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1. PARAMETRY PODSTAWOWE
• jednostka centralna: 8080A, 8224 i 8238
• pamięci: 2KB EPROM /2716/ i 2kB RAM /4x2114/
• programowany zegar-licznik: 8253 /3 16-bitowe liczniki/
• ośmio poziomowy kontroler przerwań 8214 i 8212
• blok wstępnego dekodera adresów na 8 podobszarów po 8 KB 
• buforowane sygnały wejściowe i wyjściowe
• układ relokacji pamięci EPROM – po sygnale RESET pod adresem 0000H
• współpraca z układem DMA
• możliwość zasilania RAM z buforowanego napięcia +5V
• szyna systemowa MIKROSTER.

2. PRZEZNACZENIE
Pakiet MSA-80.03 przeznaczony jest do sterowania systemami mikroprocesorowymi.
Pakiet zapewnia:

• generowanie sygnałów sterujących, adresowych i danych na szynę systemową,
co pozwala na wykonywanie programów zgodnie z zawartością pamięci,

• przechowywanie w pamięci EPROM podstawowego programu sterującego i 
wykonywanie go po inicjacji systemu,

• relokację pamięci umożliwiającą umieszczenie programu zarządzającego w 
dogodnym dla użytkownika miejscu przestrzeni adresowej /np. pod koniec 
przestrzeni adresowej/, a tym samym na inicjację systemu od wybranej 
komórki pamięci i dowolne dysponowanie pozostałą przestrzenią,

• przechowywanie danych i uruchamianie programów w pamięci RAM,
• pomiar czasu i zliczanie zdarzeń zewnętrznych z wykorzystaniem trzech 

programowanych 16-bitowych liczników,
• współpraca z układem DMA z możliwością przesyłania danych do lokalnych 

zasobów pakietu,
• przyjmowanie i obsługę do 8 przerwań systemowych od układów 

współpracujących,
• wstępne dekodowanie przestrzeni adresowej lub przestrzeni we/wy na 9 

podobszarów,
• buforowanie sygnałów szyny systemowej pozwalające na znaczne jej 

obciążenie,
• możliwość zasilania pamięci RAM z oddzielnego buforowanego napięcia +5V.





3. DZIAŁANIE

Pakiet składa się z pokazanych na schemacie blokowym zespołów funkcjonalnych, których 
działanie opisane jest niżej

3.1. BLOK JEDNOSTKI CENTRALNEJ – CPU

Blok ten składa się z mikroprocesora, zegara systemowego i kontrolera systemowego.
Procesor (8080A lub odpowiednik) reaguje na zdarzenia zewnętrzne przyjmując sygnały:

• INT (żadanie przerwania)
• HOLD (żądanie wstrzymania)
• READY (gotowość)
• RESET (zerowanie systemu i wznowienie pracy).

Informacje o stanie w jakim się znajduje procesor odbiera generując sygnały:
• INTE (stan przyjmowania przerwań),
• HLDA (stan wstrzymania pracy),
• WAIT (stan oczekiwania na gotowość pamięci).

Układ zegara (odpowiednik 8224 ) dostarcza sygnałów zegarowych koniecznych do 
synchronizacji pracy procesora i całego systemu. Kontroler systemu (odpowiednik 8223) 
generuje sygnały umożliwiające komunikację mikroprocesora z pamięcią i układami 
WE/WY. Przyjmuje on bity stanu przesyłane na początku każdego cyklu maszynowego po 
szynie danych procesora i na ich podstawie generuje sygnały sterujące:

• MEMW (zapis do pamięci )
• MEMR (odczyt z pamięci)
• I/OW ( zapis do układu WE/WY)
• I/OR (odczyt z układu WE/WY)
• INTA (potwierdzenie przyjęcia przerwania)

Kontroler wysyła i przyjmuje dane do i z systemu i mikroprocesora. Układ kontrolera ma 
także możliwość generowania instrukcji RST7 po zgłoszeniu przerwania co pozwala na 
rezygnację z układu kontrolera przerwań (8214 i 8212) w przypadku istnienia tylko jednego 
źródła przerwań.

3.2. KONTROLER PRZERWAŃ – INTC

Kontroler przerwań składa się z kontrolera priorytetów (8214) i trójstanowego bufora 
(8212). Układ 8214 posiada osiem linii wejściowych odpowiadających ośmiu poziomom 
przerwań. Układ posiada możliwość zablokowania przyjmowania przerwań o poziomie 
niższym niż określony programowo. Układ 8212 stanowi bufor zapamiętujący adres linii 
zgłaszającej przerwanie. Wykorzystywane są do tego bity 3, 4 i 5. Pozostałe wejścia układu 
podłączone są tak by na wyjściu mógł pojawić się kod jednej z instrukcji RST0-RST7. Aby 
to nastąpiło  przerwanie musi mieć odpowiedni poziom. Jeśli z występujących w danym 
momencie przerwań, przerwanie o najwyższym poziomie nie jest zamaskowane, to na 
wyjściu INT układu 8214 wygenerowany zostaje sygnał żądania przerwania, a na wyjściach 
A0-A2 pojawia się informacja o poziomie przerwania.
Sygnał INT spowoduje, że procesor zdejmie stan wysoki z linii INTE blokując układ 
8214, a po zakończeniu aktualnie wykonywanej instrukcji wyśle sygnał INTA. Ten 
sygnał z kolei spowoduje, że na wyjściach 8212 pojawi się odpowiedni kod instrukcji



RSTi. Nie nastapi to tylko wtedy, gdy z urządzenia diagnostycznego podamy na 
pakiet sygnał MID powodujący ustawienie wyjść 8212 w stan wysokiej impedancji. 
UWAGA ! Układ 8214 zajmuje 4 lokacje przestrzeni adresowej wejść i 4 przestrzeni 
wyjść.

Sygnały szyny systemowej wykorzystywane przez pakiet MSA-80.03
Styk Nazwa Funkcja Typ Styk Nazwa Funkcja Typ

1 +5VDC napięcie zasilania 2 +5VDC napięcie zasilania

3 HOLD żądanie dostępu we TTL 4 --

5 STSTS strob statusu wy TTL 6 Φ2 TTL wy TTL

7 READY gotowość we TTL 8 RESET wy TTL

9 HLDA  potwier. dostępu wy TTL 10 AB0 inia adresowa we/wy  3st

11 AB1 linia adresowa we/wy  3st 12 AB2 linia adresowa we/wy  3st

13 AB3 linia adresowa we/wy  3st 14 AB4 linia adresowa we/wy  3st

15 AB5 linia adresowa we/wy  3st 16 AB6 linia adresowa we/wy  3st

17 AB7 linia adresowa we/wy  3st 18 AB8 linia adresowa we/wy  3st

19 AB9 linia adresowa we/wy  3st 20 AB10 linia adresowa we/wy  3st

21 AB11 linia adresowa we/wy  3st 22 AB12 linia adresowa we/wy  3st

23 AB13 linia adresowa we/wy  3st 24 AB14 linia adresowa we/wy  3st

25 AB15 linia adresowa we/wy  3st 26 --

27 OSC Sygnał z OSC wy TTL 28 +5VRBF zas. buforowe RAM

29 +5VRBF zas. buforowe RAM 30 IRQ0 żądanie przerwania we TTL

31 IRQ1 żądanie przerwania we TTL 32 IRQ2 żądanie przerwania we TTL

33 IRQ3 żądanie przerwania we TTL 34 IRQ4 żądanie przerwania we TTL

35 IRQ5 żądanie przerwania we TTL 36 IRQ6 żądanie przerwania we TTL

37 IRQ7 żądanie przerwania we TTL 38 --

39 -- 40 --

41 +12VDC napięcie zasilania 42 +12VDC napięcie zasilania

43 -5VDC napięcie zasilania 44 -5VDC napięcie zasilania

45 -- 46 --

47 -- 48 --

49 +5VCBF zasilanie bufora 
CPU

50 INTE zezw. na przerwanie wy TTL

51 I/OW zapis I/O we/wy  3st 52 +5VCBF zasilanie bufora CPU

53 -- 54 MEMW zapis pamięci we/wy  3st

55 DB5 linia danych we/wy  3st 56 DB4 linia danych we/wy  3st

57 DB7 linia danych we/wy  3st 58 DB6 linia danych we/wy  3st

59 DB1 linia danych we/wy  3st 60 DB0 linia danych we/wy  3st

61 DB3 linia danych we/wy  3st 62 DB2 linia danych we/wy  3st

63 -- 64 --

65 SB7 wybór sektora wy TTL 66 MID blokada we TTL

67 SB5 wybór sektora wy TTL 68 SB6 wybór sektora wy TTL



69 SB3 wybór sektora wy TTL 70 SB4 wybór sektora wy TTL

71 SB1 wybór sektora wy TTL 72 SB2 wybór sektora wy TTL

73 INTA przyjęcie 
przerwania

wy TTL 74 SB0 wybór sektora wy TTL

75 I/OR odczyt I/O we/wy  3st 76 MEMR odczyt pamięci we/wy  3st

77 ID5 Wewn. linia danych wy TTL 78 --

79 -- 80 --

81 EXRES zer. zewnętrzne we TTL 82 --

83 GND masa 84 GND masa

3.3. PROGRAMOWANY ZEGAR LICZNIK – PTC

Układ typu 8253 składa się z trzech liczników 16-bitowych działających niezależnie 
od siebie, ustawianych i odczytywanych programowo. Działają one zarówno w 
kodzie binarnym jak i BCD. Po zaprogramowaniu każdy z liczników może spełniać 
następujące funkcje:

• zegara generującego odpowiedni sygnał po czasie ustawionym programowo,
• programowanego uniwibratora,
• programowanego dzielnika częstotliwości,
• generatora fali prostokątnej,
• licznika zdarzeń zewnętrznych,
• wyzwalanego programowo lub sprzętowo generatora sygnałów strobujących.

Istnieje możliwość wyprowadzenia odpowiednich sygnałów wejściowych i 
wyjściowych na gniazdo umieszczone w odpowiednio wybranej osłonie czołowej 
pakietu.

3.4. PAMIĘĆ EPROM

Pamięć ta o pojemności 2KB zrealizowana na umieszczonym w podstawce układzie 
typu 2716 służy do przechowywania programów, np. programu MONITOR lub 
programu sterującego. Układ ten można łatwo przeprogramować. 
Pamięć tę można umieścić w dowolnym sektorze pamięci. W ramach sektora każdy 
1KB pamięci można umieścić również dowolnie. Pamięć ta współpracuje z układem 
relokacji w bloku dekodera. Sygnały danych na wyjściu mogą się pojawić tylko w 
chwili aktywności sygnałów CS 2716 i IMEMR.

3.5. PAMIĘĆ RAM

Pamięć  ta zbudowana jest na czterech układach typu 2114. Każdy z tych układów 
zawiera 1024 4-bitowe komórki, a układy są połączone w pary po 1KB każda. Każdy
z kilobajtów może być dowolnie umieszczony na jednym z sześciu niezajętych 
kilobajtów w tym samym sektorze pamięci co pamięć EPROM. Wejścia/wyjścia , 
normalnie będące w stanie wysokiej impedancji, są uruchamiane tylko w chwilach, 



gdy aktywny jest sygnał CS2114 1 dla jednej lub CS2114 2 dla drugiej pary układów.
Zapis do pamięci następuje przy aktywnym sygnale IMEMW, a odczyt przy 
nieaktywnym.

3.6. BLOK STEROWANIA OTWARCIEM BUFORA DANYCH – DIR

Kierunek otwarcia bufora szyny danych zależy od trzech warunków:
• umiejscowienia urządzenia sterującego transmisją (urządzenie typu MASTER)

– może to być mikroprocesor na pakiecie lub układ bezpośredniego dostępu do
pamięci (DMA) poza pakietem,

• Umiejscowienia odbiornika sygnałów sterujących transmisją czyli pamięci lub 
urządzenia WE/WY (typu SLAVE), które może znajdować się na pakiecie lub 
poza nim,

• rodzaju transmisji – odczyt lub zapis.
Zależność tę przedstawia tabela 1. Bufor otwierany jest wyłącznie w chwili transmisji
danych, co pozwala na uniknięcie konfliktów na szynie systemowej. Warunki te 
zapewniają, że dane wysyłane są na szynę nawet wtedy, gdy transmisja odbywa się 
między układami na pakiecie.

HLDA EDV WRITE DBIN Kierunek transmisji 
IDB     D3

0 1 0 1

0 1 1 0

0 0 1 0

0 0 0 0

1 0 0 0

1 0 1 1

1 1 1 1

1 1 0 1

gdzie:     IDB - oznacza wewnętrzną szynę danych
DB - systemowa szyna danych
0 - poziom niski, warunek niespełniony
1 - poziom wysoki, warunek spełniony
WRITE = II/OW+IMEMR+II/OW +IMEMR
EDV = 0 oznacza uaktywnienie pamięci lub układu WE/WY na 

   pakiecie
DBIN - sygnał sterujący kierunkiem transmisji danych
HLDA - mówi, że urządzeniem MASTER jest DMA

Tabela 1



3.7.  BLOK WSTĘPNEGO DEKODOWANIA SZYNY ADRESOWEJ I 
WYBORU UKŁADÓW NA PAKIECIE – DEC

Układ spełnia następujące funkcje:
• dekoduje bity A13,A14 i A15 szyny adresowej generując sygnały SB0 – SB7 

odpowiadające sektorom pamięci po 8KB każdy,
• generuje wewnętrzny sygnał relokacji,
• generuje sygnały wybierające układy na pakiecie,
• przy generacji w/w sygnałów uwzględnia żądania wyłączenia układów 

mających dostęp do szyny danych, wysyłane przez: urządzenia diagnostyczne, 
wewnętrzny lub zewnętrzny układ relokacji lub przez kontroler przerwań.

Dekoder pracuje w dwóch poziomach. Pierwszy to dekoder sektorów. Następny 
poziom to dwa układy dekoderów: jeden dla pamięci, a drugi dla układów WE/WY. 
Wybór odpowiedniego adresu dla poszczególnych układów następuje przez zwarcie 
odpowiednich punktów w polach łączeniowych.
Pamięć i układy WE/WY mogą na pakiecie wykorzystywać różne sygnały SBi. 
Ponieważ dekoder układów 8253 i 8214 wykorzystuje tylko sygnały A10-A12, a 
poprzez SB1 również sygnały A13-A15, więc każdy z układów zajmuje po cztery 
lokacje w przestrzeni WE/WY lub obszar 1KB w przestrzeni adresowej pamięci. 
Pamięć RAM i EPROM może być dowolnie rozmieszczona w obszarze wybranego 
sektora w podobszarach po 1KB. Jeżeli ukłądy 8253 i 8214 umieszczone będą w 
obszarze pamięci, to istnieje możliwość umieszczenia tych układów i poszczególnych
kilobajtów pamięci w dwóch różnych sektorach (UWAGA: wykonuje się wtedy 
połączenia między różnymi polami łączeniowymi). Podanie sygnału MID na wejście 
dekodera sektorów spowoduje blokowanie dekodera, a tym samym wszystkie układy 
systemu, które korzystają z sygnałów SB będą również zablokowane. Dotyczy to 
również układów na pakiecie. Poprzez sygnał MID urządzenie diagnostyczne lub 
zewnętrzny układ relokacji mają bezpośredni dostęp do szyny danych niezależnie od 
szyny adresowej.
Wewnętrzny układ relokacji może być włączany sygnałem RESET albo sygnałem 
(RESET lub INTA).  Sygnały z tego układu, jeśli jest aktywny powodują 
zablokowanie dekodera sektorów (tak jak MID ) i uaktywnienie pamięci EPROM. 
Pomimo, że procesor w wyniku RESET wysyła adres 0000H, to pobierze rozkaz z 
zerowej komórki pamięci EPROM, która normalnie występuje pos zupełnie innym 
adresem – zwykle w górnym obszarze pamięci. Zakończenie działania ukłądu 
relokacji następuje po wystąpieniu sygnału II/OW  (odpowiadającego sygnałowi 
I/OW układu 8228). Jeśli EPROM występuje od adresu F800H, to początek 
programu zarządzającego powinien mieć postać:

F800 C3 03 F3 MONITOR: JMP MONITOR + 3
F803 D3 E0 OUT AREL

gdzie AREL jest dowolnym adresem np. 30. Po wykonaniu rozkazu JMP MONITOR 
+ 3 procesor będzie chciał pobrać rozkaz z adresu F803H. Na skutek relokacji rozkaz 
ten pobrany będzie drogą wymuszoną, ale jego wykonanie spowoduje  wysłanie 



sygnału II/OW .  Relokacja zostanie zakończona, a następny rozkaz zostanie pobrany
z komórki o adresie F805H. Działanie układu relokacji zapewnia, że ten rozkaz OUT 
nie dotrze do żadnego układu WE/WY. Możliwość włączenia relokacji sygnałem 
INTA, pozwala na umieszczenie programów obsługi przerwań w dowolnym miejscu 
przestrzeni adresowej. Pierwsza instrukcja zostanie pobrana spod adresu relokacji + 
n*3, gdzie n jest poziomem przerwania zawartym w kodzie RSTn. Pierwsze 
instrukcje obsługi przerwania mają wtedy postać:

JMP $ + 3
OUT AREL

3.8. BUFOR WEJŚCIOWY – IN BUF

Bufor ten separuje układy pakietu od szyn systemowych zabezpieczając głównie 
procesor przed przepięciami na liniach HOLD, EX RESET, READY i wzmacnia te 
sygnały, a dodatkowo kształtuje sygnał RESIN.

3.9. BUFOR WYJŚCIOWY – OUT BUF

Bufor ten separuje układy pakietu od szyny systemowej i wzmacnia sygnały 
zwiększając obciążalność wyjść: ST STB, Φ2 TTL, INTA, REST, ID5, INTE, 
HLDA.

3.10. BUFORY SZYNY ADRESOWEJ – A BUF i SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH – C BUF

Bufory separują układy pakietu od szyny systemowej, wzmacniają sygnały od 
jednostki centralnej i zmniejszają obciążenie wnoszone na szynę przez pakiet. Bufor 
jest stale otwarty, a o kierunku transmisji decyduje sygnał HLDA. Przy niskim stanie 
HLDA transmisja idzie z pakietu na szynę. Przy stanie wysokim szyną steruje 
urządzenie typu DMA spoza pakietu.

3.11. BUFOR SZYNY DANYCH – D BUF.

Funkcje bufora są analogiczne jak wcześniejszych, transmisja jest dwukierunkowa. 
Kierunkiem transmisji steruje opisany w punkcie 3.6 blok DIR generujący sygnały 
otwierające bufor DSSC i określający kierunek DBIN. Bufor jest otwierany tylko w 
chwili transmisji.

3.12. BUFOROWANIE ZASILANIA

Pamięć RAM i dekoder pamięci mogą być zasilane z oddzielnego niezaleznego źródła +5V 
RAM. Wykorzystywane jest to zwłaszcza jeśli zasilacz posiada układ detekcji zaniku sieci i 
generuje przerwania niemaskowalne (poprze pakiey MSA-80.40). W pamięci tej mogą 
wtedy być przechowywane rejestry procesora i dane programu.
4. WSKAZÓWKI PROJEKTOWE.



Pakiet MSA-80.03 zawiera układy, które mogą pracować w znacznej mierze 
samodzielnie. Istniej więc możliwość umieszczania tylko tej części układów, które w 
danym zastosowaniu są wykorzystywane. Dodatkowo można stosować układy 
pakietu w różnych konfiguracjach. Metody ich uzyskania opisano ponizej.

4.1. ZASILANIE

Do pakietu doprowadzone są napięcia +5V, +12V i -5V. Napięcie +5V zależnie od 
zasilacza może być podane na trzy sposoby jako:
+5VDC na styki 1 i 2 złącza systemowego
+5V CBF na styki 49 i 52 złącza
+5V RBF na styki 29 i 28 złącza

+5V CBF jest najczęściej napięciem podtrzymywanym przez pewien czas po zaniku 
napięcia sieci i służy do zasilania głównie pakietu jednostki centralnej.
+5V RBF jest najczęściej napięciem buforowym z akumulatora i podłączonym do 
pamięci RAM.
Wyboru odpowiedniej konfiguracji połączenia napięć dokonuje się poprzez zwory w 
polu łączeniowym J1. Odpowiednie punkty tego pola to:

A = +5V CBF
B = +5V dla układów pakietu, bez RAM i dekodera pamięcią
C = F = GND – masa systemowa
D = +5V RBF
E = +5V dla RAM i dekodera pamięcią
G = masa pakietu
H = +5V DC

Standardowo połączone są: C-F-G i H-B-E

4.2. PRZYDZIAŁ MIEJSCA W PRZESTRZENI ADRESOWEJ

a) Pamięć.
Wybór sektora pamięci dokonywany jest w polu J2 gdzie punkt I należy połączyć wg 
tabeli 2 z jednym z punktów A-H. 

Adres
sektora

Punkt pola J2 łączony z punktem I lub J

A B C D E F G H

A13 0 1 0 1 0 1 0 1

A14 0 0 1 1 0 0 1 1

A15 0 0 0 0 1 1 1 1

Tabela 2



Wybór lokalizacji poszczególnych kilobajtów pamięci dokonywany jest w polu 
łączeniowym J8 poprzez połaczenie punktu:

I dla pierwszego kbajtu EPROM
J dla drugiego kbajtu EPROM
K dla pierwszego kbajtu RAM
L dla drugiego kbajtu RAM

z jednym z punktów A-H wg tabeli 3. Do punktów A-H może być dołączony tylko 
jeden z punktów I-L/I,J.

Adres
K.bajtu

Punkty pola J8/J7 łączone z punktami I,J,K,L/I,J

A B C D E F G H

A10 0 1 0 1 0 1 0 1

A11 0 0 1 1 0 0 1 1

A12 0 0 0 0 1 1 1 1

Tabela 3

b) układy WE/WY
Układy 8253 i 8214 mogą być umieszczone w przestrzeni adresowej:

• WE/WY wtedy w polu: J9 połączyć C-B, 
J11 połączyć D-C i B-F

• pamięci wtedy w polu: J9 połączyć A-B
J11 połączyć A-C i E-F

Aby wybrać adres należy w polu J2 dokonać podłączenia punktu J do jednego z 
punktów A-H zgodnie z tabelą 2, oraz w polu J7 punktów: I dla układu 8253 oraz J 
dla 8214 z wybranymi punktami A-H według tabeli 3.
W przestrzeni adresowej WE/WY każdy układ zajmuje cztery lokacje, a w 
przestrzeni pamięci obszar 1KB.

4.3. PRZYDZIAŁ PRIORYTETÓW PRZERWAŃ

Konfigurację priorytetów przerwań programuje się umieszczając zwory w polu 
łączeniowym J31. Punkty A,C,E,G,I,K,M,O odpowiadają systemowym liniom 
przerwań IRQ0-IRQ7, a punkty B,D,F,H,J,L,N,P wejściom R0-R7 układu 8214. 
Priorytet najwyższy ma wejście R7, a najniższy R0. Dodatkowo w polu J5 należy 
połączyć B-C.
Jeżeli przerwania mają być generowane również przez układ 8253 to do 
odpowiednich punktów B,D,….,P należy przyłączyć w polu J3 wybrane punkty 
Q,R,S odpowiadające wyjściom zegara OUT0, OUT1 i OUT2.
W przypadku stosowania tylko jednej linii przerwań można wykorzystać możliwości 
kontrolera 8228 do generacji kodu instrukcji RST 7 bez konieczności używania 
układów 8214 i 8212. Należy przy tym w polu J3 połączyć z punktem I 
wykorzystywaną linię IRQ0-IRQ7 lub OUT0-OUT2, oraz w polu J5 A-B.



4.4. WYKORZYSTANIE LICZNIKA – ZEGARA

Do programowania układu pracy liczników oraz wprowadzania sygnałów 
wejściowych lub wyprowadzania sygnałów wyjściowych zegara służy głównie pole 
J6.
Kolejne punkty oznaczają:

A - potencjał logicznej „1”
B - Φ2 TTL
C,E,G - wejścia CLK0, CLK1, CLK2
D,F,H - wejścia GATE 0, GATE 1, GATE 2
I,J - wyjścia OUT0, OUT1

Układ może pracować w jednym z sześciu programowo wybieranych trybów pracy 
zwanych modami. Przebieg sygnałów pokazują rysunki 3a-3f.

Rys.2. Układ zegara-licznika z polami łączeniowymi

Rys.3a MOD 0 – przerwanie po wyzerowaniu licznika



Rys.3b. MOD 1 – programowany pojedynczy „strzał”

Rys.3c. MOD 2 – generator impulsów

Rys.3d. MOD 3 – generator fali prostokątnej

Rys.3e. MOD 4 – strob wyzwalany programowo



 
Rys.3f. MOD 5 – strob wyzwalany sprzętowo

4.5. UKŁAD RELOKACJI

Dla relokacji po sygnale RESET należy w polu J10 połaczyć punkty A-C i D-E.
Relokacja po sygnale RESET lub INTA – połączyć B-C i D-E. Brak relokacji – 
połączyć tylko A-C i E-F.

4.6. POLE DODATKOWE

W polu J12 do dyspozycji użytkownika daje się 2-wejściową bramkę NAND. 
Wejścia są w punktach A i B, a wyjście w punkcie C.

4.7. POLE J4

W systemie wykorzystującym sygnał READY z szyny systemowej łączymy pola A-
B. W przypadku gdy wystarczającym jest wydłużenie cyklu maszynowego o jeden 
takt, to należy połączyć B-(C?).

5. PROGRAMOWANIE

5.1. UKŁAD RELOKACJI

Przykładowe rozwiązanie fragmentu oprogramowania związanego z układem 
relokacji pokazano w opisie budowy tego układu.

5.2. UKŁAD PRZERWAŃ

Programowanie układu 8214 następuje przez wysłanie na adres układu 
(zaprogramowany zworami w polach połączeniowych J2, J7 i J9) odpowiedniej 
kombinacji czterech młodszych bitów danych. Bity B0-B2 okreslają bieżący poziom 
akceptacji przerwań. Ponieważ bity te są przez układ 8214 negowane, więc np. jeśli 



chcemy, by były przyjmowane przerwania powyżej poziomu 3, to trzeba zapisać na 
adres 8214 informację z bitami D0 = 0, D1 = 0, D2 = 1 i dodatkowo D3 = 0. Jeśli 
D3= 1 to wszystkie przerwania są akceptowane.

5.3. PROGRAMOWANY ZEGAR – LICZNIK

Istnieje możliwość zapisywania stanu liczników 0-2 i słowa sterującego oraz 
odczytywania stanu liczników. Obowiązują następujące wartości najmłodszych bitów
adresowych A1 i A0:

00 licznik 0
01 licznik 1
10 licznik 2
11 słowo sterujące

Mod pracy każdego licznika (patrz rozdz. 4.4.) i system liczenia (binarny lub 
dziesiętny – BCD) są określane przez 6-bitowe słowo sterujące:

• D7,D6 – wybór licznika, do którego odnosi się słowo sterujące:
◦ 00 - licznik 0
◦ 01 – licznik 1
◦ 10 – licznik 2
◦ 11 - kombinacja błędna

• D5,D4 – określa operację wykonywaną na wybranym liczniku:
◦ 00 – zatrzaśnięcie stanu licznika w wewnętrznym rejestrze
◦ 01 – zapis/odczyt tylko młodszego bajtu licznika
◦ 10 – zapis/odczyt tylko starszego bajtu
◦ 11 – zapis/odczyt najpierw młodszego, a następnie starszego bajtu licznika

• D3,D2,D1 – wybór modu pracy
◦ 000- mod 0
◦ 001- mod 1
◦ x10- mod 2
◦ x11- mod 3
◦ 100- mod 4
◦ 101- mod 5

• D0 - =0 zlicza binarnie, =1 – zlicza w systemie 4 dekad BCD.

Wartość początkowa licznika może być ustawiana każdorazowo po zainicjowaniu go 
przez słowo sterujące. Ustawienie następuje przez dokonanie zapisu na adres licznika
(lub dwóch kolejnych zapisów jeśli D5 D4 były równe 11).Programowanie liczników
może następować w dowolnej kolejności z zachowaniem dwóch zasad:

• Licznikowi być podane słowo sterujące bezpośrednio przed wykonaniem 
operacji zapisu wartości początkowej.

• Zapis i odczyt musi dotyczyć bajtów określonych bitami D4 i D5 słowa 
sterującego.

Operacji odczytu aktualnego stanu licznika dokonuje się rozkazem czytania spod 
adresu układu 8253 przy czym bity A1 i A0 określają numer licznika tak jak do 
operacji zapisu. Zawartość licznika musi być stabilna w czasie odczytu, a więc trzeba



w czasie odczytu podać stan niski na wejście GATE lub wstrzymać impulsy na 
wejściu CLK. Można też wykorzystać w tym celu wewnętrzny rejestr typu Latch. W 
odpowiednim momencie dokonujemy operacji zatrzaśnięcia stanu licznika w 
rejestrze przy użyciu słowa sterującego z bitami D5 D4 równymi 00.
Operacja ta nie zmienia wcześniej ustawionych bitów D5 D4 dla operacji 
zapisu/odczytu jednego lub obu bajtów, więc odczyt stanu wewnętrznego rejestru 
musi nastąpić zgodnie z tym co wcześniej zaprogramowaliśmy słowem sterującym.

6. OPROGRAMOWANIE FIRMOWE.

Oprogramowanie pakietu zależy przede wszystkim od konfiguracji pakietów 
tworzących układ funkcjonalny. Producent dostarcza pakiet MSA-80.03 wbudowany 
w dwie typowe konfiguracje. 
Są to systemy projektowo-uruchomieniowe MSA-80.1000 i MSA-80.3000. W obu 
przypadkach w pamięci EPROM pakietu zawarte są programy zarządzające typu 
MONITOR. W ramach tych programów są podprogramy obsługujące pracę układu 
przerwań i zegara – licznika w konkretnych stosowanych tam rozwiązaniach 
układowych.

7. PARAMETRY

• częstotliwość oscylatora - 18,432 MHz ( sygnał OSC )
• częstotliwość zegara - 2,048 MHz ( sygnał Φ2 TTL )
• linie adresowe pamięci - 16
• pojemność pamięci - RAM 2KB, EPROM 2KB umieszczone w 4 

dowolnych 1KB obszarach jednego z ośmiu 8KB 
sektorów adresowych pamięci

• adresowanie pamięci zewnętrznej – 60KB (lub 58 jeżeli układy 8253 i 8214 
umieszczono w obszarze pamięci)

• linie adresowe we/wy – 8 (powielonych 2 razy )
• układy we/wy: 8253 i 8214 każdy zajmujący 4 pozycje w jednym z 32 

pozycyjnych sektorów układów we/wy (możliwe jest umieszczenie w obszarze
pamięci i wtedy zajmują one obszar 2KB w jednym z sektorów)

• adresowanie zewnętrznych ukłądów we/wy: 248 układów wejściowych i 248 
układów wyjściowych (lub 2x256 jeśli elementy 8253 i 8214 umieszczono w 
obszarze pamięci).

• Wewnętrzny układ relokacji pamięci po sygnale RESET
• szyna systemowa MIKROSTER MSA-80S:

◦ szyna danych: 8-bitowa,  stanowa, TTL – kompatybilna, 2 -kierunkowa
◦ szyna adresowa: 3stanowa, 2- kierunkowa, TTL kompatybilna, 16-bitowa 

(plus 8 jednokierunkowych linii wyboru sektorów)
◦ pozostałe sygnały: TTL – kompatybilne.

• Obciążalności prądowe sygnałów wejściowych:
◦ IRQ0-7, DB0-7, AB0-15, MEMW, MEMR, I/OW, I/OR

▪ IILmax  = -0,25mA przy VIL = 0,45V



▪ IIHmax = 40µA przy VIH = 2,4V
◦ READY, HOLD

▪ IILmax  = -5mA przy VIL = 0,4V
▪ IIHmax = 40µA przy VIH = 2,4V

◦ EXRES 
▪ IILmax  = -2,5mA przy VIL = 0,4V
▪ IIHmax = 40µA przy VIH = 2,4V

• Obciążalności prądowe sygnałów wyjściowych:
◦ DB0-7, AB0-15, SB0-7, MEMW, MEMR, I/OR, I/OW

▪ IOHmax  = 10mA przy VOH = 2,4V
▪ IOLmax = 25mA przy VOL = 0,45V

◦ STSTB,  Φ2 TTL, INTA, RESET, ID5, INTE
▪ IOHmax  = 1 mA przy VOH= 2,4V
▪ IOLmax = -16 mA przy VOL = 0,4V

◦ HLDA
▪ IOHmax  = 600 µA przy VOH= 2,4V
▪ IOLmax = 10 mA przy VOL = 0,4V

• zasilanie:
◦ +5V ± 5% typ 1,4 A max. 2 A
◦ +12 V ± 5% typ 50 mA max. 80 mA
◦ -5V ± 5% typ 0,01 mA max. 1 mA

• warunki pracy jak dla kategorii K1 grupy Z4 wg PN-83/T-42106
◦ złącze systemowe 831 084 ELTRA – CANNON
◦ wymiary płytki drukowanej 140 x 150 mm
◦ maksymalna wysokość pakietu bez osłony czołowej 14mm
◦ w wersji standardowej osłona o pojedynczej szerokości 25mm

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE

1. Karta katalogowa: KK/M-27 – osłony czołowe pakietów
2. Karta informacyjna: KI/M-41 – Interfejs systemowy MIKROSTER
3. Karta informacyjna: KI/M-43 – Karta informacyjna systemu MIKROSTER

9. INFORMACJA DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiając pakiet w wersji podstawowej wystarczy w zamówieniu podać: pakiet 
CPU 03 MSA-80.03.
Zamówienia pakietów w wersjach specjalnych wymagają wstępnego uzgodnienia z 
producentem. Uzgodnienia nie są wymagane dla wersji ujętych w aktualnej liście 
preferencyjnej.
Istnieje możliwość wykonania pakietów do pracy w innych warunkach 
środowiskowych. Można tez zamówić pakiety bez niektórych elementów np. osłony, 
buforów, zegara itp. lub z innymi elementami niż standardowe lub też z elementami o
selekcjonowanych parametrach.



N/n karta katalogowa ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy 
reklamacji. Podstawą reklamacji mogą być tylko aktualne Warunki Techniczne 
producenta.

Informacji technicznej udziela:
Pracownia Systemów Mikroprocesorowych UNITRA-CEMI Szczytno
telefon 32-81 w. 107
Informacje handlowe:
Sekcja Zbytu UNITRA-CEMI Szcytno tel 3446 lub 3281 w 170
Adres producenta:
ZAKŁAD URZĄDZEŃ DO MONTAŻU PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH UNITRA-CEMI 
SZCZYTNO ul. Dąbrowskiego 6                                                                          telex: 0582466


