
MHB8255A MHB82S5AC 
 
PROGRAMOVATEĽNÝ OBVOD PRE PARALELNÝ VSTUP/VÝSTUP (PPI) 
 

Programovateľný obvod pre paralelné pripojenie periférií pre 
mikropočítačový systém MHB8080A. Obvod má 24 vývodov pre pripojenie 
vonkajších zariadení, ktoré možno naprogramovať v dvoch skupinách. Funkčné 
vlastnosti obvodu sú programovateľné. Vstupy a výstupy pre pripojenie vonkaj-
ších zariadení sú zlúčiteľné s logikou TTL. 
 

Puzdro:   DIL 40 
Stupeň integrácie: 104  
Hmotnosť:  max. 6,1 g 

 
MHB8255A je programovateľný obvod pre paralelné pripojenie 

periférií pre mikropočítačový systém 8080. Obsahuje 24 prívodov pre pripojenie 
vonkajších zariadení, ktoré môžu byť naprogramované oddelene vo dvoch 
skupinách. Funkčné vlastnosti obvodu sú dané programom. 

Obvod MHB8255 je vyrobený technológiou NMOS. Je plne 
kompatibilný s obvodmi TTL, včítane napájacieho napätia Ucc = 5 V. V 
prípade naprogramovania výstupnej prevádzky kanál PA možno zaťažiť jedným 
obvodom TTL, výstupy kanálov PB, PC sú prispôsobené pre pripojenie 
budiacich tranzistorov v Darlingtonovom zapojení (1,5 V/4 mA). Obvod je 
zapuzdrený do puzdra so 40 prívodmi. 
 
Popis funkcie: 
 

Obvod s údajovou zbernicou mikropočítača je spojený cez obojsmerný osembitový budič. Údaje pri 
vykonaní inštrukcií IN, OUT mikropočítača sú privedené z vnútornej údajovej zbernice na údajovú zbernicu 
mikropočítača a naopak. Informácia z adresovej a riadiacej zbernice mikropočítača preberá blok riadiacej 
logiky pre čítanie a zápis a odovzdáva odpovedajúce signály riadiacej logike oboch skupín kanálov (A, B) a 
jednotlivým kanálom PA, PB, PC: Každý z blokov riadenia skupín prevezme riadiace slovo z vnútornej 
údajovej zbernice. Do registra riadiaceho slova môže byť vykonaný len zápis. 

Tri osembitové kanály podľa spôsobu naprogramovania môžu splniť rôzne funkcie. Programom sú 
dané tri základné režimy činnosti: režim 0 - jednoduché vstupy/výstupy, režim 1 - strobované vstupy/výstupy, 
režim 2 - obojsmerná zbernica. Režimy kanálov PA, PB môžu byt naprogramované nezávisle ad seba, funkcia 
kanálu PC je závislá od režimu kanálov PA a PB. Kanál PC možno naviac naprogramovať do režimu na-
stavenia po jednotlivých bitoch. 

Pri činnosti v režime 0 každý z dvoch osembitových kanálov PA, PB a z dvoch štvorbitových kanálov 
PCH, PCL môže pracovať vo funkcii vstupu alebo výstupu. Výstupy majú charakter registrov (zapísaná 
informácia ostane zachovaná až do nasledujúceho zápisu), vstupy sú bez registrov. Túto vlastnosť možno 
využiť na prečítanie stavu výstupného kanálu. 

Pri prevádzke v režime 1 každá zo skupín kanálov A, B obsahuje jeden osembitový údajový kanál a 
jeden trojbitový riadiaci/stavový kanál. V režime 2 môže pracovať len skupina kanálov. A. Obsahuje 
osembitový údajový kanál a päťbitový riadiaci/stavový kanál. V obidvoch režimoch vstupy a výstupy údajových 
kanálov majú charakter registrov. 

Riadiaci/stavový kanál v režimoch 1 a 2 obsahuje signály potrebné pre uskutočnenie prenosu údajov a 
pre vybavenie požiadaviek o prerušenie. Požiadavky na prerušenie sú akceptované v závislosti od stavu inter-
ných klopných obvodov INTE, ktoré sú zvlášť pre vstupnú a výstupnú operáciu. Stav riadiaceho/stavového 
kanálu možno zistiť priamym prečítaním údajov z kanálu PC. 

Signál RESET nastaví kanály PA, PB, PC do funkcie vstupu údajov v režime 0. Pri signále RESET a 
pri zápise riadiaceho slova sa vynulujú všetky vnútorné klopné obvody (včítane klopných obvodov INTE). 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 
 



 
 



 



 



 

 



 
 

 


