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M.W. Derde
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Interrupt faciliteiten bij de 8X300 microprocessor

De Signetics 8X300, een snelle 8-bit microprocessor heeft

geen ingebouwde interrupt faciliteit. Enkele interrupt

systemen met verschillende complexiteit worden beschreven.

-De -hard- en software aanpassingen, die hiervoor nodig zijn,

worden uitvoerig toegelicht, waarbij diverse alternatieven

worden geboden. Enkele van deze systemen zijn praktisch

gerealiseerd.
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Samenvatting

De Signetics 8XJOO, een snelle 8 bit microprocessor (250 ns
instructiecyclustijd), heeft geen ingebouwde interrupt
faciliteit. Enkele interrupt systemen met verschillende
complexiteit worden beschreven; o.a. een single input
interru~t en een multilevel interrupt (met nesting). De
hard- en software aanpassingen, die hiervoor nodig zijn
worden uitvoerig toegelicht, waarbij diverse alternatieven
worden aangeboden. Enkele van deze systemen zijn praktisch
gerealiseerd en hebben tot interessante toepassingsmogelijk
heden geleid.

Summary

!~~~EE~E!_!~~!~!!!~~_!~E_!~~_~~~~~

The powerful 8XJOO, a Signetics 8 bit fast microprocessor
(250 ns instruction cycletime) can be increased in efficiency
by adding an interrupt facility. Depending of the application
a single input interrupt or a more sophisticated multi-level
interrupt might solve your problem. The required hard- and
software for the interrupt implementation are described in
detail, with several alternatives, in order to reach a
satisfactory price-performance solution.
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1. Inleiding

In december 1976 werden door de afdeling CAB van Philips'
Elcoma de specificaties geformuleerd ter realisatie van
een interrupt faciliteit voor de 8X300 microprocessor (Li.t .. r) •.
Deze specificaties vormen de basis van dit afstudeeronder
zoek, dat is uitgevoerd in de groep Digitale Systemen van
Prof.ir.'A. Heetman.

I
Bij de realisatie van een interrupt faciliteit spelen be
schouwingen van velerleid aard een role Zo is het belangrijk
voor een rendabel bedrijf, dat een goed evenwicht wordt
gevonden tussen de hardware en de software overhead, die
nodig is voor deze interrupt. Daarnaast zijn facetten
als aantal inputs, aantal levels, verdeling van prioriteit
en response tijd van belang, evenals interruptfrequentie
en interrupt disable perioden. In hoofdstuk 2 wordt hier
dieper op ingegaan.
In dit onderzoek is getracht om, door variatie van enkele
van deze parameters, te komen tot een aantal concrete
voorstellen, welke een breed terrein van interrupt appli
caties zoud~n moeten dekken.
Daartoe is in overleg methet CAB gekozen voor de uitwerking
van de volgende interrupt systemen:

een single input interrupt
een single level, 8 input vectored interrupt.
Dit systeem bezit 8 interrupt request inputs.
Door toepassing van een priority encoder wordt
van twee gelijktijdige interrupts, die met de
hoogste prioriteit in behandeling genomen; de
andere interrupt kan na afloop van de eerst
interrupt routine volgen. Een derde request van
nog hogere prioriteit tijdens de eerste interrupt
routine, wordt verwerkt tussen de eerste en de
tweede.
een7-level vectored int~rrupt.

Via 7 request inputs kan een interrupt aangeboden
~orden. Elke request van hogere prioriteit dan die
van de lopende interrupt routine, neemt de
processors turing over (nesting).

Deze drie systemen zijn in dit verslag beschreven. Aangezien
elke interrupt implementatie sterk afhangt van de applica
tie, worden waar dit mogelijk is alternatieven geboden.
Hierdoor kan in vele gevallen een compromis tussen toege
veogde hardware en software worden bereikt.

Dit rapport wordt begonnen met een beschouwing over inter
rupts en een korte karakterisering van de 8XJOO en aan het
einde is de besch+ijving van een monitorsysteem voor de
8XJOO opgenomen.
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2. Over interrupts

Bij de I/O inf'ormatieverwerking met een microcomputer wordt
veelal gebruik gemaakt van programma gestuurde I/O. Hierbij
wordt het tijdstip van datatransport door de microcomputer
bepaald.
In andere gevallen wordt echter het moment van datacommu
nicatie bepaald door het randapparaat. Ret zou hierbij
mogelijk zijn, in verband met het onvoorspelbare karakter
van deze gebeurtenis, om het randapparaat voortdurend te
onderzoeken op een mogelijke I/O request, maar het gebruik
van een interrupt is veel ef'f'icienter. Men spreekt dan van
device controlled I/O. Het device krijgt hierbij alleen
processortijd toegewezen, wanneer het daarom verzoekt.

Een interrupt moet zo snel mogelijk de processor onderbreken
bij het uitvoeren van zijn taak, teneinde te beginnen aan
een andere opdracht: de interrupt service routine. Voordien
moeten echter de registers, programcounter en status van
de processor gered zijn, na af'loop van de service wordt deze
status weer hersteld.
De service routine vormt tezamen met de red- en herstelacties
(overhead), de interrupt routine.

Indien slechts een I/O device op int~rruptbasis met een
microcomputer hoef't samen te werken is een single level
interrupt of' single input interrupt voldoende. Anders wordt
het wanneer meerdere devices willen interrumperen. Dan kan
polling worden toegepast, waarbij alledevices op een
interruptlijn worden aangesloten. OmOte bepalen van welk
device de inte+rupt af'komstig was, wordt achtereenvolgens
de status vanieder device onderzocht. Dit systeem is
echter vrij traag en weinig f'le~ibel. Een single level,
multi-input interrupt vereist wel meer hardware, maar is
sneller. Hierbij wordt dan aan elke input een bepaalde
prioriteit toegewezen, zodat geen conf'lict kan ontstaan,
wanneer twee interrupts gelijktijdig arriveren. Werden in
dit geval de interrupt routines na elkaar af'gewerkt; bij een
multilevel systeem kan een interrupt van hogere prioriteit
ook nog de interrupt routine van een lagere prioriteit
in terrumperen. (f'ig. 1)

main progr. level

mam pr ogr. level

interrupt level

t

}interrupt levels

42

: I

-Ilr----I ~

I I I

I I

I"'~I

el I
I
I

request prior. 1

single lev

multi level

Fig. 1 Interrupt strukturen
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Gedurende bepaalde passages van het hoofdprogramma kan het
optreden van interrupts ongewenst zijn. Indien by. tijdens
een delay loop een interrupt wordt verwerkt, wordt de
interrupt routine-tijd bij de delay-tijd geteld, waardoor
de timing verstoord wordt. Voor zO'n geval wordt voorzien
in een interrupt disable mogelijkheid. Hierdoor wordt
echter een request pas in behandeling genomen na de delay
loop en dit moet, voor het device dat de interrupt geeft,
toelaatbaar zijn. Eenzelfde voorwaarde treedt op, wanneer
de processor gedurende enige tijd in een wait toestand
wordt gebracht.

Uit het voorgaande mag blijken dat een aantal regels in acht
moeten worden genomen bij het ontwerp van een interrupt
level struktuur:

- Red de processor registers en status bij elke
verandering van level
Interrupts met hogere frequentie moe ten een hogere
prioriteit hebben dan interrupts, die mioder vaak
voorkomen

- De klok krijgt de hoogste prioriteit, zodat zo
weinig mogelijk klok interrupts gemist worden en
de nauwkeurigheid van de timing zo goed mogelijk
is.

- Belangrijke interrupts, zoals voor power failure,
mogen niet door een interrupt disab1e uitgeschakeld
worden
Pas,indien mogelijk,een single level interrupt
struktuur toe; het systeem wint aan overzichtelijk-
heid .

- Bij power-on en reset van het systeem moeten alle
in terrupts een clear kri jgen, zoda t vanu i teen goed
gedefinieerde toestand wordt gestart.

Aangezien een interrupt een soelie response van de processor
verwacht zijn er diverse timing aspekten in de interrupt
handling waarmee rekening gehouden moet worden, zodat geen
interrupts verloren gaan of te lang moeten wachten.
Zo is er de latency tijd: de tijd tussen de interrupt
request van het device en het moment waarop de processor
deze request herkent (Fig. ~. Deze tijd kan in principe

cycle time

instruct~
I I
I I I

int. request I I

~
I

·1
Fig. 2 Latency time
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varleren van nul tot een instruktiecyclustijd T, ervan uit
gaande dat aan het einde van elke instruktie wordt onder
zocht of er een request is. Wanneer er echter Z~l. privileged
instrukties zijn kan deze tijd nog verlengd worden met
enige malen T. Grote blokken van dit soort instrukties
moeten vermeden worden.
Verder wordt de latency tijd beinvloed door een interrupt
disable.! Om nu geen interrupts te missen moet de maximale
disable tijd korter worden gemaakt, dan de minimale tijd
tussen twee opeenvolgende interrupts, afkomstig van het
snelste randapparaat. De kwaliteit van het systeem kan ook
beoordeeld worden door de totale disable tijd te bepalen
over een vast interval. Vergelijking met de total benodigde
tijd voor de verwerking van interrupts in ditzelfde
interval, geeft informatie over de belasting van het
systeem.
Een ander tijdsaspect ligt in de overhead ten gevolge van
het redden van registers en de interrupt identificatie
aangezien het device gedurende deze tijd op een service
zal moeten wachten. (Fig. J).

interrupt routine

int. reg. [over - ~over-J. service
---..I head-+I -+_ ___.......

latency .. mam prog.
time level

Fig. J Opbouw van de interrupt routine

Verder mag dit device niet eerder een nieuwe interrupt
afgeven, voordat de service is voltooid, anders raakt het
systeem achter. Daarmee wordt tevens voorkomen, dat van
een device dat te lang moet wachten, omdat de processor een
ander device dient, door een nieuwe interrupt (van het
eerste device) de pending interrupt verloren gaat. In
verband hiermee is het belangrijk dat interrupts met hoge
frequentie een hoge prioriteit en een zo kort mogelijke
service routine hebben.

Een worst-case benadering is het geval dat alle interrupts
gelijktijdig optreden (Fig. 4). De processor werkt deze dan
op volgorde van prioriteit af. Nu moet nagegaan worden~of

geen van de devices te lang moeten wachten, of dat een
interrupt van hog~ prioriteit niet een lagere prioriteit
elimineert, zodat die helemaal niet meer aan bod komt.
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ge rijktijdi ge
interrupt

hoogste
prior

laagste
prior

uitgeJ
I stelde I
Iservice'

\_-

, Fig~ 5 Multi level - worst case

Bij multi level interrupt strukturen (Fig. 5) wordt de zaak
nog gecompliceerder als interrupts van hoge prioriteit een
o~ meerdere malen gedurende een lage prioriteimrequest
voorkomen. Dan is bepalend, hoe lang de service van lage
prioriteit uitgesteld of' onderbroken mag worden, of' dit
systeem praktisch voldoet.

De voorgaande beschouwingen geven slechts een sumiere
indicatie van de problemen die zich voor kunnen doen bij
het so~tware ontwerp rond een microcomputer met interrupt~

systeem.
Indien mocht blijken dat het systeem niet handelbaar is,
gezien bv het aantal en de f'requentie van de interrupts, kan
toepassing van meerdere microprocessoren, wellicht uitkomst
bieden.
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J. De 8XJOO microprocessor

J.1. Inleiding--------------
De Signe tics BXJOO is een s:nel.1.e 8 hi t microprocessor ,. ~'e:rr

vaardigd in bip-olaire Schottky technology. De minimale
instruktiecyclustijd bedraagt 250 ns. Hierin kunnen data,
via de I/O bus, worden opgehaald, verwerkt en weer uitge
zonden.
In dit hoof"dstuk wordt de opboU'w van een microcomputer met:
de BXJOO behandeld. Vervolgens komt de interne organisatie
van deze microprocessor aan de orde. Daarna wordt de instruk
tieset in het kort beschreven en de dataprocessing wordt
toegelicht.

d~~~_~~~_~!~~~~~~E~~~~_~~~_~~~~~(Fig.6)

De 8XJOO werkt, in tegenstelling tot vele andere m~cropro

cessors die twee bussen bezitteo, met een drie bussen
systeem. Via een lJ-bit adresbus kan maximaal 8k ROM
gestuurd worden. Deze ROM levert een16-bit woord via de
instruktiebus aan de 8XJOO. Een 8-bit databus, hier Interface
Vector (IV) bus genoemd, maakt communicatie met randappara
tuur (via IV bytes) en/of RAM mogelijk ..

lIIGH81CS
1lT32"133IV BY.TES.

""-AI2

.... ii-,'-~ UOO4J07
SIGNETICS

825215 IV BYTE 1

512.S
ROM
~ .1 r0-
c-- Vc;c VR I VCR

.......
ME

A4-AI2 I ICE2 CE 1

!VBG-IVB7 -
STROBE

M-AJ 8X3OO
INTERPRETER MCLK.

SC.IIIC
e- UDO-UD7

--= IS" IV BYTE Z
10 115

Q

~
'-- ~

Xt4flj~ GNl
ME

I I
51GNETICS

""-AI2 -825215
S12x8 I.OOMH.
ROM

IS-liS

UOG-U07

IV BYTE 3
CE 2 CE1

f--='
ME

I I -
- - UOO-UD7

~
256XI !V IYTE... flAM

--ur -iii

I I -
Fig. 6 Een microcomputer met de 8XJOO

RIC

80C

IIC
soc
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De 8X300 bevat een interne oscillator, welke door een uit
wendig kristal gestuurd wordt. Voor een cyclustijd van
250 ns is een 8 MHz kristal nodig. De master clock MCLK,
welke nodig is voor de synchronisatie van de diverse: I/n
componenten, loopt dan op 4 MHz.
Indien hot systeem wordt bedreven bij de kortste cyc"lus,
tijd (250 us), worden er eisen gesteld aan de accesstijd
van ROM en I/O devices, en weI resp. 65 ns en 35 ns.
De IV bu~ gaat vergezeld van een aantal control signalen,
waarvan de al eerder genoemde MCLK deel uitmaakt. Verder
zijn er de complementaire signalen LB (LB = left bank)
en RB (RB= right bank), waardoor het mogelijk is een groep
te selecteren, ui t twee groepen I/O devices, die via de_ IV
bus met de 8X300 zijn verbonden.
Via de IV bus worden zowel I/O data als I/O adressen naar
de verschillende I/O componenten gezonden. Voor het onder
scheid tussen adres en data zijn er de control signalen
SC(select command) e.n WC (write command).
De gebruiker staat verder een HALT input op de 8XJQQ ter
beschikking, waardoor de interne dataverwerking kan worden
gestopt; de MCLK blijft echter aktief.
Een aktivering van de RESET input stopt de MCLK en zet de
programma teller en het adresregister in de 8X300 op nul ..
De 8X300 werkt op een spanning van +5V. Met behulp van
een ingebouwde referentiespanning en een stuurtransistor
werkt een deel van de interne logica op een spanning van
ca. 3V.
De configuratie, zoals in fig. 6 weergegeven bevindt z±ch
op de 8X300 evaluation kit. Deze kit is gebruikt voor
de interrupt implementaties, die verderop worden beschreven.

d~d~_!~!~~~~_~~~~~~~~!!~_~~_!!~!~~(Fig. 7)
De 8X300 bevat acht 8-bit werkregisters (AUX, R1-R6,R11 ),

-een overflowregister OVF, een ALU en 8 IV latches, welke
door middel van 8-bit datapaden zijn verbonden.
Het is mogelijk om data naar de ALU rechts te roteren of
te maskeren. Data van de ALU kunnen links geroteerd
worden (shift) of overschreven (merge) worden door data
uit de IV latches.
Aan de instruktiebus is een 16-bit instruktieregister IR
gekoppeld. De informatie in dit register wordt gebruikt
voor de control logic en bij sommige instrukties voor de
instelling van het adresregister AR. Doorgaans wordt het
adres voor het ROM verkregen, door bij de inhoud van de
programmateller PC, 1 op te tellen en dit via het AR op
de adresbus te zetten. Dit adres wordt gekopieerd in de
PC. Voor uitgebreide informatie zie Lit. 2
De PC is niet door middel van een instruktie of via
hardware bereikbaar of beinvloedbaar.

Bij gebruik van de 8X300 in het hiervoor beschreven
microcomputersysteem zijn er ook nog twee registers in de
externe hardware, nl. IVL en IVR. Dit zijn write-only
registers; IVL adresseert een van de 256 IV bytes, die
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maximaal aan te sluiten zijn; IVR adresseert een lokatie in
het 256 x 8-bit RAM.

, I I. I
:>I.-{ StilfT ,~i "fRGfo r---'II I: Ii

I OVF "I
!

4 ' ~

0 7
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V AUX

V'--....,.
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'::l-
~ RiGHI'

.",

~
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I '"« - -
I

"...
~
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AD-AI2
INSTRUCTION ADDRESS

Fig. 7.

10-115
INSTRUCTION DATA

Interne opbouw van de 8XJOO

"R-----..·
",CR""'·-----

'!~~~~~ (Fig.8)

De timing van de 8XJOO is als volgt georganiseerd. De MCLK
heeft een duty cycle van 1:4 .

. Tijdens de eerste kwart cyclus. waarin MCLK ·0" is, neemt
de 8XJOO de instruktie uit het ROM Ope Tijdens de volgende
kwart cyclus worden de datal die dan via de IV bus binnen
komen (of uit een intern register zijn opgehaald) ver
werkt door de ALU. Gedurende het derde kwart van de MCLK
periode veranderen adres, instruktie en IV data. Daarna
wordt, wanneer MCLK "1" is, door de 8XJOO het adres voor
de volgende instruktie uitgezonden en de output data
verschijnen aan de IV bus.
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In bijgaande :di~gram:Ls na,aJ>t ~d_e hie:r _genoe.mde :signalen-, :ook
het verloop vanSC en WC weergegeven.• Be.ide signalen kunnen
aktief' z i jn ged urend e de outp:u-:tJ'asev~:n he-.tsys teem., d .• W•• :z·.
gedurende het derde en vierde kwart va.n de MCLK-periode.
LB en RB zijn complementaire signalen en kunnen tU5sen in
en outputf'ase veranderen, zodat gedurende ~~n cyclus een
inf'ormatieoverdracht van LB naar RB of' v.v. moge.lijk is.
wanneer in - ,~.en ins-truk'tie- geen I/O da taverkeer plaa tsvindt
zijn de LB en J,{B:-.signalen 'Diet stabiel. -nit iseen ontwerp
tekortkoming van de 8X300.
Nadere gegevehs betref'f'ende de timing ~ijn te vinden in
Lit. 3.

3.4 De instruktieset--------------------
De instruktie voor de 8X300 bestaat uit een 16-bit woord.
De eerste 3 bits hiervan vormen de opcode, waardoor er 8
instruktiek~assen ~ijn:

3 arithmetische instruktie klassen: ADD, AND, XOR
(exclusive -OR)

2 t~~nsport instruktieklassen: MOVE (voor data),XMIT
(vQor constanten)

J pr~~c~= of' ~~st=in~~r~kt~~k~~~sen:XEC(execute)
NZT(non-zero-test)
JMP (jump)
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REG= 8XJOOO werkregister
D

REG
IV data
IV adres
REG
JiV data
IV adres

-8
REG
REG
REG
IV data
IV data
IV data

De overige 1) bits van het instruktiewoord vormen de
operanden. Hierdoor zijn er binnen iedere instruktieklasse
een aantal varianten mogelijk, zodat het totaal aantal
wezenlijk versch:illende instrukties )Z bedraagt.
Beschouwen we de insctruktieklasse MOVE met- operande'l8 en
Dr MOVE (s) - (:D) , waarin de datatransport van bron S
naar bestemming D plaatsvindt, dan zijn de volgende varianten
mogelijk:

!
I

Eenzelfde betoog geIdt voor ADD (8) + (AUX)
AND ( 8) A ( AUX)
xcm (8) e (AUX)

- (D),
- (D),
- (D).

Instruktieklasse XEC (8)r I met operanden 8 en I (immediate)
biedt de mogeliJkheid een instruktie uit te voeren, welke
gevonden wordt op adres I + (S)~ Nu zijn er 2 varianten
voor 8 nl. REG en IV data.
Dezelfde varianten gelden voor NZT (S)rI. Door deze instruk
tie wordt een sprong gemaakt naar I~ indien (S) ~ O.
In de instruktieklasse XMIT (D) - I, waarin een konstante
wordt uitgezonden zijn ) varianten voor (D), nl. REG,
IV data en IVadres.
Tenslotte de JMP instruktie, welke als operand een 1) bit
adres heeft.
Voor uitgebreide in£ormatie befreffende de instruktieset
zie bijlagen 1 en 2 en Lit. 4.

d~2__~~~~E~~~~~~i~~_~~~_~~_!Y_~~~
Via 8 verbindingen per IV byte UDO-UD7 (Fig. 6) kan de
gebruiker in twee richtingen met de 8X)OO communiceren.
Voor de keuze tussen input of output van data staan hem
twee signalen ter beschikking: Byte input control (BIC) en
byte output control (BOC). Om data, die in een IV byte
zijn opgeslagen, binnen te halen in de 8X)OO, moet eerst
de desbetreffende IV byte geselecteerd worden uit de groep
aangesloten IV bytes. Daartoe wordt deze IV byte vanuit
de 8X)OO geadresseerd. Wanneer het adres dat via de IV bus
naar de IV bytes wordt gestuurd, overeenkomt met het,
vooraf geprogrammeerde, eigen adres van de IV byte, wordt
deze geaktiveerd en blijft in deze toestand totdat, door
een volgende and~re adressering, een andere IV byte wordt
geselecteerd.
De geselecteerde IV byte is nu in staat om bidirectioneel
data uit te wisselen met de 8X)OO. Ook voor communicatie
met het RAM geldt, dat eerst een bepaalde geheugenlokatie
geadresserd moet worden, waarna data van of naar deze
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lokatie kunnen worden overgebracht. Eveneens zal deze lokatie
geadresserd blijven, totdat een andere geheugenplaats wordt
geselec teerd •
Bij de opbouw als in Fig. 6, met een aantal IV bytes aan
de left bank en RAM aan de right bank (walke G'PbOcuW Qv'eri
gen,s niet bindend is) geeft de 8XJOO ter adressering aarr
de IV bytes het IV left bank adres (IVL) af en aan het
RAM het IV right bank adres (IVR).
Door de splitsing van de I/O devices in LB en RB" waarbij
in beide banks tegelijk een device geadresseerd kan zijn"
is het mogelijk in een instruktie, data van de ene bank
naar de andere te transporteren.

d~§_~~~~~!~!!~~2
Gezien de kapaciteiten van de 8XJOO leent deze microproces
sor zich uitstekend als controller voor snelle I/O data
communicatie en is minder geschikt voor uitgebreide
numerieke processing.
Echter, door het ontbreken van een interrupt faciliteit
boet het systeem aanzienlijk aan waarde in.
In de volgende hoofstukken zal daarom belicht worden op
welke wijze diverse interrupt systemen verwezenlijkt kun
nen worden en de offers, zowel hardware als software, die
daarvoor gebracht moeten worden.
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4. Single input interrupt faciliteit

~':'!':'_!~!~!~!~2

Als eerste, van een aantal mogelijke interrupt systemen
voor de 8xJOO, wordt in d it hoofds tuk de single inpu t
interrupt faciliteit behandeld. (onder single input wordt
in dit rapport tevens single level verstaan).
Bij het verschijnen van een signaal op de interrupt
request input, wordt de lopende instruktie afgemaakt en
daarna volgt een sprong naar de in terrupt rou tine (IR) ..
Bierbij moet de inhoud van de registers van de micro
computer gered worden. Dit gebeurt onder hardware bestu
ring voor de inhoud van de PC en de adressen IVL en IVRj
de 8xJOO werkregisters worden door software aan het
begin van de IR gered. Bet interrumperend device krijgt
een interrupt acknowledge signaal ten teken, dat de IR is
aangevangen.
Aan het einde van de IR wordt de registerinhoud weer her
steld, waardoor het hoofdprogramma (MP) wordt voortgezet.
De hierboven genoemde onderdelen van de interrupt
verwerking komen in dit hoofdstuk aan de orde, waarbij VQor
sommige facetten diverse alternatieven worden geboden ..

~.:.~_~2:!~~~~~_~~_~~!~~~~~!_~~~!~~
Aangezien de PC-inhoud niet via een instruktie of een
ander commando bereikbaar is, gebeurt het redden op de
volgende Manier (zie Fig. 9).

L IV i=
~.....-- byie 4 ~

....rl adr. dec. I "'"- IV
.-- byie3 -

~ LB
ad res l-

V "'"- IV

r1 PC reg I .-- ' byie2 I-
PROM 8 x 300 IV bus

V IV ~- ini dis
in~tr.

.....-- byie 1
1\

lint vector r -- -- --- -

t "'"-

adres RB
int.

, 1/--- conir 01
reQ logic RAM

ini. tint.

ackn
Fig. 9

dis
Blokschema van de hardware voor de
sprong naar de IR en de terugkeer
naar het MP.
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De binnenkomende interrupt request wordt in de control
logic vastgehouden in een latch-FF. Bij de opgaande flank
van de MCLK wordt een signaal gegenereerd, vanuit deze
control logic, met behulp waarvan het adres, dat op dat
moment de PROM bereikt, in een lJ-bit register v.an tri
state D-FF wordt opgeslagen. Hierdoor is de PC-inhoud
gered voor die instruktieklassen, waarbij de inhoud van
PC en AR gelijk zijn, op het moment dat het adres wordt
overgenomen in het hulpregister. Bij de instruktie XEC
is hieraan in een aantal gevallen niet voldaan. We
bespreken deze later.
Bij dezelfde opgaande flank van MCLK wordt tevens de PROM
in disable toestand gebracht, zodat de 8XJOO geen
instruktie uit de PROM ontvangt. In plaats daarvan wordt
de output van 16 tri-state buffers, die met de instruktie
bus zijn verbonden, in de enable toestand gebracht. Hier
door wordt een instruktie .JMP X , de interrupt vector,
op de instruktiebus gezet, waarbij X het beginadres van de
IR is. Dit beginadres kan aan de inputs van de tri-state
drivers worden ingesteld, in overeenstemming met de op
bouw van de software.
Voor de terugkeer naar het MP wordt de IR afgesloten met
een instruktie, die - eenvoudig - aan de adresbus te
decoderen is: by. ,TMP 17777. Hierdoor verschijnt op alle
adreslijnen 111". Via een decoder gaat een signaal naar
de control logic, ten teken dat de IR is beeindigd.
Vanuit de control logic wordt nu door een disable signaal
de output van de PROM in disable toestand gebracht.
Tegelijk wordt de output van het register waarin de PC
inhoud eerder gered is, vrijgegeven. Aan dit lJ-bit
register zijn nog J MS-bits toegevoegd, welke een 111 11 in
de enable toestand afgeven, zodat een instruktie JMP (
geredde PC-inhoud) naar de 8XJOO gaat.

clock adresbus--
AO A1 2 3 4 A5 6 7 8 A910 11 12

+ + +

I I I
DO 1 2 3

fo- clear clock- ...... r- fo-

8T10 . 8T10 _ r- 8T10 r- 8T10- rnDIS outDIS f - f0-r-
outDIS2. 00 1 2 3

101 2 3 14 5 6 7 18 9 10 11 112 13 14 15

output disabl e

Fig. 10

instru ct i e bus

PC-register
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Het MP wordt hierna voortgezet. In Fig 10 en 11 zlJn de
opbouw van het PC-register en de interruptvector weerge
geven.

instructie bus

10 1 2 13 4 5 6 17 8 g 11Q n 12 113 14 15

I

.. out1 out1 out6 ....
I- out2 ""- out2 out 5 '-- - -

out3 out" f- oui 3 ouiL.
8T97 8T95 eTgS

in 3 in!. f- in 3 in"
- in 2 - in 2 in5I- - -

in 1 in 1 in6 0151 0152 -
.L .L .L

I

+ + + +/- +L +L +L +L +L +L +L +L ~L , +1:.. +L +

output disabl e

Fig. 1 1 Interrupt vector

Wanneer niet meer dan de helft van de maximale PROM capa
citeit (4K) wordt gebnukt, zoals het geval is bij de
evaluation kit, is voor het decoderen van het return adres
aan het einde van de IR, aIleen de adreslijn Ao nodig.
Ook het aantal bits van het PC-redregister en de inter
ruptvector-driver is, door het toepassen van tK instruktie
geheugen, minder dan hierv66r aangegeven. Immers de
instruktielijnen I3 tim I6 zijn niet relevant in dit
systeem.

De PC-inhoud kan niet door middel van de adresinformatie
gered worden bij een XEC-instruktie, indien deze niet
gevolgd wordt door een JMP- of een "satisfied" NZT
instruktie. De XEC-instruktie is dan namelijk een one
instruction subroutine. In dat geval blijft de inhoud
van de PC gedurende de XEC ongewijzigd (Fig. 12), terwijl
het adresregister de lokatie in de PROM aangeeft die
ten gevolge van de XEC instruktie wordt gegenereerd.
De inhoud van PC en AR is dus verschillend en wordt pas
weer tijdens de volgende instruktie gelijk. Hetgeen be
tekent dat direkt na zo een XEC-instruktie g@en interrupt
mag volgen.
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MCLK C1

Adr. 100 200 101

Instr. XXEC~

PC 100 x 101 x
into r eQ::.,. .l.- _

CAR."" PC I

clock PC reg. t------------------
"-

Fig. 12 Vergelijking van AR- en PC-inhoud,
v66r, tijdens en na een XEC instruktie

Dit kan via software gerea1iseerd worden door de XEC in te
kapselen tussen software gegenereerde interrupt disable-
en interrupt enable signalen (zie 4.3). Een hardware
interrupt disable (Fig. 13) wordt verkregen door decodering
van de opcode 4 aan de instruktiebus. Dit signaal geeft
dan via een D-FF een disable interFupt aan de control
logic (zie 4.3).

adres

PROM

control logic

8x 300

int. dis

Fig. 13 Hardware interrupt disable na XEC instruktie
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Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om de software zo
te konstrueren dat na een XEC-instruktie altijd een JMP
instruktie volgt. Er behoeven dan geen speciale voor
zieningen te worden getroffen.

~~~-~~~~~~~-~~~~~
De logiqa die nodig is, om bij een optredende interrupt
request; o~ een juiste wijze het PC-redregister en de
interrupt vector te sturen, is de control logic (Fig. 14)

I

T RETADRINTVEC
PROt·1DIS

®
RETADRDEC

+ + +

D
S

Q
5 S

+ D Q D Q
laich sync sync intackn

T FF T FF T FF ®
A 8

1K R R R
1jJI ®

intreq int dis MCLK

Fig. 14 Control logic

Vanuit het interrumperend apparaat wordt een opgaande flank
op de interrupt request ingang verwacht. Dit signaal
zal de latch-FF triggeren.
De uitgang van de latch-FF kan geblokkeerd worden in een
AND, welke gestuurd wordt door de inverse van interrupt
disable. Door deze interrupt disable input te verbinden
met de output van een IV byte (Fig. 9) is het mogelijk
om tijdens het hoofdprogramma, gedurende bepaalde passages
(timing loops, e.d.) de interrupt te verbieden.
Er van uitgaande dat de uitgang van de inhibit-FF naar
de AND "1" is, evenals int dis, zal de request met de MCLK
gesynchroniseerd ·worden in sync -FF A.
Bij de volgende opgaande flank van MCLK verschijnt dit
signaal op de Q uitgang van sync -FF B. Hierdoor krijgt
het PC-redregister een opgaande flank op de T-input, de
PROM komt in de disable toestand en de interrupt vector in
enable. Tevens dient dit signaal als acknowledge naar de

7F
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gebruiker. Ook wordt nu aan de latch-FF een reset signaal
gegeven, zodat deze weer door een nieuwe request getriggerd
kan worden. Aangezien echter ook de inhibit-FF een reset
heeft gekregen kan een request via de l;atch~FF nu: niat:
maer de sync-FF A bereiken;: dez.e requeat bJJijft. a1l.s: pending
interrupt in de latch-FF bewaard.
De reset van de inhibit-FF heeft tevens tot gevolg dat na
MCLK de output van sync-FF B weer naar "Ott gaat" zndat
de s turing van he t PC-redregis ter ,. de PROM en de in terrupt
vector weer in de rusttoestand komt j: de PROM neemt de
verdere executie van het programma weer over.
De serieschakeling van 2 sync-FF is in de praktijk nood
zakelijk gebleken. Wanneer 01. bij toepassing van een
enkele sync-FF, de verandering van "0" naar "1" aan de
O-input valt binnen de setup-time - hetgeen bepaald niet
onwaarschijnlijk is -, dan worden er geen korrekte stuur
signalen voor de PROM, interrupt vector en PC-redregister

'geleverd. Door het serieschakelen van een tweede sync-FF
is dit probleem ondervangen.
Aan het einde van de IR wordt het adres 17777 gedecodeerd.
Via een inverter wordt de output van het PC-redregister
in de enable toestand gebracht,. terwijl de PROM in
disable komt. Tevens wordt dit signaal gesynchroniseerd
met MCLK, waardoor de output van de inhibit-FF weer in
de "1" toestand wordt gebrachtj een pending interrupt of
een latere interrupt request kan nu weer gehonoreerd worden.
Alle geheugenelementen in deze schakeling zijn verbonden
met een RC-combinatie, die bij power-on voor initialisatie
zorgt.

Indien in plaats van een opgaande flank als interrupt
request, een handshake tussen request en acknowledge ge
wenst wordt, kan de latch-FF vervallen (Fig. 15).

+ +

5 S S
0 Q 0 0 0 0 Q

T
sync sync

®
ackn

FF FF T FF
A B

Q Q
R R R

TRETAORINTVECPROMOIS

®
RETADROEC

intreq intdis MCLK intackn

Fig. 15 Interrupt request en interrupt acknowledge
met handshake
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De interrupt request komt dan direkt op de AND, aan de D input
van sync-FF A. De ontvangen request blokkeert de triggering
van de ackn-FF, welke na synchronisatie van de request met
MCLK een se t s ignaal kriJgt; hierdoor word t ackn 11 r" .. N,u
worden nieuwe request signalen tegengehouden in de AND aan
de ingang en het set-signaal op de ackn-FF verdwijnt na
2 k!l.okperioden.
Wordt nu ten gevolge van de acknowledge het request signaal
weggenomen, dan zal de eerstvolgende MCLK de ackn-FF trig
geren, waardoor ook het acknowledge signaal verdwijnt .. In
dien request pas weggenomen wordt, nadat de lR is beeindigd
(Q inhibit FF is dan weer "l"), dan wordt door int-ackn
voorkomen dat de nog aanwezige request een nieuwe inter
rupt routine start.

'!~IE~~~

Bij het ontwerp van de control logic dient bijzondere aan
dacht te worden besteed aan de timing: bij 250 ns instruk
tie-cyclustijd moet deze logica korrekt weren. In Fig .. r6

Adr.

MCLK .....D DL...-.....a...- ......D_...a....- -I-D_......· _
I I I

>®<1 ~ ~
I I

Instr. _...L..XlL...-__~ ~X%~~"""'~<..a...~----'~--------&.)@~
I I

int.req. I I I I
-- I I

Q latch_F_F_----'~ I p2 :
114 I L.~4 I,

o sync.F_F_A__"""'----'I~1 I f-l_.--------,,-------
,9 I 19

Q sync. FF B lint. ackn.

Q inh FF

PROM output---------------------' busconfliet

into vector out put

Fig. 16 Timing diagram control logic: sprong naar IR
f'MCLK = 4 MHz
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is de timing van de signalen, die optreden meteen na een
interrupt request, waarbij overal gerekend is met maximale
propagation delay.
Na 14 ns wordt de D input van sync-FF A 111". De uitgang van
deze FF wordt 9 ns na MCLK gelijk aan 111 11 en de Q van. sync
FF B voIgt een periode later.
Via het reset signaal wordt Q latch-FF ~Oll na 22 ns en Q
inhibit-FF na 19 ns, waardoor D van de sync-FF A na 24ns
"0" wordt. B:i.j de volgende MCLK zal Q sync-FF A en B nu
"0" worden.
Als ondersten in het timing diagram zijn de PROM output
en de interrupt vector output weergegeven. Uit de figuur
blijkt dat er een kort busconflict kan ontstaan door het
gelijktijdig aktief zijn van PROM en interrupt vector.
Gerekend met de maximale t p duurt dit ca 20 ns, in worst
case wordt het 37 TIS.

Aan het einde van de IR wordt door de instruktie JMP 17777
aan de adresbus een signaal afgegeven (Fig. 17) naar de
control logic. Via een inverter wordt de output van het
PC-register vrijgegeven; deze wordt 35 ns na het adres
17777 aktief. De PROM wordt pas na 50 ns inaktief zodat

Adr.

Instr.

MCLK

output ret.adr. instr.

_D-.a.-__p'-----_----LD---L.__
,~q

____-I.~~:.p_-1-17-7-77--~.u.~-------'~~

I I I

XJMP17777~ ~~'"'~~~--)@~
~-----busconflict

115 :5
I WI.-------

~o I 50
output _P_R_O_M ~__L... IJ=~~~_-_- _

/10

Fig. 17 Timing diagram control logic:
sprong naar MP;fMCLK = 4 MHz

ook hie~an een kort busconflict (15 ns) sprake is (in
worst case duurt.dit ca 25 ns).
Q inhibit FF wordt ca 10 ns na MCLK weer "1".
In Fig. 18 is weergegeven hoe het verloop is van interrupt
request en interrupt acknowledgei indien een handshake
wordt toegepast.
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Fig. 18 Timing diagram handshake

In de hier beschreven timing diagrammen is voor al~e

propagation delay's uitgegaan van Schottky TTL. Deze
hoeft echter niet in de gehele control logic toegepast
worden. Waar dit weI noodzakelijk is is dit aangegeven in
Fig. 14 en 15met·@

4.4 Redden en herstellen van IVL en IVR

Wanneer tijdens het hoofdprogramma een adres naar LB of
RB wordt gezonden, wordt een IV byte of RAM lokatie aktief
en blijft dit, tot een ander adres wordt verstuurd.
Gedurende deze tijd kan tussen betreffende I/O-device
en de 8XJOO onbeperkt data via de IV bus worden uitge
wisseld.
Tijdens zo'n serie datatransporten kan een interrupt op
treden. In de IR worden andere I/O devices aan LB en RB
geadresseerd.
Wil het datatransport, na afloop van de IR, weer op de
gewenste wijze voortgaan, dan zal de LB- en RB-adressering,
zoals die bestond toen het MP onderbroken werd, weer
hersteld moeten worden.

4.4.1 ~~~~~~!~~_~~~~~~~~~~~

Indien afgezien wordt van het permanente karakter van de
adressering van de I/O devices, kan met weinig extra
hardware, het probleem rond de IVL en IVR-adressering
worden opgelost.
Door nl. iedere instruktie, in het hoofdprogramma, waarin
datacommunicatie met de IV bus voorkomt, te laten vooraf
gaan door de bijbehorende adresseerinstruktie, is ook na
een IR, de datauitwisseling via het gewenste I/O device
verzakerd.
Er moeten echter nog voorzorgen getroffen worden, zodat de

bA ; AM is
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adresseerinstruktie (XMIT IVL/IVR X) en datatransport
instruktie (Bv. MOVE lR1) -RB), die nu als het ware een
geheel vormen, niet door een IR worden gescheiden. Hiertoe
wordt aan de instruktiebus de instruktie XMIT IVL x of
XMIT IVR x gedecodeerd (fig. 19) en hieruit wordt een sig
naal afgeleid, dat gedurende de volgende instruktie, een
interrupt disable aan de control logic geeft.

( adres

PROM 8X300

~instruciion /,..

+
MCLK- 0

'- T _
decoder RQ
XMIT IVL ... ......-

l--

XMIT IVR.·. -
ini. dis.

I

control logic

Fig. 19 Hardware bij herhaalde IVL/IVR adressering

Deze methode is zinvol, indien in het MP weinig verande
ringen optreden in IVL- en IVR adressering. Anders wordt
de overhead aan adresseerinstrukties te groot en wordt
het hoofdprogramma onnodig traag. Het is dan beter een
van de volgende methoden te gebruiken.

4.4.2 Fast IV Select

Een methode voor het redden van de IV adressen, die aan
sluit bij de vorige manier, is het systeem dat bekend
staat onder de naam fast IV select (8X300 applications
memo) Lit. 2.
Hiertoe wordt het instruktiewoord uitgebreid met 8 bits
voor de RB-adressering en 2 log n bits voor de LB
adressering, als n het aantal geinstalleerde IV-bytes
is (Fig. 20).
De hiervoor benodigde PROM's worden geladen met de adres
informatie, op al die plaatsen waar datatran~port via de
IV bus plaatsvindt, zowel in MP als in IR.
De informatie uit de IVR-PROM wordt met behulp van MCLK
vastgehouden in een 8-voudig D-type latch, waarvan de
output verbonden is met de adresinpu~van de RAM.
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Fig. ZO Principe fast IV select

Daarbij komt dan de adresport voor de RAM, zoals die op
de evaluation kit gebruikt wordt, te vervallen. De IVL
informatie uit de andere PROM wordt eveneens door n D-type
latches vastgehouden en daarna l:n gedecodeerd. Na een
AND funktie met het LB commando gaan deze signalen naar
de master enable (ME) van de IV-bytes.
Alle IV-bytes hebben hier hetzelfde, intern geprogrammeerde,
adres x. Om de aktivering van de IV-bytes vanuit de IVL
PROM tijdens het programma mogelijk te maken, moet aan het
begin van het programma een instruktie XMIT IVL x zijn op
genomen. Hierdoor wordt de status latch in de IV-bytes
geset.
Bij deze fast IV select zlJn de adresseer- en datatransport
instruktie, die in 4.4.1 een paar vormden, nu gecombineerd
tot een instruktte. Hierdoor kan belangrijke tijdwinst
worden geboekt, zowel in MP als in IR. Bovendien behoeven
er geen extra voorzieningen getroffen te worden voor het
redden en herstellen van IVL en IVR, bij het optreden van
een int~rrupt.

Of deze snelheidswinst opweegt tegen de investering in
de extra hardware, die hiervoor nodig is, hangt sterk af
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van de applikatie, waarbij bovendien rekening gehouden moet
worden, met het feit dat dynamische adressering niet meer
mogelijk is.

4.4.3 !~~_~~_!~_~~_!~:~I!~~

Indien men na een adresseercyclus naar LB of RB meerdere
malen een datatransport via eenzelfde I/O device toelaat,
zonder herhaalde adressering (zoals in 4.4.1), dan is het
noodzakelijk om de laatste IVL en IVR op ieder moment te be
waren, voor het geval dat er een interrupt komt.
Deze waarden kunnen dan, na een interrupt weer hersteld
worden.
Dit redden kan o.a. in 2. IV-bytes (Fig. 2.1), die nu uitslui
tend voor opslag van IVL en IVR bestemd zijn. De user-bus
van de IV- byte met bv. intern adres 000 wordt daartoe

--verbonden met de IV bus.

RB
SC
Q inhFF

user
LB

8x300 IV bus

RAM

,
•

IV

byte_~_...1

OO~~~F-~--t

RAM
adres

RB

LB

SC
Q inh FF

Fig. 2.1 Redden van IVL en IVR in IV-bytes
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Wanneer nu tijdens het hoofdprogramma een adres via de IV
bus wordt verzonden dan zal dit in een van deze IV bytes
worden opgeslagen, afhankelijk of dit adres voar LB of RB
bestemd was.
De NAND voor BIC (byte input control) zorgt eIl'voo:r- dat. al
leen t ijdens he t hoofdprogramma (Q. inhibi t FF =" 1"). adres-
sen (SC) bestemd voor RB cq. LB in deze IV-byte worden
vastgelegd.
Tijdens' de IR bl ijft de informa tie in dezc IV bytes onge
wijzigd. Aan het einde van de IR word t IV byte LB 000 ge
adresseerd en door een volgende instruktie worden de data
in de IV byte (het laatste aktieve LB adres tijdens het
hoofdprogramma) naar de 8X300 gehaald en uitgezonden als
IVL.
Hetzelfde gebeurt hierna voor de RB. Dit geeft dus de
volgende 4 instrukties: XMIT IVLOOO

MOVE LIV(data), IVL (adres)
XMIT IVR 000
MOVE RIV (data), IVR(adres)

Hierdoor is de status, voor wat betreft IVL en IVR weer
hersteld en kan naar het hoofdprogramma teruggekeerd worden.
Door het toevoegen van een IV byte aan de RB~ die al volle
dig bezet is met RAM, mag er een RAM-lokatie niet gBbruikt
worden.

4.4.4. IVL en IVR in RAM
De aanwe~igheid-van-een-RAM in vele microcomputersystemen
met de 8X300, schept de mogelijkheid am IVL en IVR in dit
RAM op te bergen. Hierdoor wordt het gebruik van (kost
bare) IV-bytes, voor dit doel vermeden.
Daartoe moeten enige wijzigingen aan de sturing van de RAM.
zoals deze o.a. geschiedt bij de evaluation kit worden
aangebracht.
We beschouwen eerst de RAM-werking in de ongewijzigde si
tuatie (Fig~ 22). De IV bus is verbonden met de inputs
van een RAM-adresport en met de data in/outputs van de
256x8 bit RAM. Een RAM adres, via de IV bus verzonden,
wordt in de RAM-adresport vastgehouden en doorgegeven naar
de adresinputs van de 256 x 8 bit RAM. De adresinformatie
op de IV bus bereikt oak de data in/outputs van de RAM,
maar heeft daar geen effekt, aangezien de write enable
input van de RAM niet aktief is. Wanneer tijdens een
volgende instruktie datacommunicatie met de RAM plaats
vindt, zal het adres op de RAM al aanwezig zijn en data
uitwisseling tussen RAM in/outputs en 8X300 gebeurt via
de IV bus; WE is nu aktief bij data input in RAM en de
RAM data output drivers zijn aktief bij data output.
Het redden van IVL en IVR gebeurt nu op de volgende wijze
(Fig. 23). Als d~ adresport een adres ontvang, ~ordt dit
niet onmiddellijk doorgegeven naar de RAM adresbus; in
plaats daarvan wordt de output van de adresport in
disable toestand gebracht, zolang SC "1" is. Gedurende
deze tijd wordt op de RAM adresbus, door extra hardware
een adres gezet, bv. adres 255 voor IVL en 254 voor IVR.
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IRB

IXMIT IMOVE
MCLK I I

RAM
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RAM
data

__~X,-__~a~d~re~s~=~.~__

_______~ data X"- _

Fig. 22 Oorspronkelijke RAM adressering

In deze tijd is op de data in/outputs van de RAM ook het
adr~ aanwezig, dat in de adresport is vastgelegd. Door
~nu WE te aktiveren wordt IVL op adres 255 of IVR op adres
254 geschreven. Dit laatste gebeurt alleen tijdens het
hoofdprogramma.
De veranderingen, voor deze operatie, zijn de volgende.
De read RA van de adresport wordt verbonden met BC in
plaats van met de 0 van het systeem. Om de RAM adreslijnen
"1" te krijgen tijdens disable van de adresport krijgen
alle adreslijnen een pull-up weerstand van JJ kOhm en de
LSB-adreslijn wordt bovendien verbonden met een tri-state
driver die bij IVR-adressering een "0" op deze adreslijn
zet. Op deze manier is de sturing van de adressen 255 en
254 gerealiseerd.
De WE input van de RAM had als ingangssigpaal WC.MCLK
Dit wordt nu. (SC.Qinhibit FF + WC). MCLK . Ook de chip
enab~e sturing van de RAM wordt veranderd; CE1 wordt
"0" (was SC) en CE2 worctt LB + SC (was RB).
Aan het einde van de IR wordt door 4 instrukties de IV
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Fig. 23 RAM adressering met redden IVL/IVR.

adressering van het hoordprogramma als volgt hersteld:
XMIT 3778 ' IVR
MOVE -RIV , IVL
XMIT 3768 ' IVR
M0VE RIV ,IVR

'!'!!:1!!!~

Fig. 24 toont diverse signalen tijdens een IVR.,.. en IVL
adresseercyclus in het hoordprogramma.
Allereerst zijn het verloop van SC en LB weergegeven, om
dat deze signalen de timing bepalen. Vervolgens is er de
output van de IV bus, welke het adres aan de RAM levert.
Rierbij geven de gearceerde vlakken aan, dat de bus in
ak:tier is.
De output van de adresport wordt 5 ns nadat SC "1" is ge
worden, inaktier. De CE van de RAM wordt 15 ns na SC "0",
terwijl de timing van WE ongewijzigd is ten opzichte van
de oorspronkelijke uitvoering. Ret red-adres van IVR or
IVL(254 or 255) wordt 50 ns na SC aktier; dat is ca 20 ns
vOOr WE aktier wordt. Gedurende de IR is het verloop van
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instr.
•I

I IVR

WE RAM

IV bus

CE RAM

10 C1 1C1
125 I25 125 .45

sc --,u p'-------~IJ~-r"--. ---
1 35 I ~5 I I

LB ~W I -----,-----,...---
I adres I adresl

.,.,.,~~.".60out 5 ~

~~~
~ I ~....---
~O I I 50 I 40 I 40

~I I t-J 0 ~-
~~ 15~~_
~"'---------~'--'--

150~50 !
254~ 255.......~~_.L.Jo"'"'~~"'-

, I

I IVL instr. I-r

MCLK ~

adres port
output

adres RAM

Fig. 24 Timing diagram voor redden van IVL/IVR in RAM

de signalen hetzelfde, met uitzondering van WE. Dit kan dan
slech!bs "0" worden bij een instruktie waarbij we aktief
wordt. Rierdoor wordt voorkomen dat tijdens de IR de
informatie in de lokaties 254 en 255 wordt overschreven.

~~2-Q~_~~d~~_~~~~~~~!~~~~~
Ret redden van de inhoud van de 8XJOO werkregisters (ook het
overflow register wordt in dit geval daartoe ·gerekend) ge
beurt in de RAM, door middel van software aan het begin van
de ill.
In de RAM worden voor deze redoperatie evenveel geheugen
plaatsen gereserveerd als er registers gered moeten worden,
dus maximaa19. Alleen die registers behoeven gered te
worden die in hoofdprogramma en in IR worden gebruikt.
Indien mogelijk, kiest men disjuricte verzamelingen voor de
werkregisters in MP en IR, waardoor de tijd tussen de inter
rupt request en aanvang van de service van de interrumpe-

lULL LifilJiSwm:s E:&!&
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rende bron, minimaal wordt. In het ongunstigste geval is 9
maal een RAM-adresseerinstruktie en een datatransport nodig.
In totaal duurt de gehele redaktie dan, bij 250 ns cyclus
tijd, 4.5 ~s.

Aan het einde van de IR gebeurt het herstellen van de inhoud
van de werkregisters door datatransport van de RAM naar de
8X300.

4.6 software struktuur

In Fig. 25 is aangegeven hoe de software voor een 8X300
microcomputer met single interrupt kan worden opgezet.

adres instruktie commentaar

0 begin MP XMIT 1 IVL } disable int.
XMIT LIV 0, 1 , 1

·........ . evt. in i tial isaties
XMIT 1 IVL
XMIT LIV 0,1,0/1 enable/d isable int.

onder programmabesturing
·......... overige in i tial isa tie·......... programmaloop met

enable/d isable int.
onder programmabesturing

x end MP

y begin IR XMIT 0 IVR

}MOVE Ro,RIV redden werkregis ters
I
I

·......... int. service

XMIT 0 IVR

}MOVE RIV,Ro herstellen werkregisters

XMIT 377 IVR } herstellen IVL
MOVE RIV, IVL
XMIT 376, IVR } herstellen IVR
MOVE RIV, IVR

end IR JMP 17777 terug naar MP

Fig. 25 software struktuur; voorbeeld

Het hoofdprog~amma begint met een interrupt disable, welke
in dit geval via IV-byte 1, bit 7 (hier LSB) naar de control
logic wordt gestuur (zie ook fig. 9). Na eventuele initia
lisaties kan een enable of disable interrupt onder programma
besturing volgen. Indien nodig volgen overige initialisaties
en daarna de programmaloop.
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De IR start op adres y; dit adres wordt door het uitsturen
van de interruptvektor bereikt. Achtereenvolgens worden de
werkregisters gered, de interrupt service wordt uitgevoerd
de werkregisterinhoud wordt hersteld evenals IVL en IVR (in
deze yolgorde) " waarna door de :tns-trukt.ie JMP r7/1i7.7 terug'
gekeerd wordt naar het hoof'dprogramma ..
Wanneer in een bepaalde applikatie, de kans op een pending
interrupt groot is~ dan is het systeem ondergedimensioneerd.
Hieraan kan echter nog iets aan gedaan worden door de
overhead ten gevolge van het redden en hersteLlen van de
werkregis ters te verkle inen.-
Als nl. juist v66r het herstellen van de werkregisters blijkt
dat een volgende interrupt request is binnengekomen ,. is
het niet nodig om deze registers eerst te herstellen en
vervolgens na JMP 17777 en JMP interr.upt vektor weer te
redden. (hetzelfde geldt voor IVL en IVR) In pLaats daarvan
kan onmiddellijk de interrupt service opnieuw uitgevoerd
worden. Om te kunnen onderzoeken of voor het herstel van de
werkregis ters een pend ing interrupt aanwezig is ,_ word t de
uitgang Q van de latch-FF (of in het geval van handshake,
de inverse van interruptrequest) in de control logic ver
bonden met een ingang van een IV-byte~

IV bus

,

"- IV

""'--
byte 4 04-

control logic

latch --~ FF
Q -int. req

NZT Rx,. service

:Rx=O

service

Save

I
Rx:=O

I
XMIT 4 IVL
NZT LIV, RESTORE
XMIT Rx, A
JMP 17'777

RESTORE I

MP

IR

JMP 17777

Fig. 26 Snellere verwerking van pending interrupt
met behulp van werkreg.

In het hoofdprogramma wordt in een niet gebruikt werkregister
Rx 0 geschreven en aan het begin van de IR wordt de inhoud
van dit register getest met NZT. Indien de inhoud 0 is wor
den aIle gewenste werkregisters gered, waarna de service
routine VOIgt, welke begint met de opdrachten (Rx):=O.
Aan het einde van de service routine wordt dat bit van de
IV-byte getest, welke met de latch FF is verbonden. Als de
inhoud II 1 II is (geen pend ing in terrupt ) word teen sprong
gemaakt naar RESTORE, anders wordt Rx geladen met een getal
ongelijk 0, waarna een JMP 17777 voIgt. In dit laatste ge
val zal nu de pending interrupt zorgen voor het opnieuw
starten van de IR. Aangezien nu de inhoud van Rx ~ 0 is,
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zal de save routine worden overgeslagen en de interrupt
service begint direkt.

Een ~~riant op bovanvermeld systeem, waarbij nu niet via het
ho6fd'programma van de- enee service rou·tine naan de.. andere.
g~&=prongen wordt.,· ];'$: de: Voolge:nde (Fig., 27)

MP XMI't 4IVL
XMI'l' LTV 0,· r

I
servicer

XMIT 4 IVL
NZT LIV, RESTORE
XMIT J IVL
XMIT Ltv 0,0
)eMIT LIV 0,.,
JMP Service

RESTOREr

JMP 11117

c:crntrol logic lL IV
~

r-- byte 3
! S: 'latch ~

ackn
I-- ....

- .. FF FF
Q.... "- IV

R '--- byte 4
fool,

-~

ackn

reset latch FF
en $end ackn.

Snellere verwElrking van pending interrupt
zondEl1" gElbrllik van werkregister

f4b*§@;;;;'; 4

Hlerbij is een extra verbinding nodig vana~ een IV byte out
put om de latch FF een reset signaal te kunnen geven en
om een acknowledge signaal uit te sturen; er is echter
geen werkregister meer nodig. De so~tware komt er nu als
~6igt uit te ~ien. Na de redroutine en de service routine
wordt de status van de latch FF getest zoals eerder be
schreven. Wanneer blijkt dat er een pending interrupt is,
gaat er via de IV-byte output een reset/acknowledge en
vervolgens wordt teruggesprongen naar het begin van de
service routine.
Wanneer een handshake tussen request en acknowledge wordt
toegepast, behoeft aIleen de acknowledge FF een S te
krijgen.

4.7Praktisch resultaat
-~---------------------
De praktische realisatie bleek tamelijk goed te voldoen aan
de theoretische benadering. Op een aantal punten was echter
wijziging van het on twerp noodzakelijk. Deze worden hier in
het kort vermeld. Reeds genoemd is de dubbele synchronisatie
FF in de control logic. Hier was aanvankelijk slechts een FF
gepland.
Voor het redden van tVL en IVR is gekozen voor het opbergen
in de RAM (zie 4.4.4) aangezien deze methode het meest
economisch leek te zijn. In de praktijk was dit echter
fuinder overtuigend. De kapaciteit van de RAM-adreslijnen is,
op de evaluation kit zodanig groot (ca. 300 pF), dat weer-
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standen van JJ KOhm te groot zijn om, met de adres-port in
tri-state, op de adreslijnen voldoende snel "1" te realiseren.
Daartoe zouden weerstanden van 220 Ohm toegepast moe ten
worden, maar dit heeft tot gevolg dat in de aktieve "0"
toestand van adres-port output het stroomverbruik en de
dissipatie aanzienlijk zijn. Het is daarom hater de RAM
adreslijnen te sturen met een aantal tri-state dr±v.ers(Fig ..
28). Door 2 IC's extra wordt hiermee een korrekte sturing
bij geringer energieverbruik verkregen.

®8T31
RAM

adres
port

0lS12 MSB
+ IN1 'oun

lB
+ IN2 OUT2

SC
+ IN3 OUT3 Q inh FF

+ IN4
819S

OUT4 SC

INS OUTS+
WC

+ IN6 OUT6
MCLK

SC

0lS2
+ INS OUTS

RB IN6 OUT6
LSB

8T97

Fig. 28 Verbeterde RAM adressering

Door de toepassing van een aantal Schottky componenten
mOesten extra maatregelen getroffen worden om spikes via de
voedingsleidingen zo goed mogelijk te elimineren. Een
kapaciteit van 0.1 UF over ieder Schottky IC en voedings
draden met ee~ doorsnede van 1.5 mm2 bleken afdoende.
In het algemeen is een kompakte opbouw, zo dicht mogelijk
bij de processor, zeer gewenst, om overspraak en andere
kapacitieve invloeden tussen lange verbindingsdraden te
vermijden. In de gerealiseerde proefopstelling bedroeg de
afstand van de verbindingen tussen evaluation kit en inter-
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rupt hardware gemiddeld 50 cm, hetgeen nog niet tot problemen
aanleiding ga:f. Het is echter mogelijk deze a:fstand tot ca.
10 cm te reduceren, waardoor de veiligheidsmarge stijgt.
De betrouwbaarheid van het interrupt systeem is gedurende
en ige uren ge tes t. Bij een interrupt herhal ingsf'rekwen.t.iec
van 2 KHz (en MCLK op 4 MHZ) werkte het systeem gedurende
deze tijd per:fekt; dit wil zeggen dat meer dan r07 in~Br
rupts korrekt verwerkt zijn.

~~~-§~~~~y~~~!~~
Door aan een 8X300 microcomputer ca. 15 IC's toe te voegen,
is het mogelijk de hier beschreven single interrupt
:faciliteit te realiseren.
Met de vereiste aanpassing van de so:ftware wordt maximaal
5 ~s na de interrupt request gestart met de uitvoering van
de interrupt service.
De 8X300 hee:ft hierdoor aanzienlijk aan kracht gewonnen.
In het volgende hoo:fdstuk zullen we echter zien, dat door
toevoeging van nog een 10-tal IC's de mogelijkheden meer
dan evenredig toenemen.

5. Single level, 8 input vectored interrupt

2.:.2_!~~~!~~~2

Voor applikaties, waarbij meerdere randapparaten op inter
ruptbasis met de 8X300 werken, zou het single input
interrupt systeem, zoals beschreven in hoo:fdstuk 4, in
principe voldoen. De diverse interrupt request lijnen
zouden dan via een OR-:funktie tot een request input moe ten
worden samengevoegd en de 8X300 zou door middel van polling
de oorsprong van de interrupt moeten onderzoeken. Hierdoor
worden echter extra eisen aan de randapparaten gesteld, ter
wijl door de polling kostbare tijd verloren gaat.
Het is daarom beter om het single level interrupt systeem
zodanig uit te breiden, dat op dezel:fde wijze als bij een
input, nu 8 randapparaten kunnen interrumperen.
We beschouwen in dit hoo:fdstuk deze 8-input interrupt zonder
nesting, d.w.z. tijdens de uitvoering van een IR kan deze
niet door een. an~ request geinterrumpeerd worden. In
hoo:fdstuk 6 komt nesting aan de orde.
Juist omdat er slechts een IR tegelijk in behandeling is,
kan het redden en herstellen van de PC inhoud op precies
dezel:fde manier gebeuren als bij de single input interrupt;
hetzel:fde geldt voor de IVL- en IVR adressering.
Veranderingen treden op bij de control logic en de inter
rupt vektor voor wat betre:ft de hardware; de so:ftware be
staat nu naast het hoo:fdprogramma uit een 8-tal interrupt
routines.

2.:.~.:._2~~~~~~_~~2~~_~~_!~~~~E~E~_~~~~~~_

In Fig. 29 is het principe van deze 8-input interrupt weer-
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gegeven. Elk van de 8 interruptsignalen wordt vastgehouden
in een latch. In een mask-funktie kunnen een of meerdere
requests worden tegengehouden. De mask kan worden gestuurd
door de output van een IV byte. In de priority encoder wordt
vervolgens de 17eque-s t me t de hoogs te- pr:toxi..t.ei t, ges.elect:e_e~rd

en in binaire Gode op de inputs van T D-t'cype ratchaa ge:ze~t:.•.

8 ... int. ack-n adr es

g..
tnt.
req.

PROM

contr 01

logic

GS T

Ih 300

3.-8

dec.

IV bus

IV

byte2

LS

REf

Principe single level t 8 input vectored
interrupt

Zodra de priority encoder een of meerdere request commando's
aan de input ontvangt, zal de general status output (GS)
'lO" worden. Dit signaal wordt in de control logic geinver
teerd en daarna als een gemeenschappelijke interrupt
request verwerkt, zoals bij de single input interrupt.
Hierdoor zal de control logic, synchroon met MCLK, stuur
signalen geven voor PROM, interrupt vektor en PC-redregister.
Het signaal uit sync-FF B zal tevens de J D-Iatches achter
de priority encoder triggeren.
De output van deze latches, welke zijn verbonden met de
J LSB's van de interruptvektor, i~ nu stabiel gedurende
de tijd dat de interruptvektor op de instruktiebus staat.
Eventuele requestsignalen die nu binnenkomen en de output
van de priority encoder zouden kunnen veranderen hebben geen
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invloed op de interrupt vektor.
Met een 3-8 decoder worden uit de outputs van de 3 D-latches
interrupt acknowledge signalen gegenereerd.Deze zorgen
tevens voor een reset van de lLatches aan de input~ IDe 3-8
decoder wordt in de enable toestand gebracht door 1Iet uit
gangssigpaal van de acknowledge FF y welk signaal een periode
vertraagd is ten opzichte van Q sync-FF B.

noar sLS-B into vector

GS

int

2
ockn

pri CJrity 0
2YO 0

3
lC 2Ylencoder b

A2 Ot at 2C 2Y2 c
0 3-8 2Y3 d

Al D2 latch cn B dec. lYO e
tYl f

4 AO in <fi A 1Y2 9
tYJ h

7
5 T R lG 2G

a

7

5

int.r

pr 7 HP L--...;.;-....

h

5
...--+--io a

ACKN
FF

T
®

QII-----l

lK

MCLK

Fig. 30 Praktische realisatie 8 input vectored
interrupt

Fig. 30 gee£t de praktische realisatie van dit systeem. Hier
in zijn nog een aantal poorten aan de reset inputs van de



inputlatches aangebracht. Deze zorgen voor een reset bij
power=on, met behulp van een R~C combinatie,

¥~Dne~r ~en ~~nd.s~a~e tUggen interrupt reque§t en inte~rupt~

~c~nqwled.ge wordt gewenst, kan d.e ingangslatc~ ve~va~len,

(Fig. 31).'De gelnverteerde request (active low) gaat nu via
ge mask naar de priority encoder. Teyens blokkeert d.it
§ignaal de MCLK naar de triggerinput van een l~tch a~hter

ge 3,.,..8 d.ecoder~ :poor ~et "0" wO~PEm van de u:itgang van qe
ackn.,..FF, een periode na het "1" worden van Q sync-FF A, ~al

de 3~8 decoder een S signaal geven naar de desbetreffende
latch. Hierdoor wordt de uitg~ng van de +atc~, g:ie pij gie
pepaalde interrupt ~eque§tlijn peh90rt, "0",

e-----
c
d--..,....--

f ".
9 - . ,-.
h _->, __", , _

-A
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d

P9wer on .
re~et

Fi~. ;3 1 P~aktische realisatie van 8 input
Vecto~ed interrupt met handshake

Als na enige tijd, de request wordt weggenomen, zal MCLK de
latch weer triggeren en iii tack word t Weer "1".
Aan deze handshake zijn risico's verbonden. Als namelijk,
na een int.ack, de request niet wordt teruggenomen, dan zal
deze request aktief blijven en interrupts met lagere
prioriteit worden niet meer behandeld.

Ook dynamische prioriteitsprocessing is met deze opzet
mogelijk door de uitgangen van de inputlatches (c.q. de
ingangsinverters) via een IV byte naar de 8X300 te voeren.
Deze kan dan, afhankelijk van het aangeboden interrupt
patroon, beslissen hoe de mask door de outputs van een andere
IV byte, moet worden ingesteld.
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!:~~~~~

In Fig. 32 is het timing diagram weergegeven, dat betrekking
heeft op de vectored interrupt zonder handshake.

MCLK P 0 P PI
~ ~ ~

Adr. >®<l

~
I -- ~Instr. ~ I

i
I Iinto reg,.

I I 449
I IQlatch FF ~ ~
I

d~ I42

Io sync. FF A I
19 I I

0
9

Q sync. FF A

~ I
19 19 Iosync. FF B U P II I 36 ,29

W Iint. ackn I

~
I I

IQ inh FF I IR I 54
PROM outpu1

~ C
II 341

~'int.veetor output

f-d"E buseon! lief
I

Fig. 32 Timing diagram: sprong naar IR; f MCLK= 4 MHz

De interrupt request, die random in de tijd binnenkomt op de
input van de latch-FF zal na 42 ns de ingang van de sync-
FF A "1" doen worden. Na de opgaande flank van MCLK wordt
Q sync-FF A Itl"(9 ns delay) en een klokperiode later volgt
Q sync-FF B. Hierdoor wordt de interruptvektor ingesteld en
daarna de output van deze interruptvektor vrijgegeven (34 ns)
De delay in het signaal naar de 3 LSB van de interruptvektor,
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door de 3 D-latches speelt hierbij geen role
Doordat de inhibit-FF 19 ns na MCLK aan de output Q "0"
wQrdt, zal bij de volgende MCLK Q sync-FF A en B non worden.
De int.ackn., gestuurd door de enable van de 3-8 decoder gaat
ID1tJ' na 36 ns naar "0", waardoor de latch-FF aan de ingang
n& 44 os een reset krijgt.
De timing voor de terugkeer uit de IR naar het hoofdprogram
ma, veloop zoals beschreven bij de single input interrupt
(zie ook Fig. 17).

2.:.~.:._~~!:!~~~~

De software voor deze 8 input interrupt bestaat naast het
hoofdprogramma uit een aantal interrupt routines. (Fig. J3).
het hoofdprogramma kan op dezelfde wijze georganiseerd
worden als bij de single input interrupt. Na de start met
interrupt disable volgen initialisaties. Vervolgens wordt
geheel of gedeeltelijk onder interrupt enable de program
loop uitgevoerd.

0 MP Interrupt disable
initialisaties
interrupt enable
program loop

40 JMP 100
41 JMP 200
42 JMP JOO

I
I

47 JMP 1000

100 IR pr.O
redden 8X300 registers

1
service

1
restore 8X300 registers, IVL, IVR

1
JMP 17777

200 IRpr.l

redden 8X300 registers

1
service

1
restore 8X300 registers, IVL,IVR

1
JMP 17777

enz.

Fig. 33 Voorbeeld software voor 8-input
vectored interrupt
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Een set van 8 opeenvolgende lokaties in de ROM (bv. 40-47)
is bestemd voor de interruptvektoren. Op deze plaatsen staat
een jump naar de desbetreffende interrupt routine.
Elke interrupt routine begint met het redden van die
werkregister, welke in deze IR en in het hoofdprogramma
gebruikt worden. Na de service voIgt de restore van deze
zelfde werkregisters, het herstel van IVL en IVR en een
JMP 17777.

Wanneer de belasting van het hoofdprogramma te groot wordt
en niet meer aan bod komt door relatief veel requests, kan
verbetering bereikt worden door de save- en restore routine
over te slaan, zoals beschreven in 4.5. Het eerste van de
twee daar beschreven systemen is ook hier toepasbaar. De
geInverteerde GS wordt daarvoor v~rbonden met de input van
een IV byte. In iedere IR word t, voorda t aan de res tore
begonnen wordt, de toestand van dit signaal onderzocht en
wanneer er nog een request wacht, wordt de restore- en de
daaropvolgende save routine overgeslagen. Zie hiervoor 4.6
en Fig. 26.
Omdat nu een bepaalde interrupt routine kan worden opgevolgd
door een andere IR zonder tussentijds redden van de werk
registers is het noodzakelijk in aIle IR's die werkregisters
te redden (en te herstellen) die de vereniging vormen van
aIle werkregisters, gebruikt in het hoofdprogramma en aIle
interrupt routines.

2.:~.:_~~~~!~~~
Met betrekking tot de opbouw van de hardware gelden dezelfde
overwegingen als bij de single input interrupt, d.w.z. een

_goed_voedingssyteem en zo kort mogelijke verbindingen.
Deze 8 input vectored interrupt is getest bij 4 MHz MCLK
frekwentie en verwerkte 107 interrupts zonder problemen.

2.:2.:_~~~~~!~!!~~~

De hier beschreven vectored interrupt biedt aan 8 randappa
raten een interrupt faciliteit; elke input heeft daarbij
een vast prioriteit, welke dynamisch te beInvloeden is.
Door ca. 11 TTL IC's aan de hardware voor de single input
interrupt toe te voegen is een bijzonder krachtig systeem
ontstaan. De belangrijkste beperking is echter nog de
nesting, ¥.an een hogere prioriteits request in een lagere
priorlteit welke niet is toegestaan. In hoofdstuk 6 gaan
we hier uitgebreid op in.
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6. 7-Level vectored interrupt

6.1. Inleiding------------_.-
Ret toelaten van nesting in het vectored interrupt systeem.
zoals beschreven in hoofdstuk 5, heeft ingrijpende gevolgen
voor de benodigde hardware. Immers, het moet nu mogelijk
zijn om, telkens wanneer een nieuw level in de nest wordt
bere ikt, .: de PC te redden; hiervoor is een meervoud ig regis
ter nodig. Retzelfde geldt voor de IVL- en IVR-adressering.
De control logic moet uitgebreid worden met een vergelij-
kingsmechanisme, dat bepaalt of een request moet nesten,
dan wel moet wachten.
Voor het redden van de SX300-werkregisters moeten in de
RAM 7 maal 9 lokaties worden gereserveerd.

§~~~_~E~2E~~_~~~~!~E

Voor het redden en herstellen van de inhoud van de program
counter is bij deze vectored interrupt een Last-In-First
Out (LIFO) stack nodig van 7x16 bits. Deze stack zou opge
bouwd kunnen worden uit 2 stuks 16xS LIFO, welke in ont
wikkeling zijn bij Signetics (Fig. 34).

PROM 8 x 300

o
MCLK

Q!-- ...J

sync
FF
C

Fig. 34 stack voor PC-inhoud bij nesting

Wanneer een binnengekomen request met MCLK gesynchroniseerd
is, krijgt de stack een push commando (PU) en het adres wordt
ingenomen. Elke volgende request van hogere prioriteit ver
oorzaakt een nieuwe push.
Als een IR wordt beeindigd, komt de inhoud van het laatst
ingelezen register, door de output van de decoder op de
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enable input (E), vrij aan de instruktiebus. Daarna wordt de
decoder output weer "0", waardoor de stack een popcommando
(PO) krijgt, de informatie die bij de eerstvolgende JMP 17777
nodig is, wacht nu aan de outputs van de LIFO's op een out-
put enable.
Men kan deze LIFO-stack opbouwen uit een 4-tal RAM compo-
nenten en een up-down counter (Fig. 35).

+

adres

Q

MCLK

RAM
16x 4

74S1B9
1

CE
data out

instruction

-..---...- MCL K

MCLK

down

AOIE----I BCD
1 counter
2 74192
3~----I

up

Fig. 35 PC-LIFO met RAM componenten

Voor een korrekte timing van CE ten opzichte van het RAM
adres is een dubbele poortdelay nodig na MCLK.
De ingangsdata van de RAM zijn de geinverteerde adressigna-
len. .
In Fig. 36 is de timing van deze LIFO weergegeven, zowel
voor de sprong van hoofdprogramma naar interrupt routine
als vice versa'~
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I I 10 b',--O__
RAM W_E -+,. R_A_M_W_E_I-.J-----~, _

MP~ I,R IR ~ MP J

Fig. 36 Timing PC-LIFO

§~~_2~~~~~~_!~~~~
De opbouw van de hardware (Fig. 37) voor de verwerking van
7 request signalen komt grotendeels overeen met die, zoals
besch~even in hoofdstuk 5.
Na een inputlatch kan de interrupt gemaskeerd worden. Door
de priority encoder wordt de hoogste prioriteit van de
aangeboden requests geselekteerd. De output van deze
encoder gaat nu echter naar de input van een 8x3 bit LIFO
en de input A van een comparator.
De output van de LIFO is tijdens het hoofdprogramma 000
(BCD) en is verbonden met input B van de comparator. Zodra
een request wordt ontvangen zal de priority encoder op
input A van de comparator een waarde aanbieden, groter dan
B. Hierbij is aangenomen, dat request input 0 niet gebruikt
wordt, zodat de priority encoder de waarde 000 niet kan
genereren; vandaar de 7-level interrupt. Aangezien A> B is,
zal de output van sync-FF A by MCLK nu "1" worden. Een
periode later wordt Q sync-FF B "1", waardoor de LIFO een
push krijgt. De output van de LIFO wordt nu gelijk aan de
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Fig. 37 Control logic voor level interrupt
met nesting

input, zodat de output van de comparator weer "0" wordt.
Tevens wordt door de LIFO-output de interruptvektor
ingesteld.
In de volgende MCLK-perioden wordt eerst de interruptvektor
uitgestuurd en daarna wordt door de 3-8 decoder een
acknowledge vrijgegeven en krijgt de ingangslatch een reset.
Een volgende requ~st van hogere prioriteit, dan de lopende
IR, zal door de comparator worden gedetekteerd en zal
leiden tot het uitsturen van een nieuwe interruptvektor,
met na~uurlijk PPOM-disable en het redden van de PC-inhoud.
In de LIFO wordt de informatie over de nog niet voltooide
interrupt routine(s) bewaard. Wanneer nu geen request meer
wordt ontvangen, zal de laatst aangevangen IR worden
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beeindigd met JMP 17777. Hierdoor wordt de PC-inhoud van de
voorlaatste IR hersteld en tevens kFijgt de LIFO bij de
control logic een POP-commando, zodat de code van deze
voorlaatste IR weer aan de output van de LIFO terugkeert.
Op deze manier staat aan input B van de comparator altijd
de BCD-code van de lopende prioriteit (bij het hoofdprogram
rna is dit 000), waardoor ook bij het teruggaanuit de nest
de comparator een beslissing kan nemen over doorlaten of
verwerpen van een nieuwe request.

RAM
16x4

IN

CE

AO A1 A2 A3

WE 1------.

OUT

BCD c out er

push

down

pop

MCLK

Fig. 38 LIFO in control logic van vectored interrupt

In Fig. 38 is een realisatie van de LIFO weergegeven, opge
bouwd uit een RAM en een counter.
Uit het timing diagram (Fig. 39) hlijkt de noodzaak van een
extra vertraging tussen het push signaal en het commando
naar de interrupt vektor, aangezien het adres aan de RAM-input
pas 47 ns na MCLK verhoogd wordt. Door het toevoegen van
sync-FF C is voldoende delay verkregen.
Interrupt routines zijn volgens dit systeem niet reentrant.
Als een request binnenkomt van dezelfde prioriteit als de
lopende IR, blijft deze in de ingangslatch bewaard.

6.4. Redden en herstellen van IVL en IVR----------------------------------------
In hoofdstuk 4 zijn, bij de behandeling van de single input
interrupt, diverse manieren beschreven om het IV byte adres
(IVL) en RAM-adres (IVR) bij een interrupt op de juiste
manier te verwerken.
De herhaalde adresseringsmethode en de fast IV select blijven
ook hier onverminderd toepasbaar. Het redden van IVL en IVR
bytes of in de RAM wordt complexer. Hieronder worden beide
mogelijkheden toegelicht.
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Fig. 39 Timing diagram vectored interrupt

met nesting

6.4.1. !~~-~~-!~-~~!-~!~~~~_~~_!~_~l!~
In een genest interrupt systeem kan het IV adres gered
worden door tussen de IV bus en de users output van een
speciaal gereserveerd IV byte een 8x8 LIFO op te nemen,
zowel voor left bank als voor right bank (Fig. 40). Tijdens
het hoofdprogramma wordt in een lokatie van de LIFO voort
durend het lopende IV adres bijgehouden. De LIFO input
staat hiervoor altijd in de enable toestand.
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Fig. 40 IVL en IVR in LIFO met behulp van
IV byte

Bij een interrupt ontvangt de LIFO een push van sync-FF C
uit de control logic, waarna de hierop volgende IVadressen
in de volgende LIFO Iokatie worden genoteerd. nit proces
herhaalt zich bij een request van hogere prioriteit.
Wanneer een IR wordt beeindigd, zal dit aan de output van de
LIFO gedetekteerd worden. Na de i~strukties voor het
herstellen van de werkregisters voIgt nameIijk een IV
adresseer-instruktie met adres 000. Dit adres overschrijft
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in de LIFO het laatst bijgehouden IV adres, maar deze infor
matie is ook niet meer nodig. Aan de output van de LIFO,
welke evenals de input voortdurend in enable toestand is,
wordt adres 000 vertaald in een POP commando voor de LIFO.
Hierdoor komt het laatst verzonden IV adres in de vorige
IR (c.q. hoofdprogramma) aan de output beschikbaar. In de
volgende instruktie kan dit adres, uit de IV byte met
intern adres 000, welke nu ook geaktiveerd is, worden opge
haald en daarna via de IV bus worden verzonden om de juiste
IV byte of het gewenste RAM adres te programmeren.

6.4.2 IVL en IVR in RAM

Als het aanwenden van extra IV componenten voor het redden
van IVL en IVR bezwaarlijk is, kan de adressering bij
interrupts ook opgeborgen worden in twee series van 8 RAM
lokaties (Fig. 41). De RAM-adreslijnen worden daartoe, op
dezelfde wijze als bij de single input interrupt, bij een
adresseerinstruktie gestuurd uit inverterende tri-state
drivers, waarbij de adresport in disable is gebracht.
De 3 LSB adres drivers krijgen hun input van een up-down
counter; de output van sync-FF C levert het up commando
en het signaal uit de decoder aan het einde van de IR
(adres 17777), gaat naar de down input van de counter.

data -adres

J /

~ adres
,

IV bus adres RAM, port ~ ~
,

WE CE

SC I
, t

RB~c tri
I---

- up I-- state
counter ~ dr.

- down

Q syn
FF C

17777
dec

/ 1e IR
IVL IVR

MP MP 377 367
RII~::O 7 /2e IR \ 1e IR 376 366. 2e IR 375 365

RII ::: 1 7 \ RII ::: a
RII ::: 2 RII :; 1

7e IR 370 360

MP R 11 :=0

IR R 1 1 : =R 1 1 + 1
save 8X300 reg ) interr. disable

) interr.disab1e
IVR
IVL
17777

"restore "
R11:= R11-1
A:= 377- R11
B : = 367 -R 11

41 IVL en IVR in RAM met behulp van counterFig.
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Door de vierde driver-input te sturen met RE wordt tijdens
het hoofdprogramma IVR gered in RAM lokatie 377 (oktaal) en
IVL in 367. Gedurende de eerste IR (niet te verwarren met
prioriteit 1) geschiedt dit redden in resp. 376 en 366, enz.
Het herstellen van de IV adressering gebeurde in hoofdstuk
4 door het ophalen van de inhoud van 2 vaste RAM plaatsen.
Aangezien hier, bij het beeindigen van enige interrupt
routine niet bekend is, op welk niveau deze IR in de nest
zat, m.a.w. van welke RAM lokaties de herstelinformatie af
zal moeten komen, moet in het hoofdprogramma en de IRIs
ekstra software worden toegevoegd. Een werkregister (bv. R11)
wordt daarvoor als teller gebruikt. Tijdens het hoofdpro
gramma krijgt R11 de initialisatie 0 en aan het begin van
een IR wordt de inhoud van R11 met 1 verhoogd. Zo wordt in
R11 het niveau in de nest van de lopende IR bijgehouden.
Zodra een IR wordt voltooid, volgt na de restore van de
werkregisters het herstel van IVL en IVR. De informatie
hiervoor moet uit die RAM lokaties komen, waarvan het
niveau 1 hoger ligt dan dat van de lopende routine.
Daarvoor word t de inhoud van R 11 met OJ verlaagd en deze
waarde wordt van 377(367) afgetrokken voor de bepaling van
het RAM adres A(E), met behulp waarvan IVR(IVL) herstel kan
worden.
Om te voorkomen dat de software teller (R11) en de up-down
counter niet synchroon zouden lopen, moet aan het begin van
de IR, totdat R11 met 1 verhoogd is, interrupt disable
worden gegeven. Hetzelfde geldt voor het einde van de IR,
vanaf R11:=R11-1 tot JMP 17777.
De sturing van de RAM adresport blijft als in fig. 23; in het
WE komt Q inhibit FF te vervallen.

Een andere manier voor de IVL en IVR behandeling bij inter
rupts, met gebruikmaking van de hardware voor de single
input interrupt, legt meer aksent op de software.
Steeds wordt nu IVL in RAM lokatie 377 gered en IVR in
lokatie 376, zowel tijdens MP als IR (Fig. 42). Zodra een IR
een aanvang neemt, wordt begonnen met het overbrengen van
de inhoud van RAM plaatsen 377 en 376 naar plaatsen A en E
via een 8X300 werkregister.
Gedurende dit transport moet interrupt disable worden gege
ven; t.evens moet dan WE geblokkeerd ·worden, anders zouden
de adresseringen 377 en A, resp. 376 en E de informatie
in RAM lokaties 377 resp 376 overschrijven.
Daarna zijn de plaatsen 377 en 376 ~eer vrij om nieuwe IVL/
IVR informatie in op te nemen. Aan het einde van de IR kan
nu uit de lokaties A en E, IVL en IVR hersteld worden.
In een andere IR worden IVL en IVR overgebracht naar C enD.
Zo zijn er dus in de RAM naast de lokaties 377 en 376 nog
2 maal 8 lokaties nodig, waar de verschillende intervupt
routines de IVL/IVR informatie naar toe kunnen transporteren
Een mogelijk nadeel van deze methode zijn de acht instruk
ties aan het begin van de IR voor het IVL/IVR transport.
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Fig. 42

6.5 Sof'tware

IVL en IVR in RAM met extra transport

De sof'tware voor deze nested interrupt kan op dezelf'de manier
worden opgebouwd als bij de vectored interrupt zonder nesting
(Fig. 33). Voor elke interrupt routine worden nu echter 9
RAM plaatsen gereserveerd, voor het redden van de werkre
gisters en het overrlowregister.

~~~-~~~~~~~~~~~~
Uit voorgaande beschrijving blijkt dat het mogelijk is een
nested interrupt systeem te rea~iseren. Gezien het grote
aantal componenten d~t hiervoor moet worden toegevoegd, zal
dit systeem slechts zelden aantrekkelijk kunnen zijn. Dit is
de reden waarom deze nested interrupt alleen als studie is
beschreven en niet praktisch gerealiseerd. Na het ter be
schikking komen van LIFO component€n kan een price-perf'ormance.
analyse tot gunstiger perspektieven aanleiding geven.
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7. Het 8x300 monitorsysteem

Z.:..!.:._!~!~!<!!~~

Teneinde interrupt faciliteiten voor de 8X300 experimenteel
te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om de microcom
puter met de 8X300 te kunnen koppelen aan een monitor. De~

evaluation kit heeft weliswaar enkele features, waardoor
het verloop van een programma beinvloed kan worden, maar
deze zijn onvoldoende voor de hard- en software ontwikkeling,
zoals in dit verslag beschreven. In dit hoofdstuk komen
eerst de eisen naar voren, waaraan de monitor moet voldoen.
Daarna voIgt een uiteenzetting over de realisatie.

2.:.~.:._~~~~~
Uitgangspunt bij het ontwerp van deze monitor vormde de
Microcontroller Monitor MS 3300 van SMS. Summiere gegevens
hierover zijn vermeld in Lit. 2.
Allereerst is het gewenst om aIle relevante informatie via
displays uit te kunnen lezen. Dat betekent, bij gebruik van
de evaluat:ion kit, displays voor:

- de 4 IV bytes
- de instruktie en het adres
- het IVL- en IVR-adres en de IV-data (zie Fig. 43)

[®~
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in
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byte 1
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byte2 ~.~ 2
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byte t.
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,,. insert
! I instr

I' ~~~~"t
"''''''''''' ,,,,,,-,-'1
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l....-

I
cdr.

,\ ogic c
RAM

Fig. 43 Blokschema 8X300 met monitor

Vervolgens dringt de noodzaak zich op, om het ~C systeem op
diverse manieren te kunnen beinvloeden. Daartoe worden de
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IV bytes voorzien van data-input schakelaars en er komen
breakpoint instelmogelijkheden aan de adresbus en aan de
IV bus voor IVL, IVR en IV-data. Bij het bereiken van een
van deze breakpoints kan de voortgang van het lopende
programma worden gestopt door middel van HALT of er kan een
instruktie worden overschreven (insert instruction).
Tenslotte is het praktisch am HALT en RESET te kunnen scha
kelen en een single step mogelijkheid ter beschikking te
hebben.

:Z:.~_~~~~~~~!~~

De outputs en user-control signalen van de vier IV bytes op
de 8XJOO evaluation kit zijn via flat cable naar de monitor
gevoerd (Fig. 44).

Fig. 44 IV byte I/O faciliteit

Indien het display in de output mode is geschakeld zal de
informatie via inverters op 8 LED's worden weergegeven. De
schakelaars aan de ingang van de inverters zijn inaktief.
Wordt de IV byte op input mode gezet, dan kan door middel
van de schakelaars informatie aan de IV byte worden door
gegeven. Deze informatie wordt eveneens op het display
weergegeven.
Het overige deel van de monitor is eveneens via flat cable
gekoppeld aan adresbus, instruktiebus, IV bus en de eerder
beschreven controle signalen. Bovendien gaat er een ROM
ENABLE signaal van de monitor naar de kit.
In Fig. 45 is het blokschema van dit dee I van de monitor
weergegeven.
De data van de adresbus worden via inverters op een LED
display weergegeven; tevens worden deze data gevoerd naar
een 1J-bit comparator, waarin deze informatie vergeleken
wordt met het breakpoint-adres, dat door 1J schakelaars
wordt ingesteld. De verwerking van de output van de comparator
komt later ter sprake.
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Fig. 45 Blokschema Monitor

De IV bus informatie wordt via poortschakelingen gesplitst
in IV data informatie en IV adres informatie door middel van
se. De adresinformatie wordt -gesplitst in LB adres en RB
adres en in 2 achtvoudige laiches vastgehouden. Hierdoor
verschijnt op de IVL- en IVR-displays steeds het lopende
adres van de geprogrammeerde -IV byte en RAM-lokatie. Me~

8-bit comparatoren wordt dit momentane adres vergeleken met
de ingestelde breakpoints.
Ook de IV data worden naar een display gevoerd en een
comparator levert een breakpoint signaal.
Met behulp van enige schakelaars kan de volgende keuze ge~

maakt worden uit de diverse breakpointsignalen:
~ adres breakpoint

lVL of IvR breakpoint (die, welke het eerst voorkomt)
lVL of IVR breakpoint en IV data breakpoint

Bij het bereiken van het geselekteerde breakpoint, doet een
HALT s ignaal de voortgang van he t programma s toppen. Ind ien
gekozen is voor het adresbreakpoint kan jn plaats van HALT,
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ook INSERT INSTRUCTION worden ingesteld. Hierdoor wordt het
ROM in disable toestand gebracht en de instruktie die op
bet paneel van de monitor door middel van schakelaars is
ingesteld wordt uitgevoerd. Daarna neemt het ROM de besturing
weer over. De lopende instruktie wordt weergegeven op een
16-bit display.

'Verder staan er nog enkele algemene, d.w.z. niet software
gebonden, schakelmogelijkheden ter beschikking:

- een HALT/RESET schakelaar met een display RUN
- een RUN/STEP schakelaar, waarmee het programma

stap voor stap bekeken kan worden
- een SINGLE/MULTI schakelaar, waardoor een op het

paneel ingestelde instruktie eenmalig of herhaald
kan worden uitgevoerd.

Bovendien is een display XEC ten teken dat de vorige instruk
tie een XEC-instruktie was, waardoor de inhoud van het AR
anders kan zijn dan die van de PC.
In de bijlagen 3 tim 11 zijn frontpaneel, bedradingsschema
en de diverse printschema's weergegeven.
De monitor is ondergebracht in een 19" rek en wordt gevoed
met +5V; het stroomverbruik bedraagt ca. 2A.

z~~~_§~~~~!~~!!~~
De monitor is in deze opzet een efficient hulpmiddel geble
ken voor de ontwikkeling van hardware en software voor het
8X3LO microcomputer-systeem.
Vermeldenswaard is nog dat Philips' Elcoma zeer recent een
Development en Monitoring System (DMS) heeft ontwikkeld
(Lit. 5). Deze DMS bevat een RAM als instruktiegeheugen en
beeft aansluitingen voor teletype, HS reader en HS punch.
Als optie is een DMS resident assembler verkrijgbaar.
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8. Conclusie

Met de, in dit verslag beschreven interruptsystemen wordt
niet gepretendeerd een pasklare oplossing te bieden voor
elke wens tot interrupt-realisatie. Omdat bij iedere
interrupt-toepassing bepaalde eisen worden gesteld, zijn,
waar dit mogelijk was, alternatieven geboden, teneinde
het interruptsysteem aan de specifieke wensen aan te
passen.
Beschouwen we de hier beschreven interruptsystemen op zich,
zander betrokkenheid tot een bepaalde applikatie, dan blijkt
de single input interrupt voor een acceptabele hoeveelheid
hardware een eenvoudige doch goede interrupt-faciliteit
te leveren.
Zodra echter meerdere request inputs nodig zijn is een
multi input interrupt vereist. Deze is bijzonder interessant
omdat nu de extra hardware~n opzichte van de single
interrupt slechts in geringe mate toeneemt. Hierbij moet
dan wel worden afgezien van nesting, aangezien dit, gezien
de componenten die nu ter beschikking zijn, zou leiden tot
een haast onaanvaardbaar aantal onderdelen, waarbij
efficiencyverbetering ten opzichte van het systeem zonder
nesting dan nog interessant zou moeten zijn. Wellicht is
het beter, wanneer de wenseri van dit gehalte zijn, de
aandacht op minicomputer-achtige systemen te richten.
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INSTRUCTION OP
MNEMONIC CODE
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FORMATS DESCRIPTION

MOVE

ADD

AND

XOR

o

2

3

Register to Reglsler

o 23 78 10 11 15

~
8 ..07,17.20-378 0,,'Q,20-378

IV Ilue to Register:

o 23 78 10 11 15

~
S-20-378 0 .. ,0,20-378

Reglaler 10 IV Bus:

o 23 78 1011 15

~
S"07,17,20-378 0-20-378

IV Bus 10 IV Bus:

o 23 7 8 10 11 15

~
8-20-378 0.20-378

SAME AS MOVE

SAME AS MOVE

SAME AS MOVE

(S) - D
Move contents of register specified
by S to register specified by D. Right
rotate contents of register S by R
places before operation.

Move right rotated IV bus (source)
data specified by S to register speci
fied by D. L specifies the length of
source data with most significant
bits set to zero.

Move contents of register specified
by S to the IV bus. Before placement
on IV bus, data is shifted as speci
fied by D, and L bits merged with
destination IV bus data.

Move right rotated IV bus data
(sources) specified by S to the IV
bus. Before placement on IV bus,
data is shifted or specified by D and
merged with original source data.
L specifies the length of source
data to be operated on,

(S) plus (AUX) - D
Same as MOVE but contents of AUX
added to the source data. lf carry
from most significant bit then
OVF =1, otherwise OVF =0

(S)/\ (AUX) - D
Same as MOVE but contents of AUX
ANDed with source data.

(S) <il (AUX) - D
Same as MOVE but contents of AUX
exclusive ORed with source data.

XEC 4 Reglsler Immedlale, Execute instruction at current page

tBL.~__I__"1 ::::::: ~I::el;~::u:t::: el Ihe ed.
S"07,17,2O-378 1-000-3778 dress determined by concatenating 5

high order bits of PC with the 8 bit
sum of I and register specified by S.
PC is not incremented.

IV Bus Immedlale:

o 23 78 10 11 15

~
8.20-37. 1-00-378

Execute the instruction at the ad
dress determined by concatenating 8
high order bits of PC with the 5 bit
sum of I and rotated IV bus data
(source) specified by S. R/L speci
fies length of source data with most
significant bits set to zero. PC is not
incremented.

S ..07,17,20-37.

IV Bus Immedlale:

o 23 78 10 11 15

~
S-2O-378 1.00-378

NZT 5 Reglstll< Immedlale: If (S) = 0, jump to current page ad-
o 23 7 =.8 -'-"'5 dress offset by I; if S =0, PC '+ 1 -

~ I I ~~ontents of register specified by S
1.000-3778 is non zero then transfer to address

determined by concatenating 5 high
order bits of PC with I; if contents of
register specified by S is zero, incre
ment PC.

lf right rotated IV bus data (sour~e)

is Non Zero then Transfer to address
determined by concatenating 8 high
order bits of PC with I; if contents of
register specified by S is zero, incre
ment PC,

INSTRUCTION SET SUMMARY



Hijlage 2
INSTRUCTION OP FORMATS DESCRIPTION

i MNEMONIC CODE

--_._~.

Register Immediate:
XMIT 6

0 23 78 15
Transmit I - D

~I 1 ITransmit and store 8 bit binary pat-
tern I to register specified by D.

0/10,20-37, 1.000-3778

IV BUS IMMEDIATE
.

0 23 78 1011 15 Transmit binary pattern I to IV bus.

~
Before placement on IV bus, literal
I is shifted as specified by D and L

0-20-378 1.00-378 bits merged with existing IV bus data.

Addreu Immedlete:

JMP 7 0 23 15 Jump to Program Address A

CI A IJump to program storage address
A. A is stored in the address register

oo-177778סס0..0, (AR).

INSTRUCTION SET SUMMARY'

S AND/OR D
FIELD

SPECIFICATION
(OCTAl)

00
01 to 06
07
10
11
17

2N
(N '" 0,1,2,
3.4,5,6,7)

3N
(N '" 0,1,2,
3.4,5,6,7)

SOURCE/DESTINATlON

Auxiliary Register (AUX)
Work registers (Rl to R6) respectively
IVL write-only "register" (destination only)
Overflow status (OVF)-source only
Working register (Rll)
IVR write-only "register" (destination only)

a. If a source, IV bus data right rotated (7-N) bits and masked
(specified by R/L). [B = 'low' and RB ='high' generated.

IV Bus Source Data
o 1 2 3 4 5 6 7

rEEffiETIJ
b. If a destination, IV bus data left shifted (7-N) bits and

merged (specified by roL). LB '" 'low' and AS '" 'high'
generated.

IV Bus Destination Dala
o 1 2 3 4 5 6 7

_1~+--lII,---+I-+-I--+-I_+---iII,--+I-o
I I I I I I I I I

a. If a source, IV bus data right rotated (7-N) bits and masked
(specified by R/L). LB " 'high' and RB = 'low' generated.

IV Bus Source Data
01234567

rBIEHttJJ
b. If a destination, IV bus data left shifted (7-N) bits and

merged (specified by R/L). LB " 'high' and AS '" 'low'
generated.

IV Bus Destination Data
o 1 2 3 4 567

_1 I I ! I I I I I
I I I I I I I I I

DATA SOURCE DESTINATION ADDRESS

o



-
~.

'-'. II....
I1l

•

0 <9 (f) <9 0 <9 <9 (1) .II. <9 <9 0 <9 0 Q) Q) <9 m Q) (!) Q) Q) Q) <9 Q) 0 IZ0 Q) Q) Q) Q) Q) Q) <9
t 7 6 5 4 3 2 1 0 out 7 6 5 4 3 2 1 0 out 7 6 5 4 3 2 1 0 out 7 6 5 4 3 2- 1 0
) 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
I in in in

IVBV ADRBV

0 0 (2) <9 (2) (2) (2) (2) (2) 0 (2) (2) <0 0 (2) (2) 0 (2) (2) (2) (2) 0 rP~~
IVL 7 6 5 4 3 2 1 0 A XEC 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ~F INSERT

00 000 a 00 a a a 000 000 00 OC
DR+ SYNCa "TAOADRO

ADR IV

RUN MULTI

0 0 <9 (2) 0 0 0 0 0 <0 <0 0 (2) (2) <9 (2) 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 a
IVR 7 6 5 4 3 2 1 0 I 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 RESET SINGLE

a a a 00 000 000 a 000 000 000 00 a a RON

HAL T STEP

Iv0 0 0 0 0 0 0 0
DATA 6 5 4 3 2 1 0
00 000 00 a

12121212

+5V

o F E o C

Fr ontpanee I

S
2

o LED

A

34 17

o Schakelaar

SYNC

o

0\
l\)
I

naarJ105-4 naarJ105-3 naarJ105-2 naarJ105-1 Achterpaneel

49

naarJ101 naar J 104

MCLK

o



r -- .v___"_...,,, .. ~.~"."" •. q ..,-", --1 c:J ') 4'1 t.",",.• ' J"':'.~; ..-''''~ ..' Ii i'. -

1

A _

I ~M') r {i '. r" ~'pl I
~.. ~ c:\~; 'y

... ~

ISO
10 K G J B H 7 F 2 I

LSB MSB 13
116 7404

•
L((47K

6 LSB LSB YI- .f

l~
E r 21 adres
5 X
0 lVL/lVR comp. 20 IVR display td

I~
1-'-

4 W brpt ~.

0 B29KF65E C 19 f-'
3 V

6 U lSB lSB MSB B MSB MSB 16
III
(l'q

7 Y tLSB MSB
6 21 U 17 T16 S 15 R 14 t t 6 7 6 9 101112131415 1617 18 ~

1V5 X
I_~ -

MSB LSB
~bus 4 20 lS8D • E MSB

3 W 4 150 47K ). F
2 19 3 H
1 V MSB II' C lVR J m

IVl/NR latch J display adres K adres camp
SC 16 18 H brpt L
WC 17 1~ 7 M
RG 15 T MSB8 N
LB 1~ 17 P

MCLK13 15 R ,
RESET12- R 5 -
HALT11 - 16 LSB MSB T

11 M 10 l 12 N 13 P U LSB 2

5 MSB
I SYNC. SOURCE

6 la

4~7 IV data comp 101138 2 9 I
9 IVadr-data 18~ t 0\
10 8 W
11 IV-BP~( I
12LSB L.SB MSB HALT IVadr.

19 :lL

15~
20 1918 1716151413 brpt. select

14
0

150
W47K

OFF

IV data display - IV data brpt 16
5 0

- ( PRGAOR
BRP

~S8[i] MUL~'lINGLE
HALT

L RaMEN

l!:,~F 19 10 4 2 run
48 W LSB 16 ---<Y" 0

46 Y 7step
45 20
43 18

12 --<Y' .-o-;l42 U
40 T TIl: n 0

39 R instr. contr 01 logic37 P BNtq36 13 3 stpte buffer
MCL.K .

1~
34 L LED
33 K

13r-k]- -31 8
30 5 RUN
28 4 4 17 LED27 C

\..SB ~
~1

~-25 B MSB 20 15
2 3 0 E H ~ 1) N 1415 S 17 V, X 2119 XEC

I
1/67404 aile printen ~\ 1-A ..S,V

~150 instr, display ~~K instr. insert
pt n-Z eN

.



5 .........~
6 t-------'

]I 7t---......

3 +

14 1
R 14 6 13

15 11
S 9 III

16 15 2
T 13 3

17 12 4
U 10

18 1
V 14 5

19 11 6
W 9 7
20 15
X 13

21 12 3 +
Y 10

3ZIII

Print 1 IVL/IVR comparator
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BiJlage 6

Ie I -JI 7485 pt 8 OV
16 +5V

m-TI[ 7404 pt 7 OV
14 +5V

5 1
6 14 6 2
7 11
8 9 I
9 15 2

10 13 3
11 12 4
12 10

51------'
6t----'
71-----1

+3

]I

1
14
11
9

~--------t15

~'------113

~~----I12

~'-------110L..";"",;,,, --'

Print Ia

IV data comparator

.)



I C I - N: 7417 5 pt 8 0 V
16 +5V

B
2
9
K

F
6
5
E

o
4
3
C

:J

H
7
8

OV
+5V

10 -Ira 7400

-66-

Bijlage 7
..

16

clr\ ma-TIla 7432 pt 7
15 Y 7408 14

'11 LJ Yo Yo 7411 1

-C1\3
18 2 iJ

I ..1,' L::\61; ,.)12 =iJ
17 -DD\!

10 i IL

-tr\6
T 5LJ
R

II"""""

1 ; "-3
94 3

I
5 6 1 I

1 4< 1 I • I12 11
1 5 6

1
13 1 14

I I

10 I I
1/ I I I
1
13 Yl 4 9 3r

112 5 6 I I
I ]I" 1 I

I 10 B 1 12 11

"~~~9 I
13 1 14 I )()

- :: ~~ -
1 ;1'\3

4 9 3
5 6

1 4 K6
lIT 1 1

12 11
13 1 14

1 1

Ira
I 5 I'nSl I
112 11 4 9 3 1

110'-8
5 6IS[ I
12 11

19 ./ 13 1 14
I

I

1~~3
2') 11

~6
III ..2.)) M

a 13~11
.RJ) 10

10 8

~
L

1\\ 3

..2~ 12

4~ 6
TIl~

N

a 1~11
~v

13

10~;'\ 8
P2tJ

u
y

21

X
20
W

19

V

•

Print II IVL/IVR latch



5
MSB ill 6

B 7
C
0
E 2
F 3
H
J
K
L . 1 5
M 14 6
N 11 7
P 9
R 15
S 13
T 12 3 +
U 10

LSB

Print III adres comparator
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I C I - ill 8T97 pt 8 OV
16" +5V

I I

19
1 15

W2 321 Y
X 4 5 20
V 6 I

i 18
17 10 9

U
S 12 11 T14 13

I I
1 15

15 2 3 R
14 p

N
4 5 13

10 6 l[ 7 L
J 10 9 K
H 12 11 A14 13

I I
1 15 i

E 2 3 5
D 4
3 4 5 .r
2 6 ill 7 B10 9

12 11
14 13

F

LSB

MSB

Print IV instruktie tri-state bu££er



}
pt 7 OV

14 +5V

Ie I 7404
]I 7408
nr 7432
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brpt selectPrint V

11
1

310

19

18

9
5 6

8

14

15
16

+

3
13jpo12

5
11j!>o10

6

Bijlage 10
•



6

pt 7 OV
14 +5V

+

+

+

.r---------15
150

I-----~ 1210 91-------
11Jl.

a
Be550

13

Ie I 7404
]I 7408
lIT, Jl JZII 7474
N,"ID[ 74121
E" 7400

+

3
2

control logicPrint VI

20K

+

+

+
5K6

2-....a.......J

12 -.&.- ...L_-----l

4 -r---=------:----=-----L=

20----

21 -.....;;1il..>o~----J

17-~l~~--l

19 ----'--..i

10 ---'12 ~~----+-----+----l-13
+ 100pF 10K

'----' 1
14 ---..JL- _

r
.. . ~ M •.•• '-,~ ·~··-,··..,,·,·_··_·__·,···- ",,··-·~"··-'-70-··-···, , ~_.._ _ ' ,

Bijlage 11
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