza infor¬
macyjne 8, z których to łącz z jednego z nich in-

40 formacja ta była zapisana w komórce 1.
Komórka 1 według wynalazku umożliwia kon¬

struowanie macierzy o jednorodnej strukturze,
w których to macierzach jedno wejście (wyjście)
każdej komórki 1 macierzy jest dołączone do jed-

45 nego z łącz informacyjnych 3. Zapewnia się to
dzięki zastosowaniu elementów logicznych I—NIE
16, wykonanych tak, iż zapewniono możliwość ich
grupowania od strony wyjść. W takiej macierzy
przy doprowadzeniu sygnału odczytu z łącz adre-

50 sowych 7 odczytu do wejść sterujących 6 odczytu
komórek 1 na odpowiednich łączach informacyj¬
nych 3 pojawia się informacja, odpowiadająca ope¬
racji logicznej I. Załączenie inwerterów kompen¬
sujących 1S miedzy łączami adresowymi 5 i wej-

55 ściami sterującymi przerzutnika typu D 8, pozwala
skompensować prądy, pobierane przez wejścia in¬
formacyjne przerzutnika D 8.

Zapewnia się to dzięki temu, że potencjał na
wyjściu inwertera kionpensująoego 15 jest znacz-

60 nie mniejszy od potencjału na wyjściu elementu
logicznego I—WIE lt, a więc również na wejściu
informacyjnym przerzutnika typu D 8. Następuje
taki rozdział prądów na wejściu elementu logicz¬
nego 13, iż pobór prądu z łącza informacyjnego 3

65 jest znacznie mniejszy niż z wyjścia inwertora
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kompensującego 15. Dzięki temu do łącz informa¬
cyjnych 3 można dołączać znacznie więcej komó¬
rek 1, co zwiększa możliwości funkcjonalne ma¬
cierzy. Przetwarzanie informacji jest dokonywane
w procesie przekazywania informacji łączami in¬
formacyjnymi 3 z jednej komórki 1 do drugiej
komórki 1 lub przy jednoczesnej pracy kilku ko¬
mórek 1.

Zastosowanie elementów logicznych I—NIE 16
stwarza warunki do zwiększenia możliwości funk¬
cjonalnych komórek jednorodnej struktury macie¬
rzowej, ponieważ przy załączaniu tych komórek
w układzie macierzowym powstała możliwość pra¬
cy z niezależnymi łączami informacyjnymi, stero¬
wanymi autonomicznie, to znaczy powstała możli¬
wość prowadzenia zapisywania i odczytywania in¬
formacji z jednych i tych -samych komórek macie¬
rzy jednocześnie w kilku kierunkach, co prowadzi
poza tym do uproszczenia macierzy, do zwiększenia
szybkości realizacji zadanej ^funkcji i do zwiększe¬
nia niezawodności macierzy.

Zastrzeżenia patentowe
1. Komórka jednorodnej struktury macierzowej,

zrealizowana w układzie przerzutnika, połączonego
z łączami informacyjnymi i łączami adresowymi
zapisu i odczytu, znamienna tym, że komórka jest
zrealizowana w układzie przerzutnika typu D (8),
do którego wyjścia dołączone są równoległe wejścia
informacyjne elementów logicznych I—NIE (16),
z których każdy element logiczny jest zrealizo¬
wany z zachowaniem możliwości grupowania ich
od strony wyjścia i których liczba równa jest licz¬
bie wejść informacyjnych przerzutnika typu D (8),
z których to elementów logicznych I—NIE (16) każ¬
dy ma wejście sterujące dołąozone do jednego
z łącz adresowych (6) odczytu i wyjście dołączone
do jednego z wejść informacyjnych przerzutnika
typu D (8), którego każde wejście sterujące jest
połączone z jednym z łącz adresowych (5) zapisu.

2. Komórka według zastrz. 1, znamienna tym, że
wejścia sterujące przerzutnika typu D (8) są do¬
łąozone do łącz adresowych 45) zapisu poprzez in-
wertery kompensujące (15).
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