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INLEIDING.------------------

In h~t kader

behoefte san een

van het TEXT - EDITOR projeGt bestond er de'

computer-systeem waarop de TeXT - ~D!TOR moet

gaan werken.

Mijn afstudeer-onderwerp bestond hieruit dat ik de hardware

voor dat computer-systeem moest gaan on~w~rpen, realis~ren en

testen.

Naast de technische zijde moest ook de economische zijde

bekeken worden: het systeem diende zo goedkoop mogelijk te

worden opgezet.

Het computer-systeem, dat in dit verslag beschreven wordt, is

zodanig samengesteld dat er de volgende I/O-apparatuur aangeslo

-ten kan worden:

een video-display annex keyboard,

een printer,

twee floppy disk drives.

Verder is, omdat het systeem is opgebouwd uit programmeerbare

LSI IC's, het syst~em zeer flexibel gehouden. Dat wil z~ggen

dat er verschillende typen video-displays, printers en floppy

disk drives aangesloten kunnen worden enkel en alleen door het

veranderen van programma's die in een PROM worden bewaard.

Tevens kan de gebruiker de grootte van het RAM-geheugen bepa

-len door zoveel RAM - lC's te gebruiken als hij voor zijn toe~

-passing nodig heeft. Op de computerkaart is er plaats gereser-

-veerd voor een maximum van 64K RAM.

Hat prototype van deze computer is gebouwd op een wire-wrap

-print, maar een latere versie zal op een dubbelzijdige print

worden ondergebracht, waarbij dan ook nog een voeding moet komen

die de spanningen +12V, +SV, -5V en -12V Levert.

'Het systeem,

-ven,is klein

behoefte en de

dat in de volgende hoofdstukken wotdt beschre

en goedkoop gehouden en kan eenvo~dtg aan de

middelen van een gebruiker worden aangepast.
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HOOFOSTUK 1: HET TEKSTVERWERKINGSSYSTEEM.
========================================

In de de groep DigitaLe Systemen is het idee ontstajn om een

eigen te\stwerwerkingssysteem (of text-editor) te gaandntwikke

-Len.

Een verdeLing die men daarbij kan maken is die tussen de

hardware en de software.

Mitn afstudeeropdracht bestaat hieruit dat ik de hardware

voor de text-editor moet ontwikkeLen en reaLiseren. Oat houdt

in: het samenstellen van een compLete computerkaart aan de hand

van de eisen die voor het tekstverwerkingssysteem moeten worden

opgesteLd. Een punt dat hierbij een roL speelt is dat het sys

-teem zo eenvoudig en goedkoop mogeLijk moet worden opgezet.

We gaan daarom eerst eens na wat er voor de tekstverwerking

allemaal nodig is.

Globaal kunnen we de tekstverwerking verdeLen in de voLgende

onderdelen:

1: het invoeren van de tekst (documenten) in het geheugen van

een computersysteem; dit gebeurt via een toetsenbord (of

keyboard) •.

2: het verwerken van die documenten in de computer.

3: deuitvoer van de tekst uit de computer naar een beeldscherm

en/of een printer.

4: ten einde de ingevoerde tekst te kunnen bewaren is ook een

permanent achter9rondgeheugen nodig.

Aan de hand van deze vier punten kunnen we de eisen gaan op

-stellen waaraan ons computersysteem tenminste moet voldoen.

Deze eisen kunnen we als voLgt omschrijven:

1: Het s,steem moet een serie-interface hebben voor de aanslui~

-ti.ng van een bee l dsc he rm annex toet senbo rd.

2: Voor het a~nsluiten van een printer is ook een inte~face

nodig. Aangezien we aLs printer/plotter een QUMEwillen ge

-bruiken, hebben we daarvoor .en paralleL·interface nodig.

3:. Er is ook een verbinding nodig voor het aansluiten van een

permanent geheugen. Als opslagmedium isgekozen~~or Floppi
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Disk's zodat er een interface nodig is om een Floppy Disk

Drive te kunnen besturen.

4: Bovendien wordt het systeem nog voorzien van een extra serie

-interface ten einde met andere systemen te kunnen Gommunice

~ren en/of een ander achtergrondgeheUgen te lbnri.ft besturen.
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HOOFDSTUK 2: DE SAMENSTELLING VAN HET COMPUTERSYSTEEM.
======;==============================================

In het vorige hoofdstuk ZlJn de punten opgenoemd w•• raan een

compleet t~kstverwerkings-systeemminimaal moet voldoen. In dit

hoofdstuk zullen we die punten nader preciseren waarna we in de

volgende hoofdstukken de onderdeLen in detail zullen beschouwen.

uftgaande van de 4 punten, welke in het vorige hoofdstuk zlJn

genoemd, komen we tot de volgende minimale configuratie van het

computersysteem voor de text-editor. In bijlage 1 is een blok

-schema getekend van het complete systeem.

1: Elk computersysteem heeft een processor nodig en dit systeem

dus ook .• We hebben gekozen voor de 8085 van INTEL vanwege het

feit dat de hardware en software faciliteiten (assembleer

-programma's e.d.) in de groep Digitale Systemen volop aan-

-wezig zijn. De 8085 bespreken we verder in hoofdstuk 3.

2: Naast een microprocessor heeft men oak een geheugen nodig

waarin de programma's en documenten moeten worden weggeschre

-v~n~ Het geheugen is te verdelen in twee stukken, n.l. een

RAM gedeeLte en een PROM gedeelte.

a: De RAM (Random ~ccess Memory) bestaat uit geheugencellen

waarin zoweL geschreven als waaruit gelezen kan worden

zolang er een voedingsspanning aanwezig is. Valt de span

-ning weg, dan is men ook de informatie kwijt die men

tevoren erin geschreven heeft.

In dit systeem is als RAM gekozen voor de 2117.0.t 1s een

dynamisch RAM-IC met een geheugencapaciteit van 16K x 1

bit. Omdat een databyte van de 8085 een breedte heeft van

8 bits, zijn er dus minimaal .8 van deze IC's nodig in het

systeem.

Dat er gekozen is voor dynamische IC's in plaats van

statische ligt aan het feit dat de geheugendichth~id van

de dynamische RAM veeL groter is (per oppervLak ziin er

meer geheugencellen aanwezig dan in het statische circuit)
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zodat de computerkaart kleiner kan z1Jn door gebruik te

maken van dynamische RAM. Bovendien is het gedissipeerde

vermogen in de dynamische IC's minder dan die in de sta

-tische IC's ~vanwege het geringer aantal transisto~en per

gehe~gencel).

Een nadeel (althans met de IC's in dit systeem) is dat

de RAM meerdere voedingsspanningen nodig heeft en dat de

dynamische RAM een refresh-schakeling nodig heeft.

b: De PROM (Programmable Read Only Memory). Hierin kan de

informatie blijvend bewaard worden, ook als de spanning

wegvalt. In dit soort geheugen kan niet wordengeschreven,

maar alleen gelezen. In de PROM's worden programmals be

·waard, die niet of nagenoeg niet veranderen zoals de ini

-tialisatieroutines, monitorroutines, etc •••

Als PROM wordt in dit systeem gebruikt gemaakt van de

2716. Dat is 2K x 8 bits PROM. Dit IC heeft maar een enke

-le voedingsspanning nodig. In het systeem ziin er twee

van aangebracht: een voor de initialisatieroutines en een

voor de monitorroutines.

Het geheugen wordt uitgebreider besproken in hoofdstuk 4.

3: Voor de aansluiting van een beeldscherm plus toets~hbord is

een serte-aansluiting nodig. Daarvoor is in het systeem een

USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmit

-ter) aangebracht, n.l. een 8251.

De USART behandelen we verder in hoofdstuk 5.

4: In het systeem is er nog een tweede 8251 aangebracht om met

een ander systeem of een achtergrondgeheugen te kunnen commu

-niceren. Het ligt evenwel in de bedoeling om daarvoor later

een ander IC aan te brengen dat er beter voor geschikt is,

n.l. een 8273 SDLC (Synchronous Data Link Controller) Proto

-col Controller.

5: De USART's in het $ysteem hebbenbepaalde baudrates nodig

. waarmee de dataserieel wordt verzonden of ontvangen. De baud

rates zijn afhankelijk van het beeldscherm datop ~et sys

-teem wordt aangesloten. Daarom bevat het systeem ook een

ff2S3. Dat iseen programmeerbare timer waarmee de verschil

-Lende baudrates kunnen worden gegenereerd.

Daarover handelt hoofdstuk 6.
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6: Ook een printer moet aangesloten kunnen worden en wel een

QUME waarvoor een parallel-interface nodig is. In het systeem

worden daarom twee IC's van het type 8255 aangebracht.

Daarover hebben we het in hoofdstuk 7.

7: Voer hIt permanent bewar~n van documenten is etl geh.ugen

-medium gekozen voor de Floppy Disk's. Deze worden via Floppy

D;sk Drives door het systeem aangestuurd. Daarvoor is in het

systeem een interface nodig die deze taak verzorgt en wel een

~loppy Disk Controller. INTEL is juist uitgekomen met een

nieuw IC daarvoor, n.l. de 8271, en dit IC werdt in het com

-putersysteem toegepast.

We bespreken de 8271 meer in detail in hoofdstuk 8.

8: Omdat de datarate (dwz. de snelheid waarmee data wordt over

-gedragen)· van en naar de Floppy Disk Drives te hoog is voor

de microprocessor, is er nog een DMA (Direct Memory Acce~s)

Controller nodig die de data overdracht van Floppy Disk naar

geheugen en vice versa van de microprocessor overneemt. Als

DMA Controller is de 8257 gekozen omdat een ander (en beter)

Ie, de AM9517 van AMO, niet tijdig leverbaar was.

De DMA wordt eveneens in hoofdstuk 8 behandeld.

9: Een groot aantal van bovengenoemde IC's kan men op z.g.

interruptbas;s Laten werken. Owz. dat ze, indien ze informa

-tie hebben aan te bieden of informatie willen verzenden, een

interruptsignaal genereren en deze naar de microprocessor

zend.n die op zijn beurt dan de interrupt wel of niet kan

honoreren.

Ten einde nu processortijd te besparen wordt een 8259 in het

systeem gezet. Oat is een programmeerbare interrupt control

-ler die de binnengekomen interrupts decodeert en ze dan pas

naar de 8085 stuurt.

Oaarover gaat het in hoofdstuk 9.

10:Als laatste is er in het systeem nog een klokgenerator nodig.

Het systeem werkt namelijk met meerdere frequenties en om nu

niet voor elke frequentie een apart kristal toe te hoeven

passen worden van een referentie alle, in het systeem beno

~digde, frequenties af~eleid.

Over deze generator gaat het in hoofdstuk 10.
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Tot zover in het kort de eisen betreffende de hardware voor

de text-editor. Op de klokgenerator en het geheugen na zijn alle

bovengenoemde IC's programmeerbaar.

De programma's waarmee deze lC's worden geinitialiseerd en de

progr3111l1t's die nodig zijn voor de aansturing van de pet'ipherie

(~eeLdscherm, floppy disk drive, printer) worden in hoofdjtuk 13

besproken.
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HOOFDSTUK 3: DE MICROPROCESSOR 8085.
===================================

zoals reeds is vermeld gebruiken we in dit cOMputfrsysteem

aLs· microprocessor de 8085. Dezeprocessor heeft nagenoeg het~

-zeLfde instructiepakket aLs de 8080.

Aan de hand van bijLage 2 zulLen we de 8085 bespreken zoaLs deze

in het systeem wordt gebruikt.

De 8085 heeft een 8 bits brede databus en een 16 bits brede

adresbus, waarvan de minst significante 8 bits dezeLfde aan

-sluitpennen gebruiken aLs de databus. Gedurende de eerste kLok-

-cyclus van een instructie (T1) staan AO - A7 op deze uitgangen,

daarna zijn ze bestemd voor de binnenkomende of uitgaande data.

Omdat het geheugen gedurende de gehele machinecycLus alle 16

adresbits nodig heeft, worden AO - A7 ingeklokt in een Latch

(een 8212). De 8085 heeft daarvoor de ALE-pen (Adres Latch

Enable) ter beschikking. ALs ALE hoog is staan AO - A7 op uit

-gangspennen. Wat we dus in feite doen is het aanpassen van de

bussen van de 8085 aan die van de 8080.

Datzelfde doen we in feite ook met enkele controlelijnen. De

8085 heeft· n.l. de controLeLijnen 101M, R'D en Wi. Maar de DMA

-Controller, die ook in het systeem zit, heeft de signalen MEMi,
MEMW, lOR en lOW. We moeten dus of de signalen van de 8085 om

-zetten in die van de DMA of omgekeerd. De keuze is arbitrair

maar wekiezen voor het eerste gevaL vanwege de compat~biLiteit

met de 8080 en met de peripheral chips. Voor de omzetting maken

we gebruik van een multipLexer, n.L. de 74LS257A~ ~et 101M

signaal wordt echter nog wel apart gebruikt in het geheugen en

bijdeI/O~adressering,omdat dit signaal al tijdens T1 aangeeft

of er· een 110 dan wel een Memory cyclus plaats gaat vi.nden. (Sij

een 1/0 cyclusis overigens het LO-aclres AO - A7 gelijk aan het

HO-adres A8 - A15).

gebruiken we een signaaL van

frequentie is waarap de 8085

afgeleid van een kristal via

klokfrequentie voor de 8085

MHt wat nagenoeg de maximaLe

werken. Deze frequentie wordt

Als

5,952

karl
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deLers, maar daarover hebben we het in een ander hoofdstuk.

Intern deeLt de 8085 de kLok door twee tot 2,976 MHz, weLke

naar buiten wordt gevoerd via de "elK-OUT" pen. Deze 2,976 MHz

wordt aLs systeemkLok' gebruikt in de rest van het systeem.

De "READY" ingang van de processor wordt gebruikt voor het

"MEMBUSY" signaaL van het geheugen en ook voor de "SingLe Step"

mogelijkheid in het prototype.

De 8085 heeft de beschikking over 5 interrupt ingangen. Op

de INfR (interrupt request), die ook op de 8080 aanwezig is,

wordt de interrupt controLLer 8259 aangesloten. Komt hierop een

interrupt aanvraag, dan antwoord de processor via zijn INTA

Lijn dat een interrupt van de controller wordt gehonoreerd.

De tweede interrupt ingang is de TRAP. Deze interrupt is

niet, zoaLs de andere interrupts, maskeerbaar. Behalve wanneer

de HOLD ingang aktief is, wordt deze interrupt dus atijdgeho

- nor e e rd. WilLen we i n ditsys teem een" Power Fa i l"m 0 ge l i j k-

-heid hebben, dan kunnen we de TRAP daar uitstekend voor ge-

-bruiken. Hier gaan we Later nog wat verder op in.

De res t ere nd e 3 i nt err uptin9a n9e n z i jn RST 5. 5, RSr 6. 5 e n

RST 7.5, waarvan in het prototype alLeen RST 7.5 gebruikt wordt

(n.L. om informatie binnen te halen van de schakelaars op de

console). TRAP, RST 7.5, RST 6.5 en RST 5.5 hebben elk een vast

adres waar ze naar toe springen bij een interrupt. TRAP heeft

hierbij de hoogste prioriteit.

De Lijnen SID (Serial Input Data) en SOD (Serial Output

Data) worden in ons systeem niet gebruikt, omdat in ons systeem

de serie-interface wordt verzorgd door twee USART·s.

De lijnen HOLD en HlDA (Hold Acknowledge) zijn ge~e.erveerd

voor de DMA ControlLer (8257). Indien de DMA een aanvraag doet

en de HOLD hoog maakt, worden de adresbus, databu$ en enkele

con t r 0 l eli j ne n <I 01M, iD e n "Wi) i nee n t r i - s tat e toe s tand 9e';';

-bracht, terwijl de DMA controller ervoor zorgt dat ook de uit-

-gangen van de Latch en de multipLexer in een tri-state toest~"d
"~'

komen~ De 8085 antwoordt dan, door de ui tgang HlDAhoog te ma-
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-ken, de DMA dat deze

Indien de 8085 met

DMA aanvraag, dan wordt

de DMA gereed is en de

10

de beschikking krijgt over de bussen.

een interrupt bezig is en er komt een

de interrupt tijdelijk onderbroken tot

bussen heeft teruggegeven aan de 8085.

De S1 uitgang wordt, evenals de 101M lijn, naar het geheu

-gen gevoerd omdat er, zoals bij de IO/~, al vanaf T1 informa-

-tie in staat of er een read- dan wel een write-instructie

plaats gaat vinden. Als S1 hoog is geeft het een read aan.

Verder worden SO en S1 ook nog gezamelijk gebruikt om op de

console 2 LED's te sturen die aangeven of het een FETCH of een

HALT instructie betreffen.

De uitgang RESET-OUT is met de andere IC's in het systeem

verbonden om een systeemreset aan te geven en wordt door de

ingang RESET-IN gestuurd, welke met een gewone schakelaar

(op de console) wordt bediend.

Op bijlage 2 is tevens de "Single Step" schakeling getekend,

welke hier is toegepast. Deze werkt als volgt:

Indien de schakelaar RUN/WAIT op RUN staat, is de READY in

-gang onafhankelijk van de single-step-schakeling, omdat een in-
--gang van de 74LS01 laag is. Wordt de schakelaar op WAIT gezet,

dan worden beide ingangen van de 74LS01 nu hoog (de uitgang Q

van de tweede flipflop is in rusttoestand hoog), zodat READY

laag wordt.

Na de single step schakelaar volgt een schakeling met twee

NAND's voor de denderonderdrukking, die op hun beurt FF1 schake

-len. Dit gebeurt asynchroon. FF2 synchroniseert de pulsaan de

uitgang van FF1 m.b.v. de neergaande flank van de systeemklok,

om~at de 8085 dan· kijkt of de READY laag is of n;et.Indien,

door een "single step" puls, de uitgang Q van FF1 hoog wordt,

schakelt de uitgang Q van FF2 tijdens de neergaande flank van

de systeemklok. De uitgang Q van FF2 wordt nu laagen de READY

(via de NAND) dus hoog. Tevens wordt FF1 direct da~rna gereset

en op de volgende neergaande flank van de klok oak FF2. De

READY ingang wordt dan weer laag, maar inmiddels bevindt de 8085
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zich dan al in de derde klokcyclus (T3), maakt de lopende cyclus

af en stopt pas weer in T2 van de volgende machinecyclus.

Doordat het setten en reset ten van FF2 gebeurt door de flank

van de klok, is deze "single step" mogelijkheid te gebruiken bij

elkeklbkfrequentie van de 8085 omdat de pulsbreedt•••n de uit

-gang van FF2 bepaalt wordt door de tijdsduur van 1 klokcyclus;

dit zou niet het geval zijn geweest als gebruik was gemaakt van

een "one-shot" schakeling, waarbij de pulsduur ingesteld moet

worden met een RC-netwerkje.

De werking wordt enigzins toegelicht door onderstaande fi

-guren waaruit blijkt dat, als READY laag is, de single-step

puls ervoor zorgt dat.READY precies een klokcyclus hoog word~.

Dit is voldoende om uit de TW ("wait toestand lt
) te komen en naar

de volgende machinecyclus te gaan.

ph i__....:..-

Q1

I-I I-I I-I

'Q"2" ----- ----
RUN/WAIl

REA"D;""IY-------------- ---------
N.B. Er is nagegaan of de LSI IC's in het systeem zonder buf

-fers kunnen werken. We zijn daarvoor uitgegaan van de

"worst case" situatie (dwz. wanneer alle aangestuurde IC's

hun maximale opgegeven ingangsstroom zouclen ~ebruiken).

De adresb~s, die door de 8085 of door de 8257 wordt ge-

-stuurd, kan de maximale belasting aan, maar de databus

Levert in de "worst case" si tuat i e moei l ij kheden op voor

de 8271. Toch is er geprobeerd om het systeem zonder buf

-fers aan te sturen omdat de Itworst case lt situatie een uit

~zonderlijke situatie is.

Enkele uitgangen, n.l. de IOITen de RESET-OUT, m6eten

zoveel poorten aansturen dat er hiel"wel eenbuffering
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noodzakelijk was. Als buffer is een 74LS125 toegepast. Dat

is een tri-state buffer, waarvan de tri-state toestand

ook hier door de DMA Controller wordt bepaald. Na het

buffer wordt de 101M lijn via een pull-up weerstand naar

+5V gtt~okken. Dat is nodig omdat tijde~S .en DMA slag,

wanneer de 101M uitgang dus in een tri-state toestand zit,

deze lijn hoog moet zijn. Deze lijn gaat n.l. naar het ge

~heugen en naar de schakeling voor de 1/0-toewijzingen; de

lijn naar het geheugen moet hoog blijven om de Shadow-PROM

gedisabled te houdentijdens de DMA aktie.

Voor meer gedetailleerde informatie en de tijddiagrammen van

de 8085 wordt verwezen naar [1].
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HOOFDSTUK 4: HET GEHEUGEN.
=========================

Het geheugen van het prototype is opgebouwd uit aynamische

RAM-IC's en twee PROM's. De RAM kan in blokken vah 16K bytes

worden uitgebreid tot 64K bytes.

Het geheugen is getekend in bijlage 3 en aan de hand daarvan

zullen het geheugen h;er bespreken~

4.1: Het RAM gedeelte.
---------------------

De 8085 bez;t 16 adreslijnen en kan daarmee 2**16 = 65.536 =
= 64K bytes adressen aansturen in het geheugen.

Om het oppervlak dat de RAM ;nneemt op de computerkaart zo

klein mogelijk te houden worden er dynamische RAM-IC's toege

-past. (Deze werken met een geringer aantal transistoren of

FET's per geheugencel dan de statische RAM en nemen daarmee

minder ru;mte ;n beslag; bovendien dissiperen ze oak minder

vermogen). De keus is gevallen op de 2117 van INTEL (of 4116

van MOSTE~), die een geheugencapaciteit heeft van 16K x 1 bit.

Aangezien een databyte een breedte heeft van 8 bits, zijn er dus

81C's nodig voor 16K bytes.

Afhankelijk van de wensen van de gebruiker kan het geheugen in

blokken van 16K bytes worden uitgebreid tot 32K, 48K of 64K

bytes. Op de computerkaart is met deze eventuele uitbreidingen

reken;ng gehouden,d.w.z. er is ruimte gereserveerd voor 32 IC's

Een

zijn

heeft

tijde

in de

nadeel bij de 2117 is dat er 3 voedingsspanningen nodig

n.l. +12V, +SV en -SV. (De opvolger van de 2117, de 2118,

alleen nog maar een spanning nodig van +SV, maar was ten

van het samenstellen van deze computerkaart nog niet

handeL>.

Voor het aansturen van 16K (=16.384) bytes Z1Jn ~r 14 adres

- l i j ne n nod i g. 0m de a f met i n9e n van hetIC klei n t e h0 ud en heeft
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de fabrikant maar 7 adrespennen naar buiten uitgevoerd. Een

interne schakeling in de 2117 zorgt er nu voor dat de adressen

gemuLtipLexed geLezen worden: eerst worden AD - A6 ingeLezen

door een Lage puts aan de m (Row Address Strobe) ingang toe te

voeren. Da~rna worden A7 - A13 ingelezen door .en LtO' puLs op

d~ CAS (CoLumn Address Strobe) ingang te zetten.

D.m.v. de WE (Write EnabLe) pen weet de 2117 of de informatie

op de databus in de RAM geschreven moet w~rden of dat ef data

uit de RAM op de bus moet worden gezet.

De data in- en uitgangen z1Jn gescheiden, maar hebben

dezeLfde poLariteit (een hoog signaal dat in de RAM wordt ge

-schreven komt er bij het Lezen ook aLs een hoog signaaL uit).

Om de databus van het computersysteem zo min mogeLijk te beLas

-ten, is er een buffer (81LS9S) aangebracht tussen de bus en de

data-inputs . van de RAM. De data-uitgangen van de 2117 zijn via

een Latch. (8212) met de databus verbonden. De uitgang van de

Latch is alLeen met de databus verbonden indien MEMR aktief is;

in aLLe andere gevaLLen (MEMW, iOi en lOW) bevindt de uitgang

van de 8212 zich in een tri-state toestand, die de databus

nauweLijks beLast. Waarom hier een latch is toegepa~t komt wat

verder in dit hoofdstuk ter sprake.

We zeiden reeds dat de 2117 een dynamische RAM is en daarom

moeten de geheugenceLLen regelmatig "gerefreshed" worden, ten

einde hun geheugeninhoud niet te verliezen.

be refresh-controLler die bij deze dynamische RAM hoort, moet

een moduLo-128 teLler bevatten. Tijdens het refreshen vordt de

m Lijn hooggehouden en worden alleen de m en AD - A6 ingan

-gen gebruikt. lndien er (door de refresh schakeling) een re-

-fresh aanvraag wordt gedaan, dan zet de teller een adres op

ADA6, waarna een RAS puLs volgt, terwijl CAS hoog blijft~

Hierdoor wordt het geheugen gelezen en beschreven; de teller

wordt met een opgehoogd waarna de refreshslag is beeindigd. ELke

voLgende refreshslag volgt dezelfde procedure. Na 128 stagen

staat de teLLer weer in de beginpositie en i~ het gehele ~eheu

-gengebied gerefreshed.
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Omdat CAS ook het uitgangsbuffer stuurt, blijven de data uit

-gangen in een tri-state toestand tijdens de refresh.

Aanvankelijk was een refresh schakeLing gemaakt bestaande uit

discrete component en, maar inmiddels heeft INTEL een complete

Refresh·ControlLer in 1 IC uitgebracht, de 8202 1 .n deze is nu

in het systeem aangebracht. (Het oppervlak van de computerkaart

wordt daardoor bovendien nog kleiner.)

Beschouwen we de 8202 en de dynamische RAM als een geheel,

dan ziet de rest van het systeem de RAM als een statische RAM,

welke echter veel minder ruimte inneemt dan een werkelijk sta

-tische RAM.

In het kort doet de 8202 het voLgende. De 8202 is aangesloten

op alle 16 lijnen van de adresbus. De 14 minst significante

adresbits worden gemultiplexed in groepen van 7 bits (AO - A6 en

A7 A13), die naar de RAM-IC's worden gestuurd via de pennen- -
~UTO - OUT6 (deze inverteren de adresbits maar dat maakt voor de

werking verder niets uit). De 2 meest significante adresbits A14

en A15 decoderen 4 RAS uitgangen (RAiD - RAS3), die elk worden

aangesloten op de RAS ingangen van acht 2117's en waarmee een

van de 4 blokken van 16K bytes RAM wordt geselecteerd.

De CAS uitgang van de 8202 wordt aangesloten op alle CAS in

-gangen van de 2117's (met een kleine wijziging overigens die

straks wordt toegelicht).

De WE uitgang van de 8202 wordt eveneens direct aangesloten

opall e WE i n9 an 9 en van de RAM - I C' ~ • De WE u i t ga n9 w0 r d t

gestuurd . door verschilLende ingangen n.L. Ri (read), Wi (write)

en PCS (Protected Chip SeLect). De RD en W"i ingangen worden

gestuurd door de M'E"M'R resp. 'M"E"'M"W signaLen van de microprocessor

of van de DMA Controller. De ffi ingang wordt gestuurd door het

IO/~ signaal van de processor of het BUSEN sign~aL van de DMA

Controller. Indien de 8085 "busmaster" is, is het BUSEN signaCil

laag en bepaaLt 101M of er een 1/0 dan wel Memory instructie-plaits gaat vinden. Alleen ~Ls 101M Laag is (d.w.z. een memory

sLag) kan de 8202 worden aangestuurd. Indien daarentegen de DMA

Controller "busmaster" is (d.w.z. dat er aLtijd in het geheugen

wordt geschreven of uit het geheugen wordt gelezen)~ is BUSEN
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hoog en wordt de 8202 aLtijd aangestuurd.
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-De XACK (Transfer AcknowLedge) uitgang wordt gebruikt om de

data, die uit de RAM komt, in te kLokken in de Latch (8212~.-Omdat de CAS puLs maar even aanwezig is tijdens aart geheugen-

-sLag, staat ook de data maar even op de uitgang van 2117's.

Indien we nu een programma in "singLe step" wiLLen doorLopen,

dan zijn de datasignaLen te kort aanwezig om deze af te kunnen

Lezen. De Latch houdt de data uit de RAM vast, zodat deze nu

weL goed is af te Lezen.

De SACK (System AcknowLedge) uitgang wordt Laag indien het

geheugen gereed staat om beschreven dan weL geLezen te worden.

Is dat niet het gevaL (bijv. tijdens een refresh), dan bLijft

SACK hoog tot het weL gereed is. Het SACK signaaL wordt met de

M'E"MR/M'E"MW signaLen gecombineerd tot het MEMBUSY signaaL, waar

-voor geLdt:

MEM80S' = SACK +~ •~

MEMBUSY wordt dus aLLen Laag indien SACK hoog is en MEMR of

MEMW Laag. Omdat MEMBUSY aan de READY ingang van de processor

hangt, hoeft de processor nu aLLeen te wachten indien een ge

-heugensLag en een refresh tegeLijkertijd pLaats vindt.

Verder heeft de 8202 nog twee ingangen XO en X1 waar een

kristaL op kan worden aangesLoten, die voor de timing van de

sighaLen in de 8202 zorgt. Omdat we echter in dit computersys

-teem een aparte kLokgenerator hebben, die van een kristaL met

een frequentie van 24,576 MHz wordt afgeleid, gebruiken we deze

frequentie ook om de X1 ingang daarmee te voeden.Om dat te

kunnen moet de XO ingang via een weerstand van 1 kohm aan +12V

worden gehangen.

Voor de specificaties van de 8202 en de 2117 verwijzenwe
. naar (1] en (2].
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4.2: De Shadow-PROM.
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De Shadow-PROM is 2K x 8 bits groot en is van het type 2716.

In deze PROM komen de initialisatie routines te staan die nodig

zijn OM het systeem op te starten na een "power on" of een

RESET (over de programma's die in de PROM staan wordt later ge

-sprokeh).

De Shadow-PROM is zodanig geschakeld dat na het opstarten

van het computersysteem uit de PROM gelezen wordt, maBr dat

er wel in datzelfde adresgebied in RAM geschreven kanworden .•

Voor die situatie moeten we aan de volgende functie voldoen:

PROMENABLE = 101M. S1 • (adres <= 2K) • RESET

Als PROM-enable gebruiken we de CS ingang van de 2716, die laag

aktief is. S1 is een van de 8085 afkomstig signaal dat, als het

hoog is, aangeeft dat het een read-instructie betreft. Omgewerkt

wordt bovenstaande formule:

~ (PROM) = IO/~ + ~ + A11 + A12 + A13 + A14 + A15 + RESEI

De schakeling die nagaat of het adres <= 2K, is in fig. 4.1

weergegeven en op bijlage 3 getekend links van de Shadow-PROM.

Ter wille van de flexibiliteit kan de Shadow-PROM ook na het

opstarten met een programma-instructie worden ge-enabled zonder

gebruik te maken van een RESET. Voor dat doel is er een JK-flip

flop in het geheugen aanwezig. Zie daarvoor fig. 4.2.

Na een gewone RESETwordt de CLi ingang van de flipfloplaag en

wordt via Q de IT van de PROM laag.

Omdat bij een RESET de Program-Counter van de 8085 nul wordt en
-omdat S1 hoog wordt en 101M laag (d.w.z. er komt een read opera~

-tie in het geheugen), is het eerste wat gelezen wordt de in-

-structie die op adres OOOOH staat in het Shadow-PROM.

Indieh er nu een klokputs wordt aangeboden aan de C~k ingahg van
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de fLipfLop terwijl AO=1, dan springt de flipflop om en wordt Q

laag en CS dus hoog; de PROM is nu gedisabled. Daarentegen

wordt, bij het aanbieden van een klokpuls aan de JK-flipflop als

AO=O, Q hoog en CS laag en is de PROM ge-enabled (mits tenminste

ook aa~ de andere voorwaarden in de formule i. voldaan).

Verder is het natuurlijk zo dat, als er uit de PROM gelezen

wordt, er niet ook uit de RAM gelezen m~g worden. oat is de

reden van de eerdergenoemde wijziging in de CAS lijn van de 8202

naar de 2117's.

Bij een M'E'MR zou n.l., als de PROM ge-enabled was, zowel data

uit de PROM als uit de RAM tegelijkertijd op de databus ko~en te

staan en zodoende busconflicten veroorzaken. Aangezien nu de

m ingangvan de 2117 ook diens data outputpoort stuurt, worden

de CAS ingangen van de RAM-IC's hoog gehouden (en de outputpoor

-t~n dus gedisabled) aLs er uit de PROM wordt geLezen.

Als de Shadow-PROM ge-enabLed is, geLdt er:

o - 2K : read Shadow-PROM en write RAM.

2K - 64K: read RAM en write RAM.

ALs de Shadow-PROM gedisabLed is, geldt er:

o - 64K: read RAM en write RAM.

De Shadow-PROM kan na het opstarten weer ge-enabLed ~orden

met een RESET of met de instructie "OUT OOH" en kan gedisabled

worden met deinstructie "OUT 01H".

Meer informatie over de 2716 is te vinden in [1J.

4.3: De THESYS-PROM.

Deze PROM, waarvoor eveneens een 2716 met 2K x 8 bits ~ordt

gebruikt, bevat het monitor programma THESYS VO.1 waarover we

het in hoofdstuk 13 zuLLen hebben. Deze versie ~s een aangepaste

versie van THESYS V2.2, die in d~ SYS 8000 syst~men ~~n de~roep

EB worden gebruikt.
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Oewijze waarop deze PROM in het systeem is aangebracht,

LijktveeL op die van de Shadow-PROM, met dit verschiL echter

dat de bovenste 2K van de RAM (F800 - FFFF) aLtijd doqr het

THESVS"PROM Wordt ingenomen. Oaarvoor dient de 5chak.ting die in

fig. 4.3 en op bijLage 3 naast de THESYS-PROM is getekend. De

formuLe voor het enabLen van deze ~ROM wordt:

't"S' CTHESYS> = All. A1Z • A13. AI4 • A"

VerschiLLende termendie in de fo~muLe voor de Shadow-PROM

stonden, komen hier niet voor zoals de RESET omdat de THESYS

-PROM aLtijd ge-enabLed is; verder S1 niet omdat er in het RAM

gebied van F800 - FFFF aLLeen geLezen wordt en niet geschreven

en S1 is dan dus een .redundante term. Ook Io/T ontbreekt; dat

kan omdat de data uitgangen van de PROM met de systeembus zijn

verbonden via een Latch (de eerder genoemde 8212),waarvan de-uitgang alLeen aktief is bij een MEMR. Ook tijdens een I/O sLag

mag de THESYS-PROM dus aangesproken worden omdat deze toch niet

op de databus komt.

Om dezelfde reden aLs bij de Shadow-PROM worden, om buscon

-flicten te voorkomen, de rn-ingangen van de RAM hoog gehouden

aLs .de THESYS-PROM ge-enabLed is.

Resumerende vinden we dus voor het geheugen:

1: Bi j ENABLE

o - 2K

2K-62K :

62K-641<

Shadow-PROM:

read Shadow-PROM en write RAM.

read RAM en write RAM.

read THESYS-PROM.

2: Bij DISABLE Shadow-PROM:

o -62K read RAM en write RAM.

62K~64K read THESYS-PROM.

3: Na het opstarten kan de Shadow-PROM weer ge-enabled worden
door:

a: een (externe) RESET.

b: de instructie OUT OOH.
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4: De Shadow-PROM wordt gedisabled met de instructie OUT 01H.

N.B. Zoals op de bijlage is te zien is er een $chakelaartje

aangebracht waarmee de THESYS-PROM kan worden uitgescha

-keld. Dan is de RAM in het gebied van F800 - FFFF weer

beschikbaar. Deze schakelaar was aanvankelijk aange

-bracht om tijdens de testfase het THESYS programma in

RAM te laden om zodoende veranderingen daarin t~ kunnen

aanbrengen.

In stand 1 is de THESYS-PROM ge-enabled,

in stand 2 is de THESYS-PROM gedis~bled.
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HOOFDSTUK 5: DE SERlE-INTERFACES IN HET SYSTEEM.
===============================================

5.1: De seri~-interface voor een beeldscherm.
--------_.~---------------------------------

Een beeldscherm annex toetsenbord (of console) verzendt en

ontvangt gewoonlijk informatie via een serie-verbinding met

een computersysteem. De vorm waarin de data wordt overgedra

-gen en de spanningen van de logische niveaux zijn in bepaalde

normen vastgelegd (zie daarvoor [3]).

In het computersysteem van de text-editor moet daarom een

schakeling aanwezig zijn die de parallelle data van het sys

-teem omzet in de serie data voor de interface en omgekeerd.

Daarom wordt in het systeem gebruik gemaakt van een 8251.

Dat is USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver

Transmitter) waarvan de werking geheel door software te rege

-len is. De aansluitingen van de 8251 in het systeam worden

geillustreerd aan de hand van bijlage 4.

We zullen eerst het gedeelte dat aan het computersysteem

vast zit kort toelichten en daarna het gedeelte dat zorgt voor

de communicatie met de console.

De 8251 verzendt en ontvangt data via de databus die

rechtstreeks aangesloten kan wordenop de systeembus. Via deze

databus wordt de 8251 geinitialiseerd d.m.v. "mode~ en

commandwords" en kan de status van de USART wordenopgevraagd.

door de processor.

D.m.v. de e/i> (Control/Data) pen en de RD en WR aansluitin-
-gen bepaalt het systeem we l ke acties plaats moeten vinden.
Indien de CS laag is kunnen dat de volgende z i j n:
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- -- --
0 1 0 databus --> 8251 data

0 a 1 8251 data --> databus

1 1 0 databus --> control

1 0 1 status --> databus
-----
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De 8251 wordt als een 1/0 apparaat aangesloten op het systeem

(mede omdat de adresmogelijkheden voor het geheugen volledig

bezet zijn). Daarom worden de iD en de Wi aansluitingen verbon

-den met de lOR resp. lOW lijnen van de syst~embus.

De C/D pen wordt op adreslijn A8 aangesloten (in 1/0 configu

-ratie heeft deze lijn hetzelfde logische niveau als AO). De-CS ingang wordt aangesloten op een schakeling die d~ 1/0 appa-

-ratu~r selecteert (deze wordt besproken in hoofdstuk 11).

De 8251 heeft verder een CLK ingang die aangesloten is op de

systeemklok van 2,976 MHz. De RESET ingang is verbonden met de

systeem-RESET.

Om de US ART (naar keuze) op interrupt-basis te kunnen laten

werken, worden de RxRDY (Receiver Ready) en de TxRDY (Transmit

-ter Ready) uitgangen via een OR-poort verbonden met de tnter-

-rupt request ingang 2 van de, later te bespreken, Interrupt Con-

-troller 8259. Indien RxRDY hoog wordt om aan te geven dat het

ontvangstbuffer vol is, of indien TxRDY hoog wordt om aante ge

-ven d~t het verzendbuffer leeg is, wordt er een interrupt gege-

-nereerd. De processor kan dan, door de status van de USART te

testen,

en voor

zien

de

of RxRDY dan wel TxRDY de interrupt veroo~zaakte

juiste afwerking van de data zorg d~agen.

In de USART wordt bij het zenden van informatie de parallelle

data omge~et in seriedata. De USART zorgt daarbij zelf voor het

toevoegen van 1 startbit en een aantal stopbits, die nodig zijn

opdat de console weet wanneer een datawoord begint e~ eindigt.
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De lengte van een datawoord en het aantal stopbits is program

-meerbaar evenals de pariteit, welke als laatste bitvoor de

stopbits wordt meegezonden. De verzending van de seriedata ge

-schiedt via de TxD (Transmitter Data) uitgang.

Voor de ontvangst van de seriedata en de omzetting fn paral

-leldata geldt iets dergelijks, met dien verstande dat nu de

USART de startbit, pariteitbit en stopbits eruit Uzeeft U en

alleen de databits op de systeembus zet. De RxD (Receiver Data)

aansluiting is de ingang voor deontvangst van de seriedata.

Nu is het zo dat de TxD en de RxD aansluitingen op TTL

niveaux werken, terwijl de signalen van en naar de console door

een E.I.A. norm (zie (3J) zijn vastgelegd. Er zijn da~rom nog

converters nodig die de TTL-niveaux omzetten in +12V en -12v (en

daarvoor is een MC 1488 aangebracht) en er zijn converters nodig

die de +12V en -12V omzetten in TTL-niveaux (en dat doet de

Me 1489).

De seriedata kunnen met verschillende snelheden wor~en ver

-zonden en/of ontvangen. Die snelheid wordt bepaald door de klok

die aan de TxC (Transmitter Clock) en de iXC (Receiver Clock)

wordt aangebodenen door de factor die tijdens de initialisatie

in het modeword wordt geprogrammeerd. Omdat we de 8251 in asyn

-chrone mode gebruiken, kunnen we als factor kiezen: 1x, 16x of

64x. Deze baudrate-factor is in het systeem voorlopig bepaald

op 16x, d.w.z. dat de baudrate een factor 16 kleiner is dan de

frequentie die op de ingangen RXC' en TxC wordt aangeboden.

Deze laatste frequentie wordt ontvangen van een van de 3 timers

die in een 8253 zitten, maar daar hebben we het verder over in

hoofdstuk 6.

De instelbare factor dient om het midden van de startbit te

bepalen zodat de da~rop volgende databits steeds in het midden

gesampled worden. De factor bepaalt de nauwkeurighei~ waarbij

64x de nauwkeurigste bepaling is. Wij hebben echter ~oor 16x

gekozen omdat daarmee de meeste baudrates te reali.eren zijn.

De 8251 beschikt verder nog over 2 ingangen en2uftgangen
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die bedoeLd zijn om een modem aan te kunnen sLuiten, maar die we

voor de verbinding met de consoLe niet nodig hebben. Daarom is-DTR (Data Terminal Ready) direct verbonden met DSR (Data Set

Ready) evenals RTS (Request to Send) met CfS (Clear to Send).

5.2: De serie-interface voor een externe verbinding.

Behalve in een serie verbinding met een beeLdscherm via een

USART is in het systeem nog voorzien in extra serie-interface

m~b.v. een tweede 8251 ten einde een verbinding te kunnenmaken

met andere s~stemen of met een achtergrondgeheugen.

In grote lijnen is deze USART op dezelfde w1Jze met het com

-putersysteem verbonden als de andere. De verschillen zijn

alleen: de rs ingang heeft (uiteraard) een andere I/O toewijzing

en de TxRDY/RxRDY uitgangen worden (eveneens via een OR) verbon

-den met interrupt request ingang 3 van de 8259; verder zijn de

TxC/RxC ingangen verbonden met de tweede timer in de 8253 omdat

de datarate van beide USART's niet gelijk behoeft te zijn.

eij deze 8251 worden ook de uitgangen DfR en RTS via de

niveau omzetters (MC 1488) naar buiten uitgevoerd, evenals de

inputs DSR en CTS via een MC 1489. Hierdoor is het mogelijk om

een modem aan te kunnen sluiten.

Er is overwogen om deze USART onder DMA besturing telaten

werken om een hogere datarate te verkrijgen, maar indien de

8251 inderdaad gebruikt gaat worden met een mo~em, heeft deze

DMA besturing geen nut. (Oat is wel het geval met de SDLC Pro

tocol Controller 8273 die later waarachijnlijk de jlaats gaat

innemen van de tweede 8251).

N.B. Behoudens een testprogramma am te controleren 01 de 8251 o~

interruptbasis kan werken, is er geen gebruik gemaakt van

deze mogeLijkheid, maar werder gebruik gemaaktvan de rou

-tines in THESYS om data te varzendendan wel te ontvangen.

Het programma dat gebruikt werd am het werken op interrupt

-b~sis te testen is als bijlage 11 toegevoeyd.
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HOOFDSTUK 6: DE TIMER 8253.
==========================

In het vorige hoofdstuk werden de twee USART'. behandeLd die

in het 5ysteem nodig zijn. De serie data die verzondenen/of

ontvangen worden, hebben een bepaaLde baudrate die 1/16 is van

de frequentie op de ingangen W/W.

Aangezien we in het computersysteem een kristaL hebben waar

aLLe benodigde frequenties van worden afgeLeid, hadden we ook

twee frequenties kunnen genereren (voor iedere USART een) en

deze op de TxC/R'i<C ingangen kunnen aansLuiten. De fLexibiLiteit

van het systeem is dan echter weg omdat er in dat geval maar

enkele baudrates te genereren zijn (1x, 1/16x of 1/64x de fre

- que ntie 0 p 'fi'C1 R"X'C) •

OAl no. wet een ftexibeL systeem te hebben, waar eLk wiLlekeu

-rig I/O apparaat op aangesloten kan worden, is er een 8253 of

PIT (ProgrammabLe IntervaL Timer) in het computersysteem aange

-bracht.

De 8253 wordt, evenaLs de twee 8251's, aLs een 1/0 apparaat

aangesLoten zoaLs ook bLijkt uit de bedrading op bijLage 4.

De PIT is een IC dat 3 counters bevat, welke onafhankelijk

van elkaar te programmeren zijn. Elke counter heeft een CLK

-ingang die door een bepaalde (en vast e) frequentie wordt ge-

-stuurd. Indien de GATE van de counter hoog is verkriigt men,

afhankeLijk van de prog~ammering, aan de OUT de gewenstegolf

-vorm. Elke count.r is in 6 verschillende mod~s te programmeren.

Omdat voorde twee USART's verschillende baudrates nodig kun

-nen zijn, wordt elke TXC/W ingang gestuurd door een eigen

counter; counter 0 wordt aangesloten op de eerste USART (voor

het beeldscherm) en counter 1 op de tweede.

De twee counters worden beide in mode 3 geprogrammeerd, waar-

-door een blokgolf op elke output wordt gegenereerd.
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De elK ingangen van de 8253 moeten gestuurd worden door een

frequentie beneden de 2 MHz. We hebben daarvoor 1,536 MHz geko

-zen omdat daarmee de meeste baudrates te genereren zijn en

omdat deze frequentie eenvoudig is af te leiden uit de klokgene

-ratorin het systeem.

De maximale baudrate, waarmee de 8251 in dit systeem werkt,

is 9600 Baud. Omdat de baudratefactor gekozen is op 16x, bete

-kend dat bij deze baudrate dat Txc/R;C een blokgolf moet ont-

-vangen met een frequentie van 16 x 9600 = 153,6 kHz, wat dus

de uitgangsfrequentie is van een der counters van de 8253. Aan

-gezien de ingangsfrequentie 1,536 MHz was, moet in dit geval de

countet geladen worden met het getal 10.

Op dezelfde wijze zijn in onderstaande tabel de waarden be

-rekend voor de andere baudrates. Enkele baudrates hebben niet

exact de gewenste waarde en in de tabel zijn daarvan de afwij

-kingen in percentages aangegeven.

! ! \,UU"II:I'\;. I

BAUD RATE\16xBAUD RATE\DECIMAAL\HEXADEC. AFWIJKING

I I I I
75 1,2 kHz 1280 ~OOH -

110 1,76 kHz 873 369H 0,03 %

134,5 2,15 kHz 714 2CAH 0,03 %

150 2,4 kHz 640 280H -
200 3,2 kHz 480 1EOH -
300 4,8 kHz 320 140H -
600 9,6 kHz 160 AOH -

1200 19,2 kHz 80 SOH -
1800 28,8 kHz 53 3SH 0,6 %

2400 38,4 kHz 40 28H -.
3600 57,6 kHz 27 1BH 1,23 %

4800 76,8 kHz 20 14H -
7200 115,2 kHz 13 DH 2,56 %

9600 153,6 kHz 10 AH -
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De eerste kolom geeft de gewenste baudrate waarmee karakters

worden verzonden/ontvangen uit resp. in de USART's.

De tweede kolom geeft de bijbehorende frequentie die daarbil

op de ingangen van TxC/RxC moet komen te staan.

De derde en de vierde kolom geven het getal waarmee de coun

-t.r geladen moet worden in decimale resp. hexadecim~le repre-

-sentatie.



29

HOOFDSTUK 7: DE PARALLEL-INTERFACE.
==================================

Het is de bedoeling dat als printer/plotter een QUME op het

computersystfem wordt aangesloten. Ook de TWINT~ACI (een QUME

met. twee afdrukmechanismen) moet aangesloten kunnen worden.

Aan de QUME moeten de data- en strobesignalen parallel aan

-geboden worden, terwijl de controlelijnen parallel naar het

computersysteem worden gestuurd.

loals bijlage 5 laat zien, zijn er 13 datalijnen en 10 strobe

en controle lijnen naar de QUME nodig, terwijl er 9 controle

lijnen naar het systeem toe nodig zijn om elk type QUME te kun

-nen besturen. In totaal dus 32 lijnen.

Het IC

8255, maar

dergelijke

dat we voor deze parallel-interface gebr~iken is de

deze heeft slechts 24 I/O-lijnen, zodat er twee van

IC's nodig zijn voor de complete interface.

De 8255 of PPI (Programmable Peripheral Interface) kan in 3

verschillende modes worden geprogrammeerd, waarbij elke poort

(bestaande uit 8 lijnen) afzonderlijk als input of output kan

worden gedefinieerd.

In dit systeem werken beide PPI's in mode 0, waarbij de poor

-ten A, B en C van de eerste 8255 allen als output worden gepro-

-grammeerd. Deze poorten sturen de data- en strobesignalen naa~

de QUME.

Van de tweede 8255 worden alleen poort B enlijnPCO van

poort C gebruikt, n.l. voor de input van controlesign.len van de

QUME.

Om, evenals bij de serie-interface, ook hier (naar keuze) op

interruptbasis te kunnen werken, worden de controtesignalen van

de QUME naar de Interrupt Controller 8259 gestuurd. We hebben

hierbij de controlesignaLen in twee groepen gesp1itst.

De eerstegroep bevat designalen CARRIAGE-READY, CHARACTER-
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-READY, PAPER-FEED-RIGHT-READY en PAPER-FEED-LEFT-READY. Dit

zijn de signaLen die aangeven weLke opdracht er uitgevoerd is en

kLaar zijn om een nieuwe opdracht te ontvangen. Deze groep sig

-naLen worden gecombineerd tot een interruptsignaal en naar de

interrupt request ingang 5 van de 8259 gestuurd.

De tweede groep bevat de foutsignaLen van de QUME, n.L.

RIBBON-OUT, PAPER-OUT, PRINTER-READY, CHECK en COVER-INTERLOCK.

Ook de2e Lijnen worden via enkeLe poorten verzameLd tot een sig

-naaldat naar de interrupt request ingang 4 van de 8259 gaat.

Het is dan de taak van de interrupt service routines om

paort B van de tweede PPI in te lezen en te weten te komen welk

si~naaL de interrupt veroorzaakte.

Ook hier hebben we gekeken of de twee PP1's door de DMA be

-stuurd kunnen worden. Dat gaat echter niet omdat de 8255 zijn

poorten A, B en C selecteert via de adreslijnen A8 en A9 (in

I/O configuratie dezeLfde als AD resp. A1) en via de andere

adresLijnen, indirect, de twee CS ingangen van beide PPl l s. De

DMA ControlLer heeft echter alLe 16 adreslijnen nodig voor eigen

gebruik om het geheugen te kunnen adresseren.

Bovendien is de datarate van en naar de QUME zo. gering dat

het. werken op interruptbasis voLdoende moet zijn om de snelheid

in het systeem zeLf niet te veeL te verstoren.

Voor

Een

de specificaties

beschrijving van

van de 8255 zij

de QUME is

men verwezen naar [1J.

te vinden in- [4J.

N.B. Van de twee PPIls in het systeem, die samen 48 1/0

-lijnen hebben, worden er 32 ge~ruikt. De overige 16 1/0-

-Lijnen kunnen dus nog gebruikt worden voor het aansluiten

van andere 1/0-apparatuur zoals bijv. ~en Lijnprinter.
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HOOFDSTUK 8: DE FLOPPY DISK INTERFACE.
==~==================================

Om de informatie, die via het toetsenbord in het geheugen van

het computersysteem is geLaden, Later weer te kunnert g~bruiken

moet deze ergens opgesLagen kunnen worden. Dat kan men doen door

de tweede USART te verbinden met een achtergrondgeheugen om daar

de informatie te bewaren. De datarate is echter in dit gevaL

niet zo hoog.

Een andere wijze van data-opsLag is het gebruik van FLoppy

Disk's, weLke een vrij grote opsLagcapaciteit hebben(2,5 Mega

-bit); bovendien is de disk "random accessabLe" (wiLLekeurig

toegankeLijk) en heeft hij een hoge bitrate (250 kiLobit/sec).

Er is dan ook voor deze vorm van opsLag gekozen.

8.1: De FLoppy Disk ControLLer 8271.

FLoppy Disk's worden

(FDO). Aangezien de groep

-taL drives van het type

te passen.

aangedreven in een FLoppy Disk Drive

EB de beschikking heeft over een aan

"MEMOREX 651" is er besLoten deze toe

Om een drive aan te kunnen sturen van uit het computersysteem

is ~en interface noodzakeLijk. Sinds kort Levert INTEL een der

-geLijke interface in een IC: de FLoppy Disk ControLler (FDe)

van het type 8271. Aan de hand van bijlage 6 zulLen w~ deze

interface nu gaan bespreken.

De 8271 kan direkt op ons computersysteem aangesLoten worden

(mits zich niet de "worst-case" situatie voordoet zoals die in

ho~fdstuk 3 is besproken).

De Foe is een I/O-apparaat en daarom zijn de IT en Wi aan

-sLuitingen verbonden met de lijnen i'Oi resp. iOW van de contro

~lebus.

De tnterrupt uitgang van de 8271, die een interrupt geftereert
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om aan te geven dat een commando is beeindigd, wordt naar de

interrupt request ingang 0 van de 8259 gevoerd.

Anders dan bij de andere I/O-IC's moet de ClK-input hier ge

-voed worden met een blok van 4 MHz (+/- 0,4 %), welke ook van

de klokgenerator in hoofdstuk 10 wordt afgeleid. In de FDC wordt

deze frequentie gedeeld tot 250 kHz waarmee de disk dan tijdens

het "formatten" beschreven wordt.

De 8271 is eigenlijk bedoeld om z.g. "soft sectored disk's"

aan te sturen, d.w.z. disk's waarvan de track- en sectoradressen

op de disk zijn geschreven. De MEMOREX 651 is echter bedoeld

voor het lezen en schrijven van z.g. "hard sectored disk's",

d.w.z. disk's waarvan de sectoren door sectorgaten worden gemar

-keerd. Daarom hangt de uitgangspen SECTOR van deFDD los en

wordt niet gebruikt in ons systeem.

Een ander punt is het toerental in de drive. We mo~ten reke

-ning houden met de 375 toeren/min waarmee de MEMOREX 651 werkt.

De FDC is n.l. berekend op soft-sectored-drives, diewerken met

een toerental van 360 toeren/min en waarmee we een disk volgens

IBM norm kunnen formatten (een track kan in dat geval 26 secto

-ren bevatten van elk 128 bytes). Door het hog ere toerental van

de 651 echter wordt het aantal sectoren dat een track kan be

-vat ten minder. Bij het formatten van een disk moeten we daar

straks rekening mee houden.

We zullen dus, om toch de MEMOREX 651 te kunnen gebruiken,

d~ in- en uitgangen van de 8271 moeten aanpassen. We zullen deze

aanpassing bespreken aan de hand van bijLage 6.

In principe kan de 8271 vier drives aansturen. Elk commando

van de FDC bevat n.L. 2 selectbits die de 2 uitgangen SELECT 0

en SELECT 1 besturen (en met een 2-naar-4 decoder.kunnen dus

4 drives bestuurd worden). H~t aantal registers in de 8271 is

echter maar bedoeld voor 2 drives, en in dit systeem worden er

dan ook maar twee aangesloten.

Welke drive er gekozen wordt, wordt bepaald door SELECT a
of SELECT 1. De andere in- en uitgangen van de FbC zijn voor

beide FDD's gemeenschappelijk •. oaarom wordt etke drive van het
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systeem gescheiden door tri-state buffers. SELECT 0 en SELECT 1

bepalen dan welk tri-state buffer ge-enabled moet worden en

daarmee welke drive.

zo.ls bijlage 6 laat zien kunnen enkele uitgangen V4n de FDC

direct via de buffers worden doorverbonden met de FDD's. De uit

-gangen (WRITE-ENABLE, FAULT-RESET en LOAD-HEAD) gaan via een

inverterend buffer, terwijl de ingangen TRACK 0, WRITE PROTECT,

INDEX en FAULT via een niet-inverterend buffer gaan. Via een

pull-up weerstand van l' kohm worden deze ingangen met +5V ver

-bonden om, indien beide buffers in een tri-state toestand zijn,

deingangen tlfalse tl te maken.

De uitgangen SEEK/STEP (waarvan alleen de STEP-modewordt ge

-bruikt) en DIRECTION zorgen voor het aantal stappen (=aantal

tracks) resp. de richting (laag = van de as af; hoog = naar de

as toe) waarin de lees/schrijf-kop van de drive zich moet bewe

-gen. Dele signalen moeten omgezet wor~en in de signalen STEP-IN

(= naar de as toe) en STEP-OUT (= van de as af) vande MEMOREX

651. Een inverter en twee NAND's zorgen voor deze omzettingen
volgens:·

SIEP-IN = SIEP. DIRECIION

SIEP-OOI = STFr + DIRECTION

Verder Levert de MEMOREX 651 gescheiden clock- en databits

(via de SEPERATED-CLOCK resp. SEPERATED-DATA lijnen), terwij~ de

8271 deze juist gecombineerd wil lezen via z1ln input

UNSEPERATED-DATA. M.b.v. een AND worden deze signalen samenge

-voegd.

Om de datasignalen van de kloksignalen te kunnen scheiden ge~

-bruikt de FOe een andere input (DATA-WINDOW), die wordt ge-

-stuurd door een retriggerable monostabiele multivibrator (de

74LS123). Op elke neergaande flank van een klok~ 01 datapuls

wordt deze multivibrator getriggerd.
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CDC
ONSEP.OAIA 1 1---1 1---1 I

--- 4 u~ ---2,85 us<--------------><----------->

34

oAI AWL NO. 1 1-1 _

(C = clockbit , D = databit)

De breedte van de puls aan de Q uitgang van de multivibrator

wordt met een regelbare weerstand afgeregeld op 2,85 us. De tijd

tussen de klokpulsen is 4 us (vanwege de eerder genoemde fre

-quentie van 250 kHz) evenals die tussen de datapulsen. O~dat de

dataputsen precies midden tussen de klokpulsen liggen~ is de

tijd tussen twee neergaande flanken 2 us.

Indien er datapulsen aanwezig zijn in het signaal blijft de

multivibrator dus getriggerd en dus de DATA-WINDOW laag. De FDC

weet dan dat er een databit "1" is verstuurd door de floppy

disk. Was het databit een "0" geweest, dan zou de uitgang van de

multivibrator 2,85 us na de neergaande flank van de laatste klok

hoog zijn geworden. De 8271 detecteert dat via zijn DATA WINDOW

ingang en concLudeert daaruit dat het bit een "0" was.

De breedte van de puLs aan de uitgang van de multivibrator

wordt bepaald door de condensator van 1 nF en de regetbare weer

-stand van 10 kohm (voor 2,85 us moet de waarde ong.veer 6,33

kohm z i j n) •

Omdat we hier een muLtivibrator hebben gebruikt moet PLO/SS

(Phase-Locked OsciLlator/SingLe-Shot) aan aarde komen teliggen.

Een andere mogelijkheid was geweest het toepassen van een PLL

schakeling, maar deze is hier niet gebruikt omdat de benodigde

hoev*elheid hardware g.roter was geweest dan nu.

EnkeLe interface lijnen van de 8271 worden (nog) niet ge

-bru1kt, n.L. COUNT/OPI, INSYNC, LOW~CURRENT, READY 0 en READY 1

COUNT/OPI (Count/Optional Input) wordt niet gebruikt omdat

van de SEEK/STEP mogelijkheid alleen de STEP~mode wordt toege

-past. Hadden we de SEEK-mode gekozen dan zou er een externe

teLLer nodig geweest zijn. De teller had het aantal tracks moe

-ten tetlen waarover de lees/schrijf-kop zich beweegt en deze
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puLsen hadden naar de COUNT-ingang moeten worden gevoerd. Het is

duideLijk dat ook in dit gevaL de hoeveeLheid hardware groter

zou zijn geweest.

INSYNC is e.n uitgang die aangeeft dat de FDC een ~D-fieLd

heeft gedetecteerd. Deze mogeLijkheid wordt niet gebruikt.

De LOW-CURRENT uitgang geeft aan of de Lees/schrijf-kop zich

boven een track bevindt met een track-adres >= 43 en is'eigen

-lijk bedoeLd voor disk's met 77 tracks. De MEMOREX 651 kan

echter maar 66 tra~ks lezen of beschrijven, zodat deze uitgang

niet wordt gebruikt.

Omdat er verschil in physische lengte tussen de buitenste en bin

-nenste track groot is, terwijl er wel dezelfde hoeveelheid data

op komt te staan (24 sectoren van elk 128 bytes data), is de af

-stand tussen twee bits op de buitenste tracks groterdan die op

de binnenste. Op de buitenste tracks kan de stroom door de kop

dan ook veeL groter zijn dan op meer naar binnen gelegen tracks

met het voordeel dat de magnetisatie op de disk groter is.op de

binnenste tracks liggen de bits dichter op elkaar waardoor een

grote stroam door de kop de magnetisatie van een naa~tgelegen

bit zou kunnen veranderen.

Verder hebben we nog de READY 0 en READY 1 ingangen die bijv.

gebruikt hadden kunnen worden om de foutsignalen van drive 0

resp. drive 1 te signaleren, zoals WRITE-PROTECT en FILE-UNSAFE.

omdat die signalen al aangesloten zijn, worden deze ingangen

niet gebruikt.

8.2; De DMAController8257.

Indien nu de microprocessor de data van de disk zou moeten

halen om deze in RAM te schrijven of vice versa, zijn ervoor

elke databyte van of naar disk meerdere instructies nodi9. Djt

maakt de data overdracht traag ondanks de redelijk hoge klokfre

-quentie van de 808S •

Een DMA Controller kan daar een hele verbetering in aanbren

-gen, omdat de DMA alleen instructies nodig heeft'bij de initia-

-lisatie voordat met de verzending of ontvangst vart"data vartaf

de FDe wordt begonn.n.
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De wij ze

-teembussen

waarop de DMA Controller is aangesloten op de sys

lijkt veel op die ~an de 8085 zoals uit bijlage 7

blijkt.

Ook hier worden 8 adresbits van de databus gelezen tijdens een

ADDRESS-ST~OBE puLs, net zoaLs tijdens de ALE pul. bij "de 8085.

In ditgeval echter worden de 8 meest significante adresbits

gel e zen die dan w0 r den i ng e k L0 ktin e e n l at c h (8212) d .M'. v. de

AD.STB pulse (Omdat de Latch bij de 8085 diende voor het inkLok

-ken van de 8 minst significante adresbits, hebben zoweL de 8085

aLs de 8257 een eigen Latch nodig).

De AEN (Address EnabLe) uitgang wordt via een buffer (de

74LS125) naar andere deLen in het computersysteem gestuurdonder

de naam BUSEN (Bus Enable). BUSEN is Laag indien de 8085

busmaster is en wordt hoog indien de 8257 busmaster wordt. Met

dit signaaL worden de uitgangen van de Latches bij de 8085 en de

8257 en van de multipLexer bij de 8085 geregeld. Tevens wordt

dit sign~al naar het geheugen gestuurd om een DMA slag aan te

geven.

De HRQ en HLDA aansluitingen zijn verbonden met de KOLD resp.

HLDA van de 8085. Via HRQ vraagt de DMA aan de processor om het

beheer over de bussen en krijgt dan op de HLDA ingangantwoord

indien de 8085 de bussen vrijgeeft.

De Lijnen MEMi, MEMW, lOR en lOW zijn verbonden met de con-- --troLebus. Indien de 8085 busmaster is, zijn de lOR en lOW

Lijnen ingangen. ALs de DMA busmaster wordt, worden ze uit

-gangen.

Evento fungeren de aansLuitingen AO - A3 aLs ingangen indien

de 8p85 busmaster is, maar worden het uitgangen indien de 8257

busmaster wordt. Tijdens de initiaLisatie van de8lS7 CaLs de

DMA' dus "sLave" is) worden de registers geadresseerd met deze

adressen AO A3. ALs de 8257 daarna busmaster wordt zijn ze,

evenals de adressen A4 - A7, uitgangen.

De 8257 heeft 4 kana Len waarop een DMA-request kan worden

aanrevf~agd. ALLeen het eerste kanaaL wordt echter in ons sys-
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-teem gebruikt

kana.Len kunnen

zoaLs een CRT

n.L. voor

nog voor

ControLLer

de fLoppy disk controLLer. De andere

andere toepassingen gebruikt worden

en/of een SOLC Protocol ControLLer.

Indieh er data naar/van de fLoppy disk gesdhreVen .oet wor

-den moeten de voLgende gegevens bekend zijn: het ~eginadres

in het geheugen waar de te verzenden informatie staat; het aan

-taL bytes dat het te verzenden bLok bevat en de richting van de

informatie (naar de disk toe of van de disk af). Dezetaken

neemt de 0 MAC 0 nt r 0 LLern u v0 0 r z i j n ! r e ken i ng, t e r wi j l de F0 C

ervoor zorgt dat de data op de databus wordt gezet of van de

databus geLezen wordt zonder voor de adressering te hoeven

zorgen. De voLgorde van de handelingen is de volgende:

1: De processor stuurt het beginadres, waar de informatie staat

in de RAM, naar het adresregister van de OMA.

2: De grootte van het te verzenden of te ontvangen bericht

wordt naar het TC register (TerminaL Count) van de DMA ge

-stuurt.

3: In het TC register komt ook te st.aan of er naar of van de

disk geschreven moet worden.

4: De processor stuurt dan commando's naar de FOC, waarin staat

van weLke track en sector er gelezen of geschreven moet wor

-den.

5: Direct nadat de FDC deze commando's heeft ontvangen, zendt

het een signaaL naar de DMA via de ORE~ lijn.

6: De DMA zendt op zijn beurt een signaal naar de processor via

de HOLD Lijn om het beheer over de bussen te vragen.

7: De microprocessor staakt direct de lopende instructie, zet

zijn busuitgangen in een tri-state toestand en zendt een HLDA
terug naar de DMA om aan te geven dat deze busmaster wordt.

8: De DMA zet nu het RAM adres op de adresbus, maakt debetref

-fende. controLeLijnen (MEMR/rn of i"OiIf4EMW) laag en zendt

een signaaL DACK (DMA Acknowledge) naar de FDC.

9: De FOC weet nu dathet zijn data direct op de bus kan zetten

dan wel zijn data daarvan af kan halen tijdens een i'Oi resp.-lOW puLs.

10:~a eLke sLag verhoogt de DMA het adres en" verlaagt de ~C met
een.
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11:Als de TC nul wordt, wordt DACK "false" gemaakt, daarna de

HOLD zodat nu de 8085 weet dat hij weer "busmaster" is gewor

-den.

Hiermee is de DMA slag beeindigd.
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HOOFDSTUK 9: DE INTERRUPT CONTROLLER 8259.
=========================================

,
ZoaLs bij de behandeling van de IC's in de vorigehoofdstuk-

-ken is gezegd, zijn veel van de genoemde IC's voorzien van de

mogelijkheid om een interrupt te genereren. Een interrupt kan

gegenereerd worden om aan te geven dat er buffers g~vuld zijn

zoaLs bij de 8251's. Er kan een interrupt gegenereert worden om

fout-of controLesignaLen aan te geven zoaLs het geval is bij de

paraLlel-interface met de QUME. Verder bezit de 8271 een uitgang

INT waarmee een interrupt gegenereert wordt om aan te geven dat

er een commando is uitgevoerd. En ook de DMA Controller gene

-reert een interrupt via de TC-uitgang om aan te geven dat de

databyte, die nu wordt overgedragen, de laatste moet zijn.

Deze opsomming geeft de interrupts weer, die in dit systeem

gebruikt worden. We zien dat, indien de microprocessor deze

interrupts moet verzorgen, de processor nogal wat tijd moet be

-steden om uit te zoeken welk onderdeel in het systeem de inter

rupt veroorzaakte (indien we tenminste alleen de ingang INTR van

de 8085 voor deze interrupts gebruiken).

Ten einde nu de tijd, die de processor aan deze interrupts

moet besteden, te verkleinen, is er een 8259 in het systeem aan

-gebracht. Oat is een Programmable Interrupt ControLler (PIC),

die alle in het systeem gegenereerde interrupts kan afhandelen

zodat de processor zich daar niet mee bezig hoeft te houden.

Zoals uit bijlage 8 blijkt is ook de 8259 alseen I/O-IC

a a n9 e s lot en. 0 e R"D e n Wi i n9 a n9 en z, J n n. l;. ve r bonden met de

Li j ne n i'O"R res p • lOW van des ys teem bus.

Ook hier wordt de ingang AO aangesloten op de adr.slijn A8.

Omdat deze 8259 de enige interrupt controller in.het systeem

is. en dus de "master" moet zijn, worden de lijnen CAS 0 - CAS 2

(Cascade lijnen) niet gebruikt en wordt de ingan9 'S"P (Slave

PrQ~ram lnput) hoog gemaakt.
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De 8259 heeft 8 interrupt-request ingangen, waarvan de prio

-riteit te programmeren is. Wij gebruiken de PIC voorlopig in

de z.g. "Fully Nested Mode", d.w.z. dat de ingang IR 0 ',de

hoogste prioriteit heeft en ingang IR 7 de laagste. De verdeling

vin de interrupts over de pennen is de volgende:

I \IINGANG: INTERRUPT:
I I

IR Q 8271 ( Floppy Disk Controller> •

IR 1 8257 (DMA Controller).

IR 2 8251 (USART CRT) •

IR 3 8251 (USART EXT).

IR 4 QUME (Fout signalen).

IR 5 QUME (Controle signalen).

IR 6 -
IR 7 -

De adressen waar de bijbehorende interrupt-service-routines

moeten beginnen kunnen bij de initialisatie in de 8259 worden

geprogrammeerd m.b.v. de commando's ICW1 en ICW2 (Initialization

Command Words). In ICW1 moet tevens komen te staan of het inter

-val tussen de beginadressen van de routines 4 of ~ bytes

bedraagt.

Wordt er verder geen OCW (Operation Command Word) gegeven,

dan werkt de 8259 in de "Fully Nested Mode".

De ingangen IRQ - IR7 zijn afzonderlijk te maske~en m.b.v.

OCW1, waarmee de bits in het IMR (Interrupt Ma$k Register)

geset of gereset kunnen worden.

Komen er nu een of meerdere interrupts binnen op de IR-ingan

-gen, dan worden in het IRR (Interrupt Request Register) de

hoogste

zijn) •

van,de

de interrupts de

niet gemaskeerd

wordt de bit ge$et

betreffende bits geset.

De Priority-Resolver bepaalt welke van

prioriteit heeft (en kijkt of ze

InhetISR (In Service Register)
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interrupt met de hoogste prioriteit. De 8259 genereert dan een

interrupt op de INTR Lijn van de 8085, die op zijn beurt ant

-woordt met 3 fNfA puLsen naar de 8259. De INTA puLsen fungeren
.............

als RD signaLen voor de 8259. Op de eerste INTA puls zet de 8259

een C~LL instructie (= CDH) op de databus. Op de tweede"en derd~

INTA puLs voLgen dan het LO-adres resp. HO-adres van de bijbe~

-horende interrupt~service-routine.De 8085 leest deze i~struc-

-tie en springt naar het betreffende adres om de routine af te

handelen. Aan het eind van de routine wordt een EOI (End of

Interrupt) instructie gegeven die de bit in het ISR reset. Zijn

er nog meer interrupts geweest op de IR-ingangen van de 8259

(wat deze kan lezen in het IRR), dan begint de bovenstaande

procedure opnieuw.

Alleen tijdens een testprogramma

of de LSI-IC's op interruptbasis

verder alleen gebruik gemaakt van

staan.

is (met succes) geprobeerd

konden werken. Daarna werd

de routines die in THESYS



heeft de 8253 een frequentie (beneden de 2 MHz) nodig

zoveel mogelijk baudrates gegenereert moeten kunnen
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HOOFDSTUK 10: DE KLOKGENERATOR.------------------------------------------------------------

In het computersysteem zijn verschillende klofdrequenties

nodig.

Om de 8085 zo snel mogelijk te Laten werken is een frequen~ie

van ongeveer 6 MHz nodig.

De Refresh Controller 8202 heeft een frequentie nodig tussen

de 18 en 25 MHz. Om ook de 8202 zo snel mogelijk te Laten werken

wordt een zo hoog mogelijke frequentie toegepast (waardoor ove

-rigens RAM chips toegepast moeten worden van het type 2117-2 of

2117-3).

Verder

waarbij

worden.

Ten sLotte heeft ook de 8271 een kLok nodig. Deze klok moet

echter zeer nauwkeurig zijn, n.l. 4 MHz (+/- 0,4 %).

Om aan bovenstaande eisen te voLdoen is een kri~tal gekozen

met een frequentie van 24,576 MHz (zie bijlage 9). Dit kristal

is aangesloten op de klokgenerator 8224 (die helaas 2 vo~dings

-spanningen nodig heeft), waarvan alLeen de uitgang OSC wordt

gebruikt. Van deze uitgang komt een frequentie van 24,576 MHz,

die naar de 8202 wordt gevoerd.

Tevens wordt deze 24,576 MHz naar een 16-deler C74LS293)

geleid, die deze frequentie dan deelt tot 1,536 MHz en waarmee

deirigangen van de 8253 worden gevoed.

De frequentie van 24,576 MHz wordt in dit circuit ook naar

een "rate-multiplier" (7497) geleid, die zo geschakeld is dat

deze een uitgangsfrequentie geeft van 31/64 ma~l de ingangsfre

-quentie, dus 11,904 MHz. Deze uitgang is echter puLsvormig.

Daarom wordt via een 2-deler (74LS74A) van deze fr~quehtie een

blokgolf gemaakt met een frequentie van 5,952 MHz~ De frequentie

~n de duty-cycle van deze blokgolf zijn dan geschikt om als

klok te dienen voor de 8085.
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De uitgang van 11,904 MHz van de 7497 wordt ook naar een

tweede "rate-multiplier" (ook een 7497) gevoerd, welke zo ge

-schakeld is dat deze een uitgangsfrequentie geeft van 43/64. x

de ingangsfrequentie = 7,998 MHz. Ook deze frequent1. Wordt door

twee gedeeld door een 74LS74A tot een blokgolf van 3,999 MHz.

Deze waarde valt binnen de 0,4 X van 4 MHz die voor de 8271

nodig is en wordt dan ook daarvoor gebruikt.
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HOOFDSTUK 11: DE I/O TOEWIJZINGEN.
=================================

Omdat alle LSI~IC's en het geheugen op de adr.tbus zijn

aangesloten en er slechts 1 tegelijk data op de databus mag

zetten of data van de databus mag lezen, moet er een schakeling

ztjn die daarvoor zorg draagt. Deze schakeling is in bijlage 10

getekend.

Alle LSI-IC's (behalve natuurlijk de 8085) zijn als 1/0

aangesloten op het computersysteem. Dez~ IC's bezitten alle een

CS-aansluiting waarmee een chip kan worden geselecteerd.

Omdat in de 1/0-configuratie de adreslijnen AO - A1 gelijk

zijn aan A8 - A15 zijn er 256 mogelijke I/O-adressen (256 input

en 256 output adressen). Van het gelijk zijn van deHO- en de

LO-adressen wordt gebruik gemaakt om de belasting per adreslijn

te minimaliseren. In bijlage 10 is te zien dat enkelechips zijn

aangesloten op de lijnen AO en A1 terwijl andere chipsaangeslo

-ten zijn op de lijnen A8 en A9.

Omdat de 8257 (DMA), indien deze busmaster is, de ingangen AO en

A100k als adres uitgangen gebruikt, kunnen deze ingangen alleen

op AO en A1 worden aangesloten; hetzelfde geldt bij deze chip

voor A2 en A3.

.........
De adreslijn A7 wordt op de G2A-input van een 3-naar-8-

-decoder (74LS138) gezet (en kan deze dus alleen enablen indien

A7 = 0), waardoor de onderste 128 adressen (van de 256 mdgeLijke

I/O-adressen) worden geselecteerd.

M.b.v. de lijnen A4 - A6 kunnen uit deze 128 mogelijkheden

8 blokken worden geselecteerd van ieder 16 I/O-adressen. In dit

systeem worden alleen de onderste 3blokken gebruikt ~oor de

selectie van de LSI-IC·s.

De onderste 2 blokken van elk 16 I/O-~dressen worden via twee

2-naar-4-decoders (74LS139) verder onderverdeeld in 8 blokken

van elk 4 I/O-adressen. M.b.v. de adreslijnen A2 enA3 selecte-
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-ren we dan een van deze bLokken.

De uitgangen van de 2-naar-4-decoders worden ieder met een

CS ingang verbonden, zodat eLke chip (behaLve de 8257) de be

-schikking heeft over 4 I/O-adressen, waarvan er een gese!e~-

-teeTd ken worden met de Lijnen AD en A1 (c.q. AI en A9i~

De CS ingang van de 8257 wordt verbonden met de uitgang Y2

van de 3-naar-8-deeoder, waardoor er 16 I/O-adressen door de

8257 kunnen worden geseLeeteerd. De 8257 gebruikt sLeets 9 van

deze adressen, maar de aanvankeLijk gekozen DMA ControLLer, de

AM9517 van AMD, zou 15 van de 16 I/O-adressen nodig hebben

gehad.

Een blok van 16 I/O-adressen wordt, hoewel er maar 1 adres

van· gebruikt wordt, toegepast voor de console. Hiermee worden

de standen van de sehakelaars op de console ingelezen. (Een

routine daarvoor staat in THESYS VO.1).

De laagste

worden via CSO

adressen worden

disablen. De

4 I/O-adressen (d.w.z. indien A2 - A7 nul zijn)

gebruikt voor het geheugen. Twee van de vier

n.L. gebruikt om de Shadow-PROM te enabl~n of te

andere 2 adressen worden. niet gebruikt.

Ook bij de 8259 en de twee 8251's worden maar twe~ van de

vier mogeLijke I/O-adressen gebruikt.

Door nog meer decoders toe te passen hadden we dezeoverblij

-vende I/O-adressen kunnen gebruiken, maar gezien het ~rote aan-

-tal resterende adressen (256 - 64 = 192) en om het aanbrengen

van nog meer. hardware te vermijden, is er van deze mo~elijkheid

afgezien.

Door deze

gekregen (in

-sehiLLende

sehakeling hebben

de tabel worden

IC's vermeld die

we de volgende I/O-toewijzingen

tevens de registers van de ver

bij de I/O-adressen horen):
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DE 1/0 TOEWIJZINGEN

IADRES:
(HEX)-------------- -------------------- ------

IN: OUT:

46

SHADOW-PROM 00

01
02 .

ENABLE SHADOW-PROM

DISABLE SHADOW-PROM

8159

8253

8151

<CRT)

I 03 I -- I --
I I

ICW1, OCW2, OCW3I 04 I STATUS IRR EN ISR

I I
ICW2, ICW3, OeW105 I STATUS IMR

\ 06 I -- --
I I

.
07 -- --
08 READ COUNTER 0 LOAD COUNTER U

09 READ COUNTER 1 LOAD COUNTER 1

OA READ COUNTER 2 LOAD COUNTER 2

OB -- WRITE MODE WORD

I \I OC READ DATAWORD WRITE DATAWORD

I 00 READ STATUS WRITE MODE +CMD.

I OE -- --
\ OF I -- --
I I I

8251 10 READ DATAWORD WRITE DATAWORD
\(EXT) 11 READ STATUS WRITE MODE + CMD. I.

12 -- -- I
13 -- --

I
A: \ \I 8255 14 -- WRITE 1Tt1"2' - "D"li¢

I
B:\ 15 02048I -- WRITE VT'Z'8' -
C: I 16 -- WRITE STROBfS

I
\I 17 -- WRITE CONTROLWORD

·8255 A: 18 -- --
B: 19 READ CONTROLSIGNALS --
C: 1A READ CONTROLSIGNAL --

1B -- WRITE CONTROLWORO I
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ADRES: IN: OUT:
(HEX)-------------- ------ ==================== ===================-------------- ------

8271 1 C READ STATUS REG. WRITE CMD. REG.'s,

10 READ RESULT REG. WRITE PAR. REG.'s

1E -- WRITE MODE REG.

1 F -- --
8257 \ 20 \ CH.O: AO - A15 CH.O: AO - A15

I 21 \ CH.O: TC en RD/WR CH.O: TC en RD/WR

22 CH. 1 : AO - A15 CH.1 : AO - A15

\ 23 CH.1 : TC en RD/WR CH.1 : TC en RD/WR

\ 24 CH.2: AO - A15 CH.2: AO - A1.5

\ 25 CH.2: TC en RD/WR CH.2: TC en RD/WR

26 CH.3: AO - A15 CH.3: AD - .A15

27 CH.3: TC en RD/WR CH.3: TC en RD/WR

28 READ STATUS WRITE MODE SET

I
CONSOLE 70 I READ CONSOLE-

I SCHAKELAARS

7}
"

We zien in· bijlage 10 ook dat op de enable-ingangen van de

74LS138 de controlesignalen 101M en HLDA zijn aangesloten. Deze

vervullen de volgende functies:

1: De 8085 is busmaster.

is . HLDA laag en

een geheugen-access

G1-ingang "false" is.

nu

de

geval

er

dat

Wordt

waardoor

In -de G2B-ingang dus "true".

gedaan, dan is 101M laag

Alle uitgangen van de-74lS138 zijn dan hoog,·met als gevolg dat ook de G-in~angen-van t wee 74 LS139 II fa l s e " z i j n , Z 0 datall e CS- i n9 an9 en i n d i t

geval "false" zijn. Het resultaat is dus dat alle LSI-IC's

gedisabled zijn.
-Bij een I/O-slag echter wordt 101M hoog en G1 daardoor "true"

zodat nu .een van de uitgangen va - V7 van de 74LS138 laag

wordt en een chip of de console geselecteerd kan w~rden.
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2: De 8257 CDMA) is busmaster.

De 8257 wordt busmaster nadat een DMA aanvraag is gedaan via

een van de DREQ-ingangen. Omdat in dit systeem alleen de 8~~1
,; ...

CFbC) een DREQ kan geven, mogen er geen and~re LSI-IC's

geselecteerd worden.

De DMA gebruikt zijn adreslijnen AO - A15 immers om een ge

-heugenplaats te selecteren en maakt daarna de controlelijnen

MEMR/iO"W of m/MEMW laag. De combinatie van deadreslijnen- -en lOR of lOW kan een LSI-IC activeren. Omdat ook de FDC

geactiveerd is, ontstaan er busconflicten op de databus.

Om dat te vermijden moeten de CS-ingangen van de LSI-IC's

gedisabled zijn tijdens een DMA-slag en dat wordt dan bereikt

door de HLDA te verbinden met de 628-ingan9 van de 74LS138.

Tijdens een DMA-access is HLDA n.l. hoog en de G21B-ingang dus

"false".
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HOOFDSTUK 12: RESTERENDE OPMERKINGEN OVER DE ~AROWARE.
====="================================================

In dit hoofdstuk zullen we nog enkele resterend. gegeven~

van het prototype geven aan de hand van de bijLageh 11 tIm 16.

Op bijlage 11 is te zien dat het systeem is samengesteld op

4 printen volgens Euroformaat.

Print I bevat de LSI-IC's 8085, 8259, 8253, 8271 en 8257 plus

2 latches (8212); verder dan nog wat poorten die rond deze Ie's

zijn gebruikt.

Print IIbevat het circuit van de klokgenerator met het kris

-tal. Verder bevat het, op de RAM na, de onderdelen voor het

geheugen n.l. de Shadow-PROM, de THESYS-PROM, de Refresh eon

-troLler 8202, de Latch 8212 en het buffer 81LS95 plus de bijbe-

-horende TTL-poorten. Ook de Ie's voor de "Single-Step" zijn

op deze priint aangebracht.

Print III bevat de twee PPI's (8255) voor de QUME interface,

de twee USART's (8251) pLus de Level-converters (Me1488 en

MC1489) voor de serie-interfaces en de tri-state buffers met

bijbehorende TTL-Ie's voor de Floppy Disk interface.

Print IV wordt geheel gebruikt voor de 32 mogelijk aanwezige

RAM-IC' s (2117).

Op deze bijlage is te zien dat er verscheidene connectoren

zijn gebruikt om de printen onderling te verbinden. De aansluit

-gegevens hierva~ vindt U op de bijlagen 11A tIm 11G.

Op bijLage 12 Z1Jn de aanluitingen van de LED's getekend,

zoal. die op de console-print voorkomen. De adres~, data- en

controlelijnen sturen deze LED's rechtstreekes via buffers.

Op deze bij Lage zien we verder hoe de standen van de inter

-rupt schakelaars worden ingeLezen. Oeze schakelaars zijn via

tri~state buffers met de databus verbonden. Oeze tri-state buf

-fers worden ge-enabled d.m.v. de instructie "IN 70H u
• Tijdens

die instructie komen de standen van de schakelaars op de databus

en worden dan in de accumuLator gezet. De betekenis die aan de

instructie, die op de schakelaars staat, kan worden toegeschre-
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-ven is geheel programmeerbaar. In THESYS VO.1 is echter een

routine geschreven die aan schakelaar 0 de instructie RST 0

toekent, aan schakelaar 1 de instructie RST " etc. Om ook de

speciale RST-instructies en de TRAP van de 8085 te kunnen ge

-bruiken zijn ook deze met de schakelaars te selecteren. TRAP

kan n.l. geselecteerd worden door de schakelaars 4 & 5hoog te

maken, RST 5.5 door de schakelaars 5 & 6 hoog te maken en

RST 6.5 door de schakelaars 6 & 7 hoog te maken.

De ingang RST 7.5 wordt gebruikt voor de CONSOLE-INTERRUPT-scha

-kelaar, waarmee dan de bovengenoemde instructies worden inge-

-lezen.

Op bij lage 13 zien we dat de interrupt-request ingangen van

de 8259 worden gelatched. Oat wordt gedaan omdat de inte~rupts

worden gesignaleerd d.m.v. een positieve flank en om deze te

kunnen aflezen worden ze in latches vastgehouden. De latches

worden gereset na de derde Iffi-puls (daarvoor zorgt de 74,1"

die als 3-teller is geschakeld) of na een RESET. De latches zijn

blijvend gereset indien de schakelaar RUN/W'ATfin de stand RUN

staat.

Bijlage 14 toont de

-print, gezien vanaf de

is met connector 1 op

connector 2 op print II.

opstelling van de IC's op de console

achterzijde. De rechter connector (12)

print I verbonden, de linker (11) met

Bijlage 15 laat zien hoe de LED's op het frontpaneel zijn

aangebracht.

Bijlage 16 toont de achterzijde waar de connectoren zijn be

-vestigd. Er zijn 2 connectoren voor 1 QUME-aansluiting, 2 con-

-nectoren voor 2 Floppy Disk Drives en 2 connectoren voor 2

serie interfaces. Verder bevat de achterpLaat ook de ~tekkers

voor de voedingsspanningen (+12V, +5V, OV, -5V, -12V). De aan

-sluitgegevens voor deze connectoren zijn gegeven op de bijlagen

16A, 168 en 16C.
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HOOFDSTUK 13: DE PROGRAMMA'S IN DE SHAOOW- EN THESYS-PROM'S.
===========================================================

13.1: De Shadow-PROM.
-------~--_._-------

, .
In de voorgaande hoofdstukken zeiden we reeds dat de werking

van de LSI-IC's d.m.v. programma's moet worden ingesteld.

Omdat deze IC's bij een "power on" nog niet weten in welke mode

ze moeten gaan werken, moeten de initialisatie-programma's voor

de LSI-IC's in een PROM worden gezet. Tfjdens het opstarten

wordt die (Shadow-)PROM doorlopen en worden de 1C's in de mode

gezet, waarin ze hun taak moeten gaan verrichten.

We zullen nu deze opstartroutines voor de verschillende IC's

wat nader bekijken.

1: De Serie-interface voor het beeLdscherm.

Hiervoor kozen we de 8251. We gebruiken deze US ART in de

asynchrone mode, wat betekent dat een karakter op deserie in

en uitgangen RxD resp. TxD er als volgt uitziet:

sa S8

Het eerste bit is een startbit. Dan volgen er 5 tot 8 data

-bits, een pariteitsbit en 1 of 2 stopbits.

Het startbit is altijd een "0". Omdat de systeembus 8 bi~ts breed

is, en deze.8 bits ook op de serie-uitgang moeten komen, kiezen

we het aantal databits op 8. Voor de pariteit kiezen we de

"even pariteit", maar tevens disablen we de pariteitsco.ntrole in

de USART. Tenslotte is het aantaL stopbits (waarvan het nfvea~

altijd "1", is) op 1 gesteld.

Al deze gegevens worden in de 8251 geprogrammeerd door een

"MODE INSTRUCTION FORMAT". Die ziet er als voLgt uit:
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, 52'511 EPIPENI L21 LII B21 Bil
1lJ7I-"oIIT5' I-,,-r; ILT"S'ITZ 1""""1M' 'ITO

52

52 en 51 bepalen het aantal stopbits; S2S1=01 geeft 1 stopbit.

EP bepaalt de pariteit, waarbij EP=1 een even pariteit gene

-reert. PEN enabled/disabled de pariteitscheck; met PEN=O is

deze gedisabled. L2 en L1 bepalen het aantal databits; met

L2L1=11 is deze lengte 8 bits. 82 en B1 bepalen de baudrate

-factor. In hoofdstuk 5.1 zagen we dat deze op 16x was gekozen

en daarom is 8281=10.

Het gehele databyte voor de MODE INSTRUCTION FORMAT is dus

01101110 = 6EH. Deze behoeft maar eenmaal (tijdens het opstar

-ten) te worden gegeven via output-poort DOH.

Elke volgende databyte via deze output-poort DOH wordt door

de 8251 als een "COMMAND INSTRUCTION" geinterpreteerd. De

COMMAND INSTRUCTION regelt de uitvoering van hethierboven geko

-zen "MODE INSTRUCTION FORMAT" (zoals enable transmit/receive) •

. Het COMMAND INSTRUCTION woord ziet er als volgt uit:

I EH 1 1k I RISI ER ISBkKI kxcl DiRl'xENI
..",.-"o--.rs-IT1t~-n--",--",,-

EH = Enter hunt mode; deze wordt in dit systeem niet gebruikt.

IR = Internal Reset; met deze bit kan de 8251 door software

gereset worden en·kan een nieuw "MODE INSTRUCTION FORMAT"

ingelezen worden.

RTS = Request to Send. Deze bit stuurt de pen met dezelfde naam

en wordt gebruikt in combinatie met een modem.

ER = Error Reset. Hiermee kunnen de "error flags" in het

statuswoord worden gereset.

S8RK = Send Break Character. Is deze "1", dan wordt de u;tgang

TxD laag gehouden. Indien S8~K = 0, dan werkt de ~itgang

TxD normaal.

RxE = Receive Enable. De RxD ingang is ge-enabled indien de2e

bit "1" is.

OTR = Data Terminal Ready. Deze bit stuurt de uitgangspen D"T1f
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en wordt, evenals RTS, gebruikt in combinatie met een

modem.

TxEN = Transmit Enable. De uitgang TxD is ge-enabled indien deze

bit "1" is.

Tijdens het opstarten worden de bits alsvolgt g~set: EH=O,

IR=O, RTS=1, ER=1, SBRK=O, RxE=1, DTR=1 en TxEN=1. Via de in

-structie "OUT OOH" wordt dit databyte (37H) naar de 8251 ge-

-stuurd.

2: De Serie-interface voor de externe verbinding.

De~e 8251 wordt tijdeni het opstarten hetzelfde geinitiali

-seerd als de vorige USART. Alleen wordt nu (natuurlijk) een an-

-dere output-poort gebruikt voor het "MODE INSTRUCTION FORMAT"

en de "COMMAND INSTRUCTION", n.l. 11 ...

3: De Timer.

Twee van de drie counters in de timer worden g~bruikt voor

het genereren van de baudrates. Elke counter moet d~m.v. een

"CONTROL WORD FORMAT" worden geinitialiseerd. Daarna wordt de

counter geladen met een 16 bits getal.

Het CONTROL WORD FORMAT ziet er als volgt uit:

I sell s cOl RL I I RL0' 1'1 Z 11'1 I J 1'10 , BCD I
--"..r-.,,-o--o"rlTtr-n--.rr---n--vo-

Met SCO en SC1 worden een van de 3 counters geselecteerd. RL1 en

RLO bepalen de wijze waarop de counter wordt gelezen. De counter

bevat 2 bytes, die elk apart of sequentieel (eerst LSB, dan MS9)

geladen of gelezen kunnen worden. Er is hier voor het laatste

gekozen en daarom is RL1RLO =11.

M2,M1 en MO bepalen de mode (d.w.z. de golf"orm die de coun-~

-ter genereert) waarin de gekozen counte~ werkt. Voor de baud-

-rates willen we een blok als golfvorm hebb~n en daatom kiezen
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we mode 3. Daarom is M2M1"0 = 011.

Met BCD kunnen we kiezen of we de counter willen laden met

een 16 bits binair getal (BCD = 0) of met een getal in BCD

-formaat (BCD = 1). We kiezen de eerste mogelijkheid ,omdat 'we

dan de cOunter kunnen laden met een getal tusstn 0 ~n 65.536,

terwijl in het tweede geval alleen getallen kunnen worden gela

-den tussen 0 en 9999.

Bij het opstarten worden de counters als volgt geinitialiseerd:

A: Couote r 0 voor de eerste USART (CRT):

Hiervoor kiezen we 16 x 110 baud = 1,76 kHz.

CO NTR Ol WORD FORMAT = 00110110 = 36H naar outputpoort OBH.

Count (lSa) = 69H naar outputpoort 08H.

Count (MSB) = 03H naar outputpoort 08H.

B: Counter 1 voor de tweede USART (E XT ) :

Hiervoor ki e ze n we 16 x 4800 baud = 76,8 kHz.

CONTROL WORD FORMAT = 01110110 = 76H naar outputpoort OBH.

Count (lS B) = 14H na ar outputpoort 09H.

Count (MSB) = OOH naar outputpoort 09H.

4: De Parallel-interface.

In hoofdstuk 7 zagen we d~t deze interface bestaat uit twee

8255's. We gebruiken deze PPI's allebei in mode 0 (d.w.z. alle

poorten of input of output zondereen z.g. "hand-shake"). De

werking van een 8255 wordt bepaald door een CONTR~l WORD, welke

uit 1 databyte bestaat en waarvan de bits de volgende betekenis

hebben:

07 stuurt de "MODE SET FLAG" en is aktief als 07 = 1.

De bits 03 06 bepalen de mode van poort A en de boveoste 4

bits vanpoort C. 06 en 05 bepalen de mode, 04 bepaalt de keuze

van input of output van poort A en 03 bepaalt de keuze van input

of output van poort C (upper).

~e bits DO - 02 bepalen de mode van poort B en de,onderste 4

bits van poort C. 02 bepaalt hierbij de mode, 01 de keuze van

input of output van poort B en 00 de keuze van input of output
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van poort C (Lower).
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Omda~ we de eerste 8255 in mode 0 gebruiken met alle poorten

aLs outputs, wordt het CONTROL WORD daarvoor 10000000 = BOH. Via

outputpoort 17H wordt deze in de eerste 8255 geprogrammeerd.

Van de tweede 8255 worden alleen poort B en poort C (Lower)

gebruikt; eveneens in mode 0 maar ~ls inputs. Voorlopig hebben

we hier poort A en poort C (upper) als outputs gekozen, oak in

mode O. Het CONTROL WORD wordt daardoor dan 10000011 = 83H en

deze wordt via outpoort 1BH naar de tweede 8255 gestuurd.

5: De FLoppy Disk Interface.

Deze interface wordt verzorgd door de 8271, welke geheel door

software moet worden geinitialiseerd. Deze initialisatie-routi

-nes staan in de Shadow-PROM en bestaan uit de volgende comman-

-do's, waarbij elk commando gevolgd kan worden door 1 tot 5 pa-

-rameters:

A: INITIALIZATION COMMAND. Met dit commando worden de gegevens

van de gebruikte Floppy Disk Drive (in ons geval de MEMOREX

651) naar de FDC gestuurd. Het commando wordt gev~lgd door

4 parameters.

Parameter 0 geeft aan dat het een INITIALIZATION COMMAND is.

Parameter 1 geeft de "step rate" van de drive (10 ms).

Parameter 2 definieert de "head settling time" van de leesl

schrijf-kop (10 ms).

Parameter 3 definieert twee gegevens n.l. het aantal omwente

-lingen van de disk voordat de kop van de disk wordt gehe-

-ven (10 omwentelingen) en de "head load time" (40 ms).

B: LOAD BAD TRACK COMMAND. Dit commando moet zowel voor drive 0

als drive 1 gegeven worden. Met dit commando weet de FDC of

een disk een of twee niet te beschrijven tracks bevat.

Tijdens de initialisatie wordt de FDC zo geprogrammeerd dat

er geen "bad tracks" zijn. Het commando wordt gevolgd door

4 parameters.

Parameter 0 geeft aan dat het een LOAD BAD TRACk COMMAND is

voor drive 0 of drive 1.
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Parameter 1 geeft het adres van de eerste niet te beschr~jven

track. Aangezien er geen "bad tracks" zijn wordt deze para

-meter OFFH.

Parameter 2 geeft het adres van de tweede niet te beschrijven

tratk. Ook hier wordt de parameter OFFH.

Parameter 3 bepaalt de "current track", d.w.z. de track van

waaraf de stroom door de kop wordtveranderd.

C: WRITE SPECIAL REGISTER COMMAND. Met dit commando, welke VQor

beide drives moet worden gegeven, kunnen verschillende gege

-vens in de 8271 worden geschreven, die door parameter 0 wor-

-den gekozen. Voor het opstarten is echter het "mode regis-

-ter" nodig, die twee dingen aangeeft n.l. of de 8271 onder

DMA-controle werkt en of de stappenmotor van de drive een

enkele of een dubbele kop bestuurt. Het commando wordt ga-

-volgd door 2 parameters.

Parameter 0 geeft het register aan dat moet worden beschre-

-ven. Bi j het opstarten is dat alleen het "mode register".

Parameter 1 definieert de DMA/non-DMA mode en de DOUBLEI

SINGLE ACTUATOR. In ons geval wordt dat: DMA-mode en DOUaLE

ACTUATOR.

Deze commando's zlJn tijdens het opstarten noodz~k.lijk en

komen daarom in de Shadow-PROM te staan.

Voor het lezen en schrijven van de disk beschikt de 8271 over

andere commando's welke met een z.g. IOPB (1/0 Parameter Block)

in de 8271 kunnen worden geprogrammeerd. Bij de behandeling van

het THESYS-programma gaan we daar verder op in.

6: De DMA-Controller •

.Eerder zeiden we reeds dat de FDC een DMA-Controller nJdig

heeft t.g.v. de hoge datarate. Deze DMA-Controller (8257) heeft

4 mogelijke ingangen waarop een DMA-request kan worden aange

-vraagd. M.b.v. het "MODE SET REGISTER" kunnen deze kanaten

worden ge-enabled gedisabled. Het MODE SET REGISTER enabled of

disabled tevens de AUTOLOAD, TC-STOP, EXTENDED WRITE en d~

ROTATING PRIORITY. M.b.v. de AUTOLOAD mode kunnen blokken her

-haald worden gelezen of geschreven zonder dat er extra progtam··
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-mats geschreven hoeven te worden tussen de blokken. Oeze mode

gebruiken we echter (voorlopig) niet. De TC-STOP bit zorgt

ervoor dat, zodra de uitgang TC hoog wordt, het kanaal. dat de

DMA verzorgde gedisabled wordt. Ook deze mode wordt in het sys

-teem niet gebruikt. De EXTENDED WRITE, waarmee een L.n~ere MEMW

en lOW puls wordt gegenereerd, wordt ook niet toegepast. In het

systeem gebruiken we op het ogenblik alleen CHANNEL 0 en daarom

is .ook de ROTATING PRIORITY gedisabled evenals de bits voor de

CHANNELS 1, 2 en 3.

Omdat we niet willen dat er bij het opstarten om de een of

andere riden een OMA-access wordt gedaan (waardoor de processor

wordt gedwongen om de initialisatie van de rest van het systeem

te staken), worden alle kanalen van de DMA tijdens de initiali

-satie gedisabled. Daarom wordt het MODE SET REGISTER woord OOH

welke via outputpoort 28H naar de 8257 wordt gestuurd •. Pas wan

-neer er een DMA-aanvraag wordt gedaan (door de FOC) wordt de

OMA ge-enabled. Oit komt verder nog ter sprake bij de behande

-ling van THESYS.

7: De Interrupt-Controller.

De Interrupt-controller (8259) heeft de taak om de interrupts

in het systeem te detecteren, hun prioriteit te bepalen, nagaan

of ze misschi~n gemaskeerd zijn en dan het adres waar de {nter

-rupt-service-routine begint met een CALL instructie op de data-

-bus te zetten (zie hoofdstuk 9). Het adres in RAM waar de

interrupt-service-routines beginnen worden d.m.v. ICW1 en ICW2

in de 8259 geprogrammeerd. ICW1 bevat tevens nog de informatie

dat er maar een 8259 in het systeem zit (01 := 1) en dat het in

terval tussen de beginadressen van de interrupt-service-routines

4 bedraagt(D2 := 1).

We zetten de interrupt-service-routines (voorlopig) direct na

de RST-instructies in RAM vanaf adres 0040H. Zodoende moete~

IeW1 en ICW2 56H re~p. OOH zijn.

Evenals bij de DMA-Controller wordt ook de Interrupt-Control

-ler bij het opstarten gedisabled. Oat doen we door alle inter-

-rupt. ingangen te maskeren m.b.v. OCW1(deze wordt dan OFFH).
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13.2: De THESYS-PROM.
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Het THESYS-programma bevat de routines waarmee de IiO-drivers

in het systeem worden bestuurd, zoals het lezen van .en ASCII

-karakter van het keyboard in het systeem, het zend." van een

ASCII~karakter naar de console, het beschrijven vaneen deel van

de RAM met een constante, het verplaatsen van een deeL van .de

RAM naar een ander deel, etc ••• Deze routines zijn beschreven in

[5] en daarom wordt daarnaar verwezen. In de versie voor dit

systeem (THESYS VO.1> zijn enkele routines toegevoegden deze

zullen we hieronder toelichten.

1: De programmering van de interrupt-schakelaars.

Hoe~el de naam daartoe aanLeiding zou kunnen geven, worden

deze schakelaars toch niet gebruikt om daarmee een interrupt op

de databus te zetten. In hoofdstuk 12 zeidenwe reeds dat we de

schakelaars zo hebben geprogrammeerd dat m.b.v. schakelaar a een

RST 0 wordt gegenereerd, met schakelaar 1 een RST 1, etc ••• Dit

programma begint in THESYS op adres FE72H. Het programma werkt

zodanig dat steeds de eerste schakeLaar die (vanaf 0) hoog staat

wordt ingeLezen. Zijn bijv. de schakeLaars 1 en 5 hoog, dan

wordt alleen schakeLaar 1 ingelezen aLs RST 1. Om ook de specia

-Le RST-instructies van de 8085 te kunnen simuleren zorgt het

programma ervoor dat vanaf schakelaar 4 gekeken wordt of er een

of twee schakelaars hoog staan. Dat is gedaan omdat TRAP tussen

RST 4 en RST 5 Ligt, RST 5.5 tussen RST 5 en RST 6, en RST 6~5

tussen RST 6 en RST 7. Indien nu bijv.schakeLaar 4 hoog is, dan

gaat het programma na of ook de eerstvolgende schakelaar (in dit

gevaL dus 5) hoog is; is dat het gevaL dan wordt de instructie

geinterpreteerd aLs een TRAP, maar indien schakeLaar 5 Laag was

betekent dat dat de instructie wordt geinterpreteerd als RST 4.

Hetzelfde geLdt voor de andere schakeLaars (5 tIm 7) .• De in

-structie RST 7.5 kan n~et gesimuLeerd worden omdat deze

gebruikt wordt voor de consoLe-interrupt-schaketaar, waarmee de

andere schakeLaars worden ingeLezen.
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lndien de console-interrupt-schakelaar wordt ingedrukt terwijl

alle schakelaars laag zijn, heeft dat geen effect. In dat geval

gaat het systeem gewoon verder met het hoofdprogramma.

2: Het lOPS (I/O Parameter BLock).
-----~_._--~----------------------

Het MDS systeem van INTEL (ref.C6]) maakt voor iedere opera-

-t i e van de FDe (zoals read data, write data, verify CRC, etc •• )

gebruik van z. 9 • IOPB's. Zo'n IOPB bestaat uit 10 bytes waarin

aUe gegevens staan die de FDC nodig heeft om een operatie te

kunnen uitvoeren.

We wiLlen nu ook in ons systeem zo'n IOPB gebruiken, welke

echter iets gewijzigd is t.o.v. het MDS-systeem. Het IOPB voor

ons systeem is opgebouwd uit 7 bytes en ziet er als volgt uit:

byte 1 error status 8271.

byte 2 dis ket t e ins true t i on •

byte 3 number of sectors.

byte 4 t ra c k address.

byte 5 sector address.

byte 6 buffer address (lower).

byte 7 buffer address (upper).

De CPU schrijft deze bytes ergens in de RAM en zet dan het

adres van byte 1 in registerpaar BC. Daa~na wordt met een CALL

-instructie de routine IOPB (die in THESYS staat op adres F9D7H)

aangeroepen. Deze routine IOPB vertaalt de commando's uit de 7

bytes in commando's en parameters voor de 8271, waarna de 8271

dan de opgedragen commando's gaat uitvoeren.

We zullen nu Laten zien wat voor informatie de 7 bytes bevat

-ten.

7 6 5 4 3 2 1 o
B YT E 1 :
====== -- - -- -- -- ..;"",- - -.-
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In deze byte zet de 8271 het "Result Register" nadat de rou

-tine IOP8 is uitgevoerd, zodat de CPU na afloop hieruit kan

Lezen of de commando's goed zijn uitgevoerd. Dit is het enige

byte van het lOP8 dat niet door de processor wordt geschreven.

07, 06 en DO zijn altijd O.

05 wordt 1 indien tijdens de uitvoering van een opdracht

II deLe ted data" i s g evon den.

04 en D3 geven de "completion type" en deze kan de volgende

informatie bevatten:

00 good completion (no error).

01 system error (recoverable errors).

10 operator intervention probably required for

recovery.

11 command/drive error (either a program error or

a drive hardware failure).

02 en 01 geven de "completion code" welke meer informatie bevat

over de "completion type". Deze informatie kan de volgende zijn:

Completion Type: Completion Code: Event:

(04 D3) (02 01)

00 00

00 01

00 10

00 11

01 00

01 01

U1 10

01 11

10 00

10 01

10 10

10 11

good completion/

scan not met.

scan met equa l.

scan met not equal.

clock error.

late OMA.

10 CRC error.

dataCRC error.

drive not ready.

write protect.

track 0 not found.

write fault.
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1 1

1 1

11

1 1

00

01

10

11

sector not found.

BYT E 2:------------
7 6 5 4 3 2 1 o

D7 en D6 worden niet gebruikt en worden altijd op 0 gezet.

D5 en D4 geven aan welke drive geselecteerd wordt (00· = drive 0

en 11 = drive 1).

D3 geeft de woordlengte van de data (0 = 8 bits en 1 = 16 bits);

in ons geval is altijd D3 = O.

D2,D1 en DO geven de opcode van de operatie die de FDt moet

gaan uitvoeren; dat kunnen zijn:

I
\12 1 0 OPCODE

I

0 0 0 NO OPERATION.

0 0 1 SEEK.

0 1 0 FORMAT TRACK.

0 1 1 RECALIBRATE.

1 0 0 READ DATA.

1 0 1 VERIFY CRee

1 1 0 WRITE DATA.

1 1 1 WRITE "DELETED" DATA.

B YT E 3:------------ 7 6 5 4 3 2 1 o

Deze byte bevat het aantal sectoren dat gelezen of beschreven

wordt (DO-D4). In ons geval kunnen dat 1 tot maximaal 24sect~

-ren zijn (in HEX: 1 tot 18H).

I~ 0 I I I , I '-II I I I I-------------

BYTE.4:------------ 7 6 5 4 3 2 1 o
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In deze byte komt in DO-D5 het track-adres te staan waar ge

-lezen of geschreven moet worden. Omdat een MEMOREX disk 64

t ra c k s bev at, kan het adres varieren van 0 tot 3FH.

BYTE 5:------------
7 6 5 4 3 2 1 o

Byte 5 geeft in DO-D4 het adres van de eerste (of enige) sec-

-tor wa a r i n geschreven of waaruit gelezen moet worden.

D7 en D6 worden niet gebrui kt en worden op 0 gezet.

D5 moet dezelfde bit bevatten als bit 5 in byte 2 (drive select)

Het adres in dez~ byte is het "lo~ische sector-adres"; aan het

eind van deze paragraaf zullen we ~uidelijk m~ken wat daaronder

wordt verstaan.

BYTE 6:------------
Memory Buffer Address (lower).

Dit byte bevat de 8 minst significante bits van het eerste

RAM adres waaruit de data gelezen moet wor~en die op de floppy

disk moet komen te staan of het eerste RAM adres waarin de data

wordt geschreven vanaf de floppy di~k.

BYTE 7:------------ Memory Buffer Address (upper).

I

Deze byte bevat de 8 meest significante bits van het adres in

RAM.

I

Het wet.ken met een IOPB gaat nu als volgt (bijv. bij het
:i~~j/

lezen van,een floppy disk):
/},/,,'/

.,;'~l·

1: De gebruiker zet de 7 bytes van het IOPB ergens in de RAM

kLaar en:;';itt,~chrijft het adres van byte 1 in registerpaar BC.

2: Dan roept" de grbuiker via een CALL de routine lOPB.

3: De routine teLt bij het adres in BC 1 op en Leest byte 2,

waarin de opcode "read data" staat en de disk (0 of 1) waar

-van geLezen moet worden.

4: Deze opcode wordt omgezet in het read commando van de 8271

en dan in de 8271 geschreven.
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5: Vervolgens wordt eerst de DMA-Controller geinitialiseerd.Dat

gebeurt m.b.v. de subroutine SETOMA. SETOMA leest eerst

byte 3 en berekent\daaruit het aantal bytes dat van de disk- .""",.,.

gelezen moet worden. Dit aantal wordt, samen met de opdracht

"read", in het Te-register van de 8257 g~schreveii"".

6: Dan lee s t SET DK'A deb yt e S 6 e n 7 ens c hr i j f the t RAM- ad res ...

dat daar staat, naar channel 0 van de 8257.

7: Daarna wordt channel 0 van de DMA ge-enabled.

&: Het read-commando van de 8271 wordt gevolgd door 3 para

-meters.

9: De eerste parameter is de track waarvan gelezen moet worden

en dit adres wordt uit byte 4 van het lOPS gehaald en naar

de 8271 gestuurd.

10: De tweede parameter is het sectoradres van de eerste ~ector

die gelezen moet worden. Dit adres wordt uit byte 5 gehaald

en naar de 8271 gezonden.

11: De derde parameter moet het aantal sectoren bevatten dat

gelezen moet worden. Dit aantal wordt uit byte 3 gelezen en

nu bekend zodat de 8271

van de disk wordt gele

beginnen bij het adres

dan in de 8271 geschreven.

1 2: Het commando en de parameters z 1 J n

deze nu ga at uitvoeren. De data die

-zen wordt in de RAM geschreven, te

dat staat in de bytes 6 en 7.
13 : De routine IOPB leest daarna de status van de a271 en

schrijft de inhoud van h~t "result-register" in de RAMop de

'plaats van byte 1.

14: Tenslotte worden alle DMA-kanalen weer gedisabled.

Indien in byte 2 van het IOPSals opcode FORMAT stond, wordt

een aparte routine (FRMT) aangeroepen. Bij de routine lOPS in

THESYS ;s tevens een ta-b--el geschreven met gegevensdie nodig

zijn voor ,het formatten van track O. Om het formatten van een

track toe. te lichten, moeten we eerst eens gaan kiJken hoe een

track is opgebouwd. Een trae..-k ziet er votgt uit:
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INDEX

INDEX DETECTED

\II

GAP 2GAP 1GAP 5
I I----'IT\--

<------SECTOR 1------->
INDEX ADDRESS MARK

GAP 4

Een track is verdeeLd in een aantaL sectoren, terwijL de

sectoren onderLing gescheiden zijn een GAP (GAP 3).

Een GAP bestaat uit een aantaL bytes met FFH, gevolgd door

6 bytes met OOH. De GAP's dienen aLs scheiding tussen de ver

-schiLlende FIELD's.

Direct nadat de index-puLs is ged.tecteerd, begint GAP 5. Na

GAP 5, waarvan de grootte programmeerbaar is, voLgt een byte, de

INDEX ADDRESS MARK, die aangeeft dat de eerstvoLgende sector de

sector 1 moet zijn. De INDEX ADDRESS MARK en sector 1 zijn ge

~scheiden door een GAP (GAP 1). Ook de grootte van GAP 1 is

prog rammee rba ar.

Elke sector bestaat uit een ID-FIELD, een gap (GAP 2) en een

DATA-FIELD. Het ID-FIELD is 7 bytes groot en zieter aLs voLgt

u it:

~u

ADDRESS TRACK OOH SECTOR OOH CR C 1 CRC 2
MARK ADDRESS ADDRESS

Het II) ADDRESS MARK is een uniek byte dat het begin van een

ID~FIELD aangeeft. Na het ID-FIELD voLgt GAP 2,waarvan de

grootte niet programmeerbaar is en 17 bytes bevat (11 x FFH en

6 x OOH). Na GAP 2 volgt het DATA-FIELD, weLke aLs v~lgt is op
-gebouwd:

DAiA- OK
DELETED DATA NUMBER OF CRC 1 CRC 2
AI) ORE SS MARK DATA-BYTES
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6 x DOH),

6 x DOH),

6 x DOH).
(11 x FFH en

bytes ( FFH) •

Het DATA- of DELETED-DATA ADDRESS MARK geeft het begin aan

van een DATA-FIELD en is eveneens een uniek byte. Daarna volgen

een aantal data-bytes, die we in ons systeem op 128 hebben

bepaald. Tijdens het formatten genereert de 8271 zelf de ADDRESS

MARK's en de eRe-bytes. Alle data-bytes worden op E5H gezet.

Na een DATA-FIELD volgt een GAP (GAP 3), waarvan de grootte

programmeerbaar is.

Na GAP 3 volgt dan de volgende sector.

Na ,de laatste sector (in ons geval de 24e sector) wordt d.e

resterende ruimte op de track tot GAP 5 opgevuld m~t GAP 4,

waarvan alle bytes FFH zijn.

Op de gehele track worden databits geschreven, welke Z1Jn

gesch.iden door clockbits. Deze clockbits zijn altijd aanwezig

op de track, behalve bij de ADDRESS MARK's. Door de afwezigheid

van bepaalde clockbits en de aanwezigheid van bepaalde data weet

de 8271 dat er een ADDRESS MARK gelezen wordt en ook welk type

ADbRESS MARK dat is (INDEX ADDRESS MARK, ID ADDRESS MARK, DATA

ADDRESS MARK of DELETED ADDRESS MARK). Deze ADDRESS MARK's zijn

afgebeeld in bijlage 19.

Tijdens het format ten worden deze ADDRESS MARK's door de 8271

zelf gegenereerd!

De gegevens die de gebruiker moet leveren voor het formatten

van een track, zijn:

Het track-adres,

de sector-tengte,

het aantaL sectoren per track,

de grootte van GAP1, GAP 3 en GAP 5.

In de subroutine· FRMT van THESYS VO.1 zijn voor track a de

volgende gegevens geprogrammeerd:

De sector-lengte is bepaald op 128 bytes,

het aantal sectoren is beperkt tot 24,

GAP 1 bevat 32 bytes (26 x FFH en

GAP 3 bevat 33 bytes (27 x FFH en

GAP 5 bevat 46 bytes (40 x FFH en

De grootte van GAP 2 ligt vast en is 17 bytes

6 x DOH). GAP 4 is variabel en bevat ongeveer 350



DE PROGRAMMA'S IN DE SHADOW- EN THESYS-PROM'S 66

De sectoren

genummerd van

van de sectoren.

worden tijdens het formatten achtereenvolgens

1 tot 24. Dit zijn de z.g. "physische adressen"

1 '-~

Omdat hft lezen van twee naast elkaar gelegen .eetG~en onder

programmabesturing werkt en daardoor te langzaam is, worden aan
,

elke sector ook nog z.g. "logische sector adressen" toegekent.

Behalve bij sector 1 hoeven de logische sector adressen niet ge

-Lijk te zijn aan de physische sector adressen. Het toekennen

van de Logische sector adressen gebeurt met behulp van een z.g.

"interleaving factor".

Op

sector

bi j lage

adres

18 is het verband getekend tussen het physische

en het logische sector adres met een interleaving

factor van 7.

We beginnen aLtijd met het physische sector adres 1 gelijk te

stelLen aanhet logische sector adres 1. Een interLeaving factor

van 7 wil dan zeggen dat 7 sectoren verder (d.w.z. het physische

sector adres 8) het logische sector adres 2 ligt, etc •••

Voor track 0 is in THESYS VO.1 een tabel opgesteld voor de

omzetting van een Logisch secto~ adres in een physisch sector

ad.res met de bovengenoemde interleaving factor 7.

Het voordeeL van deze methode is dat, aLs bijv. in een pro

-g~amma commando's gegeven worden om na elkaar de sectoren 5 en

6 te Lezen, de Foe nu tijd genoeg heeft om in dezelfde omwente

.-Ling van de floppy disk deze sectoren direct na elkaar in te
lezen.

Voor de andere tracks (1 tIm 63) kan men ook dergelijke ia~·

-beLlen opstellen waarbij men de keus heeft om andereinterlea-

-ving factoren te gebruiken. ~eze zijn echter (nog) niet in het

THESYS programma opgenomen.
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Het computer-systeem, zoals dat in de vorige hoo1dstukken is

gaschetst, is gebouwd op 4 printen waarbij de verbinding~n tus

-sen de IC's ziin gemaakt volgens de "wire-wrap" methode.

Doordat ik echter heb getracht de draden zo netjes mogeLijk te

leggen ontstond er hier en daar overspraak tussen de verbindin

-gen. Deze fouten ,zijn er Later uitgehaald door de draden die

overspraak vertoonden, anders te leggen. Een (eventueel) v~lgen

-de ontwerper wordt dus aangeraden om niet ook dezelfde fout te

maken, maar de draden willekeurig over de print te Leggen.

Een volgend punt is de Refresh-Controller (8202). Oit JC
wordt erg warm indien alle 32 RAM-IC's direct op de 8202 worden

aangesLoten en na verLoop van tijd bleek dat de data in de RAM

werd veranderd. Later is geprobeerd om alLeen met 8 RAM-IC's

(16 K) het systeem te testen en daarbij deden zich geenproble

-men meer voor. Een remedie zou dus kunnen zijn om de lijnen van

de 8202 naar de RAM-IC's te voorzien van buffers en he~ aanbren

-gen van een ventiLator om een geforceerde koeling te verkrijgen

Verder bLijkt de klok van de 8271, die precies 4 MHz moet

zijn, door het gebruik van de tweede 7497 (zie bijlage 9) een

hogere gemoduleerde frequentie af te geven. Daarom is vQor qe

Foe een aparte klokgenerator geconstrueerd m.b.v. een 745124 die

in bijlage 9A is getekend. In eerste instantie kan de 4 MHz ge

-genereerd worden d.m.v. een condensator. Later kan, om e~n sta-

-biele frequentie te krijgen, de condensator worden verwisseld

door een kristal van 4 MHz. In het laatste geval moeten dan wel

de RANGE aan de ground en de FREQUENCY CONTROL op +5V word~n

aangesloten.
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CONNECTOR 1 en CONNECTOR 12 .
•••••••••••••••••••••••••••

81JLIICE lUL

I-RR-T----·----------, I-Ni~i-~------·------I

i--i-l-TR-o·---------l l-i~-1---:--------·--1
I I I ._-.- .... I

2 I IR 1 I I 21 DIICK 0 I
I I I .....-- I

3 I IR 2 . I I 28 DACK 1 I
I . I , ------ I

4 I IR 3 I 29 DIICK 2 I
I ( 5ici-j I

5 I IR .. 30 I
I •, I IR 5 31
I., I IR , 32
I

B I IR ., 33 INTI
I

RUN/WAif lATi() 34

10 SINGLE STEP 1 35
11 SINGLE STEP 2 1 3'

RESET-iii I
12 I 31,

I
13 RST 7.5 , I 38

I
14 1 39'

15 +0

l' 41
17 "EiiR 42
18 "EMU 43

JOR I
19 ..... I

You I
20

).. -1 45 I,
21 I 4' I

I I
22 I I 41 t

I I I
23 h HOLD I ... I

I. I I
24 I HLDII I 49 I

I .. ~ \-. I ci'7; t
25 I - I 50 •----1 _____________ :_1

--------_ .._____ 1



CONNECTOR 2 &n CONNECTOR 11.======••=••• =: ••••••••••••• BIdLACE 118.

-Ni-i--------------- '-ii·-i---~--·--·-----~I

~ ___ I. ___ ._---------
1_~__ I ____________ ._~,

1 I ,round , 26 11t9 I
I I I

2 I ground 27 I ,. 0 I
I I I

3 t ,round 28 I It 8 I
I I Flfe'ii I

4 I ground 29 I I
I I

tiiCT
I

5 I ground 30 I I
I , I, I ground 31 I I) :I I
I . I I

7 I ground 32. I I) 7 I
I I Ie I ground :13 I I) 2 I
I I I, I ground 34 I I) , I
I I I

10 I ground 35 1 I) 1
I

';. D11 I 36 5
I

12 I 31 :1) 0
I

13 I II '1 38 1)4
t

14 II 15 39
15 II 6 40

H II 14 41 +!Y 1
I

17 II 5 42 +5Y I
I

18 It 13 43 +5Y I
I

19 II • I 44 +tY
I

20 It 12 I 45 +S,
I

21 II 3 I .46 +5Y
I

22 A 11 I 41 +5Y
I

23 II 2 I 4. +!Y
I

24 II 10 I 49 +!Y
I

25 II 1 I 50 +SY
_~ __ I~ _____ --------- 1___ - ...------_._---



CONNECTOR 3 -.n COHHECTOR ...•=a====== ••• ===.===: •••••• BIJLAGE 11C.

-HR-j--------------- ----_._~------------~I I 1.~~_I ______________.11____ ' _______________ ,

I 1 , 5,'S2 "Hz , I 26 , A'.
I I -------.-- I I I

AII 2 I 5,932 "Hz I • 21 I
I I I I I
I 3 , 2,976 "Hz I I 2. I A', I I , I
I 4 , I I 2' I 1'2
I I I,
I 5 , 30 , AIO
I I I
I 6 I, S36 "Hz I 31 , .3
I I ,

AllI 7 3,'" "Hz I 32 t, I I
.'4e I 33 I I

I I I, I 34 , 1'12 t
I I I

10 I 3S I A'S I
I I I

11 SINGLE STEP 1 I 36 1 A'13 I
I I

12 SINGLE STEP 2 I 37 AI I---- I I
13 RUN/WAIT I 38 A14 I--- I I
14 lOW I 3' '.7 I

I I
15 RESET I 40 tiS I--- I I
16 CSO I 41 I

"£iii
I I, 17 I 42 I

I ---- I , I
I 18 "EftW I 43 I 00 •I

iH;s£H t I I
I U , 44 • 04 I
I ------- I I I
I 20 "E"BUSY I 4S I 01 I, , I , I
I 21 51 t , 46 I OS t
I - I I I t
I 22 101ft I , 47 I 02 1
I I I I I, 23 SO I I 4' , 06 I
I , I I I
I 24 I I 4' 1 1>3 f,

~ I I I
I 25 AO I I 50 I 07 ,
1___ - ---------- ______ 1 I ___ ~I ___ ~__ ---__ • __.I



COHHECTO~ , .n CONNECTOR 6.
~.===.==.=~.===••••••••••• IULAGE Ill>.

-~----.~------------._--~-NR I I__~_I_~~.__ -~·_-----_._. I
. 26 lnt.rrup·t R.qullt 5 I

1
27 In::t,rrupt It.qu"t 2 I

I
28 Int.rrupt ~.qu"t 3 1

. I
2' RES£' I____ I

30 101 I___ .__________ I

I 31 SfPERATED DATA I1 1
1 32 lOW I
I, I
I 33 FAULT RESET I

I 34 i~'ii~ii5·c[iEi I
I I
I 35 SELECT I t
I.. I
I 36 I SELECT'O I

.1 .1
37 llADHEAD I.,.. '.. I
38 Re~J)Y 1 I

. , I
3' .EEX/STEP I

1
40 LOW CURrENT 1

_._~.• _ I
41 IND£X I

1 .
42 DIRECTI0H I

.!__ .i___ t

43 REA".' 0 I
. I

44 ·"In TE EHABLEI·
t

45 VIIT£DATA I_______ .~ ~ I

46 VlttTE PROT£~T 1_____. I
47 FAULT 1

48 Ti,jci·a :
. I

4' IN'I"'NC I

50 SinAT,a~i :
-~-_._---~-----------~

+5Y

+5Y

groun~

groun~

groun~

Int.rrupt R.qu.st 7
TxC/RxC (USART CRT)-- - ---TxC/RxC (USART EXT)

AS

A'
CS3
CS4---CS5

CS6
DO
01

02

03

04

05

O£

07

2, !H£

I
_._--~._--------- I

+5Y t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

------- ..-----------------NR

1

2

3

4
t

5 I
I

i f
I

7 I
I

S I
I

, I
I

10 I
I

I 11 I
I

12 1
t

13 I
I

14 I
I

15 I
I

t £1
I

17 I
I

181
I

l' I
I

20 I
t

21 I
I

22 I
I

23 I
I

24 I
I I
I 2S I Int.rrupt ~fqu.st41 1 _
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-HR-j-----------------,____ 1 ••••_--- 1
1 I DO 0 I

t I
2 I 01 0 I

I I
3 I DO 1 I

I I
4 I 01 1 I

I I
5 I DO 2 I

I I
6 I Dl 2 I

I I
7 I PO 3 I

I I
S I 01 3 I

I I
9 I 00 4 I

I I
10 I 01 4 I

I I
11 I 00 5 ,

I I
12 I 01 5 I

I I
113 I 00 6 I
I I I
I 14 I 01 6 ,
I I I
I 15 I 00 7 I
I I I
I 16 I 01 7 I
I I I
, 17 I I
I I I
I 18 I II I I
I t, I OUTO (AO/A7) II I I

I 20 I OUTt (AtlAS) II I I

I 21 I OUT2 (A2/A') I
I I I
I 22 I OUT3 (A3/AtO) II I I

I 23 I OUT4 <A4/All) I
I I I
I 24 I OUT5 (A5/At2) I
I . I I
, 2S I OUT6 <A6/AI3) I,··- 1__ • .1

----~----~-----------~I NR I1. __ - .__ ••• ~,

I 26 I
I l
I 27 l
I I
I 28 I
I I
I 2' 6~ia I I

: 30 6~ii Ifill
I 31 : fii~ 1 :II _~__ t I
I 32 I CA$3 _I I
I I 1
I 33 I 1
I I I
, 34 l t

I 35 I i.ii 1I I I

, 36 I R·ASZ I
I I __ .- 1
I 37 R:ASI t

38 iiii :
I

3' I
I

40 I
I

41 if I
l

42 I
I

43 I
I

44 I
I

45 +12Y I
I

46 +lZ~ 1
1

47 +'Y
48 .,y
4' I fround

t
501 fround .

___ .1 -----------



CONNECTOR t.
== == =IIUI:II:I:I =1:1

8IJLACE UF.

--------------------------------------.~---------------------I NR I A: I 8: I C I I1----1------------------1---- 1 1
I 1 I ground , ,round , ,round I
I I I I
I 2 , , I

I 3 iR6fx I SEPERATEO-C(OCK I SEPERATED-6ATA I
I 4 fI[E-O~§~fE I iRicK-fio I giITE-PROffcT I
I 5 fi[E-n~§~~~-iEiEil iiEP-aoi I iiEP~li I
I ,~~iTE-6AiA I giIff-fRiiLE I (oi6-REii I
I I I I
I 7 I t

I s iR6fx I sfpfRiTf6-cloCK I lfJfRATf6-6ATA
I 9 FILf-ORiAFE I TRACK-OO : giiTf-PROTicT
I 10 Filf-ij~§iFf-ifiE" iiEP-oDT 1 STEP-Ii
I 11 I Y;HT£-D~iA I wiiTf-fNAILE I Loii6-Rf'A'O

I I I
12 I I

I I
13 I EiiRi~af-ifA69 c5Qfi-IRTfi(icK'

I I
14 I CHfCK PFR-RfADY I ciUiHiciEi-iEiiv
15 I ~Iiio~-5DT P~PER-oDT I PRIRifi-fIiii
16 I piiRifR-iElfci ifiioiE I PF(-ifiiv
17 I cARiHAiH·iTiOiE iiBBON-CIFY-i:riciCl iiiioR-LIFT-iED I

lsI PF[-§ii5if pfi-ifioif I CHAiA~iEi-itioiE I
19 I 6i 2i Ii ~Pf i - iiir· 6i i ER I '0P-aF- FOR·it I
20 I 61024 05i2 I 025, I
21 I 6i oii2 : 02041 I

I 22 I oi 04 I if 1
I 23 I 664 5i2 I in, I
I 24 I ·1 I
I I I I
I 25 I OSR (EXT) iTS (EXT) I CTi (EXT) I
r I I I
I 2£ I DTR (EXT) TxD (EXT) 'RxD (EXT) I
I I I I
I 27 I TxD ( CRT ) I RxD (CRT) ,

I 'I
28 I +12Y +12Y I +12Y I

I I'
29 I -12Y -12Y I -12Y I

I I I
30 I +5Y +5Y I +5Y I

I I I
31 I +5Y I +5Y t +5¥ •

I I , f
32 , ground . I ,round t ,,.oun~· ,.

____ 1 ------ 1 ------ 1 -----,~ __ • I

Hul'l'u" 3 t/Jll 6

1""I'1,... r 8 t/flll 11

FloPPV Disk Driv. O.
FloPPV Disk Driv. 1.



CONNECTOR to.=== •• =••••••

,-HR-.------------
I I_ •• __ ._~ I·
I 1 I +12Y 1

" 1I 2 I +12Y 1
I I I
I 3 t +12Y I
I I t
1 4 t +12Y t
I I I
I 5 I +12Y I

1 I
, 1 +12Y I

I I
7 I I

1 I
Sit

I I
'} I +5Y I

1 I
10 1 +5Y I

I I
11 I +5Y I

I I
12 I +5Y I

I 1
13 1 +5Y ,____ 1 1

-NR----~---------,

-i.- -;5Y--------f
I

15 :'
1, I

I
17 ,round 1

I
18 ,~ound I

I
19 ,round' I

I
20 Ir~und I

I
211

t
22 I

I
23 -5" I

I
24 -5Y I

I
25 -5Y I

I
I 2' 1 -5Y t1 t • ~ 1

BIJLAGE tiC.



III

fh

1\5

fho

flll

Aa

PI L~

At'r

Al$'

."D~

Dl

~1

P?l

:J)~

D!i

:Ill. ~

1>,
~

~O

iOi 0-

TO:i

I>~ I( tIo---~

iiiiCiCl o----~

iiA't"T o----~

'["S·I.flSC U ..

+ "IV

LH·r{;-~1tU-PT

SciHFlkE l..-AIl. ~.



-~-----,.----'--_._---------..

-

'"l.q
•7

W
1ft ,•.:,;

~=- .
~

. ~ 0 Q ~AlL~W~R1~Nb~N ~~M~ 0 0 0 0 0 0 0

~ 0 0 0 0 Q0 Q (1;J~ Q 0 0 0
[] . ~ 000000
~ I I [LSo~ I IL4 a~ I [~ ," I~ Iw' I 0 0

ITJ~~rn~~rn 0 0 000 [) 0 0
I co", HECToll iii I CONWE~To'R i2. I



Al~ f\1~ An A1'1 ft11 Rio A~ ,,8 At f" RS A't A~ R~ At 11~ si ... :JU?
WAiT ~Te,.

10 0 0 01 0 0 0 010 0 0 0[0 0 0 01 0 0 l:r
'RuM l~

"EHR t'leHW To'" y.~ "'FETCH 1)1 1)' ~~ 'b~ 'J)\ ~l. ~1
~- 110 0 0 0 0 "RE~eT

10 0 0 0,0 0 0 01 0
0

1)A~k
%

,.. -l, ,
"0MOO HU* ¢ t 1 ~

rWT"e1t-'1lu'PT ~u~
2)

0 0 0 00 0 ~ON'lolS Z
r ,

5 I, 3 .2- 1 rb rIllTe1t-..l/9tT «I

10 01 tn

0 00 0 0 0 0 ,-
~"'T %NT'1\ HILT

00 0
Y"TE~"'uPT ~que~T_-----JA.-----_

¢ ! 1 ~ ~ S , 1
00000000



1= LO-PJay DISK D1liVI!~

", i ~LtME EXT: e1tT

0
0 0 0 0 0 0

"'l"lV
M ..~ 50 U 5'0 tS' "0 lS

2.. n

+ sV 0 I~
'~

,I n.

0
Uc

liT
1. li4

0 0 I!~
Ii
I~

- sV 0 I~~, i ~, 1 ~, 1. ~ 1

0 0 0 0

-n.v 0



CONNECTOR YOOR SERlE-INTERFACE.
~.=.= .• ~=====.== •••• ~•••••••••

(Aftph9nol 17-10250)

BI.ILAGE t6A.

---------------------

I-NR-T··~_·----------------
1 1 1
I 1 I -

I
2 I RiCo

I
3 I TiCo

I
4 ICt.a.r to Send

I
5 I Rea.dy to Send

, Da.ta. T&r~lnal Ready

7 ground
8

9

10

11

12

13

14

15

l'
11

18

19

20

I 21
I
I 22
I
I 23
1
I 24
I
I 25
1 -

(vQ,n CIT 0' EXT),
(nQ,a.r CRT of EXT).
(VQ,ft CRT ot EXT).
(ft6a.r CRT 0' EXT).
(ft6ar C.~ 0' EXT).

(vaft CRT 0' EXT).



COHHfCTOR YOOR FLOPPY DISK DRIYE.
======~===;====:==~======z.====.

(AAphenol 57-40500)

BrJLACE UC.

---------_.~------------------I NR I I
' 1 ------------- 1
I 1 I ground I
I I
I 1 ground I
I I
I 3 ground I
, I
I 4 ground I
I I
I 5 ground I
I I

, ground I

7 ground

a ground

9 ground

10 ground

11 g"'o urdi

12 ground

13 ground

14 ground

15 ground
t

16 I ground I,
if I ground ,

I I
18 I ground 1

I I
1~ , ground I

I 1
20 J ground I

I 1
21 I ground I

I I
22 I ground I

I f
23 I ground I

I I
24 I ground I

t 1
2S I ground. 1----1------------ 1

---------------_ --------HR
-2'- -iNDEx-------------------1_________ ~___ I

21 WRITE PROTECT I
_~____ I

28 SECTOR I___________ I
29 FILE UNSAFE j_________ f
30 LOAD HEAD I

I
311

1
32 FiLE-uNsiFE-iisET I

1
33 STEP-iN I

34 wiiTE-EKiiLE I
35 STEp·OUT :

I
3' wiiTE·6iTi I

1
37 I

I
38 I

I
39 iiici-oo 1

I
40 I

I
411

I
42 I

I
43 I

I
44 I

I
45 I

I
4' I

t
47 1

48 SEPERiiE-OATA I
1

49 I
1

50 SEPEiili·cLock I
____ 1 ------------- 1



r
! I

ASM80 :F1 :USART.TST NOOBJECT NOSYMBOLS BIJLAGE 17.

ISIS-II 8080/8085 MACRO ASSEMBLER, V2.0 MODULE PAGE 1

LOC OBJ SEQ SOURCE STATEMENT

i**********************************************~****

·,
;***************************************************

·,
i INTERRUPT-SERVICE-ROUTINE FOR IR2, BEGINNING AT
i ADDRESS 0048H. I

·,
i***************************************************

ORG 0048H

:= 500H.

iMOOEWORO TO USART-CRT.

iICW1 OF 8259.

iCONTROLWORO TO COUNTER O.

iLSB TO COUNTER 0 (9600 BAUD)

iMSB TO COUNTER O.

iCOMMANDWORO TO US ART-CRT
i (WITH TxEN DISABLED).

iICW2 OF 8259.

iREAO STATUS USART~CRT.

iSHIFT 2X TO THE RIGHT AND
iCONTROL RxROY IN THE CARRY.

;SHIFT TO THE LEFT AND CON
i-TROL TxRDY IN THE CARRY.

;OCW1: ALL INPUTS MASKED,
• EXCEPT IR2.,

RXRDY

SP,SOOH iSTACK-POINTER
B,OOH iBC:= OOOOH.
H,OOH iHL:= OOOOH.

DOH

3CH
HULP

A,OEEH
ODH
A,36H
DOH

TXRDY

A,36H
OBH
A,OAH
08H
A,OOH
08H

A,56H
04H
A,OOH
05H
A,OFBH
05H
VEROER

MVI
OUT
MVI
OUT

MVI
OUT
MVI
OUT
MVI
OUT

LXI
LXI
LXI

MVI
OUT
MVI
OUT
MVI
OUT
JMP

ORG
JMP

01
IN
RAR
RAR
J C
RAL
JC

ROUTINE FOR TESTING THE USART UNDER INTERRUPT
-CONTROL. THEREFOR CONNECT TxD WITH RxD.
INITIALIZE COUNTER 0 OF THE 8253 AND ENABLE IR2
OF THE 8259.

1 $MOD85
2 i***************************************************
3 i
4 i
5 ;
6 i
7 i
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

0048 F3
0049 OBOO
0048 1F
004 C 1 F
0040 DA5400
0050 17
0051 DA6600

0048

0010 3E56
001 F 0304
0021 3EOO
0023 0305
0025 3EFB
0027 D305
0029 C39400

003C
003C C39000

0000 310005
0003 010000
0006 210000

0015 3EEE
0017 0300
0019 3E36
001B 0300

0009 3E36
OOOB 030B
0000 3EOA
OOOF 0308
0011 3EOO
0013 0308



ISIS-II 8080/8085 MACRO ASSEMBLER, V2.0 MODULE PAGE 2

lOC OBJ SEQ SOURCE STATEMENT

0054 oBoe
0056 81
0057 4F
0058 FEOA
OOSA CA7300
0050 3EOO
005 F 47
0060 3E20
0062 0304
0064 FB
0065 C9

0066 3E01
0068 030C
006A 3E01
006C 47
0060 3E20
006 F 0304
0071 FB
0072 C9

0073 FB
0074 76

0075 3E37
0077 D300
0079 C08500
007C C9
0070 3E36
007F 0300
0081 C08500
0084 C9

0085 11FFOO
0088 1B
0089 7B
008A FEOO
008e C28800
D08F C9

0090 OB70
0092 6F
0093 E9

0094 FB
0095 3E1B
0097 30·

0098 3E37
009A 0300
009C 78
0090 FEOO
009F CC7500

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106

RXROY: IN
ADD
MOV
CPI
JZ
MVI
MOV
MVI
OUT
EI
RET

TXROY: MVI
OUT
MVI
MOV
MVI
OUT
EI
RET

HALT: EI
HLT

LOOP1: MVI
OUT
CALL
RET

LOOP2: MVI
OUT
CALL
RET

TELLER: LXI
AGAIN: OCX

MOV
CPI
JNZ
RET

HULP: IN
MOV
PCHL

VERDER: EI
MVI
SIM

MVI
OUT

LOOP: MOV
CPI
CZ

OCH
C
C,A
OAH
HALT
A,OOH
B,A
A,20H
04H

A,01H
OCH
A,01H
B,A
A,20H
04H

A,37H
OOH
TELLER

A,36H
OOH
TELLER

O,OFFH
o
A,E
OOH
AGAIN

70H
L,A

A,1BH

A,37H
ODH
A,B
OOH
LOOP1

iREAD DATA FROM USART-CRT.
iADD C TO A.
iPUT RESULT IN C.
iLOOK IF A = 10.
iIF SO, STOP.

iNON-SPECIFIC EOI
i (END OF INTERRUPT).

iWRITE DATA TO USART-CRT.

iNON-SPECIFIC EOl.

iSTOP THE PROGRAM IF C = 10.

iENABLE TxEN.

iDISABLE TxEN.

iDE := 256.
iDE := DE - 1.

iGO ON IF DE := O.

iREAD LSB-ADDRESS FROM
i CONSOLE-SWITCHES.

iENABLE RST 7.5
i (CONSOLE INTERRUPT).

iENABLE TxEN.



00A2 78 107 MOV A,B

ISIS-II 8080/8085 MACRO ASSEMBLER, V2.0

LOC OBJ SEQ SOURCE STATEMENT

OOA3 FE01 108 CPI 01H
OOA5 CC7DOO 109 CZ LOOP2
00A8 C39COO 110 JMP LOOP

111
112 END

ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS

MODULE PAGE 3
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I<C: >'I
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I II~
I

Ie -------.. <1 I rr
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I iii..
L n.
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:DATA :: r-E ... f ! i i ~
...

1 i i ,-
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(f'....-t'
m

"-
~ ...
t'

:DATA ADl>RE~S MARl<':
0."

1)AT~ = ~BH t t f 1 1 s1S i i m
\,A.

c! LOC t(::; c! 1 H 1 1 ~ 1> ¢' t { 1
IA-~
:I)

~

~

lA
,-I ~

1)E LETE'O DATA

ADJ)'RJSS ~A'RIC:

:t>ATA = 1=8 H i i 1 1 ~ ¢ t/J
e Loe I( = ~ ':I H i ¢ rp ¢J t 1 l b:1~•.~
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:E>

[:DiT It"
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, ~

ENlge: 'BYTeS o"P E ~ t-J T'R.A C I( 'MeT oNT'D'RE K EH1>e ~lOCk-~ i 'tS . .-
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"FIe
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1
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