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De uitwisseling van datafiles tussen het geheugen van een com
puter en de periferie neemt relatief veel tijd in beslag.
Door het toepassen van een Direct Memory Access-kanaal (dit is
een direkt data pad tussen het geheugen en de periferie) kan een
groot gedeelte van deze tijd worden teruggewonnen.
Beschreven wcrdt een modulair microcomputersysteem, vaarvoor
een DMA-kanaal verd ontwikkeld.
Na initialisatie van een DMA-datatransfer kan de computer zijn
programma hervatten zonder hinder te ondervinden van de DMA-da
tatransfer.

Central Precessing Unit
Direct Memory Access
Floppy Disc Drive
Interruptsysteem
I/O-instructies
Microcomputer
Microprocesser
Tekendisplay
Verkeerssysteem
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ontwikkeling en bouw van een tMA-kanaal voor de microcompu
ter gebaseerd op de 8008-1.

Na initialisatie deor de CPU moet een extern device, bijvoor
beeld een andere computer, snel in het geheugen van de micro
computer een string data kunnen zetten.
Ret gewone patroon van afhandeling van instructies en data door
de microcomputer mag hierbij niet verstoord worden.
cycle stealing is hierbij een van de oplossingen of een speci
aal DMA-kanaal.
Als toepassing wordt gedacht aan de verkeersregelinstallatie.
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Bij bestudering van de 8008-microcomputer bleek, dat deze on
geschikt was voer de toepassing van cycle stealing DMA.
Daarom werd tesloten om een speciaal DMA-device te ontwerpen,
dat (na enkele eenvoudige wijzigingen in het timingsgedeelte)
ook voor een microcomputer getaseerd op de 8080 gescbikt is.

Ben belangrijke eis, die aan het DMA-device gesteld meet wor
den, is de scbeiding tussen de functionele eenheden, waaruit
bet is opgebouwd.
Het device is zo ontworpen, dat het ~Q!~!~g!§te!, de £Y1g£Qyn
!~! en de fQ!!~]QQdefQQ~! zich op een eurokaart bevinden en de
in£Y!- en Q~l£Y!1imi~ bevinden zich eok op een eurokaart.
Daarbij is een strenge scheiding gemaakt tussen input- en oat
puttiming, zOdat, als bijvoorbeeld aIleen input wordt gebruikt,
er aIleen enkele chips BOeyen te worden weggelaten.
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De 8008-1-microcomputer kan op verschillende manieren gegevens
met zijn omgeving uitwisselen.

Geprogramm€erde I/O

De eenvoudigste manier is het naar buiten sturen of het naar
binnen halen van gegevens door middel van output- en inputin
structies. (geprogrammeerde Input/Output)
Voor elk geg€ven is dan een aantal instructies nodig.
Bij het naar buiten brengen van een gegeven moet dit eerst uit
het geheugen worden gehaald. waartoe dus een geheugenadres be
paald moet worden, en in de accumulator gebracht. Vervolgens
wordt de inhoud van de accumulator met behulp van een outputin
structie naar buiten gebracht.
Eij het naar binnen halen van een gegeven wordt dit met behulp
van een inputinstructie naar de accumulator gebracht, er wordt
een geheugenadres bepaald en het gegeven vordt op de geadres
seerde geheugenplaats weggeschreven.
Zie figuur 1.1a.

Bij een meer gecompliceerde manier van gegevens met de omge
ving uitwisselen wordt via aparte input- en outputkanalen van de
computer gecontreleerd of de gegevens. die naar buiten gebracht
worden. door de emgeving worden overgenomen en of de gegevens
die de computer binnen haalt, weI de gegevens zijn die de omge
ving naar de computer wil sturen.
nit gebeurt door middel van een "two wire handshake". (zie fi
guur 1.2) Via veornoemde input- en outputkanalen vindt tevens
pariteitscontrole enz plaats.
Voor het uitwisselen van een gegeven met de omgeving is nu een
compleet subprogrammaatje nodig. In figuur 1.3 is zo'n sUbpro
gramma gegeven voor een 8008-1-microcomputer.
De tijd voor het naar buiten sturen van €en gegeven oit een
reeks van opeenvolgende gegevens is dan minstens gelijk aan 200
microseconden. nit kemt overeen met een datarate van ongeveer
5 kbytes/sec.
Zie figuur 1.1b.

Direct Memory Access

Als de computer een grote reeks gegevens vanuit zijn geheugen
naar buiten wil sturen of vanuit de omgeving een grote reeks
gegevens in zijn geheugen viI brengen. dan is het voordeliger om
dit via een rechtstreeks informatiekanaal tussen het geheugen
en de omgeving te doen. Zie figuur 1.4.
Een dergelijk informatiekanaal wordt een Direct Memory Access
kanaal gencemd.
Dit kanaal bestuurt nu de directe datauitwisselin9 tussen de
periferie en bet geheugen en voert ook de controle over bet 0
vernemen van de gegevens door de omgeving (of door de computer)
uit.
Afgezien van de snelbeid van de periferie wordt de snelheid van
een D~A-kanaal aIleen maar beperkt door de snelheid van het
geheugen.
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de cyclustijd van bet gebeugen dat bij de 8008-1-microcomputer
wordt gebroikt is 1 microseconde (betgeen overeenkomt met een
DMA-datarate van 1 Mbyte/sec), zodat (bij uitwisseling van
gegevens met een snel I/O-device) door bet toepassen van een
DMA-kanaal een aanzienlijte tijdwinst tan worden gemaakt.
Daar bet DMA-kanaal door de computer geinitialiseerd moet
worden (via een subprogramma), is bet aIleen rendabel bij bet uit
wisselen van een grote reeks gegevens (blottransfer).

Computeropbouw

De meeste computers bestaan uit een gecompliceerd en cnover
zichtelijk net wert, dat een aantal logiscbe eenheden met elkaar
vertindt. Bet inpassen van nieuwe eenbeden in het systeem is dan
zeer moeilijk en heeft tot gevolg dat bet netwerk nog meer ge
compliceerd en cnoverzichtelijk wordt.

Bet inpassen van nieuwe eenbeden wordt veel eenvoudiger als
de computer Dodulair opgebouwd wordt en als de verbinding tus-
sen de modules via een busbarsysteem tot stand gebracht wordt.
Een busbarsysteem (ook weI unibus genaamd) is een aantal parallel
lopende draden, dat langs aIle modules van bet systeem loopt.
Daardoor zijn aIle modules op dezelfde wijze met elkaar verbonden.

Om bet mogelijk te maken om een D~A-kanaal in de 8C08-1-mi
crocomputer te implementeren werd eerst een modulair systeem
ontworpen en getouwd.
Bij bet ontw€rpen van dit systeem moest een 20danige functionele
scbeiding tussen de eenheden worden gemaakt, dat ze met bebulp
van een eenvoudig busbarsysteem met eltaar verbonden tonden wor
den. Daartoe werd bet busbarsysteem ontworpen, dat in figuur 2.1
wordt weergegeven.
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Eij het ontwerpen van bet B008-microcomputersysteem is uitge
gaan van een strenge functionele scheiding tussen de verschil
lende eenheden (zie figuur 2.1), zodat deze ook gebruikt kannen
worden in een BCBO-microcomputersysteem.
Het systeem is gebaseerd op een busbarsysteem, dat bestaat uit
een databus, adresbus en timing and control-bus.
De databus, adresbus en enkele timingssignalen zijn in tristate
uitgevoerd, zodat ze vanuit verschillende modules van het sys
teem bestuurd kunnen worden.
De tristate-uitgangen van een niet-geselecteerd module zijn
floating.
De modules roogen aIleen via lowpower TTL-inputs op de bus aan
gesloten worden, omdat deze anders te zwaar belast wordt.
De adresbus verzorgt de adressering van het gebeugen en de
IjO-selectie, de datatus verzorgt bet data transport en de ti
ming and control-bus geleidt de IN-, CUT-, READ- en WRITE-sig
nalen en enkele typiscbe BOOa-timingssignalen.

De communicatie tussen de verschillende eenheden vindt plaats
via een busbarsysteem; dit is een aantal parallel lopende signaal
draden, die langs elk module van het systeem lopen. De modules
den, die langs elke module van bet systeem lopen. De modules
kunnen dus op een willekeurige plaats in bet systeem worden
geplaatst.

De verscbill€nde eenbeden zijn:

Deze is getouwd rand een geintegreerde, B bit georienteerde,
microprocessor (Intel 800B), die onder andere een ALU (arith
metic logic unit) en 7 registers bevat.
Op deze CPU bevinden zich oak een 14 bits adresregister en
de timing voor het systeem, die IN-, OUT-, READ- en WRITE
signalen genereert.

Dit is opgebouwd uit modules die 2k bytes groot zijn.
In totaal kan er 16k geheugen in bet systeem aanwezig zijn.
Er zijn twee soorten geheugenmodules, namelijk RAM en ROM.
ROMs (read only memories) kunnen aIleen gelezen worden en
bebouden hun informatieinhoud als de spanning vordt uitgescha
keld. Zij zijn dus bij uitstek geschikt voor bet opslaan van
basisprogramma's, zoals een opstartprogramma, teletypesub
routine en dergelijke.
RAMs (random access memories) Kunnen gelezen en beschreven
worden, maar verllezen hun informatie-inboud als de spanning
wordt uitgescbakeld. Zij zijn dus vooral geschikt als werkgebeugen.
De adressering van bet geheugen vindt plaats door bet adres
register van de cPU.
De cyclustijd van de gebruikte geheugens is 1 microseconde.
De READ- en WHITE-signalen worden in de CPU opgewekt.



14

Deze verzergt de verbinding (interface) tussen de microcom
puter en de externe apparaten, zoals een teletype (TTY),
display, tapeunit, verkeersregeling, en dergelijke.
De verschillende apparaten (I/O-devices) worden geselecteerd
door het adresregister van de cpu. Ook de in- en outsigna
len worden in de CPU opgewekt.
Elk module bevat 4 output- en 2 inputpoorten en er kunnen
maximaal 6 van deze modules in het systeem voorkomen.
lndien dit te weinig is, kan gebruik gemaakt worden van een
I/O-multiplexer, waarbij een van de outputpoorten wordt
gebruikt em een preselectie te maken, waardoor aIle volgende
I/O-instructies betrekking hebten op een bepaalde groep
van I/O-pcorten, totdat de preselectie gewijzigd wordt.

Via bet censole (bedieningspaneel) kan de microcomputer op
gestart worden.
Op het console bevindt zich een LED (light emitting diode)
display, die de adres- en datahus direkt uitleeshaar maakt.
Tevens werden er enkele controle- en timingssignalen gedis
played ..
Vanaf bet console kan het programma onderbroken worden voor
bet uitvoeren van een instructie, die met behulp van schake
laars wordt ingesteld (interrupt instructie). Deze instructie
wordt in de normale programma-flow opgenomen.
Het console verzorgt ook bet automatiscb opstarten van de
microcomputer als de spanning wordt ingeschakeld.
Bij het gebruik van de microcomputer als controller voor een
bepaald afparaat kan de display en de interrnptlogica weg
blijven en blijft er op bet frontpaneel aIleen een klein aan
tal knoppen over die een bepaalde actie van bet systeem ini
tialiseren.

AIle modules zijn gebouwd op Iurokaarten, zodat bet systeem erg
kompakt en, door de mogelijkheid de kaarten onder ling te verwis
selen, erg flexibel is. (zie figuur 2.2)
Reeds met een pakketje van 5 Eurokaarten (CPU, RAM, RO~,

I/O en Console) kan een totaal microcomputersysteem worden
opgebouwd.
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De CPU is goraal opgebouwd als weergegeven in figuur 3.

De aC08-microprocessor is via een intern datapad (8 bit) ver
bonden met twee adresregisters (higb order en low order address)
en twee datatuffers (data-in en data-out). Door de CPU-timing
wordt het binnenklokken van de adressen in de adresbuffers en
het doorlaten van data van processor naar de databus en vice
versa.

In de timing worden met behulp van enkele door de microprocessor
afgegeven signalen de READ-, iRITE-, IN- en OUTsignalen ge
genereerd en deze worden samen met enkele van de microprocessorsig
nalen op de timings bus geplaatst.

Buiten de databus kent de CPU nag drie inputsignaIen, name
Iijk bet disable output (dis out), bet interrupt en bet ready
signaal.
Met behulp van bet dis out signaal kunnen de adresbus, databus
en de READ en WRITE Iijnen zwevend worden gemaakt. (TRI
STATE) Vanuit een ander device kunnen deze Iijnen dan bestuurd
worden. De CPU wcrdt dan als bet ware geisoleerd van de rest
van bet systeem. (OP enkele timingssignalen na)
Met bebulp van de interruptIijn kan een interruptinstructie
eyclus worden aangevraagd. (zie hiervoor 8. Ben interruptsys
teem voor de microcomputer)
Door bet hoog maken van de Ready-lijn kan een WAIT-state
aangevraagd worden. De microprocessor blijft ddn in de WAIT
state, totdat de Ready-lijn laag wordt.
Dit is vooral goed bruikbaar bij het gebruik van trage geheugens,
waarbij kan worden gewacbt totdat bet geheugen klaar is.
De in het a008-1-systeem gebruikte gebeugens zijn echter snel
genoeg. De Ready-lijn wordt hier dan oak gebruikt om single
step een progrmma te kunnen doorlopen.
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De 8008-micrcFrccessor kent vier verschillende machinecycli#
namelijk:

PCI = fetch instruction cycle. Hierin wordt een instructie
opgehaald vanuit de geadresseerde geheugenplaats.

PCR = memory read cycle. Bierin wordt een datahyte opge
haald vanuit de geadresseerde geheugenplaats.

PCW = memory write cycle. Hierin wordt een databyte weg
geschreven op de geadresseerde geheugenplaats.

PCC = input/output cycle. Hierin wordt een datahyte opge
haald van de geselecteerde inputbus of een databyte
gescbreven in bet geselecteerde outputregister.

Eij het uitvoeren van een instructie vorden een of meer van
bovenstaande cycli doorlopen. Men spreekt dan van een een- of
meerbytes instructie.
Elke instructie hegint met een PCI-cyclus# die eventueel (af
hankelijk van de opgehaalde instructie) gevolgd kan worden door
een of twee PCR-cycli# een PCi-cyclus of een PCC-cyclus.

Rlke machinecyclus kan onderverdeeld worden in een aantal states.
Ben normale macbinecyclas omvat 3 of 5 states (zie figuur 4.1)#
die T1# T2. 13# 14 en 15 genoemd worden. Tijdens T1 zendt de
microprocessor het low order address uit(i h a het low order
part van de programmateller}. Tijdens T2 zendt hij het high or
der address uit (i h a het high order part van de programma tel
ler) en tijdens 13 stuurt hij een datahyte uit of haalt hij
een databyte binnen, afhankelijk van de soort cyclus# waaraan
hij bezig is.
Eij sommige instructies volgen dan nog de states T4 en T5# waar
in hij de instructie uitvoert.

Als op een bepaald ogenblik in T2 bet Ready-signaal heog blijkt
te zijn# dan voIgt na afleop van T2 niet de T3 state maar de
WAIT-state (2ie figuur 4.2). In de WAIT-state wordt bet
Ready-signaal weer bemonsterd en zolang dit hoog blijft# volgen
er steeds weer WAIT-states. Pas als op een bemonsteringsogenblik
het Ready-signaal laag blijkt te zijn geworden# voIgt nd afloop van
de desbetreffende WAIT-state een 13 state.

Indien tijdens de executie van een instructie het interrupt
signaal laag wordt, dan wordt de T1 state van de volgende PCI
eyeIus vervangen door een T1i state (i van Interrupt# zie fi
guur 4.3). reze T11 state wordt door bet console gezien als
een interrupt-acknowledge en het plaatst in T3 de interruptin
structie op de databus. De interruptinstructie wordt nu door de
microprocessor uitgevoerd als een normale instructie# maar de
programma teller wordt nu niet opgehoogd.

Als tijdens een PCI-cyclus in T3 een HALT-instructie wordt
opgehaald# dan gaat de microprocessor na afloop van T3 over in
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de STOPPED-state (zie figuur 4.4). Hij bIijft nu in deze state,
totdat er een interrupt wordt gepIeegd. Dan voIgt nameIijk een
interrupt-instructie-cyclus.
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Algemeen worden twee soorten DMA toegepast, namelijk:

Hierbij wcrdt tijdens iedere machinecyclus een DMA-request
signaal bemonsterd. Indien er een request is, dan gaat de
processor na afloop van de cyclus (of van de instructie) over
in een soort van WAIT-state en gedurende de tijd van een
machinecyclus worden er DMA-transfers gepIeegd. Na aficop
van de eyclus gaat de processor weer verder met de volgende
machinecyclus (zie figuur 5.1).
Deze methode van DMA wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de PDP8.

Ook bierbij wordt tijdens iedere machinecyclus een DMA
request-{vaak HOLD-request genaamd)signaal bemonsterd en
indien er een request is, gaat de processor over in de HOLD
state. Hierin blijft hij, totdat op een bemonsteringsogen
blik de request verdwenen blijkt (zie figuur 5.2).
Tijdens de HOLD-state is de processor van de bus geisoleerd
en kan er DMA plaats vinden.
Deze methode van DMA wordt bijvoorbeeid gebruikt bij de 8080.

De aOOa-microprocessor gebruikt de databus aIleen tijdens T3.
De andere states zouden dus gebruikt kunnen worden om DMA-trans
fers te pleg€n zonder dat de processor daar last van ondervindt.
Hiertoe moet men de processor dan weI tijdens de DMA transfers
van de bus isoleren, daar bij er anders een adres opdrukt.
Dit tan met behulp van het disable output signaal.
De bus wordt nu dus in de tijd verdeeid tussen de processor en
bet DMA-deviee (zie figuur 5.3), we 20uden dit "DMA door mid
del van time division mUltiplexing van de bus" kunnen noemen.



ImQ(.hin~ Imoc.hine I
,.~1Iu< "T'

DMA
"e 'llles\'

21

Imac.hine
c ~c.IU$ Ima~hine I OMA

c~,'us '!Ic1us

i
ut1A
..e.que~l

IMClChine I
,~(IIJ'

f

Imachine Imo]hine HOLD I HOLD I HOLD HOLD Imachtne I
c~dq, t~ c. 1.1' c~c-hli

HOLD raqueit
I,

)lIt--
DMA t:.rQ",far,

ti 9. 5.1: Non processor DNA

I T5 I T1 I T2 I T3
I

di.,.?~ ---l;
------ ~

oMA ~_ r 0. , • '_. l (; r \. '

M ,,- '''''1< 01"" (,1 -f'_~n toll' -\'\"" ......... :;....... . ' ~,

I r". I T5 I T1 I 12 I T3 I T1 I T1 T~ I
I · ,
• • I

:1 j ; :1 I: , L, ,
I • I I ,

:< ~ ~ )l f-
Dl1A trf)l'\"; ter!. DMA lr.

(fi'Of - jG',;:..) (prO( _'.'::'(:..)



23

Om het DMA-device te initialiseren zal de processor het com
mando's moeten sturen.
Ais we de instructieset van de 8008 hekijken, blijken de 1/0
instructies het meest geschikt te zijn om te gebruiken als com
mando's.

De code van een I/O-instructie is: 01RR~M"1

als RR = 00, dan is het een inputinstructie en
als RR = 01, 10 of 11, dan is het een outputinstructie.

Br zijn dus 8 inputinstrncties (8 eombinaties van de "MM-bits),
namelijk INP OB tIm INP 1B, en er zijn 24 outputinstructies
(3 eomhinaties van de RR-bits en 8 eomhinaties van de """-hits),
namelijk OUT lOE tIm OUT 37B.

De exeeutie van een I/O-instructie heeft in twee slagen plaats.
In de eerste slag (PCI-eyclns) wordt de instructie door de micro
processor binnengehaald en gedeeodeerd.
In de tweede slag (PCC-eyelus) wordt de I/O-instructie uitge
voerd.

De PCC-eyelns heeft de Yolgende ophouw:
In T1 wordt het lager orde adresregister geladen met de
inhoud van register A.
In T2 wordt bet hoger orde adresregister geladen met de
1/0- i nstruc tie.
In geval van een inputinstructie wordt in T3 de inhoud van
de databus naar register A gebracht.

Ret hoger orde adresregister bevat de I/O-instructie en bier
in zit het I/O-pcortnummer verwerkt.
De hoger order adresbus doet dus in geval van een I/O-instruc
tie dienst als I/C-selectiebus.
Ret lager orde adresregister bevat de inhoud van register A.
De lager orde adresbus doet in het geval van een I/O-instructie
dus dienst als ouput-databus.

We zien dus, dat het hoger orde adresregister in een pcc-cyclus
de I/O-poortseleetie bevat en oat het lager orde adresregister
de outputdata bevat (in geval van een input-instructie is deze
niet relevant). (zie figuur 6)

Ret geheugen ziet in een PCC-eyelus de adrestns niet omdat het
hier slechts naar kijkt als er een Read- of write-signaal vordt
gegeven. In een PCC-eycins weten de I/O-devices dat ze naar de
bus moeten kijken omdat ze een in- of out-signaal krijgen.
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Door de inboud van de adresbus tijdens een pcc-cyclus anders te
interpreteren, kunnen we de I/O-instructies gebruiken als com
mando's vocr de I/O-devices.

De inboud van de lager orde adresbus «A» wordt nu namelijk
niet meer geinterpreteerd als output-data, doch als een selec
tienummer en de inhoud van de hoger orde adresbus (IjO-instructie)
wordt nu niet gezien als een IjO-poortselectie, maar als een
commando voor bet door de lager orde adresbes geselecteerde
I/O-device. (zie figuur 7)

op deze manier zouden we dus 128 verschillende commando's ken
nen geven. We reserveren ecbter enkele IjO-instructies
(INP DB, INP 1B en OUT 10B tIm OUT 13E) voor normale inputj
output datatransfers.
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Een interruptsysteem is nodig in een computersysteem, als van
buitenaf (vanuit de I/C-devices) bepaalde akties van de proces
sor geinitialiseerd IDoeten kunnen worden.
Die akties zullen dan meestal bestaan uit bet uitvoeren van een
service-routine veor het interrumperende device.
Een DMA-device zal, als een DMA-transfer voltooid is, de
processor daarvan op de boogte willen stellen.
nit kan bet dus doen door een interrupt te plegen.

De interruptfaciliteiten van de BOOB-microprocessor (zie 4.
De opbouw van de machinecyclus van de BOOB-microprocessor) zijn
zeer minimaal. In bet basissysteem kan slechts een device inter
rupts plegen. (in figuur 2.1 is dat bet console).

voor een eenvoudig systeem kan volstaan worden met een uitbrei
ding, die aan het console een schakelaar toevoegt, die een keu
ze maakt tussen bet plegen van een interrupt deor bet console
dan weI door een aangesloten I/O-device. Nu tan nog maar slechts
een I/O-device een interrupt plegen.

Ais we de interruptmoge1ijkheden verder willen uitbreiden, zu1
len we ervan moeten uitgaan, dat er slechts een interruptlijn
is en dat, na bet afgeven van een T1i-state, de microprocessor
een interruptinstructie verwacbt.

Een mogelijkheid van uitbreiding is het creeeren van een inter
ruptkettinglijn (zie figuur B.1).
5tel device i pleegt een interrupt (figuur 8.2). AIle devices
links van i zien nu dat een device rechts van hun een inter
rupt beeft gepleegd (hun int-in-lijn is laag) en weten dus dat
zij geen interrupt mogen plegen. Om te onthouden, dat hij het
is geweest die de interrupt beeft gepleegd, set device i zijn
interruptflag-flipflop. Als nu een device j, recbts van i een
interrupt pleegt (bet kan immers niet zien dat i al een inter
rupt beeft gepleegd), dan zal i zijn interruptflag-flipflop moe
ten resetten (figuur 8.3). Bet boudt zijn interrupt-flipflop
echter geset, omdat bet moet onthouden dat bet een interrupt
wil plegen.
Dit overnemen van de interrupt van device i door device j
mag echter neoit geschieden op bet moment dat de CPU de in
terruptinstructie ophaalt, omdat het dan niet eenduidig zou
zijn welk van de devices (i of j) deze interruptinstructie op
de bus moet plaatsen. Tijdens de tijd dat een interruptinstruc
tie opgehaald tan vorden {T3}, wordt het plegen van een interrupt
dan ook verbcden (zie £i90ur B.3).

Een interrupt vanuit €en I/O-device kan gezien worden als een
service-aanvraag. Om een serviee-aanvraag te bonoreren zal de
processor vanuit het lopende programma naar een service-routi
ne moeten springen. Dit kan het gemakkelijkst gerealiseerd wor
den door als interruptinstructie een Restart-instructie te ge
bruiken. De processor springt dan naar bet aangegeven restart
adres, voert een daar beginnende service-routine uit en springt
daarna via €en retorn-instructie veer terug naar bet corspronke-
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lijke programma (zie figuur S.4).

Als de processor een interrupt binnen krijgt, weet bij niet wie
deze heeft gepleegd. De identificatie van het I/O-device, dat
de interrupt heeft gepleegd, kan op verscbillende manieren geschieden.
(Afbankelijk van bet aantal aangesloten I/O-devices).
De SCDS-software heeft de beschikking over 8 restartinstructies
(EST 0 tIm HST 56), waarvan een (RST 0) gereserveerd is vocr
het opstarten van bet systeem. De zeven andere kunnen nu als in
terruptinstructies aan de verscbillende I/O-devices worden toe
gekend.
Bij Kleine systemen (niet meer dan zeven I/O-devices) wordt aan
ieder device een andere restartinstructie toegekend. lIs de
processor nu de interruptinstructie ophaalt, dan springt hij me
teen naar de goede serviceroutine. Als er meer dan zeven 1/0
devices aangesloten zijn, dan wordt aan aIle I/O-devices dezelf
de restartinstructie toegekend. Op het desbetreffende restartadres
begint dan een identificatie-subroutine, waaruit de processor
dan naar de juiste serviceroutine springt. De identificatie vindt
op de volgende manier plaats: Na het op de bus zetten van de
interruptinstructie reset het I/O-device niet zijn interrupt
flag-flipflop. De processor springt naar het restartadres en
begint de identificatiesubroutine, die het commando "geef je
selectienummer" op de bus zet, dat aIleen maar wordt gezien
door een I/C-device dat zijn interruptflag-flipflop heeft geset.
Dat I/O-device plaatst dan zijn selectienummer op de bus en
dit wordt door de processor binnengehaald (bet commando was een
input-instructie). De processor kan nu intern bepalen welk 1/0
device de interrupt had gepleegd (zie figuur 8.5).
Tot bet moment van bet decoderen van bet commando kan een ander
I/O-device de interrupt overnemen. Vanaf bet moment dat bet
I/O-device besluit zijn selectienummer op de bus te zetten mag
de interrupt niet meer overgenomen worden. Hier moet dus ook
het plegen van een interrupt verboden worden (dit is aan het
einde van T2).

We zien dat een I/O-device, dat verder naar recbts zit dan bet
I/o-device dat de interrupt heeft gepleegd, de interrupt over
kan nemen. nit houdt dus in dat de plaats van een I/O-device
in de interruptketting zijn interruptprioriteit bepaalt. Het
device dat bet meest rechts zit heeft de grootste prioriteit
(zie figuur 8.1).
Om bet mogelijk te maken altijd in bet programma in te kunnen
grijpen, wordt aan bet console de boogste prioriteit toegekend.
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Als tijdens de executie van een programma een I/O-device door
het plegen van een interrupt aan de processor om service vraagt
dan zal tijdens bet uitvoeren van de service-routine de inhond
van de registers en van de conditieflags veranderen. Om na te
rugteer uit de serviceroutine bet oorspronkelijk programma op
de afgebroken plaats voort te kunnen zetten, is het ncodzakelijk
dat de registers en de conditieflags dan weer dezelfde inhood
hebben als of het moment dat bet programma onderbroken werd.
Om dit te realiseren is er een externe stack aangetracht, waar
in de inhoud van de registers en de conditieflags gesaved wordt.
Dit saven geschiedt met behalp van het commando "PUsa"
en het restoren met behulp van het commando "PCP" (OOT 27B en
INP 7E).

Op de stackkaart is een stackpointerregister aangetracht, dat
automatisch increment en decrement bij "PUSH"- en "POP"-instruc
ties.

am nu te voorkomen dat tijdens de save- of restore-subroutines
een interrupt wcrdt gepleegd, wordt er een externe interrupt
enable-flipflop aangebracht. De uitgang van deze flipflop is ver
bonden met de interrupt-enable-lijn, die langs aIle I/O-devices
loopt en deze kan verbieden een interrupt te plegen (zie figuur
9.1 en 9.2).
Setten en reset ten van de interrupt-Enable-flipflop gebeurt met
behulp van de commando's "enable interrupt" en "disable interrupt"
(twee outputinstructies).

De serviceroutines beginnen nu dus steeds met een "disable in
terrupt"-commando, gevolgd door een "save registers and flags"
subroutine. Daarna kan de interrupt-Enable-flipflop weI of niet
geset worden, hetgeen afhankelijk is van bet al of niet toe
gestaan zijn van een interrupt tijdens de serviceroutine. Na
aflcop van de serviceroutine wordt er een "interrupt disable"
commando geg€ven (dit hoeft niet als tijdens de subroutine geen
interrupt was toegestaan) en dan voIgt een ttrestore registers
and flags"-subroutine, die gevolgd wordt door een "interrupt
enableD-commando en een return naar het onderbroken programma
(zie figuur 9.3).

Om het mogelijk te maken altijd in een programma in te grijpen,
is het console niet op de interrupt-enable-lijn aangesloten.
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Nu hel hele microcomputersysteem besproken is en duidelijk is
gemaakt hoe de communicatie tussen de processor een een I/O-de
vice (i c het D~A-device) plaats vindt, kunnen we de eisen for
muleren, waaraan een D~A-device voor bet 800B-systeem zal moe
ten voldoen.

1. Het zal geheugenplaatsen aan moeten wijzen, dus het zal een
adresregister moeten bevatten.

2. Bet zal bet aantal hytes, dat nog moet worden overgezonden,
moeten bijhouden en dus een bytecounter bevatten.

3. am het geheugen te beschrijven of uit te Iezen zal het Read
en write-signalen moeten genereren.

4. Doordat de D~A-transfers aIleen maar mogen plaatsvinden bui
ten T3, zullen er strenge timingseisen zijn.

5. Het D~A-device moet kunnen communiceren met de I/O-devices.

6. Er zal communicatie mogelijk moeten zijn tussen de CPU en
bet D~A-device.

Ad. 1. Het DMA-device bevat een 16-bits adresregister, dat {e
venals het adresregister van de CPU) verdeeld is in
high crder address en low order address. nit register kan
vanuit de CPU met behulp van de commando's "load address
high erder" en "load address lov order" gepreset werden.
am zo weinig mogelijk programmatijd voor de DMA-initia
lisatie te gebruiken wordt hij de commando's voor het DMA
device geen selectie meegezonden, maar de inhoud van re
gister A wordt nu geinterpreteerd als data. Dit houdt
dus weI in, dat de desbetreffende commando's aIleen maar
voor bet DMA-device bestemd kunnen zijn. Bij het com
mando "lead address high order" zal register A dus de
waarde bevatten waarop bet high order address register
gepreset moet worden.
Als een byte overgezonden is, genereert de DMA-timing
een "increment address"-signaal, dat het adresregister
met een ophoogt.

Ad. 2. Het DMA-device bevat een 16 bits hytecounter. Deze be
staat ook weer uit twee e bits registers, die met behnlp
van de commando's "load bytecounter high order" en "load
byteccunter low order" gepreset kunnen worden.
am bij onderbreking van de DMA-transfer te kannen we
ten boeveel bytes er al overgezonden zijn, kan de CPU
door mlddel van de commando'S "give bytecounter high order"
en "give bytecounter low order" (input-instructies) de
inhoud van de bytecounter binnenhalen.
Als een byte overgezonden is zal het "increment address"
signaal de bytecounter met een aflagen.

Ad. 4. De timing van het DMA-device genereert een "dis out"-
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signaal dat de CPU van de bus isoleert buiten T3.
Dit signaal vormt tevens de enable veor de tristate uit
gangen van het adresregister en de Read- en write-flip
flops.

Ad. 5. Om te kunnen communiceren met de I/O-devices zijn er
twee flags aangebracht. De DMA-flag Yordt bestuurd door
bet DMI-device en de I/O-flag door bet I/O-device
dat be2ig is met een DMA-transfer.
Deze flags regelen bet klaarzetten en binnenklokken van
de D~A-data. Ze zijn als twee lijnen opgenomen in het
bus-sJsteem.

Ad. 6. De CPU tan het DMA-device via eutput-instructies com-
mando's geven (start DMA input, start DMA output, stop DMA).

Ret DMA-device kan een interrupt plegen, zodat de
CPU weet, dat de DMA-transfer is afgelopen. Deze in
terrupt .ordt gegenereerd als de timing van bet DMA-de
vice detecteert dat de bytecounter op nul staat.

De globale optonw van bet DMA-device is weergegeven in fi
gunr 10.1.

De I/O-interface, waarmee DMA gepleegd wordt, zal cok een
aantal commando's (start DMA input, start DMA output, stop DMA)
moeten kunnen decoderen. Deze commandals gaan nu vel vergezeld
van een selectie.

De globale opbouw van de I/O-interface is weergegeven in
figuur 10.2.
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Gedurende een D~A-inpnt datatransfer worden data vanuit een
I/O-device naar het gehengen gebracht.
Het I/O-device geeft met bebulp van de I/O-flag aan, dat
bet data op de bus heeft geplaatst en dat deze geldig zijn.
Het D~A-device verzorgt dan het schrijven van deze data in bet
geheugen en geeft door middel van de DMA-flag te kennen, dat
de data zijn weggesehreven.

Tijdens de initialisatierontine voor een DMA-input transfer
worden bet adresregister en de bytecounter op een beginwaarde
gepreset. Nadat aan het desbetreffende I/C-device en het DMA
device de "start DMA input"-cemmando's zijn gegeven, wordt de
oveldracht van de databytes geregeld door de DMA-flag en de
I/O-flag (zie figuur 11).

De dis out flipflop wordt normaal geset en gereset door twee
signalen die nit de timingssignalen van de CPU worden afgeleid.
Het resetten van de dis out flipflop kan echter vertraagd varden,
als er op bet normale resetmoment een niet-eenduidige situatie
heerst.

Als de DMA-flag namelijk laag is, hetgeen aanduidt dat de
data zijn geschreven in het geheugen, dan moet het I/O-device
eerst de databus loslaten, hetgeen aangegeven wordt door het
hoog worden van de I/O-flag, voordat de dis out flipflop ge
reset mag worden. Bet hoog worden van de I/O-flag heeft tot
gevolg, dat de DMA-flag ook weer hoog wordt, zodat we het
reset ten van de dis out flipflop dus tunnen verbieden als de
DMA-flag laag is. Dit uitstellen van de reset mag echter niet
te lang duren, daar we anders in T3 terecht komen. Hiervoor
wordt gezorgd deor de I/o-interface te voorzien van een stan
daard I/O-flag-generatcr (zie figuur 13.2) die er altijd e
ven lang over doet am de I/O-flag hoog te maken als reactie
op het laag worden van de DMA-flag. We moeten nu zorgen dat
we normaal de dis out flipflop resetten op een moment dat er
nog genoeg tijd zou zijn om het handsbake-spelletje tussen de
DMA- en I/C-flags nit te voeren, voordat de CPU weer op de
bus wile

In bet linker deel van figuur 11 is de situatie voor een nor
maal resetten van de dis out flipflop geschetst en in bet rech
ter deel de situatie die optreedt als op het normale resetmo
ment de DMA-flag juist laag is geworden.

Als tijdens de write-cyelus de dis out flipflop gereset wordt,
dan wordt het adres niet opgehoogd en als de dis out flipflop
weer geset wordt dan begint een nieuwe write-cyclus met dezelf
de databyte.



,.
I

j

T ~ T2 T1r
J, '.

IS'..p;C-.~.L
I ~I

'L._._ ... . _
i

-------~
door CPU be~Luutd I --------1 ',_,~ _--------------" . . ~, I ! I : ~ ,

I
I
I 'I : ~ I I \ ;

. !t ~ ,!! J.___ __ .,:

, ! I

41

,
y

,
y...".. - ..... - ..----- "I T------ ---'-'''-

,' I' ,, .
i Lir: r.

1 r\ ,V-~ 1/n :~. i' 'j ·;f--·--'r!
.i l .j • 'i - l:

..._.__.~_._--->oo'"~ . Ii ..._~_ ..• LI ~._--.--~---'-----..._._-_...__.•-._-,.__.~-t

I
I
I

,-. r, ....... ,,''''": ~-- -" ... ~ .....

..... , ,
.,\,



40

Ben DMA-output datatransfer brengt data vanuit bet gebeogen
naar een I/C-device.
Bet DMA-device hiedt het geheugen een adres en een Readsignaal
aan. Bet gebeugen plaatst dan een databyte op de bus.
Bet DMA-device laat de I/O-interface door middel van de DMA
flag weten dat de data op de bus geldig is.
Als hij de data heeft overgenomen meldt de I/O-interface bet
DMA-device dit deor middel van de I/O-flag.

Ook bier worden het adresregister en de bytecounter tijdens
de initialisatieroutine op €eD beginwaarde gepreset.
Nadat bet deshetreffende I/O-device en het DMA-device de
"start DMA outputn-commandos hetben ontvangen, wordt de over
dracht van de databytes geregeld door de DMA-flag en de 1/0
flag.

Voor de dis out flipflop geldt hier hetzelfde als onder 11.
(DMA input datatransfer).

Oak bier wordt bet adres niet opgehoogd als een Bead-cycle
onderbroken wordt door het resetten van de dis out flipflop.

In figuur 12 is in het linker deel een situatie gescbetst, waar
bij de dis out flipflop op de norma Ie manier gereset wordt en in
het recbter deel een situatie, waarbij het resetten vertraagd
wordt.



Tl T2 ,,~ T1
..i \

:Syr,.,·~~
-'

T:t, ...;

, !

.j:
----.•..-.- .__ ._--~ i~---..·-'lj· .--------.-.

, ,
~ j

inc r. r))Cd. U

.-_----~

.\

t'rr.~·"'· .>

'f---- ----- -- -.-.- --.----... -··r
I,------
I

,-.-.--. -_ .. _.... ,

t t

--- --t~

I:
I I



42

DMA kan op verschillende manieren aangevraagd worden:

Hierbij wcrdt vanuit bet programma een OM! transfer aange
vraagd. Het is dan niet altijd noodzakelijk om het program
ma tijdens de D~A transfer voort te zetten. Door de pro
cessor in de STOPPED-state te brengen is bet zelfs mogelijk
de OM! transfer te versnellen. De CPU hoeft nu namelijk
niet meer op de bus en de DM! transfer kan nu in een ruk
afgehandeld worden. Met deze methode kan een snelheid be
reikt worden, die nagenoeg gelijk is aan de gebeugensnelheid.
(bij de gebruikte gebeugens komt dit neer op ongeveer 800
kbytes per seconde)
Als men tijdens de DMA transfer bet programma vcortzet, zal
de snelheid natuurlijk aanmerkelijk lager zijn (ongeveer
500 kbytes per seconde).

Als een snel I/O-device een interrupt pleegt, dan kan van
nit de serviceroutine voor dat I/O-device naar een DMA
initialisatieroutine gesprongen vorden.

De DMA-initialisatieroutine moet verschillende dingen doen:

1. Ze moet bet aantal over te zenden databytes bepalen en deze
laden in de DMA-bytecounter.

2. In het geval van output moet ze de gehengensectie bepalen,
die naaar buiten gezonden moet worden.
In geval van input moet ze een geheugensectie bepalen, waarin
de databytes weggeschreven kunnen worden.
In beide geval1en moet bet beginadres in bet DMA-adresregis
ter geladen worden.

3. Tenslotte moet ze "start DMA"-commandols geven aan het desbetref
fende I/O-device en aan bet DMA-device.

lIs de OMA-transfer onderbroken wordt, omdat een DMA-transfer
van hogere prioriteit gepleegd moet worden, zal een DMA-ser
vice-routine bet desbetreffende I/O-device en het DMA-device
"stop DMA"-ccmmandols storen en daarna de inhoud van de byte
counter opbalen. Deze moet namelijk bekend zijn, als de DMA
transfer naderhand veer voortgezet wordt. Vervolgens wordt een
DMA-initialisatieroutine voor de DM! transfer van hogere
prioriteit gestart.

Als een DMA transfer voltooid is «bytecounter> = 0), dan zal
het DMA-device een interrupt plegen en daardoor wordt een ser
viceroutine gestart, die "stop DMA"-commandos aan bet desbe
treffende I/O-device en bet DMA-device geeft en op een be
paalde gebeugenplaats een byte wegschrijft, die aangeeft dat de
desbetreffende DMA transfer vcltooid is. Deze geheugenplaats
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wordt vanuit het programma getest om te weten of de desbetref
fende data bytes al zijn binnen gehaald vanuit of uitgestuurd
zijn naar bet I/O-device.

Een voorbeeld van de programmaflow bij een DMA-aanvraag vanuit
een I/O-device wordt gegeven in figuur 13.
Een eenvoudig initialisatieprogramma wordt gegeven in de bijlagen.



HOOf 0-
PR0<1f(A('!t\A

"Il.
R5TIt

Dl~ TNT
l AL ~A'YE.

s~v~

, Si.ABROU-
TI'NE

Rf:TURW
~E~VI(E

ROUTl NE
clevic.e ..

be-ptA 1i"9
QQYlh\

DMA·bytes
CAL IN IT \.

1bep()!t""C3 I,.\' I

.1li: \'I " I,j 4.:".., w

St?: lle J

.... ill' \',1\

l! ,., ,~ word t
,9l~? lee ~c\

I,j~'lel",

,1 ~n 'Ie ~.

! ll, 1'\1;' Vl. t':j I.,.' t.

S b:\I,.. t-
, r ,WoVI\(' >'1 :'),

IU rl~N

Ii \<J~Jl {'
~-

AI.

~< [:..1·' \

:"llh(\rll.;
rp,F

Ih l:lFll

'v{. YJ "IQ
.,)

H()':WD-

f'fvl:-,l\AMI'i

L,\y.: \\()']V"ol""~11111 \(1101 \'!1 u"Y) DriA ,'\Ir .W:1'\J /,\V\~\ \ l

t/() d, . \I ,r:: (i. ( . ,L· vic"" ~ )

....



45

Rier wordt aIleen een tweekanaals DMA besproken, waarbij bei
de kanalen gelijkwaardig zijn. Ais toepassing moet gedacht wor
den aan een duplex communicatiekanaal tussen twee processoren.
Ret D~A-device zal nu twee adresregisters en twee bytecounters
moe ten bevatten en er zullen twee DMA-flags en twee I/O-flags
zijn. (die I/O-flags kunnen dan weer de Df'IlA-flags van bet
DMA-device van een andere processor zijn).
Ret D~A-device zal bovendien een toekenningsswitch (channel
switch) moeten bevatten, die bepaalt welk van de twee kanalen
toegang tot bet geheugen beeft.

Omdat beide Df'IlA-kanalen gelijkwaardig zijn, wordt eike DMA
aanvraag (bier dus de overgang van de I/O-flag, die 1/0-
Ready aangeeft) gebonoreerd ais op dat moment bet andere kanaal
niet met een DMA transfer bezig is. Is dit weI bet geval, dan
wordt de lopende byte transfer afgemaakt en daarna slaat de toe
kenningsswitch om.
De situatie kan dus optreden, dat de tanalen om en om toegang
tot bet gebeugen krijgen om telkens een byte te lezen of te
schri jven.

Een voorbeeld van de timing bij een tweekanaals DMA-device wordt
geg€ven in figuur 14.
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De processor tan te traag zijn (afhankeIijk van de disksnel
beid) am data te Iezen vanaf af te schrijven op een disk, als
er geen datatuffer gebruikt wordt.
Ais de processor nu aangeeft welke track hij in een bepaalde
geheugensectie viI hethen, dan zorgt het DMA-device dat de
data vanuit die track daar komen.
De processor initialiseert de DMA transfer en bestuurt de
disk drive dan zodanig dat de kop boven de desbetreffende track
hangt. Na bet "head down"-commando van de processor aan de
disk drive worden de data door middel van DMA naar het geheu
gen gebracht.
Bij disksnelbeden die in de buurt komen van de DMA-snelheid
(SOO kbytes per seconde) moet een databuffer van enkele bytes
worden gebruikt, omdat de DMA transfers niet gelijkmatig in
de tijd verlopen.
Bij nog grotere disksnelheden (tot 800 kbytes per seconde) moet
de processor in de STOPPED-state worden gebracht tijdens bet
lezen of bescbrijven van een diSk.

Jan Zandherg beeft tijdens z1Jn afstudeerperiode binnen de groep
EE een vectorgenerator en een karaktergenerator veor een teken
display ontwcrpen. Deze generators maken gebruik van een 8008
sJsteem. De vectcrgenerator maakt bet mogelijk am lijnen op de
display te tekenen, waarvan aIleen de begin- en eindcoordinaten
behoeven te worden berekend door de microprocessor.
De karaktergenerator tekent karakters, waarvan slechts een coor
dinaat beboeft te worden berekend. (zie voor nadere bijzonder
heden het afstudeerverslag van Jan Zandberg).
Deze karaktergenerator kan vervangen worden door een vereenvou
digd tMI-device.
De momentane begin- en eindcoordinaten van aIle lijnstukjes
van aIle karakte£s worden dan in het geheugen opgeslagen en
het DMA-device leest bet geheugen cycliscb oit en stuart
bet naa£ de vectargenerator.
Bet DMA-device behoeft nu geen inputtiming en geeD bytecoun
ter te bevatten, te£wijl ook de commandodecoder vervalt. Euiten
T3 wordt nu continn DMA geFleegd.
Alles wat de microprocessor nu nog doet is bet berekenen van
nieuwe begin- en eindcoordinaten, die dan meteen in bet geheu
gen op de plaats waar de oude begin- en eindcoordinaten van
bet desbetreffende lijnstukje stonden worden weggeschreven.
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