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3. 

3. l. 

ÚVOD 

Osobný počítač PP Ol je 8-bitový mikropočítač ~P), realizovaný 
na báze mikroprocesora 8080 s možnosťou farebného zobrazovania spra
covania grafických údajov. 

PP Ol je konštruovaný na využitie lacných a dostupných prídavných 
zariadení: televízneho prijímača pre zobrazenie informácií, magnetofÓ
nu - ako vonkajšiu pamäť pre záznam vytvorených programov. 

PP Ol je systémovo otvorené zariadenie, ktoré umožňuje pripoje
nie dalších vstupno-výstupných (V/V) zariadení cez štandardizované 
rozhrania IRPS, IRPR (tlačiarenň, snímač, dierovač, kazetovú páskovú 
pamäť, kresliace zariadenie ... ), IMS-2 (meracie prístroje) a modulov 
mikropočítačových systémov s rozhraním I 41, čo umožňuje užívateľovi 
vytvárať systém s požadovanými vlastnosťami. 

URČENIE 

Osobný mikropočítač PP Ol je určený pre najvyss1u užívateľskú 
verejnosť, najmä pre aplikácie, u ktorých sa z ekonomického hľadiska 
neuplatnila použitie mini- a mikropočítačov. 

Môže byť použitý vo výrobných a nevýrobných oblastiach, v admini
stratíve, službách, zdravotníctve, poľnohospodárstve a pre potreby 
vedec~Q-výskumných inštitúcií. 

Jednoduché programovanie v jazyku BASIC umožňuje použitie mikro
počítača PP Ol na stredných a vysokých školách. Jeho veľká pružnosť 
umožňuje budovanie rôznych konfigurácií a kgmplexov, umož~uje uplat
nenie PP Ol v riadení agend menšieho rozsahu, riadenie zákaziek, MTZ, 
môže vytvárať inteligentné terminály, riadiť laboratórne i menšie 
technologické procesy a celky. Táto jeho univerzálnosť je daná mož
nosťou použiť prídavné zariadenia, ako aj moduly 'systému SM 50/40.1, 
ktoré majú užívateľskú zbernicu I 41. 

TECHNICKÉ tJOAJE 

Prevádzkové vlastnosti 

a) Medzné klimatické podmienky: 

- teplota okolitého vzduch~: 
- relatívna vlhkosť pri 25 C: 
- atmosferický tlak vzduchu: 
- max. prašnosť: 

+10° C až 35° C 
40 - 80% 
84 až 107 kPa 
0,2 mg/m pri veľkosti častíc 
do 3(llm 

- max. prípustné chvenie systému: amplitúda 0,1 mm pri frekvencii 
25 Hz 

b) Normálne klimatické podmienky: 

Zvýšenú spoľahlivosť zariadenia 
mdlnych klimatick~ch podmienok: 

- teplota okolitého vzduchu: 
- relatívna vlhkosť 
- atmosferický tlak vzduchu: 
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3. 2. Mechanické vlastnosti 

- max. vonkajšie rozmery PP Ol: 
- h~otnosť PP Ol: 

3. 3. Elektrické vlastnosti 

- napájacie napätie: 

- max. príkon: 

3. 4. Systémové vlastnosti 

- typ použitého mikroprocesora: 
- kapacita vnútornej ROM pamäti: 

- kapacita vnútornej EPROM pamäti: 
možnosť rozšírenia EPROM pamäti: 

- možnosť max. adresovateľnosti pamäť. 
priestoru: 

- rýchlosť vykonania inštrukcií: 
- prerušovací systém: 

- ~íta~e: 

- užívateľské rozhrania: 

486 x 318 x 88 mm (š x h x v) 
max. 6 kg 

220V/50Hz 
siete 
95.VA 

+ 1Hz jednofázovej 

MHB 8080A (8 bitov) 
64 kB, z toho 24 kB video 
pamäti 
16 kB 
max. 16 kB s možnosťou pria
meho vykonávania bez presunu 
do vnútornej RWM pamäti 

do l MB pri použití zabudo
vaného organizátora pamäti 
2 až 10,5 tus 
S-úrovňový, vyvedený na ko
nektor syst. zbernice 
tri 16-bitové programovateľ
né ~íta~e (8253). Cíta~ 2 
generuje prenosové rýchlosti 
pre obvod sériového rozhrania. 
Ostatné ~íta~e sú vyvedené 
na užívateľský konektor 

a) sériové: realizované obvodom USART typu MHB 8251, ktorý zaisťuje 
ovládanie jedného z týchto rozhraní: 

- magnetofÓnový vstup/výstup 
-redukované rozhranie V24 (linky "102", "103", "104") 
- rozhranie TTL 
- IRPS (20 mA prúdová slu~ka) 

b) paralelné: 16 programovateľných liniek TTL pre pripojenie na uzl
vateľský konektor a konektor rozhrania IMS-2. Realizo
vaný programovateľným obvodom typu MHB 8255A. 

c) systémová zbernica I 41, vyvedená na samostatný·. konektor: 

- vstupné zariadenie: Zabudovaná abecedno-~íslicová klávesnica 
kontaktného typu s abecedno-~íslicovou 
~asťou a 14-timi funk~nými programovateľ
nými klávesami 

- možnosť zobrazenia informácie: 
- plná C/B registrová grafika, 8 odtieňov šedej, rozlišovacia 

schopnosť v rastri 256 x 256 adresovateľných bodov z VF mo
dulovaným signálom pre anténny vstup C/B televízneho prijí
ma~a (96 MHz), s možnosťou abecedno-~íslicového zobrazenia 
32 znakov x 32 riadkov 
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4. l. 

- plná farebná grafika 8 farieb, razlišovacia schopnosť 
v rastri 256 x 256 adresovateľných bodov s výstupom RGB na 
konektor magnetofÓnového typu, pre farebný zobrazovací mo
nitor alebo farebný televízny prijímač s vyvedeným video 
(RGB) vstupom, s možnosťou abecedno-číslicového zobrazenia 
32 znakov v riadku x 32 riadkov 

- a!<ustický výstup: cez zabudovaný reproduktor, s programovým 
ovládaním amplitúdy a frekvencie 

- zabudovaný napájací zdroj: spínačového typu s výstupnými na
pätiami +5V/5A; +12V/2A; -5V/0,3A; 
-l2V/0,5A 

ZOSTAVA VÝROBKU 

Konštrukčné riešenie 
Osobný počítač PP Ol predstavuje kompaktný konštrukčný celok so 

zabudovanou klávesnicou, obvodmi mikropočítača a zdrojom napájacích 
napätí. Cez vyvedené konektory umožňuje rozširovanie PROM kazetami, 
rozširovanie cez I 41 aj cez 24V/V programovateľných liniek. 

Obvody mikropočítača sú rozložené na týchto doskách: 

- doska procesora 
- doska pamäti RWM 
- doska pamäti EPROM 
- doska klávesnice 

SM 3103 
SM 3105 
SM 2251 A, B 
SM 2257 

Funkčný a konštrukčný základ tvorí doska procesora SM 3103. K tej
to doske cez konektory sú pripojené všetky ostatné dosky. PP Ol sa do
dáva zakrytovaný odnímateľným plastikovým krytom, ktorý chráni kláves
nicu pred mechanickým poškodením. 

4. 2. Vstupno-výstupné konektory PP Ol 
Z PP Ol sú vyvedené nasledovné konektory (v prilohe 14.7), cez 

ktoré sa pripájajú vstupno-výstupné alebo rozširujúce zariadenia: 

- konektor pre pripojenie anténneho kábla televízora - KS 
- konektor'pre pripojenie farebného monitora - K7 
- konektor pre pripojenie magnetofÓnu - Kl 
- konektor užívateľskej zbernice - K3 
- konektor rozhrania IMS-2 - K4 

konektor sériového rozhrania s redukovaným rozhraním V24 (linky 
"102", "103", "104") - K6 

- konektor systémovej zbernice I 41 - K2 
- konektor pre pripojenie rozširujúceho ROM modulu - KB 

Rozloženie a význam signálov na konektoroch je uvedený v prílohe 
14, list l až 6. 

4. 3. Zdroj PP II. 
V personálnom počítači PP Ol je použitý zdroj s typovým označe

ním PP II. 
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4. 3. l. Technické parametre zdroja 

Výstup 

sv 

12. v 

-SV 

-12 v 

Maximálny rrikon: 
Energetická úé1nnosť: 

Prekrytie výpadku siete: 

Rozsah Toleran Zvlnenie 
nomir1ál. cia napätia 
pn;;dov [AJ nap-~ 

1,5 .,. 5 t5 200m Vé~ 

0,5 ..;.. 2. t5 2.%~M 

0,1 -i-0,4 :t5 2/oUNM 

0,1 7 1 ~10 2%UN š~ 

Max. 
pn~d 

[A] 

11 

7 

5 

7 

9S VA 
min. 73%, typ. 78% pri 
220 Vef a nominálnom 
výstupnom výkone 
min. 10 ms 

Skrat. 7,ätbvá pr Lia o rana "fb zr~.im k&~ 
f.AJ 

1 5,' -:- fl,5V 
~ 

4 nem~ 

3 nemá 

4- nem~ 

Tolerancia výstupných napätí platia pri napätí výstupu SV, na
stavenom podľa nastavovacieho predpisu, ak všetky výstupy zdroja sú 
súčasne zaťažené v rozsahu nominálnych.prúdov. 

4. 3. 2. Popis činnosti jednotlivých funkčných blokov je urobený na základe 
podrobných obvodových schém, ktoré sú uvedené v prílohe 12, 13. 

Mechanický zdroj pozostáva z dvoch dosiek SM SOlS a SM SOSO. 
Jednotlivé dosky obsahujú tieto obvody: 

Doska SM SOSO: 
OF - odrušovací filter zahrňuje súčiastky: Tll, TL2, Cl~C9, Cl7 
USN -usmerňovač sieťového napätia s vyhladením, ktory zahrňuje: 

R 

ONR 
BO 

Tl 
ODST 

ONO 

DR 
TR2 
OPPO 

OUVT 
sv 

Dl ~ D4, ClS, Cl6, R2 
- odpor, ktorý obmedzuje nabíjací prúd diÓdou pri nábehu 

zdroja 
obvod napájania riadenia obsahuje TR!, DS ~ DB, Cl8 
budiaci obvod obsahuje: budiaci transformátor BT, R3, R6, 
RB, T2 a 012 
spínací výkonový tranzistor 
ochranné obvody spínacieho tranzistora obsahujú: 
- prúdový ochranný obvod: TL3, TL4 
- predpäťový ochranný obvod: DlO, Dl9, R4 
obvody nadprúdovej ochrany obsahujú: PTl, PT2, PT3, PT4, 
013, Dl4, R7, R9 
doska riadenia je realizovaná na doske SM SOlS 
hlavný transformátor meniča 
obvod predpäťovej ochrany výstupu SV obsahuje: DlS, Dl6, TYl, 
T3, RlO, Rll, R12, C39 
obvody usmerňovačov a výstupných filtrov pre vý~tupné napätia 
usmerňovacia diÓda 017 s ochrannými prvkami D18, C24, RlS 
a vyhladzovacím filtrom C20 ~ C23, TLS 

lO 
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12V -diÓda 020, C26, C27, TL6 
-12V - 021, C29, C30, TL2 
-5V - 022, C32, C33, TLB 

OPZ - odporové predzáťaže pre jednotlivé výstupné napätia: 
5V -

12V - Rl.6 
-12V - Rl8 
- 5V - Rl9 

K2 výstupný konektor zdroja 
PK2 - prepojovací kábel 

Doska SM 5015 obsahuje: 

PNR - prvky napájania riadenia: TlOl, 0103, 0104, Rl02, Rl06 
OR - obvody zariadenia: IO 101, Rl04, Rl05, RlOB, Rl09, Cl02, 

Cl03, Cl04, Cl05, 0101, 0102 
VOS - vstupný delič spätnoväzobnej slučky SV: RllO, Rll3, Rll4, 

Rll5 
OP - obvod poistky ll: ClOl, Cl07, RlOl, Rl03, Rll5, 0105 

TECHNICK~ VYBAVENIE A CINNOSŤ ViROBKU 

Základný princíp osobného počítača PP Ol spoc1va v simultánnej čin
nosti videosystému a mikroprocesora s pamäťou RWM. V systéme PP Ol 
je zabudované 64 KB dynamickej pamäti RWM. C·asť tejto pamäti slúži 
ako video pamäť na zobrazovanie údajov. 

Systém PP Ol je navrhnutý pre zobrazovanie v rastri 256 x 256 
bodov, čo predstavuje 8 KB pamäti s mož~osťou zobrazenia každého 
Bodu v troch základných farbách a ich kombináciách. 

Pre každú základnú farebnú zložku RGB (R - červená, G - zelená, 
B - modrá) je vyhradené 8 KB pamäti, t.j. celkove (3 x 8 KB) - 24 KB 
video pamäti. 

Video obvody čítajú v pravidelných intervaloch (periÓda l ~s) 
videopamäť a vyčítanú informáciu jednotlivých farebných zložiek RGB 
posielajú v sériovej forme na zobrazovacie zariadenie. Týmto číta
ním je súčasne zabezpečené nutné obnovovanie informácie v dynamic
kých pamäťových prvkoch; Pre jednotlivé farebné zložky RGB sú v pa
mäti vyhradené tri samostatné pamäťové oblasti. 

Procesor pracuje nad obsahom týchto pamätí podľa procedúr, 
určených programom, vytvára obraz - jeho jednotlivé zložky a zapi
suje do jednotlivých oblastí pamäti farebné zložky obrazu. Z uvede
ného vyplýva, že pre vytváranie požadovanej farby bodu by musel 
procesor vykonať zápis informácií postupne do jednotlivých oblastí 
videopamäti trikrát. 

Pamäť PP Ol však má zabezpečený taký režim práce, ked jediným 
zápisom do farebnej zložky G sa vykoná zápis do ostatných oblastí 
pamäti, zložiek R, B. Zapisovaná informácia je určená logickým sú
činom zapisovaných dát a hodnotou pamäťového registra RGB. Register 
RGB je súčasťou bloku RWM. 

Stav registra RGB sa ovláda programovo. V registri RGB je je
den bit vyhradený pre voľbu činnosti "RWM pamäť - procesor" 
v jednom z dvoch vyššie popísaných režimov. 

ll 



5. 2. 

Časová spolupráca pre simultánnu činnosť obvodov procesor 
a video s RWM vychádza z nasledovných úvah: 

Každý z nich má vymedzenú dobu pre spoluprácu s RWM pamäťou. Základ
ná frekvencia celého mikropočítača je 8 MHz, periÓda 125 ns so 
striedou l : l. 

PeriÓda tejto základnej frekvencie predstavuje dobu trvania jedného 
bofu generovaného videosignálu. Frekvencia hodinových signálov 01, 
02 mikroprocesora je 2 MHz. 

Informácia sa zobrazuje na obrazovke v rastri 256 x 256 bodov, pri
čom obraz je neprekladaný. 

Zobrazovanie l bytu, t.j. ôsmich bitov, t.j. ôsmich bodov trvá 
8 x 125 ns = l ~s. Teda aj obvody generovania videosignálu čítajú 
informáciu pre zobrazenie z dynamickej pamäti RWM a periÓdou l ~s. 
Doba prístupu do pamäti je 500 ns. Zvy§ných 500 ns je pouiité pre 
spoluprácu procesora s RWM pamäťou. 

Spolupráca mikroprocesor - RWM pamäť je synchronizovaná video - obvod
mi tak, aby prenos mikroprocesor - RWM prebehol vždy medzi dvoma cy
klami video. Ak teda nastanú požiadavky na pamäť RWM súčasne od 
obidvoch systémov, videoobvody zaradia cez signál READY mikroproceso
ra WAIT stav na dobu video cyklu. V nasledujú~om cykle prebehne 
prenos mikroprocesor - RWM pamäť. 

Bloková schéma 

Funkčný popis mikropočítača je znázornený na blokovej schéme 
PP Ol (príloha č. 1). Na schéme je vyznačené rozloženie obvodov 
(blokov) po doskách. Jednotlivé dosky sú -oddelené čiarkovane. 

5. 2. l. Procesorová doska SM 3103 

Na procesorovej doske sa nachádza vacs1na obvodov, okrem pamäti 
RWM, EPROM a klávesnice, ktoré sú koncipované do samostatných celkov. 

5. 2.1.1 Blok centrálnej procesorovej jednotky (CPU) 

Blok CPU predstavuje jadro mikropočítača PP Ol. Základ bloku 
tvorí vlastný~P MHB 80BOA, ku ktorému sú zapojené obvody systémo
vého radiča MH 822B, prevodníka TTL - MOS pre hodinové signály a bu
diča adresnej zbernice. K bloku CPU funkčne patrí organizátor pamä
ti, ktorý roz§iruje adresovateľnosť mikropočítača na l MB. Organi
zátor pamäti navy§e dáva vysokú flexibilitu celému mikropočítaču: 
umožňuje programovo konfigurovať pamäť, umožňuje začleniť ROM-modul 
do adresného priestoru mikropočítača, umožňuje prekrývanie EPROM 
pamäti a pamäti generova~ia obrazu (video), umožňuje roz§irovať 
mikropočítač. 

Maximálne adresovateľný priestortuP MHB BOBO je 64 KB. Zabudo
vaný organizátor pamäti umožňuje programovo roz§íriť adresný pries
tor mikroprocesora od 64 KB na l MB C00000H- FFFFFH), t.j. fyzickú 
zbernicu mikropočítača roz§íriť _na 20 adresných liniek. 

Princíp roz§írenia adresných liniek vysv~tľuje obr. 5. l 
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Blok CPU obsahuje taktiež dekÓdery adries pamäti (RWM, EPROM) 
a ID obvodov, ktoré sú využité v počítači PP Ol a obvody generova
nia signálu READY, ktorý synchronizuje spoluprácu uP 8080 s okoli
tými obvodmi. 

Poznámka: 
, Treba poznamenať, že adresný dekÓder pamäti je "úplný", t.j. 

dekoduje sa 20 adresných bitov, ktoré sú už modifikované organizá
torom pamäti. 

5; 2.1.2 Blok VIDEO 
Ten+~ blok zabezpečuje: 

a) Generovanie adries pre VIDEO pamäť: 
Je realizované čítačmi typu 7493, zapojenými do kaskády. Spúš
ťanie čítača sa odvádza od signálu VIDEO, ktorý sa generuje 
v bloku časovania a má periÓdu ltJS. 

b) Generovanie úplnej synchronizačnej zmesi pre zobrazovaciu 
jednotku: 
Je realizované kombinačoou logikou, ktorá generuje z jednotlivých 
stavov čítača riadiace synchronizačné impulzy (snímkové- V, 
riadkové -Ha ich kombinácia H +V). 

c) Rolovanie obr~zu, t.j. vertikálne posúvanie obrazu: 

Je zabezpečené programovo s využitím doplňujúceho čítača a pro
gramovateľného obvodu MHB 8255 (port A), pomocou ktorého sa nas
tavuje začiatok čítania doplňujúceho (vertikálneho) čítača. 

Výstupy VIDEO čítačov a doplňujúceho vertikálneho čítača sú 
privedené do MULTIPLEXOROV adries pre RWM pamäť. Adresný multiple
xor prepína adresy z dvoch zdrojov: VIDEO čítačov alebo vnútornej 
adresnej zbernice mikropočítača. Výber jednotlivých zdrojov adries 
je riadený signálom VIDEO. K bloku VIDEO funkčne patrí aj VF modu-

13 

l'fff' 



látor. Modulátor spája synchronizačnú zmes s VIDEO signálom a modu
luje vysokofrekvenčným signálom cca 96 MHz. Tento VF signál je pou
žiteľný priamo do anténnych zdierok TV prijímača. 

5. 2.1.3 Blok časovania 

V tomto bloku sa generujú synchronizačné signály ~p BOBO 
a riadiace signály RWM pamäti v potrebných časových postupnostiach. 

Základný generátor je realizovaný obvodom MH B224 s kryštálom 
16 MHz. Kombinačnou logikou je zaistené generovanie základných 
hodinových signálov 01, 02 a ST§TB pre~P BOBO, riadiace signály 
dynamickej pamäti RAS/, CAS/ a dalšie strobovacie a synchronizačné 
signály, potrebné pri práci mikropočítača. V tomto bloku sa gene
ruje aj signál VIDEO, ktorý "prideľuje" pamäť bud pre zobrazenie 
(VIDEO) alebo pre procesor na dobu 500 ns. 

Takéto riadenie umožňuje vzájomnú synchronizáciu procesora, 
pamäti RWM a VIDEO obvodov. Časovanie signálov, generovaných v tom
to bloku je znázornené na časovom diagrame (príloha 2). 

5. 2.1.4 Časovač 
Časovač je tvorený programovateľným obvodom KR SBO VI53 (B253), 

ktorý má tri nezávislé programovateľné 16-bitové čítače. Čítač O 
je vyvedený na užívateľský konektor K3. Čítač l je zapojený na 
prerušovaciu úroveň INT l, čo dáva užiNateľom dalšie možnosti vyu
žitia systému (napr. využitie v reálnom čase). Čítač 2 je plne vy
užitý pre tvorbu prenosových rýchlostí programovateľného obvodu 
MHB B251. 

S. 2.1.5 Blok sériových rozhraní 

Tento blok zaisťuje obvodovo (Hardwardovo) prevedením jeho 
sériových rozhraní: 

- rozhranie pre pripojenie magnetofÓnu 
- redukované rozhranie V24 (obvody "102", "103'', "104") 
- rozhranie IRPS (20 mA prúdová slučka) 
- rozhranie TTL 

Základ bloku tvorí programovateľný obvod MHB B251. Sériový 
vstup/výstup je rozšírený o obvody uvedených rozhraní a to tak, 
že sériový vstup MHB 8251 je zapojený cez multiplexor jednotlivých 
rozhraní, výstup je pripojený paralelne do všetkých výstupných 
rozhraní. 

5. 2.1.6 Blok paralelného rozhrania 

Je tvorený dvoma programovateľnými obvodmi paralelných vstu
pov/výstupov MHB 8255 A. Jeden obvod umožňuje s programovou podpo
rou vytvoriť rôzne typy paralelných rozhraní: 
- IMS-2 
- IRPR 
- CENTRONIX 
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Ďalším programovatetn~m obvodom MHB 8255 A je realizované roz
hranie klávesnice, pričom sú použité party B a C. Toto rozhranie 
je vyvedené na 30-pinový konektor, na ktorý sa pripája klávesnica. 
Jeho úlohou je obsluhovať klávesnicu, akustický výstup a tlačítka, 
prerušené INT 0, INT 3 a činnosť čítača l do prerušenia, pri sú
časnej programovej podpore. Zapojenie bitov paralelného rozhrania 
je uvedené v prílohách 10 a ll. 

5. 2.1.7 Blok prerušení 
Základom jé obvod MH 3214, pomocou ktorého sa vytvára 8 preru

šovacích vektorov (0H, BH, 18H, 20H, 28H, 30H, 38H). Všetky preru
šovacie vstupy sú vyvedené na konektor rozhrania I 41. Súčasne sú 
vstupy prerušenia zapojené k vnútorným zdrojom prerušení {napr. 
T i ROY, R x ROY, obvodov 8251, 8253, klávesnica ata) a sú pro
~ramovo ovládateľné. 

5. 2.1.8 Hardwardová násobička 
Tento blok v zostave PP Ol nepatrí k štandardnému vybaveniu, 

ale na plošnom spoji je pozícia pre jej umiestnenie. Tvorí ju 
obvod typu MH 102. Hardwardová násobička násobí dve 8-bitové čísla 
so znamienkom alebo bez znamienka a výsledok je 16-bitové číslo. 

5. 2.1.9 Blok systémovej zbernice I 41 
Systémová zbernica I 41, umiestnená na doske SM 3103 dáva nové 

možnosti rozšírenia systému pripojením vyvinutých alebo novovyvíja
ných modulov SM 50/~0-1 s týmto.rozhraním. 

Obvody riadenia zbernice I 41 ·majú dve funkcie: 

a) Zabezpečujú zaradenie mikropočítača PP OJ ako riadiaci '(MASTER) 
modul zpernice I 41, s obmedzením, že PP Ol je MASTER-modul s naj
nižšou prioritou. 
b) Sprístupňujú vnútornú RWM pamäť osobného počítača pre iné 
MASTER moduly (napr. pružný disk). 

5. f· 2. Doska pamäti RWM - SM 3105 
RWM slúži ako pracovná (operač'ná) pamäť a ako pamäť video 

obrazu, ktorý sa má zobrnLiť. Blok pamäti RWM obsahuje: 

a) Pamäťové pole o kapacite 64 KB dynamickej RWM pamäti. Doska pa
mäti RWM je s procesorovou diskou spojená pomocou dvoch 20/30 pi
nových konektorov typu FRB. Väzby medzi funkčnými časťami bloku RWM 
vysvetľuje pr~ncipiálna schéma na obr. 5. 2. 

Pamäťové pole RWM tvoria dynamické pamäťové obvody typu MHB 4116. 
Obnovovanie informácie· dynamických pamätí je zabezpečené sústavným 
čítaním ich obsahu pre zobrazovaciu jednotku. Základné riadiace sig
nály pre RWM (RAS/, CAS/ a WE/) sa generujú na procesorovom module 
SM 3103. Adresy pre pamäťové pple RWM sa multiplexujú z dvoch zdro-· 
jav: 

- adresy pre generovanie video obrazu z video bloku 
-'z adresnej zbernice pri spolupráci s procesorom alebo zbernicou 

I 41 
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Multiplexor adries pre pamäťové pole RWM sa nachádza na pro
cesorovej doske. 

b) Obvody okolitej logiky bloku RWM zabezpečujú výber jedného 
z dvoch režimov zápisu dd pamäti: 

- bytový režim: pamäť v celom rozsahu (aj obbasti, vyhradenej pre 
jednotlivé farby video) pracuje v režime zápis - čítanie 
- bítový režim pre prácu s videooblasťou 

Výber a ovládanie týchto režimov je zabezpečené programovo. 
Tri dvojstupňové multiplexory zabezpečujú prepínanie zdroja dát 
pre jednotlivé režimy: bua zo zbernice mikropočítača (00 ~ 07) 
alebo z registra RGB. Zápis dát z RGB registra je navyše riadený 
programovo nastavením hodnoty príslušného bitu zapisovaného slova 
na zbernici. Ak určitý dátový biť je nastavený na "0", tak riadia
ei signál pamäťových prvkov "WE" sa neaktivuje a to znamená, že 
pamäť nemení svoj obsah počas cyklu "zápis". Ak dátový bit je na
stavený na "1", aktivuje sa signál "WE" a do pamätj. sa zapíše ob
sah daný registra, RGB. To znamená, že v jednom zapisovanom cykle 
sa vykoná riadený zápis do troch pamätí súčasne. 

Obsah pamäťových prvkov sa číta do dvoch niest v časovom mul
tiplexe l us. Výstupné dáta pamäťových prvkov sa zapisujú v jednej 
polperiÓde cyklu do posuvných registrov pre zobrazenie, v druhej 
polperiÓde - do vyrovnávacieho registra pre procesor. 

5. 2: 3. Blok EPROM pamäti - SM 2251 A, B 

Na samostatnej doske SM 2251 A, B sa nachádzajú obvody bloku 
EPROM pamäti. Táto pamäť slúži pre uchovanie základného programo
vého vybavenia systému PP Ol. Celková kapacita EPROM pamäti je 
max. 16 KB. Na doske je umiestnené 16 pätíc, do ktorých sa osadzu
jú pamäti podľa typu: 

- 16 ks EPROM pamäti typu 8708 s organizáciou l KB (doska SM 2251 A) 
- 8 ks EPROM pamäti typu 8716 s organizáciou 2 KB (doska SM 2252 B) 

Okrem pamäťových obvodov sú na doske umiestnené obvody styku 
so zbernicou systému a obvody rozširujúcej zbernice pre pripojenje 
externého modulu. 

5. 2. 4. Doska klávesnice SM 2257 

Na klávesnicovej doske sú umiestnené: 

- 98 tla~idiel kontaktného typu 
- obvody akustického výstupu 
- indikačné LED diÓdy, prerušené INT 0 ~ INT 7 a signalizačná 

diÓda RUN 

Tlačidlá (klávesy) sú rozdelené na: 

- alfanumerické so zvláštnou alfanumerickou a numerickou časťou 
- riadiace 
- funkčné (programovateľné) tlačidlá 

Klávesnica. je pripojená cez konektor FRB na klávesnicové roz
hranie, ktoré sa nachádza na doske procesora SM 3103 . 

. • 
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5. 2. S. Popis princípu zdroja 

Zdroj tvorí sústavu 4 stabilizovaných výstupných napätí. Pra
cuje na princípe neprepustného meniča s jednou spätnoväzobnou sluč
kou, ktorá kontroluje hlavnú výstupnú hladinu SV. Ostatné výstupy 
tvoria kvázistabilizované napäťové hladiny, ktoré spÍňajú požia
davky pre tolerančné pásma napájacích napätí obvodov mikropočítača. 
Bloknvá schéma je v prílohe 12. 

Usmernené a vyhladené sieťové napätie na kondenzátoroch C1S, 
C16 sa pomocou spínaéieho tranzistora U spína do primárneho vinu
tia transformátora TR 2 (obr. S. 3). 

+ 
C15, C16 

Principiálna schéma meniča 

,--------, 
TL6 

obr. S. 3. 

O 'PZ 

OPZ 

Počas zapnutia tranzistora Tl sa akumuluje energia v jadre 
transformátora. V čase, ked Tl nie je zapnutý, sa táto energia pre
náša pomocou sekundárnych vinutí a obvodu usmerňovačov a výstupných 
filtrov OUVF na výstup zdroja. 

S: 2. S .l Popis princípu regulácie 

Výstup SV sa kontroluje pomocou riadiaceho obvodu, ktorý je 
realizovaný na doske riadenia DR. 

Napätie SV sa po podelení vo výstupnom deliči VO S vyhodnotí 
v obvode riadenia OR. Informácia o úrovni výstupného napätia je 
obvodom riadenia OR pomocou pulzne šírkovej modulácie prevedená 

/ na obdÍžnikový impulz, ktorý je privedený na výstup Bu dosky riade
nia. Tento impulz je privedený na bázu tranzistora T2 v budiacom 
obvode BO a ním tranzistor ovláda primárne prúdy budiaceho trans
formátora BT. Sekundárnym prúdom budiaceho transformátora je budený 
spínací tranzistor Tl. 

Obvod riadenia reguluje doby otvorenia tranzistora Tl tak, aby 
bola udržiavaná hladina SV na konštantnej úrovni. Táto úroveň sa dá 
regulovať meniteľným odporom R 110. 
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Ostatné výstupy neobsahujú stabilizátor. Napätie týchto výs
tupov je vhodnou konštrukciou transformátora a pomocou odporových 
predzáťaží OPZ udržiavané v požadovanej tolerancii, ak ich zaťažo
vacie prúdy zodpovedajú technickým podmienkam. 

6. TECHNICKÉ VYBAVENIE A ČINNOSŤ DIELČÍCH ČASTÍ VÝROBKU 

6. l. Obvody CPU 
Základ bloku CPU (centrálna procesorová jednotka) tvorí 

8-bitový mikroprocesor MHB B080 A (IO 25) a systémový radič MH 8228 
(IO 29). 

Mikroprocesor MHB 8080 A vykonáva program na úrovni strojového 
kÓdu. Program~P, t.j. jednotlivé inštrukcie strojového kÓdu môžu 
byť uložené v RWM alebo EPROM pamäti mikropočítača. Mikroprocesor 
zabezpečuje vyzdvihovanie inštrukcií, dekÓduje ich a vykonáva po
žadované operácie s dátami. 

Obvod MH 8228 vytvára dátovú zbernicu~P a na základe stavové
ho slova, uplatneného~P-om, generuje základné riadiace signály čí
tania a zápisu pamäti a V/V zariadení a potvrdenie prerušenia 
(signál MEMR/, MEMW/, IOR/, IOW/ a INTA/). 

Nakoľko obvod MHB BOBO A je technolÓgie MOS, má nízkovýkonové 
výstupy, adresné výstupy BOBO A, A0 ~ All sú posilnené budičmi 
adresnej zbernice, obvody MH 3216 (IO 24, 26, 27), ktoré sú zapoje
né ako trvale priechodné. Tieto posilnené adresy (ADR 0 ~ AOR ll) 
už vytvárajú časť vnútornej adresnej zbernice mikropočítača. 

Vyššie adresné bity uP BOBO (Al2 ~ Al5) sú zapojené cez multi
p~exor 74 157 (IO 28) do pamäťového organizátora. 

Hradlá 3 a 4 obvodu 7407 (IO 22) tvoria prevodník TTL MOS pre 
hodiny uP 01, ~2. Prevod je uskutočnený pomocou obvodu s otvoreným 
kolektorom a odpormi Rl9, R20, pripojenými na +12V. RC člen (RlS, 
RlB, C7), Schmidtov klopný obvod (hradlá l a 2 obvodu IO 22 typu 
7407) a D-klopný obvod generuje nulovací signál pret-JP 8080 po ná
behu napájacieho napätia +SV. Nulovací signál RESET možno vygene
rovať v ľubovoľnej dobe tlačidlami, umiestnenými na klávesnici, 
odkiaľ sa generuje signál RESIN (generovanie signálu RESIN bude 
popísané v obvodoch klávesnice). RC člen generuje impulz požadova
nej dÍžky, Schmidtov klopný obvod tvaruje vygenerovaný impulz 
a D-klopný obvod ho synchronizuje hodinovým signálom 02, aby sa 
splnili požiadavky obvodu BOBO A na signál RESET. 

Tento signál dalej postupuje pre hardwardové nulovanie ostat
ných obvodov mikropočítača a po posilnení (hradlo 6 IO 22) na sys
témovú zbernicu I 41 ako signál INIT/. Generovanie 9ignálu READY 
je popísané v časti "Blok časovania". 

D-klopný obvod (hradlo l IO 23 typu 7474) synchronizuje výsled
ný signál AS READY hodinovým signálom 02. Výstup z klopného obvodu 
sa privádza ako READY signál pretuP. 
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6. l. l. Organizátor pamäti 

Zvláštnu časť tvorí organizátor pamäti, pomocou ktorého sa 
transformuje 16-bitová logická adresa a to tak, že 12 adresných 
bitov 8080 CA0 ~ A11 ) je cez budiče priamo privedený na vnútornú 
a~r~snú zbern~c~ a 4 horné bity CA12 ~ A15 ) sú modifikované orga
nlzatorom pamat1. 

Organizátor pamäti predstavuje programovateľnú kombinačnú 
logiku, realizovanú pamäťovými prvkami typu t-1H 7489 (IO 30, 35), 
ktoré majú funkciu registra modifikovanej adresy a je adresovaný 
ako I/0 a dalšou logikou: multiplex 74 157 (IO 28), obojsmerné 
dátové budiče typu MH 3226 (IO 33, 34). 

l 
Adresa sa modifikuje podľa obsahu registrov pamäťového orga

nizátora, ktorý sa dopredu programovo nastaví aleba·sa môže zmeniť 
počas behu programu. · 

Multiplexor 74 157 pripája k adresným vstupom organizátora 
pamäti dolné 4 adresné bity (A ~ A3 ) pri práci s inštrukciami 
v~tup/výstup (pri programovaní9 alena horné 4 adresné bity 
CA 12 ~ A15 ) pri aktívnom režime činnosti. 

Obojsmerné dátové budiče (IO 34, 33) zabezpečujú prenos infor
mácie z vnútornej dátovej zbernice mikropočítača DB0 ~ OB7 na 
vstup pamäťových prvkov 7489 pri ich programovaní, resp. prenos 
informácií z výstupov pamäťových prvkov organizátora na dátovú 
zbernicu mikropočítača. Pre bežnú činnosť nie je potrebné čítať 
obsah pamäťového organizátora. Čítanie je však vhodné využiť pri 
diagnostike a pri práci a prerušení, kde je možné zistiť mapu 
(zostavu) 64 KB adresného priestoru mikroprocesora v čase preru
šenia. 

Smer prenosu je daný signálom IOR/. Výber dátových budičov je 
podmienený aktívnym stavom signálu CS MMU/ (pri spolupráci s re
gistrom organizátora~ alebo aktívnym signálom CS 14/ pri programo
vaní obvodu radiča prerušení MH 3214. 

Poznámka: Dátové budiče sú použité aj na výkonové oddelenie regis
tra masky prerušenia od dátovej zbernice. 

6. l. 2. Aplikačné poznámky k organizátoru pamäti 

Adresné bity A0 ~ All sú cez výkonové oddeľovače privedené 
priamo na vnútornú adresnú zbernicu. 

Adresné bity Al2 ~ Al5.sú cez multiplexor privedené na vstup 
organizátora pamäti. 64 KB bytový adresný priestor 8080-tky je 
rozdelený na 16 adresných segmentov. Ku každému adresnému segmen
tu je priradený jeden zo 16-tich registrov organizátora pamäti. 
Jednotlivé registre sú cez adresy (E0H ~ EFH alebo F0 ~ FFH) ovl~-
dané inštrukciami IN, OUT. . 

Priradenie a.dries registrov jednotlivých adresných segmentov 
~p 8080 je znázornené v prílohe 3. 

Registre organizátora-pamäti sú 8-bitové, .teda 8 výstupov or
ganizátora pamäti tvorí osem adresných liniek ADR12 ~ ADR19 vnútor
nej adresnej zbernice. Stav výstupov organizátora pa~äti (adresné 
linky AOR12 ~ ADR19) je závislý od obsahu registrov organizátora 
pamäti. Obsahy registrov sa nastavujú programovo zápisom pomocou 
inštrukcie OUT na adresu zvoleného registra. Inštrukciou IN je 
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možné prečítať obsah ľubovoľného registra organizátora pamäti, vy
čítaná informácia je v§ak inverzná. 

Rozdelenie adresného priestoru fyzických adries 1MB je zobra
zené v prílohe 4, z ktorej je zrejmé, že posledné 4 adresné segmen
ty sú vyhradené pre ROM pamäť. 

Po pripojení napájacieho napätia sú obsahy registrov nedefino
vané, organizátor pamäti je však odpojený a adresné linky 
ADR12 ~ ADR19 majú trvale úroveň H. Týmto spôsobom je zabezpečené 
adresovanie posledného štvorkilobytového adresného priestoru fyzic
kých adries z adresného poľa 1MB, kde sa nachádza EPROM pamäť 
(príloha 5). Vykonávaním programu v tejto oblasti sa musia nastaviť 
definované obsáhy registrov organizátora pamäti a pripojiť organi
zátor k adresným linkám ADR12 ~ ADR19 vykonávaním inštrukcie OUT 
alebo IN na adresách DBH ~ DBH). 

Obsahy registrov organizátora pamäti, teda zmenu mapy pamäti 
~p 8080 je možné meniť aj po pripojení ~rganizátora pamäti. Pri 
zmene treba dať pozor, pretože zmena sa privedie okamžite po vy
konaní inštrukcie OUT a nasledujúca inštrukcia musí byť definovaná. 
Je teda možné meniť len tú pamäť, kde sa práve nevykonáva program. 

Rríklad: 

Pre účely· ladenia progra~u (po odladení uložený v EPROM) potre
bujeme zostaviť pamäť pre~P BOBO takto (príloha 6): 

segment 0 
segment l 
segment 2 
segment 15 
segment 12, 13 
segment 7 

- RWM vnútorná 
- RWM vnútorná 
- EPROM - ladiaci program 
- EPROM - obsluha klávesnice a zobrazenia PP Ol 
- RWM - VIDEO 
- napr. matematický modul, umiestnený na vonkaj-

šej zbernici I 41 

Vykonaním programu, ktorý je uložený v pamäti BOOT (SM 2251 A 
pozícia 16 alebo SM 2251 B pozícia 17) sa naprogramuje a pripojí 
pamäťový organizátor. Program, napísaný v jazyku symbolických adries 
môže vyzerať takto: 

Obsah BOOT EPROM: 

JMP E003 
MVI A, FE Priradenie EPROM - obslužné programy na adresy F H 
OUT EF xxx 

MVI A, EB Priradenie video RWM na adresy o xxxH OUT ED 
MVI A, EA Priradenie ~idea RWM na adresy c xxxH 
OUT EC 
MVI A, E2 Priradenie RWM na adresy l xxxH OUT El 
MVI A, ES Priradenie RWM na adresy o xxxH OUT E0 
MVI A, FC Priradenie EPROM - ladiace programy na adresy 2 H 
OUT E2 xxx 
MVI A, FF Priradenie BOOT EPROM na adresy F 
OUT EE xxx 

" 
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OUT DB Pripojenie organizétora pamäti 
JMP 2000H 

Ladiaci program, ktorý sa má vykonávať od adresy 2000H, bude 
uložený v EPROM (SM 2251 A pozícia 2 alebo SM 2251 B pozícia 3). 

Obsah ladiacej EPROM 

2000: LXI SP, 2000 
CALL Fxxx 
CALL Fxxx 
MVI A, OF Priradenie vonkajšieho pamäťového adresného 
OUT E7 priestoru zbernice I 41 na adresy 7xxxH~P 8080 

Pretože po pripojení napájania alebo nulovaní systému je orga
nizátor pamäti odpojený a najvyššie štvorkilo je v adresnom pries
tore~P 8080 zopakované +ž krát (príloha 5), je výhodné ihned pre
viesť skok do tej oblasti, kde sa bude pripájať organizátor pamäti. 

Ten istý výsledok dostaneme aj po vykonaní tohoto programu: 

Obsah BOOT EPROM: 

0000 JMP E003 
E003 MVI A, FF 

OUT EE 
MVI A, FC 
OUT E2 
OUT 08 
JMP 2000 

Obsah ROM - ladiace programy: 

2000 : MVI A, 
OUT--

Obsah BOOT môže byť aj súčasťou napr. ladiaceho programu. Vte
dy pripojíme tú istú EPROM k dvom segmentom adresného priestorutuP 
8080 (na obr. čiarkovane). 

JMP A003 
MVI A, FF 
OUT EA 
OUT E2 
OUT 08 
JMP 200E 

200E MVI A, FE 
OUT EF 
MVI A, EB 
OUT ED 
MVI A, E2 
OUT El 
MVI A, EA 
OUT EC 
MVI A, E5 
OUT E0 
LXI SP 2000H 
CALL Fxxx 
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6. 2. 

Z uvedeného príkladu je zreJme, že obsahy, zapisované do prí
slušných reg1strov organizátora pamäti sú vlastne hodnoty ·najvyš
ších ôsmich bitov fyzickej adresy z prílohy 6. 

Obsahy registrov nevyužívaných adresných segmentov~P BOBO 
nie je nutné definovať. 

Obvody časovania 

Doska SM 3103, BXK 053 175, schéma na prílohe č, 15. 3. 
Pre generovanie základnej frekvencie je použitý obvod MH B224' 
(IO B7) a PKJ 16 MHz. Frekvencia 16 MHz je privedená do hodinového 
·vstupu 4-bitového synchrÓnneho čítača MH 74 193 (IO BO). Na výstu
poch čítača sú generované frekvencie: B MHz, 4 MHz, 2 MHz, l MHz, 
so striedou l : l. 

Ko~binačnou logikou sa zabezpečuje z týchto frekvencií genero
vanie synchronizačných a riadiacich signálov mikroprocesora: 

Čítač 74 193 má 4 výstupy, čiže 16 stavov. Jednotlivé signály sa 
vytvárajú dekÓdovaním jednotlivých stavov: (pozri prílohu 2) 

Hodinové signály ~rejJP BOBO: 

~l trvá počas stavu ~l a B, 9 
~2 trvá počas stavu ~2 ~ 5; lO ~ 13 

Riadiace signály pre RWM pamäť: 

RAS/ trvá počas stavov 2 ~ 6; lO ~ 14 
CAS/ trvá počas stavov 3 ~ 7; ll ~ 15 

Strobovací signál "0512" slúži na zápis dát, čítaných z RWM pa
mäti do vyrovnávacieho registra. Trvá počas stavov 6, 7. Generovanie 
signálu 0512 je podmienené stavom signálu EX DIS/, ktorý generuje 
pri využívaní vnútornej RWM pamäti PP Ol vonkajší MASTE~ modul, pri
pojený cez konektor systémovej zbernice I 41. 

Strobovací signál čítaných dát pre zobrazovanie LOAD/ trvá len 
v druhej polovici stavu 15. 

Pretože sa zobrazuje vo vymedzenom priestore na obrazovke, ge
nerovanie signálu LOAD/ je podmienené stavom čítača polohy lúča, 
signálmi "LINKA" a "SNÍMOK". 

Signál VIDEO, jeden z hlavných signálov prideľovnia spolupráce 
medzi procesorom - pamäťou alebo video - pamäť, sa uvádza z výstu

pu O čítača, má frekvenciu l MHz. 

Taktovací signál "VIDEO CLK", ktorý udáva dolJu trvania jedného 
zobrazovacieho bodu, sa odvádza z výstupu A čjtača,· má frekvenciu 
B MHz. 

Hradlo 5 IO 66 a hradlo l IO 63 oneskorujú signál VIDEO CLK 
oproti signálu LOAD. 

Hodinový signál systémovej zbernice I 41 "BCLK/'~je odvedený 
tiež z výstupu A čítača a po výkonovom oddelení hradlami 3 a 4 obvo
du MH 7437 (IO 63) je vyvedený na konektor systémovej zbernice I 41. 
Týmto signálom sa synchronizuje spolupráca MASTER modulov po zber
nici. 
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6. 3. 

Základný s~robovací signál radiča zbernice.~P MHB 8228 
- "STSTB/" generuje počas stavov 6- 7, je však podmienený "H" 
úrovňou signálu stavového bitu D5~P 8080 A. ' 

Tento signál je vyvedený na konektor systémovej zbernice I 41 
a určuje začiatok inštrukčného cyklu. 

Adresné dekÓdery. Generovanie READY. 
(schéma na prílohe 15. 4) 

Adresný dekÓder rezidentných V/V je realizovaný obvodom MH 3205 
(IO 59)-a podpornou lo~ikou (hradlá 4 a 5 IO 53, hradlo l IO 54 
a hradlo l IO 55). Dekodovanie V/V je podmienené aktívnym príkazom 
IOR/ alebo lOW/. Z výstupu dekÓdera MH 3205 sú odvodené signály ~ý
beru (CS) pre tieto obvody: 
CS 55/ - obvod služ. MHB 8255 (IO 75) 

cs 551/ 
cs 51/ 
CS COLOR 
cs 53/ 
cs 14/ 
CS NAS/ 

(rozhran~e klávesnice, rolovanie obrazu) 
- MHB 8255 (IO 89), užívateľsky programovateľné V/V 
- MHB 8251, sériové rozhranie 
- register RGB 
- programovateľný časovač 8253 
- radič prerušení MH 3214 
- hardwardová násobička a zároveň počiatočné riadenie 

organizátora pamäti 
CS REP/ nevyužíva sa 
CS MMU/ - výber registrov organizátora pamäti 

Adresy rez~dentných V/V sú sústredené v prílohe 3. 
DekÓder rezidentných pamätí EPROM, RWM je realizovaný obvodom 

MH 3205 (IO 32). DekÓduje sa· všetk~ch 20 adries (adre~y A0 ~ Al3 sú 
využité na pamäťových prvkoch, dekoder MH 3~05 rozdekoduje zvyšné 
adr~sy). Na výstupoch obvodu MH 3205 sú dekodované 16 KB bloky vý
berovými signálmi. Z výstupov 06, 07 sú odvodené adresy: 
EPROM: ADR FBxxx/, ADR FCxxx/ 

ADR F8xxx/ - dekÓdovanie rozširujúceho ROM modulu 
ADR FCxxx/ - dekÓdovanie rezidentnej EPROM pamäti 

Obvodom MH 7420 (IO 31) je dekÓdovaný 64 KB adresný priestor 
vnútornej RWM pamäti. Výstupný signál AOR Exxxx je vyvedený na dos
ku RWM pamäti a do obvodov generovania READY. 

6. 3. l. Obvody generovania signálu READY 

Obvody tohto bloku generujú signál READY preóUP BOBO, ktorý . 
umožňuje spolupracovaťcuP s pomalšími pamäťami a V/V zariadeniami. 
Mikropočítač má logiku zaradovania časovacích TW stavov (WAIT stavy), 
riešenú spôsobom "trvale nepripravenej", ta· znamená, že zariadenie 
(pamäť V/V) v prípade, že zistí svoju adresu spolu s príslušným 
riadiacim signálom, musí vygenerovať potvrdzovací signál, aby sa 
mohol ukončiť daný.strojový cyklus. Potvrdzo vacie signály.sú gene
rované vždy príslušnými adresnými dekÓdermi. V prípade, že adresný 
dekÓder zistí, že adresovaný prvok sa nenachádza vnútri mikropočí
tačatJC, generuje žiadosť o vonkajšiu zbernicu I 41. V tom prípade· 
musí vyslať potvrdzovací signál zariadenie, pripojené na vonkajšiu 
zbernicu. V prípade, 'že zaadresovaný prvok neexistuje alebo je vad
ný, t.j. nevyšle sa potvrdzovací signál, počítač neukončí prísluš
ný strojový cyklus a zastane v trvalom čakacom stave TW. 
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Zaadresovanie neexistujúceho prvku môže nastať v prípade chybného 
programu. 

Zdrojom generovania READY v PP Ol sú: 

- vnútorná RWM pamäť 
- vnútorná EPROM pamäť 

všetky vnútorné V/V 
- rozširujúci ROM modul 
- INTA (potvrdenie prerušenia) 
- vonkajšia systémová zbernica I 41 

Potvrdzovací signál od vnútorných V/V IOACK/ sa generuje na 
základe dekÓdovanej V/V adresy a aktívnom príkaze pre V/V (IO 53, 
hradlá 4 a 5 a IO 55, hradlo l). 

Podobným spôsobom sa generujú potvrdzovacie signály od EPROM 
pamäti (ROM ACK/, ROM MDD ACK/): na hradlách l a 2 IO 41. Potvrdzo
vací signál od dynamickej RWM pamäti má zvláštnu logiku. Tento 
signál synchronizuje spoluprácu medzi procesorom a RWM pamäťou 
v súčinnosti s video obvodmi. Strojový cyklus 6-JP 8080 je rozdelený 
na takty Tl ~ TJ, niekedy Tl ~ TS. Prenos dát z/d~6Up sa vykoná 
vždy v takte TJ, koncom taktu T2 sa kontroluje (strobuje) stav 
signálu READY. Ak signál READY v tejto dobe má úroveň L (nie je 
aktívny) procesor prechádza do režimu WAIT. Ak signál READY má 
v tejto dobe úroveň H, počas stavu T3 sa vykoná prenos dát. 

Video obvody v pravidelných intervaloch (l ~S) čítajú obsah 
video pamäti Rre zobrazovaciu jednotku. Tento· cyklus trvá počas 
prvej polperiÓdy 500 ns, počas druhej polperiÓdy sa "riadi" činnosť 
procesora pomocou signálu READY (resp. cez WAIT stavy). 

Pri zápise a čítaní môžu vzniknúť kombinácie stavov, znázorne
né v tabuľke 6. l. 

Stavy črtania a zápisu. TabLAI'ka G 1 

STAV v p v p v 
(s 1) 'vJ T1 T2. TW T3 

(s2) VJ T1 T2. r-
TJ 

(s3) R T~ T2. TW T3 

(s4) R T1 T2. TJ 

"Prenos • datová zbernica - RWH 1 
~ 

"Prenos • RWM - LA TCH ' -
Prenos 1 LATCH - datová zbernica -
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V - video cyklus 
P - pracovný cyklus 

Čítané dáta musia byť platné počas taktu T3. Dáta, čítané 
z pamäti pre procesor musia byť pripravené už v takte pred T3 (t.j. 
T2 alebo TW), pozri tabuľku, stavy 3, 4; a naopak dáta sa musia 
zapisovať do pamäti len počas procesorového cyklu. Počas procesoro
vého cyklu sú dáta čítané.do LATCH-u v predchádzajúcom takte a po
čas video cyklu sa prenášajtí z LATCH-u na dátovú zbernicu. 

Poznámka: Označenie P v tab. 6. l znamená prenos dát smerom "dátová 
zbernica - RWM pamäť, nakoľko treba mať na zreteli, že s p~mäťou 
komunikuje cez dátovú zbernicu nielen~P BOBO, ale aj vonk~jší 
MASTER modul, pripojený cez systémovú zbernicu I 41. Pre zbednodu
šenie výkladu hovoríme však o procesorovom cykl~. Pri generovaní 
potvrdzujúceho signálu od RWM sa preto zisťujú údaje o vykonávanom 
cykle. Informácia o vykonávanom cykle (zápise alebo čítaní) je ob
siah0utá v stavovom slove procesora, ktoré sa už generuje v takte 
ll. Informáciu o smere prenosu (signál WO) dát je daná bitom 
Dl/BOBO a zapamätá D-klopným obvodom (I~40). Bity D4/BOBO (OUT) 
a D6/BOBO (INP) dávaJu informáciu o požadovanej spolupráci s V/V. 
V'súčte s výberovým signálom RWM pamäti "ADR - Exxxx" dávajú infor
máciu, že sa jedná o pamäťový cyklus RWM. Výsledný signál RWM INT/ 
(IO 40, výstup 5) je zapamätaný signálom STSTB. Signál WO/ (IO 40, 
výstup 9) je komparovaný signálom VIDEO, ktorý určuje pamäťový 
cyklus (video alebo procesorový). 

Signál RWM, INT, podmienený týmto signálom vytvára potvrdzova
cí signál RWM ACK (IO 3B, výstup ll). Potvrdzovacie signály sa súč
tujú na osemvstupovom hradle (IO 47) a postupujú dalej cez hradlo 
l (IO 60) a hradlo 3 (IO 3B). Výsledný signál AS READY (asynchronné 
READY) je synchronizovaný pre mikroprocesor BOBO signálom 02 TTL 
na hradlo l (IO 23) a postupuje k BOBO. Ak výsledná adresa~P BOBO 
nie je z oblasti vnútorných adries systému, aktivuje sa signál žia
dosti o vonkajšiu zbernicu I 41, t.j. signál BUS REO/ (IO 49, 
hradlo 3). 

6. 3. 2. Obvody generovania signálov SEL 153/ 

V tomto bloku sa generuje signál SEL 153/, ktorý sa vyuz1va 
pri riadení multiplexorov adries pre dynamické RWM pamäti /blok 
VIDEO). 

Sú tri zdroje generovania signálu SEL 153/: 

- signál "VIDEO/" - vyberá multiplex počas cyklu 
- signál "INT SEL/~ vyberá adresný multiplex pri spolupráci proce-

sor - RWM pamäť. Signál sa generuje od STSTB 
signálu, za predpokladu, že je vybratá RWM pamäť a nevykonáva sa 
inštrukcia HALT (bit D3 stavového slova, IO 49). Signál INT SEL/ 
sa končí závernou hranou riadiacich signálov 0uP BOBO WR/ alebo 
OSIN/ O-klop. obvod, IO 61 hradlo 2. Tým sa definuje, že signál 
INT SEL je aktívny počas stavu T2, T3, vrátane TW stavov 

- signál "EXT SEL" je aktívny pri spolupráci vonkajšieho MASTER mo
dulu (zbernice I 41) .s vnútornou RWM pamäťou 

Výsledný signál SEL 153 sa vytvára na súčinovom hradle 2 
(IO 49) a invertovaním cez hradlo 6, ID 60 vzniká signá1 SEL 153/. 
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6. 4. 

' TOVA OA 
ZBER NICA 

~ 

1MHz 

(vrOEO) 

,... 

Obvody generovania VIDEO signálov 

Obvody VIDEO signálu zabezpe!ujú generovanie a móduláciu 
úplného TV signálu na základe obsahu pamäti video RWM. Obvody VIDEO 
sú rozložené na dvoch doskách: procesorovej doske SM 3103 a doske 
pamäti RWM SM 3105. 

Hlavná časť bloku video - riadenie sa nachádza na doske pro
cesora (schéma č, 15. 5), obvod zmiešavača a modulátora - na schéme 
(príloha č. 15. 10) a obvod posuvného registra, ktor~ konvertuje. 
8 bitové video dáta z pamäti na sériovú formu dát, sa nachádza n~ 
doske pamäti RWM (sghéma - príloha č. 16. l). · 

Obvody generovania video signálov možno rozdeliť podľa principiál
nej schémy na obr. 6. l. 

r----, 
REG. VERTIK ll.. 

... l DOSKA l BAZO\l ČÍTAČ MULTI-
RWM v PLE.X l ADRES'\' \ ZOBR. 

r---.1\ (SM 3105) 
ADRES v 

l r ~l l INF"ORM. nl RGM PAMÄTI Posuv. 
L-~s~~ 

HORIZ. ~ DEKO-

ČÍTAČ 
) DER BJ,W v 

ZMido MO 'DU 
POLo-

~ 
'RIADKU VAČ LÁ TOR vÝSTUP 

HY RS (TV) ,.., 
LUCA 

VE RT. 

ČÍTAČ OEKOD 

POLOH't 
"' 

S NIM. 

LÚČA .J SYNCH 
r 

Obr. 6.1. Bloková schéma VIDEO obvodov. 
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Generovaný obraz sa skladá z 50 polsnímok po 312 riadkov. 
Pre zobrazenie informácie sa využíva 256 riadkov s rozlíšením 256 bo
dov. 

Blok horizontálneho čítača je tvorený dvoma obvodmi MH 7493 
(IO 45, 46, tri bity). Vstupná frekvencia tohoto čítača je l MHz, 
signál VIDEO. Tento čítač má 2 funkcie: 
- čítač polohy lúča 
- čítač zobrazovanej informácie 

Čítač má kapacitu 6 bitov. Vo funkcii polohy lúča počíta v roz
sahu O -:- 63. Vo funkcii. čítača zobrazovanej informáci'e v rozsahu 
O -:- 31. Zobrazovanie informácie (generovanie TV obrazu na základe 
obsahu RWM pamäti) prebieha len v dobe, ked bit čítača H5 = "L" 
(signál LINKA), v dobe, ked bit čítača H5 = "H" -generuje sa TV· 
signál úrovne červenej. 

Vertikálny čítač polohy lúča je tvorený tromi obvodmi MH 7493 
(IO 44, 43, 46, jeden bit). 

Vstupným signálom čítača je signál riadkovej synchronizácie 
R3/, záporná hrana, ktorá má periÓdu 64 uS (trvanie jedného tele
vízneho riadku). Čítač má kapacitu 9 bitov, avšak má skrátený 
cyklus počítania na 312, t.j. počítača v rozsahu O -:- 311. 312 stavov 
čítača je počet generovaných televíznych liniek v jednom polsnímku. 
Skrátenie počítacieho cyklu zaisťujú hradlá.(IO 50, 52), ktoré na 
základe dekÓdovania stavu 312 (binárne 100 111 000) nulujú čítač. 

Vertikálny čítač zobrazovanej informácie je tvorený dvoma obvod
~i MH 74 193 (IO 78, 79). Vstupná frekvencia čítača je signál RS. 
Cítač je prednastavovaný signálom SNÍMOK na hodnotu, ktorá určuje 
adresu pamäťovej bunky v RWM, ktorej sa ~á zobraziť v ľavom hornom 
rohu obrazovky. Nastavenie tohto čítača sa.vykonáva podľa hodnôt 
registra bázovej adresy, ktorý je tvorený ôsmimi výstupmi portu A 
obvodu MHB 8255 (IO 75). Nastavenie čítača sa vykonáva preto progra
movo. Čítač má kapacitu 8 bitov a počíta v plnom rozsahu O -:- 255. 
Tento čítač v spolupráci s horizontálnym čítačom vytvára raster 
256 x 256. Funkciu a spoluprácu troch spomínaných čítačov znázor
ňuje obr. 6. 2. 
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6. 5. 

Poznámky k obr. 6. 2. 
Počas stavov 44, 45, 46, 47, 48, 49 horizontálneho čítača 

prebieha spätný beh. Počas stavov 272 ~ 274 vertikálneho čítača po
lohy lúča prebieha snímkový spätný beh. Predstavuje hodnotu, nasta
venú do vertikálneho čítača zobrazovanej informácie z registra bá
zovej adresy. Stav tohto čítača pri generovaní poslednej linky 
rastru zobrazovanej informácie je (x + 255) mod. 256. Počas každé
ho stavu horizontálneho čítača sa zobrazuje 8 bodov, prečítaných 
z RWM v predchádzajúcom stave. 

Register bázovej·adresy, ako už bolo spomenuté, je tvorený 
obvodom MHB 8255, port A. Obsah tohto registra určuje číslo linky, 
ktorá sa zobrazí na obrazovke ako prvá. Zapojenie jednotlivých 
bitov služobného obvodu MHB 8255 je v prílohe č. 10. 

Obr. 6. 3. znázorňuje adresu pamäťovej bunky RWM pamäti, vy
tvoren~ video obvodmi. 

A13 A5 A4 A3 A2 A-; M 

VJJx H4 Hei 

Adre5a .; r-~mc.. l 
- --- ------ --------~ 

T ,- lirlKV 

obr. 6. 3 Pamäťová bunka RWM pamäti 
• Poznámka k programovému ovládaniu video obvodov: 

Pri programovom ovládaní video obvodov cez obvod MHB 8255 je 
potrebné bity portu A programovať ako výstupné v mode 0. V tomto 
mode je možné inštrukciou IN zistiť stav výstupných bitov portu A 
a teda aj číslo prvej zobrazovacej linky. Týmto spôsobom je možné 
jednoducho ovládať posuv obrazu hore alebo dole plynule alebo po 
skokoch. 

Obvody sériového rozhrania 
(schéma na prílohe č. 15. 8 a 15. 9) 

Základným obvodom sériových rozhraní mikropočítača PP Ol je 
programovateľný obvod USART MHB 8251 (IO 84). Pomocou tohto obvodu 
a s príslušným obslužným programom je možné vytvoriť nasledovné 
sériové rozhrania: 

pre spoluprácu s magnetofÓnom 
redukované rozhranie V 24, obvody 102, 103, 104 

- IRPS (prúdová slučka 20 mA) 
- TTL 

Každé z týchto rozhraní je realizované cez svoju obvodovú logi
kku. 
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6. 5. l. Rozhranie pre magnetofÓn 

a) Výstupné obvody rozhrania (kÓder) 

Pr~.-:záznam dát na magnetofÓn bol zvolený spôsob záznamu 
- fázová modulácia. Tento spôsob záznamu je vhodný, nakoľko výstup
ný modulovaný signál neobsahuje jednosmernú zložku, čo je z hľadis
ka obvodov magnetofÓnu výhodné. 

Výstupné sériové dáta z obvodu USART MHB 8251 sú modulované 
taktovacími hodinami z programovača 8253. 

Modulátor je jednoducho realizovaný pomocou funkcií EX - OR, 
obvod UCY 7486, IO 85. Výstupný signál z obvodu 7486 je upravený 
integračným R-C členom (R 122, C52) a úrovňovo upravený odporom 
R 123 k vstupnému rozhraniu magnetofÓnu. Pri tomto spôsobe záznamu 
(fázová modulácia) max. zaznamenávaná frekvencia na magnetofÓn 
je zhodná s prenosovou rýchlosťou (t.j. l 200 Hz pri l 200 Bd). 

b) Vstupné obvody (dekÓdef) 

Signál, čítaný z magnetofÓnu je potrebné: 
- zosilniť 
upraviť na úroveň TTL 

- dekÓdovať 

Vstupný signál je zosilnený obvodom MAA 741, ktorý je zapojený 
ako Schmidtov obvod na odfiltrovanie šumu z užitočného signálu. 

Toto zapojenie vyžaduje, aby vstupný signál mal Ušš min. 0,3 V. 
Na úroveň TTL je signál prevedený tranzistorom T4 (KC 509). Z každej 
hrany upraveného signálu s pomocou obvodu UCY 7486 (IO 85/6) sa ge
neruje krátky impulz, ktorý spúšťa monostabilný klopný obvod (IO 93). 
Doba kyvu monostabilného obvodu je nastavená na 75% periÓdy prenoso
vej rýchlosti (t.j. 0,625 ms). Na prvú hranu výstupného signálu 
z monostabilného obvodu sa dáta zaznamenávajú 0-klopným obvodom 
(IO 92) a na závernú hranu sa sériová informácia strobuje do obvodu 
USART (vstup R x 0). Tým sú zabezpečené potrebné časové podmienky 
pre obvod USART. 

• 
Poznámka: Preto, že pri fázovej modulácii dekÓdovaný signál je zá-
vislý na polarite vstupného signálu, prepojkou W4 je možné prispô
sobiť vstupné rozhranie pre magnetofÓn k danému typu magnetofÓnu. 
U expedovaných mikropočítačov PP Ol spája prepojka W4 obvody "A" 
a "B", čo zodpovedá polarite magnetofÓnov, vyrábaných v ČSSR (Tesla, 
typ K-10). Vstupné signály USART R x O a R x C sú vyberané multiple
xorom UCY 74 153 (IO 83), ktorým sa vyberá_jeden zo štyroch zdrojov 
vstupných sériových signálov CR x O, R x C). Výber zdrojov signálu 
sa vykonáva:programovo riadiacim slovom USART-u cez bity RTS, DTR: 
Vstupný signál USART-u DSR je spojený s výstupom monostabilného 
klopného obvodu, čo umožňuje programovo merať nastavenú dobu kyvu. 
Časové priebehy dôležitých signálov magnetofÓnového rozhrania sú 
v prílohe 7. 
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6. 5. 2. Rozhranie V 24 (52) 
RJzhranie V 24 predstavuje len obvody pre obojsmerný prenos 

dát:_ "GNO", "103", "104", "102", čo umožňuje prenos dát len asyn
chronnym spôsobom. Výstup sériových dát z USART-u cez prevodník 
úrovne TL 75 150 (IO 81) je upravený na úrovni rozhrania podľa V 24, 
(obr. 6. 4. ) . 

+12V 
úroveŕl L 

-12. v úr~efl H 

obr. 6. 4. Priebeh výstupný6h sériových dát 

Sériové dáta, vstupujúce v úrovni V 24 sú prevodníkom TL 75 154 
(IO 90) upravené na úroveň TTL a cez multiplexor sú privedené na sé
riový vstup USART-u. Hodinové (R x C) v tom prípade sú zhodné s vy
dielacími hodinami CT x C). 

6. 5. 3. Rozhranie IRPS (prúdová slučka 20 mA) 
Výstupné obvody rozhrania IRPS (vysielače) sú realizované pomo

cou optočlena WK 16 412. Vysielač je možno nakonfigurovať pomocou 
prepojok W5,'W6 ako aktívny alebo pasívny: 

aktívny - spojiť W6 A - 8; C - O 
W5 

pasívny - spojiť WS 
Pasívny vysielač je galvanicky oddelený od systému cez optočle

ny. Aktívny vysielač je zdrojom prúdu 20 mA. Prijímač je vždy pasív
ny. Galvanické oddelenie systému prenosového kanála zabezpečuje 
optočlen typu WK 164 12. Prijímané sériové dáta sú upravené jedno-

. duchým Schmidtovým obvodom (MH 7404,' poz. 82) a vedené cez multiple
xor na vstup USART-u. 

6. 5. 4. Sériové rozhranie TTL 
Sériové rozhranie v úrovni~TTL je tvorené jednoducho - dátové 

a hodinové. Výstupy USART-u sú výkonovo oddelené, vstupy sú cez 
multiplexor privedené na USART. 

Aplikačné poznámky k obvodom sériového rozhrania: 

Základné programové vybavenie (GBASIC) zabezpečuje programovú 
obsluhu pre rozhranie na magnetofÓn~ Programovú obsluhu ostatných 
rozhraní, musí užívateľ vytvoriť sám, pričom pre výber (ovládanie 
multiplexora) jednotlivých rozhraní platí tabuľka v prílohe 8. 
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6. 6. Obvody časovačov 

6. 7. 

(schéma na prílohe 15. 8) 

Časovače sú realizované programovateľným obvodom KR 580 VI 53 
(8253), poz. 88, ktorý poskytuje systému tri nezávislé programovateľ
né časovač~ (resp. čítače). Jeden z čítačov - čítač 2, je použitý 
pre generovanie hodín programovateľného obvodu sériového rozhrania, 
realizované obvodom MHB 8251 (r-x-č, ~). 

Poznámka: Základným programovým vybavením GBASIC je zabezpečené 
programovanie tohto čítača na generovanie hodinových impulzov s fre
kvenciou l 200 Hz pre USART 8251, ktorý je naprogramovaný pre roz
hranie magnetofÓnu. 

Časovač 0 (vstupy CLK0, GATE0, výstup OUT0) je vyvedený na uží
vateľský konektor K4 a je k dispozícii užívateľovi. 

Čítač l je zapojený nasledovne: vstup "CLKl" je vyvedený na 
užívateľský konektor: vstup "GATEl" je ošetrený na log. l; výstup 
"OUTl" je cez hradlo s·otvoreným konektorom (hradlo 4 IO 60) zapoje
ný do vstupu prerušovacej úrovne INTl. 

Klopný obvod MH 7474 (IO 92) zabezpečuje hardwardovú pomoc pri 
programovej obsluhe čítača pri práci do prerušenia. Toto zapojenie 
dáva užívateľovi dalšiu variantu využitia programovateľného čítača 
napr. pri práci v reálnom čase. 

Obvody prerušenia 
(schéma na prílohe 15. 8) 

Prerušovací systém. je tvor·ený radičom MH 3214 (IO 68), ktorý 
spracúva žiadosti o prerušenie prioritným spôsobom a generuje impulz 
na výstupe INT/. Ten nastaví klopný obvod (hradlo l IO 70) do úrov
ne "H", čo predstavuje výslednú žiadosť o prerušenie, vedenú do 
~p 8080. Klopný obvod je nulovaný počas obsluhy prerušenia závernou 
hranou potvrdzovacieho signálu INTA/. Tento klopný obvod môže byť 
tiež nulovaný zápisom na adresu V/V FCH ~ FFH. Počas obsluhy preru
šenia (aktívny stav signálu INTA/) dodava obvod MH 3214 na dátovú 
zbernicu kÓd inštrukcie RST. Obvod 3214 generuje inštrukciu RST 
priamo na dátovú zbernicu (bity D3, D4, D5) cez svoje výstupy A0 :- A2, 
typu otvorený konektor. Dátová zbernica je ošetrená odpormi R26 ~ R33 
na úroveň "H". 

K obvodu-radiča je možné pripojiť osem liniek prerušení, pričom 
tie môžu byť privedené z vonkajšej systémovej zbernice I 41 
(INT0 ~ INT7) alebo môžu byť využité pre obsluhu vnútorých zdrojov 
prerušení. Je to realizované súčtovým zapojením cez hradlá s otvore
ným kolektoŕom. Signály vqnkajších žiadostí o prerušenie INT0 ~ INT7 
sú vyvedené na dosku klávesnice na indikačné LED diÓdy a tlačítka 
INT0, INT3. . 

Vnútornými zdrojmi preru§enia sú: 

na INT0 tlačidlo INT0 na klávesnici 
na INTl programovateľný čítač l (8253) 
na INT3 - tlačidlo INT3 na klávesnici 
na INT6 - R x ROY obvodu MHB 8251 
na INT7 T x ROY obvodu MHB 8251 

Všetky vnútorné zdroje prerušení mazu byť programovo zamaskova
né, pričom niektoré sú ovládané cez programovateľný obvod MHB 8255 
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• 
6. 8. 

a niektoré cez register masky (obvod MH 7475 IO 71). Cez MHB 8255 
sa maskujú tlačidlá INT0, INT3 a programovateľný čítač l. 
Cez register masky prerušení sa maskujú zdroje T x ROY, R x ROY 
a taktiež je možné zamaskovať dve vonkajšie prerušenia INT2, INT4. 
Maska prerušení sa nastavuje programovým zápisom informácií na V/V 
adresy (príloha 9). Adresy registra masky prerušenia a služobnej 
MHB 8255 sú uvedené v prílohe 3. 

Poznámka: Pri práci mikropočítača PP Ol pod základným programovým 
vybavením GBASIC prerušenie nie je povolené, pretože adresy preru
šovacích vektorov sú využité pre služobné potreby GBASIC-u . 

Blok systémovej zbernice I 41 

Systém PP Ol umožňuje spo 11 1pracovať so systémovou zbernicou 
I 41 (MULTIBUS) oboma smermi, t.j. ~ocesor PP Ol má možnosť adre
sovať vonkajšie zariadenia, umiestnené na systémovej zbernici a na
opak vonkajšie zariadenia typu MASTER, shcopné ovládať systémovú 
zbernicu (Radič floppy disku, obvodový emulátor MVE BO atd ... ) ma
jú prístup do vnútornej RWM pamäti systému PP Ol. Vnútorná EPROM 
pamäť a V/V obvody nie sú zvonku prístupné. 

6~ 8. l. Prístup systému PP Ol na vonkaj§iu zbernicu I 41 

V bloku pre generovanie signálu RrADY sa iisťuje, či adresa na 
vnútornej zbernici mikropočítača je z oblasti vnútorných adries. 
V opačnom prípade sa generuje žiadosť o zbernicu - signál BUS REQ. 
Signál BUS REQ/ je synchronizovaný a posúvaný obvodmi typu MH 7474 
(IO 13, 14) zbernicovým signálom BCLK/. Frekvencia BCLK/ je 8 MHz, 
strieda l : l. Signálom ADEN a ADEN/ (IO 13, hradlo 2) sú uvoľnené 
adresné a dátové budiče zbernice I 41. Signálom CMDEN (IO 14, 
hradlo 2) sú cez hradlá s otvoreným kolektorom (IO 5) uvoľnené na 
systémovú zbernicu I 41 riadiace signály MRDC/, MWTC/, IORC/, IOWC/. 
Zároveň je uvoľnený vstup potvrdzovacieho signálu XACK/ zo systémovej 

'ti • zbernice I 41 cez obvod IO 18, hradlá l a 2. Smer prenosu adresných 
budičov zbernice je odvádzaný zo stavu signálu mikroprocesora HLDA 
cez signál HLDAS a signál EXT (IO 15, hradlo l). Ak EXT signál= "L", 
je zvolený výstup adresy na zbernicu I 41, ak EXT = "H'', adresa zo 
zbernice I 41 vstupuje do systému PP Ol. 

Adresné bity ADR 16 ~ ADR 19 sú vedené cez budič MH 3226 (IO 4), 
ktorý je z dôvodu dekÓdova~ia vnútornej RWM pamäti zapojený opačne 
ako ostatné adresné_budiče zbernice. Z tohto dôvodu má aj signál 
EXT/ (IO 15, hradlo l) pripojený k vstupu DIEN (IO 4) opačnú polaritu. 
Smer prenosu dátových budičov zbernice je závislý od typu operácie 
(zápis alebo čítanie) ako aj od toho, či je zdrojom adresy systém 
PP Ol alebo zariadenie na zbernici I 41. Výstup z hradla typu EX - OR 
(IO 17, hradlo 4) určuje·smer prenosu dátov~ch budičov porovnaním 
na jednom vstupe typ operácie so signálom EXT/ (zariadenie na zberni
ci I 41). 

Po príchode potvrdzovacieho signálu zo zbernice XACK/ procesor 
dokončí strojový cyklus. Ukončenie riadiaceho signálu MEMR/, MEMW/, 
IOR/, IOW/ sa okamžite prejaví na vonkajšej zbernici I 41 a súčasne 
začína proces rozpadu zánikom signálu BUS REQ/ a postupným zánikom 
signálov ADEN (IO 13, hradlo 2) a CMDEN (IO 14, hradlo 2). 
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6. 8. 2. Prístup zo zbernice I 41 do systému PP Ol 

Zo systémovej zbernice je prístupná· le~ RWM pamäť (64 KB) sys
tému PP Ol. Počas činnosti, t.j. v čase, ked nie jecuP 8080 systému 
PP Ol v stave HOLO, vonkajšia zbernica I 41 je trvale obsadená cez 
obvod 7407 (IO 22) signálom BUSY. Žiadosť o uvoľnenie zbernice dáva 
riadiaci modul na systémovej zbernici cez signál BPRN/ na vstup 
HOLD~P 8080 (IO 25). Zasunutím kábla do konektora K2 a uzemnením 
s~gnálu KÁBEL/ je pre signál BPRN/ (IO 12, hradlo 4) priepustné . 

Aktlvna úroveň ("H" = l) na vstupe HOLD uvedietuP 8080 do 
stavu HOLD, t.j. vnútorné zbernice (adresná, dátová, riadiaca) sa 
uvedú do vysokoimpedančného stavu.tJP BOBO indikuje tento stav výstup
ným signálom HLDA (IO 25). Po zosynchronizovaní tohto signálu cez 
0-klopný obvod (IO 21, hradlo l) zostupnou hranou signálu ~2 TTL 
sú z výstupu 5 adresné budiče (IO 24, 26, 27) a výstupy obvodu 
MH B228 (IO 29) uvedené do vysokoimpedančného stavu. Výstupom Q 
0-klopného obvodu (IO 21, hradlo l) sú cez hradlo 2 (IO 20) odpojené 
výstupy (adresy 12 ~ 19) pamäťového organizátora (IO 30, 35). 

Cez obvod 7407 (IO 22, hradlo 5) je signálom BUSY/ uvoľnená sys
témová zbernica I 41. 

Signál HLOAS pripraví v bloku riadenia zbernice na vstup 0-klop
ného obvodu (IO 15) úroveň "H". 

Ked je zbernica I 41 voľná, riadiaci modul obsadí signálom BUSY/ 
zbernicu I 41 a vyšle na zbernicu platn'ú adresu, podľa smeru prenosu 
dáta a riadiaci signál. Systém PP Ol reaguje na každú žiadosť o pamäť 
s výnimkou, ked sú všetky RWM pamäti blokované zbernicovým signálom 
INHl/. Systém PP Ol nereaguje, ked je na systémovej zbernici aktívny 
niektorý z riadiacich signálov IORC/ alebo IOWC/. Aktívna úroveň 
niektorého zo zbernicových signálov MWTC/ alebo MROC/ ukončí nulova
nie synchronizačných 0-klopných obvodov. 

Prístup zo zbernice I 41 k RWM pamäti systému PP Ol 
DS12/ pomocou 0-klopných obvodov (IO 15) synchronizovaný 

• prenos prebehol vždy medzi dvoma cyklami VIDEO. 

je signálom 
tak, aby 

{' 

Adresné budiče zbernice I 41 sú z dôvodu dekÓdovania adresy vnú
tornej RWM rozdelený na dve sekcie. Šestnásť adresných bitov je cez 
obvod MH 3226 (IO 2, 3, 9, 10) uvoľnených len na dobu jedného pro-
cesorového cyklu RWM pamäti systému PP Ol cez hradlo 3 obvodu 7408 
(IO 12) signálom EXT SEL/. Obvod MH 3226 (IO 4) pre najvyššie adres
né bity je uvoľnený počas celej doby trvania signálu MWTC/ alebo 
MROC/ cez hradlo 3 obvodu 7408 (IO 6) signálom EXT/. Cez tento obvod 
(IO 4) sa na vnútornú adresnú zbernicu systému PP Ol generuje kon
štantná kombinácia najvyšších štyroch adresných bitov, ktorými sa 
vždy dekÓduje pamäť RWM. Najvyššie štyri adresné bity zbernice I 41 
sa teda pri vstupe do systému PP Ol ignorujú. 

Smer prenosu adresných budičov zbernice I 41 je daný stavom 
signálu EXT resp. EXT/. V tomto prípade na úroveň "H", resp. "L". 

Dátové budiče zbernice I 41 (IO l, ll) sú uvoľnené cez hradlo 3 
obvodu 740B (IO 6) signálom EXT l (IO 15, hradlo l) počas doby trvania , 
signálu MWTC/ alebo MRQC/. Smer prenosu je daný stavom signálu MRDC/, 
ktorý cez hradlo 3 obvodu 740A (IO 7) a hradlo l obvodu 7438 (ID 8) 
je na obvode 7486 (IO 17, hradlo 4) porovnávaný so signálom EXT/. 
Uroveň signálu EXT/ je závislá na tom, či riadenie prichádza zo 
zbernice I 41 alebo nie. V tomto prípade má signál EXT/ (IO 15, 
hradlo l) úroveň L. Výstup obvodu 74B6 (IO 17, hradlo 4) je cez 
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6. 9. 

' . 

hradlo 2 obvodu 7408 (IO 12) privedený priamo k vstupu DIEN obvodov 
MH 3226 (IO l, ll). Pri zápise do RWM pamäti je signál MWTC/ zo zber
nice I 41 prepisovaný cez obvod 7404 (IO 7, hradlo 4) a hradlo 4 
obvodu 7438 (IO 8) na vnútornú riadiacu zbernicu. Signálom,EXT SEL/ 
(IO 18, hradlo 4) cez obvod 7486 (IO 17), ktorý je zapojený ako in
ventor, je zapisovaný signál MEMW/, vyhradlovaný na riadiacej zber
nici len počas jedného procesorového cyklu RWM pamäti. Po skončeni 
riadiaceho signálu na zbernici I 41 sa nulujú D-klopné obvody (iO 15) 
pre výber budičov zbernice a D-klopný obvod pre generovanie potvrdzo
vacieho signálu XACK. Po skončení trvania signálu BPRN/ ~a cez sig
nál HOLD (IO 25) a signál HLDA (IO 25) pripoja adresné budiče a vý
stupy obvodu~8228 (IO 29) na vnútorné zbernice systému atuP 8080 
pokračuje v dalšej činnosti. 

Doska klávesnice SM 2257 
(schéma na prílohe 18) 

Doska klávesnice je konštruovaná ako samostaná časť systému 
PP Ol. K základnej doske je pripojená cez 30-pinový konektor typu 
FRB. Obsahuje ovládacie prvky (nulovanie systému, generovanie 
žiadosti o prerušenie na úrovni 0 a 3), klávesy jednotlivých znakov 
abecedy a číslic, klávesy numerickej časti klávesnice a špeciálne 
funkčné klávesy. Indikačné prvky indikujú stav procesora (RUN) 
a stav zbernice prerušení (INT0 ~ INT7). Akustický výstup umožňuje 
generovať tóny rôznej frekvencie v 16-ich úrovniach amplitúdy. 

Jednotlivé klávesy sú zapojené do matice s organizáciou 16 stÍp
cov x 6 riadkov. Týmto zapojením je možné rozlíšiť 96 pozícií kláves, 
využitých je však len 91. 

Štyri vstupné bity (PC0 ~ PC3) zo služobnej MHB 825.5 sú dekÓdo
vané dekÓde~om l zo 16 (IO 4). Šestnásť výstupov dekÓdera je cez 
ochranné diody, vedené priamo do stÍpcov matice kláves. Diody D9 ~ D24 
chránia výstupy dekÓdera proti skratu pri súčasnom stlačení kláves. 
Jednot!ivé riadky matice sú privedené cez 30-pinový konektor k portu B 
služobnej MHB 8255 (príloha 10). Ak nie je stlačená žiadna klávesa, 
odpory R21 ~ R28 udržujú riadky matice na úrovni "H". Ovládacím pro
gramom klávesnice sa dekÓderom MH 74 154 (IO 4) cez ochranné diÓdy 
postupne vysiela úroveň "L" do všetkých stÍpcov matice. Zatlačením 
niektorej klávesy sa prepojí v danom bode stÍpec s riadkom, čo sa 
vyhodnotí programovým čítaním stavu riadkov matice. Týmto spôsobom 
je možné jednoznačne zistiť zatlačenú klávesu. Jednotlivé znaky klá
vesnice sú v matici zapojené a usporiadané tak, že hodnota bitov 
(PC0 ~ PC3), vstupujúca do dekÓdera (IO 4) dáva hodnotu dolných šty
roch bitov dekÓdovaného ASCII znaku klávesy, čo zjednodušuje obsluž
ný program klávesnice. Hmatníky klávesnice ovládajú jednoduché spí
nače. Pri jednom zatlačení vzniká vplyvom zákmitu mechanických kon
taktov viacnásobné zapnutie. Táto nedokonalosť kontaktných spínačov 
je "filtrovaná" programovým ovládaním klávesnice. 
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6. 9. l. Nulovanie systému 

V systéme PP Ol je niekoľko druhov nulovania systému, závislých 
na stave zdrojov alebo na kombinácii zatlačených kláves. Po zapnutí 
zdroja je nulovaniet1-JP BOBO oneskorené R-C členom na základnej doske 
SM 3103 od nábehu napätia +5V. Po skončení nulovania je obvod ovláda
nia klávesnice (služobná MH8 B255) naprogramovaný vykonávaním pro
gramu a vyčítaný stav riadkov matice klávesnice. Riadok 0 je súčtova
ný hradlom 3 obvod MH 7400 (IO 2) spolu s dalším R-C členom a vedený 
do bitu 0 portu 8. Časová konštanta R-C člena na klávesnici (R20, C6) 
je dlhšia ako časová konštanta pre nulovaniecuP BOBO. Týmto spôsobom 
je možné programom rozlíšiť, či beh programu začína v dôsledku zapnu- ~ 
tia systému alebo nulovaním systému z klávesnice. Systém PP Ol je 
možné nulovať z klávesnice súčasným zatlačením kláves RESET a SHIFT. 

Rôzne druhy nulovania majú takéto účinky: 

a) zapnutie systému: 

- automatické nulovanie, čítanie stavu matice klávesnice, resp. 
stavu R-C člena, ten má ešte na svojom výstupe úroveň "L" a pre
to nasleduje krátky test pamäti systému, vymazanie obrazovky 
a výpis: G8ASIC Vx.x 

RAM ERROR 
ROM ERROR 
READY 

Text RAM ERROR, ROM ERROR sa vypíšu len vtedy, ak sa zistí chyba 
v príslušnej pamäti. 

b) Nulovanie systému pri zapnutom napaJacom zdroji súčasným zatlače
ním kláves RESET a niektorej klávesy SHIFT: 

- nulovanie systému 
- čítanie stavu matice klávesnice, resp. stavu R-C člena, ten má 

na svojom výstupe úroveň "H", preto nasleduje len vymazanie 
ob4azovky s výpisom READY. Programy, predtým vložené do pamäti 
systému sú zachované. 

c) Nulavanie systému pri zapnutom napájacom zdroji súčasným zatlače
ním troch kl~ves: RESET, SHIFT a "medzník". 
Nasleduje: - nulovanie systému 

čítanie stavu matice klávesnice, resp. stavu R-C člena, 
ktorý má na svojom výstupe úroveň "H" 
Úroveň "L" výstupu dekÓderra MH 74 154 (IO 4) je cez 
zatlačenú klávesu "medzník" v riadku 0 a obvod 7400 
(IO 2, hradlo 3) a 7404 (IO 3, hradlo 3) privedený 
na vstup portu 8. Vyčítaním úrovne "L" na bite 80 
partu 8 služobnej MH8 8255 nastane ten istý stav 
ako po zapnutí systému. Nasleduje krátky test systé
mu, vymazanie obrazovky s výpisom GBASIC VS 

• READY . x 

Programy, predtým vložené do pamäti systému nie sú zachované, 
lebo sú prepísané testom. Výnimku tvorí oblasť pamäti 9800H ~ 9FFFH, 
ktorá je vyf1radená pre písanie programov v strojovom kade. V tejto 
oblasti zostane obsah pamäti zachovaný. 
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6. 9. 2. Obvody indikácie a iné riadiace prvky 

Indikačná LED diÓda RUN (D8) indikuje stav uP 8080. Indikácia 
RUN je odvodená zo signálov WAIT a HLDA <;t~P 8080. Signál RUN jt irtver
tovaný hradlom 2 obvodu MH 7404 (IO 3) a prevedený na vstup hra~la 2 
obvodu 7400 (IO 2). K jeho výstupu je cez odpor Rl3 prevedená indi
kačná LED diÓda RUN. Druhý vstup hradla 2 obvodu MH 7400 (IO 2) ie 
ce~ diÓdu D26 pripojený priamo k R-C členu pre nulovaniecuP 8080~ 
Dioda D26 zabraňuje ovplyvňovanie R-C člena prúdom zo vstupu hradla. 
Týmto zapojením sa zabezpečí zhasnutie indikačnej LED diÓdy RUN pri 
nulovaní systému zatlačením RESET a niektorej z kláves SHIFT. 
Indikačné LED diÓdy INT0 ~ INT7 sú zapojené z +SV cez odpory Rl ~ RB 
priamo na zbernici prerušení. Zaťažujú prerušovaciu zbernicu prúdom 
cca 16 mA. 

Doska klávesnice obsahuje dve klávesy pre generovanie žiadosti 
o prerušenie na úrovni 0 a 3 z klávesnice. Tlačidlá sú umiestnené 
pod indikačnými LED diÓdami INT0 ~ INT3. Zatlačením klávesy vznikne 
hrana, ktorá sa prenesie cez väzobný kondenzátor C3 resp. C2 a preklo
pí R-S klopný obvod za predpokladu, že na druhom ovládacom vstupe 
R-S klopného obvodu je úroveň "H". Výstup otvoreného kohektora R-S 
klopného obvodu je zapojený priamo do zbernice žiadosti o prerušenia, 
úroveň 0, resp. 3. 

Nulovanie R-S klopných obvodov žiadosti o prerušenie je spoloč
né. Nuluje sa programovo bitom CS portu C služobnej MHB 82SS. Trvalá 
úroveň "L" bitu CS blokuje funkciu talčidiel, trvalá úroveň "H" po
voľuje funkciu tlačidiel INT0, INT3. Prechod bitu CS úrovňami 
"H" - "L" - "H" nuluje predchádzajúcu žiadosť. 

6. 9. 3. Akustický výstup 

6. lO. 

Doska klávesnice obsahuje jednoduchý akustický výstup. Štyri 
bity pre adresovanie stÍpcov matice klávesnice sú na odporovej mati
ci sčítané, výkonovo upravené dvojicou tranzistorov Tl a T2 a prive
dené na akustický menič - reproduktor ARZ 08S s impedanciou 8 Ohm. 
Akustický výstup je však uvoľnený osobitným bitom C4 služobnej 
MHB 82SS cez hradlo 3 MH 7403 (IO l) s otvoreným konektorom. 
Úroveň "L 11 bi tu C4 povoľuje akustický výstup, úroveň "H" zakazuje. 
Programovým ovládaním je možné na akustickom meniči dosiahnuť 16 na
päťových úrovní v rozsahu O ~ 3,S V. Potenciometrom Pl sa nastavuje 
kľudový prúd dvojice tranzistorov akustického výstupu. 

Doska RWM pamäti SM 3lOS 
(schéma na prílohe 16) 

Na doske SM 310S je sústredené pamäťové pole 64 KB a logika, po
mocou ktorej sú dáta čítané do dvoch miest, serializované pre zobra
zovaciu jednotku alebo uvoľnené na dátovú zbernicu pre~P MHB 8080. 
Pamäť je organizovaná do štyroch 16 KB blokov (0, l, 2, 3). Bloky 
l, 2, 3 sú súčasťou videopamäti pre zobrazenie. 

Pamäťové pole je postavené na dynamických prvkoch MHB 4116 
s organizáciou 16 K x l bit. Vyžadujú napájacie napätie +12V, -SV, 
+SV. Pre adresovanie 16 K je potrebné 14 adresných liniek. Pamäťové 
obvody majú 7 adresných vstupov, adresa sa multiplexuje a vstupuje 
do pamäťových prvkov na dvakrát. Riadiace signály pamäti sa generujú 
na základnej doske SM 3103. 



Spoje, prepaJaJuce pamäťové pole, sú dlhé. Aby na vedení boli 
odrazy účinne tlmené, je pri zdroji signálu sériový odpor a na konci 
vedenia diÓda pre pohltenie záporných špičiek. Väčšina diÓd je využi
tá ako vstupná diÓda Schottyho obvodu MH 74Sl0 (IO 1). Výstupy tohto 
obvodu nie sú využité. 

6. 10.1 Čítanie pamäti. 

Pamäť pracuje trvale v dynamickom rez1me. Obnovovanie informácie 
je zabezpečené sústavným čítaním informácie pre zobrazovaciu jednotku. 
Pretože sa zobrazuje v troch základných farbách cez farebný monitor 
alebo v ôsmich stupňoch šedej pre zobrazenie cez anténny vstup bežné
ho televízora, informácia pre zobrazenie sa počas videocyklu číta 
z troch pamätí súčasne do troch registrov - obvody typu 74 165 
(IO 47, 48, 49). Počas procesorového cyklu sa číta len jedna pamäť. 
Čítaná informácia je cez multiplexory 74 153 (IO 43, 44, 45, 46~ za
písaná do výstupného registra (LATCH), obvod MH 3212 (IO 21) signá
lom OS12. Na dátovú zbernicu je informácia uvoľnená počas aktívneho 
signálu MEMR/, ak je procesorom adrescvaná vnútorná RWM pamäť (sig
nál AOR Exxxx IO 21). 

Výstup 9 registra RGB obvodu 7475 (IO 51) má úroveň "H", zvysne 
tri výstupy sú privedené cez multiplexory obvodu 74 157 (IO 52 ~ 57) 
k dátovým vstupom pamäťových prvkov blokov l, 2, 3. 

Výstup 16 obvodu 7475 (IO 51) je vedený k všetkým dátovým vstu
pom bloku l (REO), výstup 15 (IO 51) k dátovým vstupom bloku 2 (GREEN) 
a výstup 10 (IO 51) k dátovým vstupom bloku 3 (BLUE). 

Zápisový signál WE je na hradle 4 obvodu IO 39 invertovaný na 
obvodoch 7400 (IO 60, 61) podmienený stavom dátovej zbernice a cez 
multiplexory 74 157 (IO 58, 59) privedený na zápisové vstupy blokov 
l, 2, 3. 

Multiplexory sú popísané signálom \T/RWM. Na obvode MH 7430 
(IO 40) je dekÓdovaný adresný priestor A000 ~ BFFF alebo E000 ~ FFFF 
spolu s výberom vnútornej pamäti (signál AOR Exxxx/ a signálom stavo
vého slovatuP MH]_ 8080 - WO. Úroveň "H" na výstupe obvodu 7430 (IO 40) 
prepne signálom V/RWM multiplexory a zároveň uvoľní cestu signálu 
CAS/ cez hradlá 2 a.3 obvodu 7400 (IO 39) a obvod 7408 (IO 18) do pa
mäťových blokov l, 2, 3. Signálom CAS sa na procesorovej doske prepí
na adresný multiplexor pamäti. Na doske pamäti RWM (SM 3105 je z dô
vodu ustálenia adresných signálov oneskorený a úrovňovo upravený sig
nál CAS na hradlách 4, 5 a 6, obvod 7404 (IO 38). Obvodom 7475 (IO 20) 
sú počas_3ktívnej doby signálu CAS/ stabilizované signály AOR 14, 
AOR 15, V/RWM a VIDEO/. Obvody 74 165 (IO 47, 48, 49) slúžia na pre
vod paralelnej informácie na sériovú. Informácia, čítaná z pamäťo
vých prvkov je zapisovaná do posuvných registrov 74 165 signálom 
LOAO/, ktorý sa generuje len počas aktívneho zobrazovania. Signá-
lom CLK sa informácia vysúva frekvenciou 8 MHz a registre sa postup
ne zapÍňajú zo vstupu 10 nulovou informáciou. Táto informácia sa 
vysúva vždy mimo aktívne zobrazovanie. Inverzné výstupy obvodov 
74 165 pre farebný monitor sú cez obvod 7438 (IO 42) spolu so syn
chronizačným signálom R/S vyvedené na letovacie plochy pre pripoje
nie výstupného konektora·K7. 

Rozlíšenie medzi procesorovým a videosignálom je na základe 
signálu VIDEO/. Úroveň "L" tohto signálu blokuje činnosť dekÓdera 
MH 3205 (IO 19) a vstupom 6 obvodu MH 7400 (IO 39) uvoľní prechod 
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riadiaceho signálu CAS cez tri hradlá (1, 2 a 3J obvodu 7408 (IO 18) 
do troch pamäťových blokov l, 2, 3. Úroveň "H" signálu VIDEO/ uvoľní 
dekÓder MH 3205 (IO 19). Signál CAS sa preP.íše len na jeden z výstu
pov podľa vstupnej kombinácie Al4, Al5 dekodera a cez obvod 7408 
(IO 19). 

6. 10.2. Zápis do pamäti 
Pre zrýchlenie spolupráce s videopamäťou je možné pracovať 

v dvoch režimoch. Tzv. bytový a bítový režim. Jednotlivé režimy sa 
prepínajú programovo zápisom príslušnej hodnoty do registra RGB . 

" 
6.10.2.l.Bytový režim zápisu 

V bytovom režime zap1su sa celý pamäťový priestor (aj oblasti, 
vyhradené pre zobrazenie jednotlivých farieb) javí ako bežná pamäť 
pre zápis, aj pre čítanie.· Výstup 9 registra RGB, obvod 7475 (IO 51) 
má úroveň "L", preto výstup 8 obvodu 7430 (IO 40) nie je ovplyvňova
ný dalšími signálmi, má trvale úroveň "H" a dátovú zbernicu mikro
počítača, výkonovo oddelená obvodom MH 3212 (IO 50) je cez multi
plexory 74 157 (IO 52 ~ 57) privedená priamo k dátovým vstupom pamä
ťových prvkov blokov l, 2, 3. Oo f@mäťového bloku 0 vstupuje dátová 
zbernica priamo. Zápisový signál WE je cez multiplexory 74 157 
(IO 58, 59) vedený do~stupu ~pamäťových prvkov. Oo pamäťového blo
ku 0 vstupuje signál WE priamo. 

6.10.2.2 Bitóvý režim zápisu 
Pri tomto spôsobe zap1su sa pomocou multiplexorov obvod 74 157 

zmení zdroj zapisovaných dát a zápisový signál WE je podmienený sta
vom dátovej zbernice. Pre generovánie signálu v odtieňoch šedej je 
signál z výstupov obvodov 74 165 sčítaný na odporovej matici R2, R3, 
R4 a vedený priamo cez 30-pinový konektor FRB do VF modulátnra. 
Odporom RlO je nastavený kľudový prúd vstupného tranzistora ~l VF 
modulátora (na doske SM 3103). 

6. ll. Doska EPROM pamäti - SM 2251 
(schéma na prílohe 17) 

Doska SM 2251 obsahuje 16 pätíc pre zasunutie EPROM pamäťových 
prvkov s maximálnou kapacitou 16 KB, adresný dekÓder jednotlivých 
pozícií a budič dátovej zbernice. 

Doska SM 2251 je prepojená so základnou doskou cez 48-pinový 
konektor typu FRB. Cez priamy konektor KB s rozostupom kontaktov 
3,81 mm je možné .rozsšíriť ROM adresný priestor o dalších 8 resp. 
16 KB vonkajším ROM modulom podľa typu pamäťových prvkov. Popis ROM 
modulu je uvedený v prílohe 19. Základné rozdelenie adresného pries
toru je prevedené na doske procesora SM 3lq3. Signál ADR FCxxx/ 
spolu so signálom Al3 uvoľňuje jeden z dekoderov MH 3205 (IO 20, 21). 
Ďalšími signálmi AlO, All, Al2 je výstupom obvodov (IO 20, 21) dekÓ
dovaná jedna z EPROM pozícií. Výstupné dáta z vybranej pozície sú 
cez obvod MH 3212 (IO 3) výkonovo oddelené a signálom ROM ACK/ 
uvoľnené na dátovú zbernicu mikropočítača. 
Prepojkami Wl, W2, W3 je možné dosku konfigurovať na použitie pa
mäťových prvkov EPROM, typu MHB 8708 alebo MHB 8716 s max. kapacitou 
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6. 12. 

16 KB. Pri použití obvodov MHB 8708 (16 ks) sú prepojky prepojené 
takto: 

Wl C - O 
W2 A C 
W3 A - B 

a všetky kondenzátory pre filtráciu napájacích napätí sú osadené. 
Pri použití obvodov MHB ·8716 (8 ks) sú prepojky prepojené takto: 

Wl 
W2 
W3 

A - C 
A - O 
rozpojené A - B 

a kondenzátory CB, ClO, Cl2, Cl4, Cl6, Cl8, C21, C22 nesmú byť osa
dené, pretože pre tento typ obvodov sú dané vodiče signálne. Obvody 
MHB 8716 sa osadzujú do pozícií S, 7, 9, ll, 13, lS, 17, 19. Doska 
22Sl obsahuje tiež dekÓder MH 320S (IO l) a oddelenie dátovej zberni
ce MH 3212 (IO 2) pre vonkajší rozširujúci ROM modul (doska SM 3109). 
Vonkajší ROM modul sa pripája cez priamy konektor typu WK 180 24 
s rozostupom kontaktov 3,81 mm. Na konaktor sú vyvedené všetky potreb
né napájacie napätia (+SV, +12V, -SV), adresné linky A0 ~AlO, Al3 
a výstupy dekÓdera (IO l) tak, aby na ROM module nebola potrebná 
žiadna dalšia logika. Signál ADRQ je na ROM module prepojený so sig
nálom AlO alebo Al3 podľa použitých EPROM prvkov na ROM module. 
Dáta z ROM modulu sú uvoľnené na dátovú zbernicu cez obvod MH 3212 
signálom ROM MOD ACK/ (IO 2). 

Toto oddelenie dátovej zbernice umožňuje manipulovať s ROM mo
dulom v systéme pod napätím. Veľký rozostup kontaktov konektora 
WK 18 024 znižuje možnosť skratu napájacieho napätia a logických 
signálov pri manipulácii s ROM modulom. 

Popis činnosti obvodov "Zdroja PP II" 
Obvodové zapojenie zdroja je v prílohe č. 13. 

6.12. l. Obvod napájania riadenia ONR 

Sekundárne napätie transformátora TRl je usmernené pomocou diÓd 
DS ~ 09. Týmto napätím je n8bíjaný kondenzátor Cl8 na napätie 17V. 
Toto napätie slúži na napájanie riadenia pri štarte alebo v prípade 
preťaženia zdroja. ONR obsahuje stabilizátor napätia lSV, ktorým sa 
napája obvod riadenia a blokovací vstup "PPO", ktorým možno zabloko
vať riadenie zdroja. Kondenzátor ClB je prepojený s výstupom zdroja 
26V, ktorým sa počas chodu zdroja vyradí TRl pre činnosť napájania 
riadenia. Napätie 26V na konektore nie je vyvedené. 

6.12. 2. Obvod riadenia OR 

Hlavným článkom obvodu.riadenia je integrovaný obvod IO 101 
typu B 260 O. Bloková schéma tohoto obvodu je nakreslená na 
obr. 6. S. 
Význam jednotlivých vývodov obvodu je: 

6 - obmedzenie striedy a pomalý štart 
2 - stabilizované napätie B,SV 
1 - napájanie UN 
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Obr. 6.5 Bloková schéma integrovaného obvodu 8260 O. 
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12 - Zem 
10 d1aľkové zapínanie a vypínanie (OZV); nie je zapojené 
ll - obmedzenie prúdu 

LPS - ochrana pred poklesom napätia 
PŠM - pulzno-šírkový modulátor 

VS - výstupný stupeň (vývod 14 - lS) 

·Obvod 8 260 O je určený pre riadenie jednočinných meničov. Obsa
huje vnútorný stabilizátor napätia, zdroj referenčného napätia, 
oscilátor, ktorý určuje kmitočet meniča, obvod pomalého štartu, zo
silňovač odchýlky, šírkoyý modulátor, synchronizačný obvod, vstupy 
pre nadprúdovú a prepäťovú ochranu a výstupný budiaci obvod. Napá-
jacie napätie pre obvod 8 260 O je privedené na vývody l a 12. f 
Frekvencia vnútorného oscilátora píly je nastavená prvkami Cl03 a 
RIOS. Vnútorný stabilizátor vytvára na vývode 2 pomocné stablilizo- ' 
vané napätie B,SV. 

Napätie na vývode 6, ktoré je nastavené pomocou deliča napätia 
Rl04, RlOB určuje maximálnu šírku impulzu prúdu, ktorý spína tranzi
stor Tl. Zároveň vývod 6 realizuje obvod pomalého štartu zdroja. To 
je spôsobené pozvoľným nabíjaním kondenzátora Cl02, t.j. v súhlase 
s rastúcim napätím na tomto kondenzátore sR zväčšuje medzera medzi 
impulzami na vývode lS IO 101. Tieto impulzy sa privádzajú na budia
ci obvod (ten pôsobí ako medzera), ktorý budí spínací výkonový tran
zistor Tl. Čím dlhšie trvá medzera impulzu, tým dlhšie je zapnutý 
tranzistor Tl. 

Na zosilňovač odchýlky (vývod 3) sa privádza vzorka výstupného 
napätia, ktoré je podelené deličom VOS. Toto napätie sa porovnáva 
s referenčným napätim 3,72V a výsledok vstupuje do pulzno-šírkového 
modulátora PŠM. Vzrast výstupného napätia nad·referenčnú úroveň spô
sobí zúženie medzery na vývode 15. Meniteľný odpor RllO z obvodu VOS 
umožňuje nastavenie napätia výstupu SV. Obvod, zložený z prvkov Cl04, 
ClOS a Rl09 zabraňuje rozkmitaniu zosilňovača odchýlky v každom re
žime činnosti zdroja. 

DiÓda 0101 a 0102 obmedzujú prekmit výstupného napätia po zap
nutí zdroja. 

6.12.2.1 Obmedzenie prúdu 

Napätie z výstupý obvodu nadprúdovej ochrany ONO po podelení 
a vyhladení v Dbvode poistky OP je privedené na vývod ll obvodu 
IO 101 (8 260 0). V prípade, že napätie ňa tomto vývode presiahne 
hranicu 0,4BV, začne IO 101 (8 260 O) obmedzovať šírku impulzu Tl 
a tým aj aj výkon zdroja. Prejaví sa to poklesom výstupných napätí 
zdroja. V prípade, že napätie na vývode ll už presiahne 0,6V, IO 101 
vnútorným obvodom vybije kondenzátor Cl02 tak," že zdroj, ktorý ostá
va na určitú dobu vypnutý, nabieha do režimu pomalého štartu, popí
sanom pri vývode 6. Prejaví sa to cyklickým krátkodobým nabiehaním 
zdroja. To trvá do doby, kým sa neodstráni príčina tohoto stavu, 
preťaženie alebo skrat niektorého z výstupov. Podrobnejší popis je
uvedený v popise obvodu ONO a DP~ 
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6. 12.3. Budiaci obvod BO 

sl~ži na budenie spínacieho výkonového tranzistora Tl pr~
dovými impulzami, odvodenými od pr~dových impulzov, ktoré vyrába 
obvod riadenia OR na doske SM 5015. Budiaci obvod zároveň galva:1icky 
izoluje spínací výkonový tranzistor Tl, V BO spolupracuj~ vzájomne 
tranzistor T2, budiaci transformátor BT a tranzistor Tl. Schéma zopo
jenia je uvedená na obr. 6. 6. Priebehy napätia a pr~dov s~ umi~sl
nené na obr. 6. 7. 

6.12.3.1 Funkcie vinutí budiaceho transformátora BT 

I. Budiace vinutie transformátora BT (primár) 
II. Vybíjacie vinutie - rozopína kladn~ spätn~ väzbu medzi konektorom 

a bázou Tl. 
III. Výstupné vinutie BT - jeho pr~dom sa budí tranzistor Tl 
IV. Spätnoväzobné vinutie - zavádza kladnú spätn~ väzbu medzi konekto

rom a bázou Tl 

Vinutia I. a III. sú ~Ólované taK, že počas doby T2 (pozri obr. 
6. 6. a 6. 7. a, b, c), ked je T2 otvorený a vinutím I.tečie prúd, 
je sekundárne napätie vinutia III. záporné a Tl je zatvorený. Počas 
doby t

1 
je tranzistor T2 zatvorený, vinutím I.netečie pr~d a napätie 

vinutia III. je počas doby t 1 kladné, čím sa otvorí tranzistor Tl. 
Na obr. 6. 7. c, d sú zakreslené priebehy URFTl a Ur.ETl v tom prípa
de, že nepôsobí kladná sp~tná väzba. Vtedy sa pomocou väzby medzi 
vinutiami III. a IV. zavedie medzi konektorom a bázou Tl kladná spät
ná väzba. Prúd konektora Ir.Tl, ktorý tečie vinutím IV. sa transfor
muje do vinutia III. v pomete n3 : n4, kde zvyšuje budiaci prúd tran
zistora Tl, ktorý zostáva aj nadalej otvorený. Tl sa môže zatvoriť, 
iba ak sa preruší kladná spätná väzba medzi konektorom a bázou Tl. 
To sa stane vtedy, ak znovu zapne tranzistor T2, ktorý cez diÓdu 012 
skratuje vybíjacie vinutie II. Zároveň cez vinutie I. začne tiecť 
prúd a do vinutia III. sa naindikuje záporné napätie URFTl' ktoré 
zatvára Tl. Tento cyklus sa opakuje. Priebehy prúdu a ňapatia na Tl 
v prípade kladnej spätnej väzby ukazujú obr. 6. 7. e, f, g. 
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6.12.4. Ochranné obvody spínacieho tranzistora ODST 

a) Prúdový ochranný obvod spôsobuje stlmenie prudkého nárastu prúdu 
tranzistora Tl pri zopnutí, tim znižuje jeho spínacie straty. 

b) Prepäťový ochranný obvod zabezpečuje ochranu tranzistora pred 
vysokonapäťovým impulzom v okamihu rozopnutia tranzistora Tl. 
Tieto impulzy produkujú indukčnosti v konektore Tl a vylučuJú sa 
tým, že sa nimi cez dicidu 010 nabíja kondenzátor Cl9. Zvy§nú 
dobu pericidy po zániku impulzov sa Cl9 vybíja cez odpor R4. Tým 
sa ustáli napäti~ na prívodoch Cl9 na úrovni l20V ~ 200V. 

6.12.5. Obvod nadprúdovej ochrany ONO 

Pomocou prúdových transformátorov zabezpečuje premenou prúdu 
v kontrolovaných bodoch na napätie na odporoch R7, R9 a usmernenie 
tohoto napätia dicidami 013, 014. Prúdový transformátor PTl kontrolu
je priamo prúd výkonového tranzistora Tl a tým aj výkon zdroja. Prú
dový transformátor PT2 kontroluje prúdy výstupov -SV a -l5V. 
Pl3 a PT4 kontrolujú prúd výstupu +SV, čím sa zároveň zamedzuje 
zvýšeniu napätia ostatných výstupov pri preťažení výstupu SV. 

6.12.6. Obvod poistky OP 

Je pokračovaním obvodu ONO na doske SM 5015. Na meniteľnom od
pore R103 sa sčítajú napätia z dicid 013 a 014 a vyhladia sa konden
zátorom ClOl. Otáčaním Rl03 sa spoločne nastaví maximálny prúd v bo-
doch, kontrolovaných PTl ~ PT~. · 

6.12.7. Obvod predpäťovej ochrany OPPO 

7. 

Zabráni zvýšeniu výstupného napätia 5V nad úroveň, ktorá-vznik
ne sčítaním zenerovho napätia dicidy 016 a napätia u

8
E tranzistora T3. 

To sa prejaví zapnutím tyristora Tyl, ktorý zablokuJe napájanie ria
denia a tým aj celého zdroja (v§etky výstupy majú úroveň 0V. Zdroj 
znovu naštartuje len po vypnutí a opätovnom zapnutí zdroja na sieť 
vypínačov Vl. 

- osciloskop 50 MHz 
- logická sonda 
- displej so sériovým rozhraním V 24 - 9 600 Bd 
- prepojovací kábel na displej 
- farebný monitor 4 320 F s prepojovacím káblom 
- EB televízor s prepojovacím VF káblom 
- technický popis 
- magnetofcin s páskou a príslušenstvom 

8. NÁRADIE A PRÍSLUSENSTVO 

Základné príslušenstvo, dodávané s Pr Ol: 

- sieťová šnúra 
- televízna šnúra 

45 

l ks 
l ks 



Náhradné diely: 

- poistkova vložka F 3,15 A/l 500 A 4 ks 

9. ROZMIESTŇOVANIE A MONTÁŽ 
Osobný počítač PP Ol moze byť umiestnený na kancelárskom stu 1e. 

PP Ol si nevyžaduje zvláštnu montáž. Pri výbere pracoviska je potreb
né uvažovať s priestorom pre umiestnenie prídavných zariadení 
- minimálne televízneho prijímača a kazetového magnetofÓnu. ~ 

l 

ELEKTRICKÝ ROZVOD SIETE PRE PRIPOJENIE PP Ol A PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ 
MUSÍ ZODPOVEDAŤ PREDPISOM ESČ! 

10. OZNAČENIE VÝROBKU 
Na dne osobného mikropočítača PP Ol je umiestnený typový štítok 

s tÝ,mito údajmi: 
- názov výrobného podniku: ZVT Ban~ká Bystrica k.p. 
- typové označenie: PP Ol 
- výrobné číslo 
- rok výroby 
-menovité napätie 220V, kmitočet 50 Hz 
- menovitý príkaz: max. 70 VA 
- nápis "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" 
- schvaľovacia značka ESČ 

Na prednom krvte je označenie výrob~ a ochranná značka výrobcu: 

SMEP 
ZVT 

ll. BALENIE 

PP Ol 
COLOR 

Osobný počítač PP Ol sa dodáva zabalený v polyetylénovom vrecus
ku a uložený v krabici z papierovej trojvrstvej lepenky. Krabica je 
obložená PPS doskami. Spolu s počítačom sú v obale uložené náhradné 
diely a príslušenstvo. 

Rozmery prepravného obalu: 500 x 350 x 170 mm 
Hmotnosť zabaleného zariadenia: max. 8 kg 
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12. PRÍLOHY 

Zoznam príloh 

).' 

Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 
Príloha 

-
1: Bloková schéma osobného počítača PP Ol 
2: Časové diagramy 
3: Adresy rezidentných V/V 
4: Rozdelenie pamäťového adresného priestoru 
5: Stav po nulovaní 
6: Princíp vytvárania fyzickej adresy 
7: Časové priebehy magnetofÓnového rozhrania 
8: Voľba vstupného sériového kanálu obvodu MHB 8251 
9: Programové ovládanie radiča prerušení MH 3214 

10: Zapojenie programovateľného obvodu MHB 8255 (služobná) 
ll: Význam jednotlivých bitov obvodu MHB 8255 (užívateľská) 
12: Bloková schéma zdroja PP II. 
13: Obvodová schéma zdroja PP II. 
14: Rozloženie signálov konektorov (5 listov) 
15: Procesorová doska - schéma zapojenia (15.1 až 15.10) 
16: Doska RWM - schéma zapojenia (16.1 až 16.2) 
17: Doska EPROM - schéma zapojenia 
18: Doska klávesnice - schéma zapojenia 
19: ROM - modul 
20: ROM - modul - schéma zapojenia 
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TP Príloha č. 3 

Adresy rezidentných V/V 

C0 ~ C3 
(c4 ~ c1l 

CB ~ CB 

CC ~ CF 
00 ~ 03 

04 ~ 07 

08 ~ DB --------
OC ~ OF 
E0 ~ FF ------

8255 služobná 

8255 užívateľská 

8251 

RGB register 

8253 

(-1 ~ '2.. -7 4 ~r ) 
(1%, .!:-1fjlj )(Di 

(1..oO ~ 2D'1 \ 

(1a~.-t ~ 10~ \ 

(Z.02 ': Hl' J 
3214 +maska preru§ení(?4t ~ 1Ar1 

pripojenie organizátora pamäti (násobička) r~G ~ 
rezerva ( 2 7.? .· .· • ·~ ) 

organizátor pamäti 
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TP Príloha č. 4 

Rozdelenie pamäťového adresného priestoru 

logická adresa 
8080 

F xxx 

E xxx 

0xxx 

cxxx 

B xxx 

A xxx 

9 xxx 

8 xxx 

7 xxx 

6 xxx 

5 xxx 

4 xxx 

3 xxx 

2 xxx 

l xxx 

t:\xx 

(~ ( XXX-"'! 

! E7 / 
i ;xx:/' 
\ lÉ6 \' 
' xxx~ 

'-. 

FtJ1<Jr) ;_ fe FF 

FF EfJP ~ F f?"f Ff 

F j,:: F tJ? ·'":FFr=fF 

FFF FO ~ Ffr F F 

organizátor pamäti 
IO (E0 -:- FF) 

EF alebo FF 

EE " FE 

ED - " FO 

EC - " FC 

EC " FB 

EA - " FA 

E9 " F9 

EB " F8 

E7 " F7 

E6 - " F6 

ES " FS 

E4 " F4 

E3 " F3 

E2 " F2 

El " Fl 

E0 " F0 
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4 O% 

-':) /..,(I~'.B 

~ 1).~'8 

-'> ~c~ 

pamäťový priestor 
1MB fyzické adresy 

FFFFF l 
FE 

xxx r 
FOX XX 

FC l 
ooo-

FBFFF l 

ECOOO 

ROM vnútorná 

ext ROM modul 

Vonk. pamäť. 

priest. príst. 

I 41 

l.J.f G'~ 
"/-"' 

-~·
E9F FF 
~ 

E8,,..,~~ 
~ 

E7 F r-r 
xxx \ 

OF FFF --l Vonk. pamäť. 

00000 :priestor 
~ 

r--- c r r. ~-

-: J FFF F 

?/ 4' s ' - /L• !;S 

?:~ c_." ,S~ rr '> 
l .,. ~ 

1..:J~gS7-' 

- f:,('jJ,f' 

4v~( 



LOGICKÁ ADRESA 
il p 8080 

ID ADRESA 
ORGANIZÁTORA 

PAMÄTI 

STAV PO NULOVANÍ 
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TP Príloha č. 5 

4K 
4K 

FYZICKÁ 
ADRESA 

R 

Q 
p 

K 

I 

4K 1---...;.....-~ 

4K Q 



J 
"""1 

i 
·i 

adresa cuP 
8080 

organizátor 
pamäti 

TP Príloha č. 6 

fyzické adresy 

----------------· -------------------------

FxxxH 
E 

o 

EF~-~FFxxxBOOT (ladiace programy) 
EE ---- -- - ~FE obslužné programy 
ED / / FO 

c 
B cD----- ----------

. \ / l 

--~;\\ // 
EA', ·- \ 

l F(; ladiace programy 

l FB 

l FA vonkajší ROM modul 

9 

8 
lf) . -----------

6 

5 

4 

'3 

2 

l 

0e 

!f.irbi:Jd) ':-- )Of'f ~" ::0 c.~ \ 1> 
A 0 d ,j -p ' 1 f f F r.- : (;t" ~ 7) 

' ' 

~/ \ ' 
\ ' 

E9 \\ 
ES \ 

l F9 

FS 

[}--.vonkajšia zbernica I 41 

EF -video (B) 
EE 

ED 

A 

E9 

video RWM (G) 

l 
l 
l 

l 
~ vnútorná 
l RWM 

l 

l_ 
) 

vonkajšia zbernica I 41 

'P(>f-."1' 
t::n<~>:"P 
f ()- <4 p.t> 

_ .:l:>~~- l' fr ~ C'~ l·)) 
f. ~ ..,_ ~ ~ • (;k k ) 

~f r r 'F PÍfr~c'íp vytvárania fyzickej adresy 
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a/ MODULÁCIA SIGNÁLU OO MAGNETOFÓNU 

DATA VÝSTUPNť (obr. 85/plO) 

HODINY (obr.85/p9) 

VÝSTUPNÝ SIGNÁL (obr. 85/p8) 
. SIGNÁL OO Ki ZA RG ČLEtó-1 

b/ DEt-I.JOULÁCIA SIGNÁLU Z MAGNETOFÓNU 

SIGNÁL Z MAGNETOFÓNU 

SIGNÁL NA VSTUPE O OBVODU (obr.92/p2) 
ŠTARTOVANIE MKO (obr.93/2) 

VÝSTUP a MKO (obr.93/pl3) 
VÝSTUP a O OBVODU (obr.92/5) 
DATA PRE,USART 
VÝSTUP a MKO (obr~93/4) 
HODINY PRE USART 

il l " l " 

SYNC~ONIZÁCIA 
DEKOO~RA 

Časové priebehy magnetofÓnového rozhrania 

l l l 

...._ 2SZSZ r-0,35V 

~ 

.. 

" 

-l 
IJ 

IJ ..., 
...... ...... 
o :::r 
Q) 

C1< 

....... 

l 



Voľba vstupného sériového kanálu obvodu MHB 8251 

! ,, 
MGF 

DTR ~ A 8 

i TTL RTS 
l 
t L.20mA MUX RXD 

V-24 
MHB 
8251 

TXD 

RXRDY 

TXRDY 

~ 
" cs 

C8-tC9 (CA-:-CB) T 

<( . 
<( E ~ z ::::1 
o o o 
L.&- N LJ.J 
o 0:: 

• l- <( 
l- LJ.J ...J ~ ~ 

Ul Z l- z -d' 
>t!l l- H N 

<( ...J 
:::=: > 

BITY RTS l o l o 
RIADIAC. 
SLOVA OTR l l o o 
STAV RTS o l o l 
NA PINOC 
SIGNÁL. OTR o o l l 
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K INT 6· 

K INT 7 

-

MO ..n.. -
0,62 
ms 

M . 

-- r-

GF 

TL 
KA 
O mA 

LIN 
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TP Prílohô č. 9 

Programové ovládanie radiča prerušení MH 3214 
OUT l 

čítač l 
TL INT0 8253 TL INT3 

R7 
D0 B0 R6 

~ 
.. Rc 

Dl Bl R4 _". 
~ 

~ 02 N R, 82 1""'1 

I :~ 
D3 ~ R 

SGS Rl 
Rn 

~ 

cs 
D4(D5,06,D7) 

~ 

D4 

D5 i c ,,..... ....... 
D6 ~ c 

Q.l Q.l 
+> >(/) 
(/) >. ::l . .-~:s:.~ 

n7 
CJ)(/)Q.l 
Q.lCO~ 
c:::Ea. RxRDY 

-
TxRDY 

DO} bity určujúce počet povolených úrovni prerušenia: 
Dl 000 - žiadna úroveň je povolená 
02 111 - 7 úrovni /od 0 ~ 6/ je povolených 

03 0 = počet úrovni je daný hodnotou bitov 0, l, 2 
l = všetky úrovne sú povolené, hodnota bitov 0, l, 2 

sa ignoruje 
04 maskovací bit INT 2 
05 maskovací bit INT 4 
06 maskovací bit R x ROY do INT 6. 
07 maskovací bit T x ROY do INT 7 

56 
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141 
INT0 
INTl 
INT2 
IN1.5 
INT4 
INT5 
INT6 
INT7 
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TP Príloha é. 10 

Zapojenie jednotlivých bitov programovateľného obvodu 
MHB 8255 /služobná, poz. 75/. -

C ~ C3 

PA0t-----~ 

tislo linky, ktnrá sa 
zobrazí ako prvé 

k obvodom VIDEO 

PA 7 t-------1 pole 
// klávesnice 

- " - ~- - -o 
15--

-T -- o PB~t------.., -- - --

1 

PB7 t--------~ - - --- ---- l -- -- - - ---- -- -- -- 7 

PC~t-------- o 
PCJ~--------~~ 74 154 

l=prerušenie od tlačítok INT~, INT3 povolené res.--__ .., 
"=- ,, - 11- zakázané, predchádzajúca žiadosť sa ruší 

pc6 l=prerušenie od 8253-čítačl povolené 
,__ _ ___,..,.~= __ íl_ ,

1
_ zakázané, predchádzajúca žiadosť 

sa ruší 

PC7~--~ 

57 



TP Príloha c'.. ll 

Význam jednotlivých bitov obvodu MHB 8255 Allžívateľskj] poz. B9 l. 

,. 

Označenie~ Signály Signály Signály 
konektore rozhrania rozhrania rozhrania 

PP Ol !RPR IHS-2 CENTRONIX 

4 PA0 DIO l DATA l 
3 PA l MH DI02 DATA 2 2 PA2 0!03 DATA 3 3226 

PA3 DI04 DATA 4 
PA4 oros DATA 5 

MH DI06 DATA 6 PAS 3226 PA6 DI07 DATA 7 

PA7 cs DIEN 0!08 DATA 8 

MHB smer PC4 = l smer dat ---·82SS < prenosu dát: PC4 = O smer dat ___ .....,.. 
poz.89 

----
PC 3/23 C00/ so REN STROBE 

PC 3/24 ClO/ se !FC 
PC K3/26 BC2/ EDI 

PC K3/2S BC3/ DAV 
13 

K3/28 BCS/ NOAC 

NRFO 

AO ATN ----
ACKNLG 

PB0 18 

PB l 19 
t4--t 7414 

PB 

PB 

PB4 22 KJ/18 B4I AC SRQ BUSY 
PB5 23 ... 

PB6 24 

cs 

C4-tC7 
5A 



\J1 
\D 

u 
N 

PE 

--~....."._ ___ --~ -·-

~---------------------------------~ 
! l 

1---ó 
-1 

---r" 
PK2jK2. 

l o 

l 
l 
l 

l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
i 
l 

l 
l 
l 
l 

! l 
L ___________________ SM~05Q_ __________ _j 

Bloková schema zdroja "PP 11. 

~ 

4 

1 
2 

~G 

--! -o 
-o 
l"'j 
~ 
l-' 
o 
::r 
O.l 

O< . 
1-' 
N 



l 

TP Príloha č. 14.1 

Rozloženie signálov na.konektoroch: 

Rozloženie signálov na konektore MGP - Kl 
- pre pripojenie magnetofÓnu 

PIN! Názov signálu Význam signálu 

l MGP out výstup na magnetofÓn 

2 GND zem 

3 MGP in vstup z magnetofÓnu 

4 - -
5 - -

Rozloženie signálov na konektore TVP - KS 
- pre pripojenie televízneho anténneho kábla 

PIN l Názov signálu Význam signálu 

l TV Vf zložka TV signálu 

2 GND zem 

Rozloženie signálov na konektore RGB - K7 
-pre pripojenie farebného monitora 

PIN Názov signálu Význam signálu 

l 

l 
G zložka "zelená" 

2 GND l zem 

l 3 B l zložka "modrá" 
l 

4 s synchronizácia 
J 

H 

5 l R l zložka "červená" 
l 

60 
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TP Príloha č. 14.3 

Rozloženie signálov na rozširujúcom ROM konektore - KB 

fPrNTNázov slg~~Ú~--- Význ~m si~nálu -fPINT--Ná;-0~- slg~ái-u-·Význam-;lg~álu r1 --·------ -- ---------- -. . . . -r - - - ·-- - ------ -- -------- ----

! l CS({H l 2 l CS00) . 
! 3 CS03 výber. signály l 4 CS02 výber. signály 

S CS0S Jf i 6 CS04 
7 CS07 8 CS06 j 
9 001 · lO 000 

ll 003 dátové signály 12 002 dátové signály 

13 

l S 

17 

19 

21 

23 

2S 

27 

29 

31 

33 

3S 

37 

l 39 
l 41 

43 

4S 

47 

00S 

007 

R 

AOR Q 

R 

A00 

A02 

A04 

A~6 

A0B 

Al0.) 
+SV 

-SV 

R 

+12V 

R 

0V 

0V 

KLÚČ 

pam. adresa 

(AlO alebo Al3) 

rezerva 

adresné sign. 

U cc 

-SV pre 8708 

rezerva 

+12V pre 8708 

rezerva 

GNO 
GNO 

62 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

44 

46 

48 

004 

006 

R 

R 

A01 

A03 

A0S 

A07 

A09 

Al3 

+SV 

-SV 

R 

+12V 

R 

0V 

0V 

KLÚČ 

rezerva 

adresné sig. 

U cc 

-SV pre 8708 

rezerva 

+12V pre 8708 

rezerva 

GNO 
GNO 



TP Príloha t. 14.4 

Rozloženie signálov na konektore K4 - 1MS - 2 
' l 
l. 
l 

PIN "Názov signálu l PIN 1 Názov signálu --- '~·- ---------·-- +- J -- -----~-- ------- ------
l l 

l 

l DI01 14 0105 
2 0102 15 0106 
3 0103 16 0107 
4 0104 17 0108 
5 i REN 18 GND 
6 EDI 19 GND' 
7 DAV 20 l GNO 

l 
8 NRFO 21 l GND 
9 NOAC l 22 i GND 

i 
lO 1FC 23! GND ' 

l 

ll SRQ 24 ! GNO 
12 ATN 25 GND 
l3 GND 

Rozloženie signálov na konektore K6 (V 24) 

,-----..--- ---------------·----------------- -----------~~ 

PIN Názov signálu -~~=nam _signálu _ 

l "103'' V 24 :J.N 
2 "102" GND 

~3--~-----'~'l~0~4_" ________ L_ ____ ~V~2~0UT 



TP Príloha č. 14.5 

Rozloženie signálov na konektore syst. zbernice I 41 - K2 

PIN l Názov signálu Význam signálu PIN 1 Názov sign-álu Význam signálu 
~----t-~---- -----------~__!!._ 

i 
! 

\ KABEL/ l l I NHl/ blok RAM 2 ind. prítomnosti 
l l kábla 

3 l GND Zem 4 \ GND Zem 
5 l INIT í iniciál. 6 l BCLK/ zbermcové 

l 

l BPRN/ 
hodiny l syst. 

7 l 8 žiadosť o zbernicu 
9 lO 1 BUSY/ zbernica obsadená 
ll MWTC/} riadiace 12 MRDC/ } riadiace 

signály 
IORC) 

signály 
13 IOWC/ (povely) 14 (povely) 
15 16 XACK/ potvrd. signál 

zbernice 
17 - 18 
19 ADR16/} 20 l Ml/ ind. inšt. FETCH 
21 AOR17/ adresné 22 STSTB/ pomocné 

l (RE/ WA/)} .23 ADRlB/ bity 24 signály 
25 AOR19/ 26 TEST/ 
27 INT7 /l prerušovacie 28 l INT6/ } prerušovacie 
29 INT5/} úrovne 30 INT4/ úrovne 
31 INT3/} prerušovacie 32 l INT2/ } prerušovacie 
33 INTl/ úrovne' 34 I NHl úrovne 
35 ADR151 36 ADR14/ l 37 ADR15; 38 ADR12/ 
39 ADRll 40 l ADRlO/ l 
41 AOR9/ adresné 42 l ADRB/ 

J 
adresné 

43 ADR7/ bity 44 l ADR6/ bity 
~5 ADR5/ 46 ADR4/ 
47 ADR3/ 48 ADR2/ 
49 AORl/ 50 ADR0/ 
51 DAT7~ 52 DAT6/ 

ľ 53 OAT5/ dátové 54 OAT4/ dátové 
55 DAT3/ bity 5~ OAT2/ bity 
57 DATli 58 DAT0/ J 
59 GND Zem 60 GND Zem 
61 +5V U cc 62 +5V U cc 

' 

• 

64 



TP Príloha č. 14.7 

Rozloženie konektorov 



TP Príloha č. 19 

ROM MODUL 

l. VŠEOBECNE 

l. l. Použitie 

Doska SM 3109 tvorí základnú časť rozširujúceho ROM modulu 
PP Ol. ROM modul slúži na umiestnenie doplňujúceho programového 
vybaveniea osobného počítača PP Ol, nahratého v EPROM pamätiach 
typu MHB 8716 a MHB 8708. 

l. 2. Technické parametre 

Max. kapacita ROM modulu (SM 3109): 

8 KB pri osadení EPROM s organizáciou l KB x 8 
- 16 KB pri osadení EPROM s organizáciou 2 KB x 8 

Pripojenie k osobnému počítaču PP Ol - cez vnútornú neštandard
nú zbernicu počítača na konektor "ROM modul" (KB) PP Ol. 

l. 3. Konštrukčné prevedenie: 

Rozmer dosky SM 3109 nekrytovanej: 120 x 120 x 35 mm 
Doska je ukončená 48 pin. konektorom typu WK 18 024. 
Doska SM 3109 sa krytuje výliskom . 

. Rozmer krytovanej dosky: 124 x 124 x 44 mm 

2. OBVODOVÝ POPIS (schéma) 

Doska ROM modulu (SM 3109) má osadených osem 24-pinových pätíc, 
pre umiestnenie doplňujúceho, resp. rozličného užívateľského progra
mového vybavenia, nahratého do EPROM, typu MHB 8708 alebo MHB 8716. 

Generovanie adries, riadiacich signálov a nap~ju11le zaisťuje 
logika a zdroj PP Ol, ku ktorému sa pripája rozširujúci ROM modul. 

Pomocou prepojok Wl, W2, W3 sa zaisťuje prepojenie napáj~cích 
napätí -5V, +12V alebo adries AOR 10, ADR 13, v závislosti od typu 
osadzovaných EPROM obvodov. 

Pri použití MHB 8708 na adresovanie l KB čipu sú použité adresy 
A00 ~ A09, adresa Al0 sa vracia do logiky dekÓdovania pamäti ROM mo
dulu (na dosku SM 2151), ako adresa ADR Q. Taktiež obvody MHB 8708 
potrebujú navyše napájacie napätie 12V, -5V. · .. 

Pri použití MHB 8716 na adresovanie 2 KB čipu sú použité adre
sy A00 ~ Al0, adresa Al3 sa vracia do logiky dekÓdovania. 

Obvod MHB 8716 používa jedine napätie +5V. 

6G 



PIN 

l 
3 
s 
7 
9 
ll 
13 
l S 
17 
19 

21 
23 
2S 
27 
29 
31 
33 
)S 
37 
39 
4ľ 
43 
4S 
47 

TP Príloha č. 19 

Doleuvedená tabuľka ukazuje konfiguráciu modulu pre rôzne 
typy EPROM pomocou prepojok. Wl, W2, W3 sú označené skupiny pre
pojok a A, 8, C - prepojky v každej skupine. 

Typ EPROM 

MH8 8708 
MH8 8716 

· Wl 

A - 8 
8 - c 

W2 

A - 8 
8 - c 

W3 

A - 8 
8 - c 

Adresácia ROM pamäti modulu ako aj programová obsluha sú uvede-
né v Návode na použitie. 

Názov signálu yýznam signálu PIN Názov signálu Význam signálu 

cs~n 2 CS00 
CS03 výberové sig. 4 CS02 výberové sig. 

1CS0S čipov 6 CS04 čipov 
CS07 8 CS06 
001 10 000 
003 dátové sig. 12 002 dátové sig. 
D0S 14 004 
007 16 006 
R kľúč 18 R kľúč 
ADR Q pom. adresa 20 

(AlO alebo A13) 
R rezerva 22 R rezerva 
A00 24 A01 
A02 26 A03 
A04 adresné sig. 28 A0S adresné sig. A06 30 A07 
A08 32 A09 
Al0 34 Al3 
+SV U cc 36 +SV U cc 
-SV -SV pre 8708 38 -SV -SV pre 8708 
R rezerva 40 R rezerva 
+12V +12V pre 8708 42 +12V +12V pre 8708 
R rezerva 44 R rezerva 
0V GND 46 0V GND 
0V GND 48 0V GND 
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