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ABSTRAKT    I denna uppsats beskrivs blockuppbyggnaden hos Intels processor 8031. Ytterligare behandlas motsvarande blockuppbyggnad hos Intels processor 80C186 samt Motorolas processor MC68340.   Uppsatsen ger en överblick över dessa processorer för att läsaren skall kunna göra en koncentrerad jämförelse mellan typiska uppbyggnader hos processorer i ett inbyggt (embedded, inbäddat) datorsystem i dag. De valda processorernas inre uppbyggnad med olika register, möjlighet till konfiguration och egenskaper beskrivs för att hjälpa läsaren inse varje processors egen styrka.   Syftet är att läsaren skall kunna göra rätt bedömning av vilken processor som är den rätta för honom eller henne vid vilken tillämpning.                               
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INLEDNING 
Dagens samhälle genomsyras av IT (Information Technology) och datorer. Men bakom alla dessa döljer sig en central del som hjälper användaren att utnyttja de tjänster och krafter som dessa hjälpmedel erbjuder. I den centrala delen i en PC (Personal Computer) finns enheten som utför de instruktioner som ett program är sammansatt av.   Enheten som exekverar de kommandon som ett program bildar kallas processor. Dess inre styr, långt mer än vi anar, våra liv under det att vi på dagen är i vårt arbete eller under det att vi på kvällen sitter framför TV (TeleVision) och tittar på nyheterna. Processorn finns i många elektroniska enheter vi använder.   För att ge en bild av vad en processor innehåller valde jag i min uppsats i ämnet Seminarium, vid Åbo Akademi 2001, behandla blockuppbyggnaden hos Intels processor 8031. På samma gång omfattar detta arbete även en beskrivning på de block ett processorsystem idag sannolikt innehåller och behöver för att kunna arbeta.   Jag går mera in i Intels processor 8031 och betraktar de 2 timers (klockor) som finns tillgängliga, den programmerbara fullduplexa seriella kanalen, de inåt-/ utgående portarna, ytligt busskontrollern, den inbyggda klockgeneratorn, CPU-enheten (Central Processor Unit), avbrottskontrollern med 4 möjliga avbrottskällor och det inre RAM-minnet (Random Access Memory) med register och utrymmet för variabler. Denna processor används i mindre styrsystem.  För att läsaren skall kunna jämföra processorn med andra processorer, fortsätter jag betrakta Motorolas processor MC68340 med SIM (System Integration Module) med rik funktionalitet, DMA-enheten (Direct Memory Access) med två kanaler, de två seriella kanalerna, de två flermodes 16-bits timers som finns, chip-select kontrollern samt ytligt även delar från enheten som sköter systemfelskydd. Denna processor används i större styr- och kontrollsystem.  I samma syfte behandlar jag Intels processor 80C186 där jag beskriver innehållet i CPU, klockgeneratorn, DMA-kanalerna, den programmerbara avbrottskontrollern, de tre programmerbara timers som finns tillgängliga, den programmerbara minnes- och chip-select logiken samt ytligt wait-state genereringen. Denna processor används i större kontroll- och servicesystem.  Jag avslutar med en kort resumé med en personlig bedömning av vilken av dessa processorer jag ser som bäst i olika sammanhang.   Referenshänvisningar görs inom hakparenteser med referensnummer och sidnummer åtskilt med ett kommatecken. Jag använder ofta ordet modul eller enhet i betydelsen block i denna uppsats.                
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1 DATORNS UPPBYGGNAD 
Idag är en PC ett vanligt hjälpmedel för oss i vår vardag. Vi ser bara printern (skrivaren), skärmen, tangentbordet och huvuddelen som en PC men i denna finns dock många olika enheter (kretsar mm.) som måste samverka för att vi skall kunna utnyttja denna på det sätt vi gör.   

Figur 1. Här beskrivs olika enheter i ett typiskt datorsystem [14, s. xv]. 
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I figur 1 beskrivs hur ett typiskt datorsystem är uppbyggt. I figur 1 finns längst uppe till höger Hard Copy Control enheten som sköter om möjligheten att få en utskrift till printern av de dokument vi önskar. Nästa enhet till höger, nedåt, är Keyboard Control enheten som handhar kontakten till tangentbordet, Floppy Disk Control enheten som sköter om kontakten till floppy disken vid läsning och skrivning, Hard Disk Control enheten som sköter om kontakten till hårdskivan vid läsning och skrivning, Global Communications enheten som sköter om bl.a. serieportens kommunikation, Local Area Networking enheten som sköter om kommunikationen till LAN-nätverket (det nätverk som lokalt sammanbinder användarna i en byggnad till en server), Instrumentation Bus (GPIB) enheten som sköter om möjligheten att t.ex. utföra analoga mätningar med PC:n (denna enhet är inte alltid inkluderad) och Tele Communication enheten som sköter om kommunikationen till telefonnätet med PC:n (denna enhet är inte alltid inkluderad).  I figur 1 finns längst nere till vänster finns Special Peripheral Control som bl.a. kan innehålla en slav- processor för stöd åt systemet. Nästa enhet uppåt, till vänster, är Memory Support enheten som sköter om DRAM-minnets väckning och tillgänglighet, Cache Control enheten som sköter om Cache- (snabb) minnets kontroll, DMA enheten som sköter om snabböverföring av data från en enhet till annan enhet, Programmable Logic enheten som sköter om att ersätta ett annars stort behov av enkla logiska grindar i systemet, CPU support enheten som sköter om understöd till CPU t.ex. att upprätthålla en realtidsklocka åt systemet, Math Coprocessor enheten som sköter bl.a. om tung matematisk flyttalsberäkning åt processorn, Super Chip Set enheten som bl.a. sköter om busskontrollen i systemet enheterna emellan och sist men inte minst finns processorenheten som gör datatransaktioner, beräkningar, exekverar (utför) program och gör beslut baserade på program.    I ett datorsystem finns tre huvudbussar. Dessa är data- kontroll- och adressbussen.  

Figur 2. Här beskrivs ett systems olika block sammankopplade via adress- och databussarna [13, s. 5-2]. 
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Man kan se ett PC-system från adress- eller databussens synvinklar och med detta kommer man ett steg närmare elektroniken i datorenheten. Figur 2 visar hur data- och adressbussarna är sammankopplade mellan de olika kretsarna i systemet. Ytterligare framkommer av figur 1 vilka familjer av kretsar som sköter vilka delar i ett PC-system.   Processorn (CPU) är den som i mitten (i figur 2 finner vi 80386 som processor) sköter om huvuddelen av styrningen av de olika enheterna i systemet. Vissa enheter sköter vissa delar självständigt men i stort sätt initieras allt av programmet som processorn exekverar. Detta kan t.ex. vara ett operativsystem som fördelar processorns resurser mellan olika uppgifter (tasks) eller bara ett program. Processorn följer vissa regler t.ex. ett operativsystems eller en programstrukturs regler och därmed fullgör den så småningom det av programmeraren konstruerade programmet. Processorn tar kontakt med de olika enheterna i systemet via adress- och databussen varvid dessa utför de åt dem utdelade underuppgifterna. När en underenhet är klar med sin uppgift returneras någon form av verifikation om uppgiften lyckats genomföras eller ej. Under tiden en underenhet gör sin uppgift arbetar processorn med andra uppgifter.   
2 PROCESSORN   

Enligt kap. 1 är processorn den del i ett datasystem eller datamaskin som utför större delen av 
arbetet åt oss. Processorn har flera slags utseende men liknar ofta ett svart “platta” (som vi kallar krets). Från denna utgår ben nedvikta på sidorna eller också underifrån. Inuti “plattan” finns ett chip (en bit kisel, ofta rektangulär) ingjutet. Detta chip innehåller tusentals transistorer. Processorns yttre ben är kopplade till detta chip. Processorn kan exekvera instruktioner med hög hastighet.   

2.1 PROCESSORNS HISTORIA 
I mitten av 50-talet lämnade en liten grupp av forskare Bell Labs och bildade företaget Fairchild Semiconductors i Santa Clara Valley, Californien. Två av dessa, Robert Noyce och Gordon Moore, lämnade dock Fairchild Semiconductors 1968 för att bilda ett annat företag i Sunnyvale, Californien. Dessa kallade sitt företag Intel (Integrated Electronics). Tre år senare introducerade Intel den första mikroprocessorn. Denna fick ett gott mottagande från industrin. De första IC- (Integrated Circuit) kalkylatorerna hade begränsade funktioner och kostade några hundra dollar.  I mitten av 1969 frågade en Japansk kalkylatortillverkare, Busicom, av Intel Corporation om de kunde utveckla en uppsättning av kretsar för en ny typ av programmerbara kalkylatorer. Busicoms ingenjörer hade en konstruktion som behövde 11 logik- och minneskretsar med vardera 3000 - 4000 transistorer. Intel hade just utvecklat en teknik för att framställa kretsar med 2000 transistorer. Busicom hoppades nu på att denna teknik skulle kunna överföras till kalkylatormarknaden.  Under det att man arbetade på Busicoms projekt kom en ingenjör upp med konceptet att utveckla en krets som är ämnad för allmänna tillämpningar. Kretsen skulle vara programmerbar och skulle hämta sina instruktioner från ett ROM- (Read Only Memory) eller RAM-minne. Vid speciella tillämpningar kunde  denna krets programmeras enligt bestämda specifikationer. Nu skulle Intel inte göra en produkt för varje kund.   År 1970, på mindre än ett år, skapades så den första multipurpose (ändamålsenliga) mikroprocessorn. Denna fick beteckningen 4004 och var en halvbytesprocessor (databussen var 4 bitar bred, en nibble). 4004 innehöll 2.250 transistorer och kunde exekvera nära 60.000 instruktioner per sekund. Programmet kunde maximalt vara 4096 instruktioner långt. Processorn kunde addera 2 stycken 4-bits nummer på 11 millisekunder.  I april 1972 introducerade Intel sin första 8-bits processor, 8008. Denna innehöll 3.300 transistorer. Denna kunde utföra 30.000 instruktioner per sekund och kunde adressera 16.384 minnespositioner. År 1974 kom processorn 8080 med 4.500 transistorer och denna kunde exekvera 200.000 instruktioner per sekund. År 1978 kom 8086 som kunde hantera segment och 1 Mbyte (1.048.576) minnespositioner. År 1979 kom 8088 som var en 8-bits version av 8086 [12, s. 385-397]. Snart efter dessa introducerades processorn 80C186 som behandlas i detta arbete.  
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2.2 HUR PROCESSORN EXEKVERAR PROGRAM 
Vårt talsystem är decimalt men processorns är binärt (tal som bara kan vara 1 eller 0), (ofta) hexadecimalt. Processorn kan utföra logiska operationer, additioner, subtraktioner, multiplikationer mm.   Det program som programmeraren skriver i t.ex. BASIC översätts av en kompilator till en följd av hexadecimala tal.  Denna talserie bildar vårt program. Förrän processorn utför (exekverar) de instruktioner som programmet bildar laddas denna serie in i RAM-minnet i PC:n. Nu sätts processorn att starta vid talseriens början och följer sedan instruktionerna som programmet bildar.   I varje processor finns en exekverings- och avkodningsenhet, ALU (Aritmetic Logical Unit), som sköter om att de tal som kommer in till enheten utför en bestämd instruktion. Denna enhet är egentligen uppbyggd av många logiska grindar.   

 
                    Figur 3. Figuren visar en NAND-grind. 

 I figur 3 visas ett exempel på en NAND-grind som endast vid “1” (således 5 volt) på båda 
ingångarna ger ut “0” (således 0 volt) [9, s. 43]. Man kan också bygga en NAND-grind med flera än 
2 ingångar. En sådan kan bl.a. fungera som “basnyckel” för en instruktion.   Logiska grindar som AND-, NAND-, OR-, NOR-kretsar och inverterare i ALU är tillsammans 
sammankopplade i olika format till en “logisk kretsgrupp” för varje instruktion. Varje logisk grupp utför den instruktion som programmet åsyftar med sitt hexadecimala tal.   

                                Figur 4. Här beskrivs (logiskt) hur 2 instruktioner avkodas i processorns ALU i CPU. 
 I figur 4 visas hur instruktionsavkodning logiskt sker i en processor uppbyggd av NAND-logik med 8 ingångar. När exekvering sker kopplas databussen (buss – ett sätt överföra information eller signaler, grupperade efter funktion [10, s. 7]), parallellt i processorn, samman med den cell i RAM-minnet som innehåller instruktionen. Nu sätts detta hexadecimala tal i kontakt med instruktionsavkodaren och den logiska kretsgrupp som passar detta tals kombination släpper igenom instruktionen.   
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Figur 4 visar ett exempel på två instruktioner som flyttar (MOV) talet i register A till B (instruktionen 7FH) samt talet i register C till D (instruktionen 5FH). Latchen (en latch är en sammankopplingsgrind som sluter eller öppnar) i figur 4 är aktiv vid 0 volt. När kombinationen är rätt aktiveras latchen och grindarna går fast. Data kopieras nu till det andra registret. Dessa instruktioner kunde logiskt motsvara en tilldelning A=B; eller C=D; i programmeringsspråket C under förutsättning att variabel A, B, C och D motsvarar processorns inre register A, B, C och D respektive. Synk. (synkroniserings-) logiken finns till för att alla 8 grindarna i denna latch samtidigt skall sluta eller öppna).  Översättning av de instruktioner som ett program består av till processorns hexadecimala kod (maskinkod) tar lång tid. Detta sköts av kompilatorer (översättare). Programmeraren kan nu programmera processorn med ett programmeringsspråk som har annan abstraktionsnivå.   Det finns ett stort urval av språk som t.ex. C, APL, JAVA, PLM och Assembler. Genom att programmera i en mera abstrakt språk kan en annan programmerare snabbare få en bild av den första programmerarens syfte med programmet.   Assembler är ett snabbt språk medan t.ex. JAVA (interpreterande (översättande)) är långsamt.  Assembler-koden är det närmaste man kan komma maskinkod (processorns “modersmål”). Under assembler-programmering lär programmeraren känna processorns inre mera ingående.  
3 INTELS PROCESSOR 8031 

Intels processor har relativt goda egenskaper som processor. Denna processor hör egentligen till en familj av andra "likadana" processorer. Man kan dela in några av medlemmarna enligt tabell 1.    
            Tabell 1. Här uppräknas några av de till 8031-/8051-familjen hörande processorerna [1, s. 5-4] 

     Processor   Intern-              Intern- Antal     Interrupt-      ROM-minne  RAM-minne     timer     vektorer     --------------------------------------------------------------------------------        8052AH       8K    256                  3              6          8051AH       4K    128                  2              5       8051            4K    128                  2              5           8032AH     inget     256        3              6          8031AH     inget      128     2              5          8031          inget       128      2              5           8751H       4K    128       2              5      
3.1 BLOCKEN INNE I PROCESSORN  

För att göra en processor intressant för användaren har Intel minskat på antalet delar i ett inbyggt system, gett möjlighet till ett mindre kretskort, genom att 8031 har integrerat moduler i ett chip.  
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Figur 5. Här beskrivs 8051-processorn som i stort har samma uppbyggnad som 8031 [2, s. 43]. 
 I figur 5 finns Interrupt Control-modulen med två yttre avbrottsingångar ovanifrån. Interrupt Control-modulen står nedåt i kontakt med CPU via den interna bussen. I 8031 processorn finns inget inre ROM-minne. Ett inre RAM-minne med 128 byte finns. Detta är kopplat till de övriga modulerna via den interna bussen.   Uppe till höger finns timer-modulen med 2 interna timers. Dessa har counter- (räknar-) ingångar och står i kontakt till de övriga modulerna via den inre bussen. Nere till höger finns seriemodulen med en seriell full duplex seriell kanal som även den är kopplad till den inre bussen.   Nästa modul till vänster är in- och utportarna som processorn använder som adress- och datalinjer, delar av seriella portens funktioner samt som genomgång till den inre bussen. För att synkronisera samman den inre bussen till den yttre data- och adressbussen finns Bus Control-modulen. Processorn har en egen inbyggd klockgenerator som externt ansluts till två kondensatorer och en kristall. Ovan denna återfinns CPU som bl.a. sköter instruktionsavkodningen. Denna är även ansluten till den inre bussen samt oscillator och Interrupt Control-modulen.   

3.2 INRE RAM-MINNE (NEDRE DELEN) 
Processorn har ett inre RAM-minne på 128 byte dit man kan adressera med direkt eller indirekt adressering. Dessa adresser är från 00H - 7FH. Vissa delar av detta RAM-minne används som banker, bitram och en stack.  Bitram finns placerad från adressen 20H med längden 16 byte i RAM-minnet. I bitram kan man deklarera på bitnivå. Här ryms 128 bitar.   Stacken använder processorn om en underrutin anropas. Processorn lagrar i detta område adressen varifrån den hoppat då den går in i subrutinen. Genom att vid subrutinens slut igen ladda stackens innehåll kommer processorn att fortsätta vid den punkt där subrutinens anrop gjordes.           
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Bild 1. Här visas hur det interna minnet i processorn är uppbyggt [1, s. 6-8]. 
      __________________________________________________________________ 00 |                               0                        | 07       |______________________________________________| 08 |                                  1                              | 0F    REGISTER      |______________________________________________ |         BANKER 10 |                                 2                              | 17      |______________________________________________ |  18 |                                3                              | 1F      |______________________________________________ |___________________ 20 | 0 ...                                                                         | 27    BIT ADRESSER-      |______________________________________________ |         BAR AREA 28 |                                                                                   ... 7F | 2F        |______________________________________________ |___________________ 30 |                                                                                | 37      |______________________________________________ |        38 |                                                                                | 3F      |______________________________________________ |     40 |                                                        | 47         |______________________________________________ |        48 |                                    | 4F      |______________________________________________ |        50 |                                                        | 57  SEGMENT FÖR       |______________________________________________ |       T.EX. VARIABLER 58 |                                                        | 5F        |______________________________________________ |        60 |                                                        | 67      |______________________________________________ |        68 |                                                        | 6F      |______________________________________________ |        70 |                                                        | 77      |______________________________________________ |        78 |                                                        | 7F      |______________________________________________|        <----------------------------- 8 BYTE BRED -------------------------> 
 Bild 1 visar hur det interna RAM-minnet är indelat i registerbanker, bitadresserbar area och segment för t.ex. variabler. 
 

3.3 INRE RAM-MINNE OCH REGISTER (ÖVRE DELEN) 
Den övre delen av RAM-minnet på 128 byte (finns på adresserna 80H - FFH) används för processorns register (tabell 2).  

                 Tabell 2. Här visas processorns register som finns i det inre RAM-minnet [3, s. 1-12] 
        Register   Adr.       Registrens namn          =================================================         - ACC      (0E0H)      Ackumulator         - B        (0F0H)      B register         - PSW      (0D0H)      Program Status Word         - SP       (81H)       Stack Pekare         - DPTR     (83H,82H)   16-bits Data Pekare  (kan även nås som (DPH, DPL))          - P0       (80H)      Port 0         - P1       (90H)       Port 1         - P2       (0A0H)      Port 2         - P3       (0B0H)      Port 3           - IP       (0B8H)      Interrupt Prioritets kontroll register         - IE       (0A8H)      Tillåtna-Interrupt register           - TMOD     (89H)       Mode-register för timers/räknare         - TCON     (88H)       Control-register för timers/räknare         - TH0      (8CH)       Timer/räknare 0:s övre byte         - TL0      (8AH)       Timer/räknare 0:s lägre byte         - TH1      (8DH)       Timer/räknare 1:s övre byte         - TL1      (8BH)       Timer/räknare 1:s lägre byte          - SCON     (98H)       Seriella Kanalens kontrollregister         - SBUF     (99H)       Seriella Kanalens in/ut buffert          - PCON     (87H)       Power-Kontroll register 
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Register ACC (ACCumulatorn) är det register som i det flesta instruktioner används som referens-, käll- eller slutregister.  Register B (B-register) är avsett för processorn då en division eller multiplikation utförs. Register PSW (Program Status Word) innehåller bl.a. information om de matematiska resultaten efter en operation samt bankernas användning. Register SP (Stack Pointer) är pekare till stacken vilken är mellanlagringsplats för processorn vid subrutiner och avbrott. Register DPTR (Data Pointer) är en pekare som finns för att man bl.a. skall kunna läsa ett yttre RAM-minne.   Registret IP (Interrupt Priority) innehåller prioritet för olika avbrott. En 1:a för ett respektive interrupt resulterar i att detta avbrott står högre i prioritet än det som initierats med 0.  Registret IE (Interrupt Enable) bestämmer vilket avbrott som tillåts eller ej.   Registret TMOD (Timer MODe) bestämmer klockornas (timer 0 och 1) moder t.ex. hur dessa räknar. Register TCON (Timer CONrol) innehåller klockornas gå-/ståläge. Register TH0 innehåller den övre delen (byte:n, 8 bitar) av det word (16 bitars värde), som timer 0 räknar upp under varje period. TL0 register innehåller den lägre delen av det word (byte:n, 8 bitar) som timer 0 räknar upp under varje period. Register TH1 innehåller den övre delen av det word (byte:n, 8 bitar) som timer 1 räknar upp under varje period. TL1-registret innehåller den lägre delen av det word (byte:n, 8 bitar) som timer 1 räknar upp under varje period.   Registret SCON (Serial channel CONtrol) kontrollerar den seriella kanalen med olika mode-inställningar.  Register SBUF (Serial channel BUFf) är det register data överförs till/från då processorn sänder ut/tar emot på den seriella kanalen. Register PCON (Power CONtrol) innehåller information om processorns generella arbetssätt.   
3.4 YTTRE RAM-MINNE 

Man kan utöka minnet genom att använda ett yttre RAM-minne. Detta sträcker sig från adresserna 0000H - 0FFFFH [1, s. 6-5]. För att nå yttre RAM-minnet används registren DPTR, Ri och speciella instruktioner.    
3.5 INSTRUKTIONERNAS EXEKVERINGSTID 

Typisk kristallfrekvens hos ett 8031-system är 12 MHz. En maskincykel består av 12 oscillator-perioder. Processorn hämtar under första delen instruktionen och under den andra delen exekveras denna. De flesta instruktioner utförs under 1 cykel. DIV och MUL instruktionerna fodrar dock 4 cykler [2, s. 124].   
3.6 PORTSTRUKTUREN 

De fyra portarna (P1 - P4) är dubbelriktade (bidirektionella) [4, s. 4]. Inne i processorn finns 4 skilda latchar som sköter om kontakten mot den yttre världen. Output-bufferten för portarna 0 och 2 samt input- bufferten för port 0 används för kontakt till yttre minne. Port 3 är en flerfunktionell port [1, s. 7-6]. Port 3 delar bl.a. på signalerna för yttre avbrottslinjer och seriekanalens RxD- och TxD-linjer.    
3.7 INTERRUPT 

Vid interrupt (avbrott) avbryts processorn i sin ordinarie exekvering. Då utför processorn speciella procedurer. Processorn har 5 ordinarie avbrottskällor till förfogande. Egentligen är också reset-signalens aktivering (processorn återstartas) ett avbrott.  



 14 

   Tabell 3. Denna tabell visar avbrottsvektorernas placering i kodminnet [2, s. 74]. 
_____________________________________________________________________                |                        |        Avbrottskälla  | Läge i avbrottstabellen  |        Notering _______________ |______________________ |_____________________________    RESET      |      (0000 H)        |    [3, s. 1-16]    IE0         |      (0003 H)        |      (Yttre interrupt 0)    TF0        |      (000B H)        |     (Timer interrupt 0)    IE1         |      (0013 H)        |      (Yttre interrupt 1)    TF1         |      (001B H)        |      (Timer interrupt 1)    RI + TI     |      (0023 H)        |      (Seriella kanalen) _______________ |______________________ |_____________________________   När avbrott detekteras måste processorn ge service åt avbrottskällan. Denna källa kan t.ex. vara en timer. Processorn hämtar då startadressen för avbrottet (var den skall starta exekveringen vid avbrottsförfrågan) från avbrottstabellen (tabell 3).  Avbrottstabellen måste finnas på en speciell plats i minnet.  

3.8 TIMER/ COUNTER ENHETEN  
En timer är en klocka som processorn stegar fram vid varje klockcykel. En counter fungerar däremot som en räknare. Processorn har till sitt förfogande 2 timers/ counters. Dessa har 2 st. 16-bits register. En timer kan konfigureras antingen som timer eller counter.   Vid timer-konfiguration ökas timer-registren med 1 för varje maskincykel vilket betyder att timer-registren ökas med 1 var 12:e oscillatorperiod. Vid counter-konfiguration ökas timer-registren med 1 för varje 1 till 0 puls på timer-ingångarna. Det tar 2 maskincykler för processorn att registrera en 1-0 puls vilket betyder att maximal räknarhastighet inte kan överskrida 1/24 av oscillatorns frekvens.  

3.9 TIMER/ COUNTER CONFIGURATIONEN 
Vi kan konfigurera timern/countern i 4 olika moder.  Vid mode 0 är timer-registret (värdet som räknas) 13 bitar brett. Timern räknar upp detta och när registret slår över till 0 sätts processorns TF1-flaggan (enbart timer 1) till 1. Detta mode används användas t.ex. för kontroll av pulsvidder.  Vid mode 1 är timer-registrets bredd 16-bitar.                          Vid mode 2 får timer 8-bits automatisk återladdningsegenskap. Det betyder att då timer-registret TL1 (timer 1) slår över till 0, vid uppräkningen, sätts TF1-flaggan till 1 och värdet i TH1 återladdas in till TL1-registret.   

3.10 SERIEKANALEN  
Processorns seriella kanal är fullduplex. Processorn kan samtidigt sända och ta emot ett tecken via RxD- och TxD-linjerna. Efter att en skrivning av ett tecken in till SBUF-registret utförts startar processorn automatiskt utsändningen av detta tecken på TxD-linjen.   Den seriella kanalen kan jobba i 4 olika moder. Vid mode 0 sänds och tas data emot på RxD-pinnen. TxD-pinnen sänder klockpulser till den yttre enheten när RxD-pinnen har eller skall ha rätt nivå. Vid mode 1 sänds tecknet ut på TxD-pinnen och tas emot på RxD-pinnen.   Vid mode 2 sänds data ut seriellt på TxD-pinnen och tas emot på RxD-pinnen. I detta mode sänds dock 11 stycken bitar, 1 startbit, 8 databitar, 1 programmerbar 9:e bit och sist 1 stoppbit. Vid utsändning kan bit 9 programmeras till antingen 0 eller 1. Vid mottagning går bit 9 till en speciell bit (RB8) i SCON-registret. I mode 3 är kanalens funktioner lika som mode 2 men vi erhåller varierbar hastighet på porten.  
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3.11 EXEMPEL PÅ TILLÄMPNING MED SERIEKANALEN  
Vid mode 2 och 3 kan ett system med flera 8031-processorer sammankopplas. Dessa kopplas till samma RxD- eller TxD-linjer. I kapitel 3.10 omnämns bit 9 som sätts in till bit RB8 i SCON-registret. Genom att i SCON-registret sätta flaggan SM2 till 1 fås en avbrottsförfrågan då bit RB8 sätts till 1.  När Master (huvud-) processorn sänder ett meddelande till en slav sänder Master först en adressbyte som identifierar den processor som meddelandet adresserar. Detta tecken skiljs åt från andra tecken genom att detta har bit 9 satt till 1. Om SM2-flaggan är ställd 1 kommer detta att medföra avbrott i alla slavprocessorer.  Slavprocessorerna kontrollerar nu om just de är adresserade genom att undersöka det första mottagna tecknets tal. Den som är adresserad sätter SM2-flaggan till 0 och startar att förbereda sig på data som inkommer på den seriella kanalen. De andra slavarna i nätet lämnar sina SM2-bitar till 1 och fortsätter sin ordinarie exekvering. 
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4 MOTOROLAS MC68340 PROCESSOR  
Motorolas processor MC68340 har högre arbetsprestanda än Intels 8031. Den innehåller en 32-bits integrerad CPU-kärna, DMA, flera timers och andra undermoduler infogade i en och samma krets. CPU-kärnan ger en 32-bits CISC-processors (Complex Instruction Set Computer) prestanda till ett lägre pris med ett 16-bits minnessystem. Den maximala arbetsfrekvensen är 16,78 eller 25,16 MHz [5, s. 1-2].  

4.1 BLOCKEN INNE I PROCESSORN 
För att göra processorns prestanda så höga som möjligt och minska på antalet delar runt om den, minska kretskortets storlek och hela systemets kostnad, har MC68340 integrerat intelligenta yttre moduler i ett och samma chip.    

                             Figur 6. Här beskrivs modulerna i MC68340 [6, s. 1-1]. 
 Längst till vänster i figur 6 finns SIM som innehåller System Protection-, Chip-select- och Wait- state-, Clock Syntheziser-, External Bus Interface-, Bus Arbitrator- och IEEE Test-submodulerna. SIM innehar bl.a. submoduler för 4 programmerbara chip-select signaler, mjukvaruvakthund (Watch Dog), dubbelbussfels och bus-timeout monitor. SIM står i kontakt med dom andra modulerna via den inre bussen (Intermodule Bus).   Nästa till höger är CPU32 som är en 32 bits processor ur MC68000-familjens CPU-lager. CPU32 står i kontakt med dom andra modulerna via Intermodule Bus. Till höger om CPU32 finns den seriella modulen som innehåller två seriella kanaler. Denna står i kontakt med dom andra modulerna via Intermodule Bus.    Nere till höger återfinns timer-modulen med 2 flermode 16-bits timers. Denna står i kontakt med dom andra modulerna via Intermodule Bus. DMA-modulen har två kanaler för snabba minnesöverföringar. Även denna står i kontakt med dom andra modulerna via Intermodule Bus.   
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4.2 CPU32 
CPU32 övervakar systemfunktioner, gör beslut, manipulerar data och gör direkta I/O:s (In/Out). Ett speciell mode erbjuder processoremulering under systemtest. CPU32 erbjuder egenskaper hos en centralprocessorenhet till de omkringliggande intelligenta enheterna inne i ett chip. CPU32 är nedåtkompatibel med 68000- och 68010-processorerna [5, s. 5-11].   Ytterligare finns stöd för virtuellt minne och 32-bits matematiska operationer. Effektiva adresseringsmode erbjuder kompatibilitet med redan existerande programvara och ökar processorns prestanda med olika högnivåkompilatorer.  

4.3 SIM 
System Integration Module (SIM) erbjuder konfigurationskontroll vid systeminitiering, handhar bussarnas arbetssätt och ett interface till yttre enheter. SIM innehåller systemskydd och tillåter mjukvarukontroll av klockhastigheten. Fyra chip-select signaler och avbrottslinjer finns integrerade i SIM.   SIM ombesörjer yttre buss-interface för både CPU32 och DMA. SIM eliminerar mycket kretskortslogik som vanligen dras mellan processorn, yttre enheter och minnen. SIM ombesörjer programmerbara inre submoduler (undermoduler) för att utföra adressavkodningen och chip-select generering, wait-state generering, avbrottshantering, kontroll över klockgenerator, vakthundsfunktion samt yttre diskreta IN/OUT (digitala)-linjer. 
 SIM består av fem submoduler, System Configuration and Protection module (sköter system-, uppstart- och skyddsfunktioner samt initiering och konfiguration i processorn), Bus Arbitration module (sköter om bussdrivningen och -styrningen mellan de inre och de yttre delarna av processorn),  Clock Synthesizer module (sköter synkronisering med systemklocka), Chip-select module (sköter initieringen och styrningen av chip-select signalerna), External Bus Interface module (sköter yttre bussens funktion), Bus Arbitration module (sköter om bussykronisering externt) och IEEE 1149.1 Test Access Port module (modulen erbjuder testmöjligheter med hjälp av boundary scan).    4.3.1 KLOCKGENERATORN, AVBROTTSHANTERINGEN OCH DISKRETA I/O-LINJER 
Klockgeneratorn genererar klocksignaler som används som referens till alla interna operationer. Det finns klockutgång som kan användas av yttre enheter. Fyra till sju stycken ingångssignaler finns för att sköta yttre avbrott, en ingång för varje prioritet. Sju olika utgångar kan indikera prioriteten hos det avbrott som processorn ger service åt. Sammanlagt kan 16 linjer programmeras som diskreta in- eller utlinjer. Ytterligare kan andra modulers linjer användas som allmänna in- eller/och utsignaler.   4.3.2 CHIP-SELECT SIGNALERNA 
Fyra programmerbara chip-select signaler och utgångar finns för att komma åt yttre minne och andra kretsar kring processorn.   Den programmerbara chip-select submodulen är försedd med fyra chip-select signaler som kan göras tillgängliga för användning mot yttre kretsar när dessa adresseras. Varje chip-select signal har ett basregister och ett adressmaskregister som innehåller programmerbara karakteristiska för just den chip-select signalen. Här kan även chip-select signalerna förlängas genom att insätta wait-state.    Minnesblockenas storlek kan programmeras från 256 byte ända upp till 4 Gbyte (4000 Mbyte) adresserat område. Accessen (åtkomsten) till minnesblocken kan förväljas för antingen 8- eller 16-bits dataåtkomst.    
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4.3.3 EBI 
Yttre buss-interfacet (EBI) handhar överföring av information mellan den interna CPU:n och minnena, yttre kretsar eller andra element i yttre adressrymden. Yttre bussen är försedd med 32 adresslinjer och 16 datalinjer. Databussen tillåter dynamisk storlek, 8- eller 16-bits dataåtkomst. EBI innehar ett 4 signalers brett handskaknings-interface.   Generering av power-on Reset finns tillgänglig i SIM. Buss-monitorn försäkrar att systemet inte hakar upp sig om ingen respons fås från minnet eller rättighet saknas för minnet. Denna kan även återställa (ge reset åt) processorn vid ett allvarligt bussfel.   4.3.4 JTAG/TESTPORT 
För att utföra systemdiagnostik har processorn en användartillgänglig testlogik som är helt kompatibel med IEEE 1149.1 standard för scan test, JTAG (Joint Test Action Group) [5, s. 9-1]. Via denna port kan programmeraren stanna, start, läsa register eller på annat sätt kontrollera processorn.    

4.4 DMA-MODULEN 
DMA-modulen i processorn innehåller två självständiga programmerbara DMA-kanaler. Dessa båda innehar enkel- eller dubbeladressering vid överföring.  DMA-kontrollern är 32-bitar och flyttar datablock mellan interna moduler, yttre moduler eller minnen utan inblandning av processorkärnan. Varje kanal har egna request- (fråge-), kvittens- och gjort-(done-) signaler. Båda kanalerna kan operera i single-adress mode eller dual-adress mode. DMA-enheten ger möjlighet till överföring av bytes, words och longwords.    4.4.1 DMA-KANALENS EGENSKAPER 
DMA-kanalerna kan arbeta i flera moder. I dual-adress mode stöder kanalerna 32-bits adress- och 16-bits dataöverföring. I single-adress mode stöder kanalerna 32-bits adress- och 32-bits dataöverföring. DMA-enheterna innehar 2 stycken 32-bits överföringsräknare och 4 stycken adresspekare som kan inkrementeras eller hållas lika.   Den enhet som gör DMA-förfrågan antingen sänder eller tar emot data från aktuell adress. I dual-adress mode sker två dataöverföringar dels en överföring från källenheten och en till målenheten. I dual-adress mode är operanderna packade (word till byte) eller opackade, beroende på adressen och portens databredd.  DMA-kanalen kan överföra data med en hastighet på cirka 50 Mbyte/sekund i single-adress mode och cirka 12,5 Mbyte/sekund i dual-adress mode [5, s. 1-7].  

4.5 SERIELLA MODULEN 
Seriella modulen i processorn innehåller två seriella höghastighetskanaler samt möjlighet för kommunikation med synkrona eller/och asynkrona protokoll. MC68340 innehåller en tvåkanalig full-duplex USART (Universial Serial Asyncron/syncron Receiver Transmitter) med inbyggd baudgenerator.  Seriella modulen är en dubbel universial asynkron/synkron mottagare/sändare som är kopplad direkt till CPU32 via den interna bussen i processorn.   Den seriella modulen erbjuder intern kanalkontrollogik, avbrottskontrollogik och logik för ett yttre och ett inre signal-interface.  
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 4.5.1 DE SERIELLA KANALERNAS EGENSKAPER  
Den seriella kanalen är användarkompatibel med MC2681 [5, s. 1-7]. Kanalen har en maximal dataöverföringshastighet på 3 Mbps eller 188 Kbps. Kanalerna har 4 byte buffertförsedd mottagare, 2 byte buffertförsedd sändare och självständigt programmerbar baudhastighet per mottagare/ sändare, programmerbart dataformat (5 till 8 databitar plus paritetsbit, jämn, ojämn, ingen eller force-paritet och med programmerbar(a) 1, 1 1/2 eller 2 stoppbit(ar)).  Ytterligare finns programmerbara moder som normal fullduplex, automatiskt eko och local loopback, automatiskt wake-up mode för multidrop tillämpningar (kanalen väcks när tecken mottagits), maskbara interruptstatus samt paritets, frame- och overrun-error detect, false startbit detect, line-break-detect och -generering, detect av break-signal i mitten av tecken, start/end och break-signal avbrottsstatus.   Kommunikationskanalerna är försedd med mottagare och sändare som använder operationsfrekvensen från en självständig generator för baudhastigheten eller en yttre klocksignal.   

4.6 TIMERMODULEN 
Processorn innehåller två identiska timers och kan kopplas externt (ytterom) i kaskad (efter varandra, i serie).   Dessa kan generera vågformer, mäta signaler, generera realtid, DRAM-refresh pulser (pulserna behövs för att kvarhålla DRAM:ens innehåll), räkna skeenden mm. Varje timer kan konfigureras som en counter eller timer. Varje timermodul står i direkt kontakt med CPU32 via IMB.   Timermodulerna innehar egenskaper som intern kontrollogik, avbrottskontrollogik, yttre och inre signalinterface, 8-bits/16-bits förräknare (via yttre kaskadkoppling uppnås en räknarvidd på 48 bitar).    4.6.1 OLIKA TILLÄMPNINGAR 
En timer kan användas för att generera exakta tidsbestämda händelseförlopp som är oberoende av tidsfel som den realtidsprogrammerade processorn kan vara beroende av, funktioner med 8-bits nedräknare för prescaler, 16-bits nedräknare för prescaler och timeout logik, räkning av avbrott, mätning av period- och pulslängder jämförelse av utsignaler.   
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5 INTELS 80C186 PROCESSOR  

Intels processor 80C186 är en högintegrerad 16-bits processor. Denna innehåller stöd för DRAM-refresh, power-save, direkt interface för numerisk co-processor. Processorn finns i 20 MHz, 16 MHz, 12,5 MHz och 10 MHz:s versioner [7, s. 51].   
5.1 BLOCKEN INNE I PROCESSORN  

Blocken i processorn delas upp i en CPU (utökad 80C86-/80C88-processorarkitektur), en klockgenerator, två stycken självständiga DMA-kanaler och en programmerbar interruptkontroller för de olika avbrottskällorna, 3 programmerbara 16-bits timers, enhet för att programmera minnes- och chip-select logic, en programmerbar wait-state generator, power-safe mode och system-level testing support.  

                      Figur 7. Här beskivs de viktigaste blocken i 80C186 [8, s. 1]. 
 I figur 7 längst uppe till vänster finns Clock Generator modulen som är förbunden med en kristall. Denna genererar och sköter om systemets klockpulser. Denna modul är förbunden med den interna bussen inne i processorn (Internal Bus).  Nästa modul till höger som är den utökade 80C86/88 CPU:n. Här avkodas bl.a. instruktionerna och här finns CPU-registren. CPU står i kontakt med dom andra modulerna via Internal Bus.  Nästa, till höger, är den programmerbara avbrottskontrollern. Denna sköter avbrottsförfrågningar från yttre eller inre källor. Denna står i kontakt med dom andra modulerna via Internal Bus. Nästa, till höger, är timer-modulen som innehar tre programmerbara timers. Denna kan vid jämna mellanrum generera avbrott till processorn. Även denna står i kontakt med dom andra modulerna via Internal Bus.   Längst nere till höger finns DMA-modulen innehållande två oberoende DMA-kanaler. Dessa finns för att snabbt att kunna överföra (utan hjälp av CPU) stora datamängder i minnesrymden. Denna står i kontakt med dom andra modulerna via Internal Bus.  
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Nästa, till vänster, är Chip-select Unit som ger möjlighet för programmerbar minnes- och chip-select logik samt programmerbar wait-state generering. Denna står i kontakt med dom andra modulerna via Internal Bus. Längst nere till vänster finns Bus Interface Unit, den lokal busskontroller som sköter synkronisering av många signaler till yttre och inre enheter i ett system. Denna står i kontakt med dom andra modulerna via Internal Bus.  Jag tar inte upp signalernas betydelse i figur 7.  Processorn kan nå en I/O-rymd på 64 Kbyte och 1 Mbyte minne. Det finns också interface för 80187 - den numeriska processorn. Detta är möjligt genom att köra processorn i Enhanced-mode [7, s. 44].   
5.2 DEN UTÖKADE 80C86/88 CPU  

Denna enhet består av de 16 stycken register som programmeraren kan använda under exekvering av olika procedurer eller funktioner. Här finns ALU (Aritmetic Logical Unit - Aritmetiska Logiska Enheten). I denna avkodas instruktionerna. Denna har kopplingar till det numeriska co-processorinterfacet.  Processor är bakåtkompatibel med dess föregångare, 8086- och 8088-processorerna, men har utökats med 10 instruktioner.  
5.3 KLOCKGENERATORN 

Processorn har en klockgenerator för både intern och extern generering av klocksignal. Klockgeneratorn kännetecknas av en kristallgenerator, räknare (som dividerar med 2), synkron och ickesynkron ready-signal ingång och enhet för reset.  Kristalloscillatorn kan användas med en parallellresonanskristall. Frekvensen skall vara dubbelt högre än fodrade frekvens hos processorn. Det finns olika moder att välja. Utgången från kristalloscillatorn kan inte direkt nås från någon utgångssignal.   Klockgeneratorn sköter om att dela oscillatorfrekvensen med 2. Utsignalen CLKOUT genererar svängningsfrekvens till yttre behövande kretsar. Denna kan användas för att styra andra signaler som refererar till klockutgången.  
5.4 BUS-INTERFACE ENHETEN 

Den lokala busskontrollern (Bus Interface Unit) finns till för att kontrollera och synkronisera signalerna och bussen/bussarna inne i processorn. Ytterligare finns tillgång till HOLD/HLDA-signalerna som visar om processorn är som slav under en annan processor eller själv är master.  Denna enhet sköter även om segmentregistrens innehåll. Enheten har en 6 byte lång förhämtningskö för att ta in instruktionerna i förtid. Adress- och databussen är kopplad till denna enhet. Enheten styr dessa vid läsning och skrivning av data och styrning av detta till/från olika adresser. Enheten har en uppsättning av kontrollregister som är kopplad till den interna kontrollbussen.   Insignalerna ARDY och SRDY används i relationer till CLKOUT utsignalen beroende på behoven att  synkronisera yttre kretsar på olika sätt.  
5.5 CHIP-SELECT KONTROLLENHETEN 

Chip-select enheten sköter om styrningen av chip-select signalerna. Ofta används dessa som styrning av olika yttre interface som t.ex. RAM-minne, ROM-minne, seriella interface mm.  Enheten innehåller Register som programmeras olika för de olika Chip-Select signalerna. Dessa signaler fungerar på olika sätt beroende på innehållet i registren. Chip-select signalerna kan förlängas genom att insätta wait-states om yttre enheter så fodrar. 
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5.6 DMA-ENHETEN  
För att flytta stora mängder data från ett minnesområde till ett annat finns DMA-enheten. Denna enhet styrs med några få instruktioner och startar därefter datakopieringen från ett till annat område.  Man initierar enheten genom att ge startadress (varifrån data kopieras), slutadress (vart data kopieras) och (ofta) antalet byte/word eller longword som skall kopieras och om DMA-enheten skall avbryta processorn när dataöverföringen är slutförd.  Processorn har en 20-bits källpekare (sourcepointer), en 20 bits destinationspekare (destinationpointer) och ett 16 bits räknarregister (counter-register) [7, s. 28]. Ytterligare finns kontrollregister för att kunna starta, stoppa och i övrigt styra och konfigurera DMA-kanalen från mjukvaran.    Processorns DMA-kanaler kan delvis styras utifrån. Det finns två DMA-kanaler tillgängliga i processorn.  

5.7 TIMER-ENHETEN  
Det finns 3 timers i processorn. Av dessa timer är 2 st. lika till uppbyggnaden medan den tredje skiljer sig något.   En timer är egentligen en adderare som räknar upp till vissa värden eller ner från vissa värden. När detta skett avbryts processorn och ett timer-avbrott genereras. Timers används för synkrona uppgifter t.ex. att kontrollera realtidsklockans uppdatering – då genom att öka på sekund-, minut- eller timregistren.  Timer 0 och 1 innehåller två max-count register. Man kan skapa avbrott till processorn vid olika långa tider. Till dessa finns kopplade insignaler så att dessa kan styras av eller styra yttre interface. Timer 0 och 1 kan programmeras i flera mode.   Till timer 0 och 1 går en signal från timer 2 [7, s. 32]. Timer 2 har bara ett max-count register. Denna kan fungera som de övrigas master och därmed kan många olika mönster fås från timerenheten. Från timer 2 går också en signal för DMA-request (DMA förfråge- eller väckningssignal) som startar DMA-kanalen vid vissa tider.  Ytterligare finns kontrollregister för att kunna starta, stoppa och i övrigt styra och konfigurera dessa timers utifrån mjukvaran.   

5.8 PROGRAMMABLE INTERRUPT KONTROLLENHETEN  
Enheten sköter om avbrottsförfrågningar från både yttre och inre avbrottskällor, löser frågan om avbrottens prioritet (vilket avbrotts som processorn skall behandla först). Yttre avbrottskällor kan finnas utanför processorn t.ex. en CAN (Controller Area Network) -controller. Inre avbrottskällor är sådana som t.ex. en DMA-kanal.  Det finns ett otal register som sköter om inställning av prioriteten för olika avbrottskällor, register för pending interrupt (avbrott som har gjort förfrågan – men inte ännu fått service), bitar för avbrott som är tillåtna, register för maskerade avbrott, register för avbrott i betjäning mm. De finns ett otal olika moder där avrottskontrollern kan stå som Master [7, s. 34] eller Slave [7, s. 40].  



 23 

6 AVSLUTNING  
Detta arbete visar att valda processorer bär på liknande uppbyggnad av typiska block (moduler/ enheter) som ofta behövs i ett inbyggt system. Dessa behov av block har valts av Intel och Motorola som ett resultat av många års erfarenhet av inbyggda system.  Om processorerna jämförs framkommer att 8031 är en långsam processor med mindre antal funktioner insatta att nyttja för programmeraren. Denna har tillgång till ett mindre inre dataminne, en möjlighet till ett något större yttre data- och kodminne. Processorn saknar DMA och timer-registrens antal gör att denna inte har så mångsidiga egenskaper och omfattande funktionalitet. Dock är den lätt att få tag i på processormarknaden.  Motorolas MC68340 processor är en snabb processor jämfört med 8031. Denna har möjlighet till ett yttre stort data- och kodminne. MC68340 innehåller snabba DMA-kanaler samt mycket snabba seriella kanaler. Ytterligare har denna möjlighet för ett system med operativsystem skapa goda kontroller så att inte processer slipper in på operativsystemets privilegier. SIM innehåller mycket goda egenskaper som t.ex. avbrottskontrollen för processorn. Ytterligare inte att förglömma är test-interfacet till processorn.  Intels 80C186 processor är en relativt snabb processor jämfört med 8031. 80C186 innehåller DMA-enhet och processorn har möjlighet till att accessa ett yttre stort data- och kodminnesområde. Denna har också en avbrotts-kontroller tillgänglig för programmeraren. Processorn har dock inte lika bra möjligheter som MC68340 att, för ett system med operativsystem, skapa goda kontroller för att hindra processer slippa in på operativsystemets privilegier. En snabb seriell kanal saknas. Ej heller kan processorn tävla i prestanda med Motorolas processor.   Min slutsats blir att om man inte har höga fordringar på att programmet skall exekveras snabbt och vill konstruera ett relativt billigt system - då ligger Intels processor 8031 bäst till. Vill man ha ett snabbt och dyrare system med höga prestanda vinner Motorolas processor MC68340 klart över de övriga.             
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FÖRKORTNINGAR  
TxD   = Den signal (-pin) som processorn sänder ut på vid seriell trafik. RxD   = Den signal (-pin) som processorn tar emot på vid inkommande seriell trafik. TI       = En regsiter-bit som berättar status för sändningsbufferten, säger om ett tecken har lämnat     dataregistret vid utsändning.  DMA  = Direct Memory Access, enhet som kan kopiera data från ett område till ett annat område. ALU   = Aritmetik Logical Unit, delblock i processorn som bl.a. avkodar instruktionerna. RAM  = Random Access Memory, minnesutrymme för variabler i programmet. CPU  = Central Processor Unit PC = Personal Computer IT = Information Technology  CAN = Controller Area Network  
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NÅGRA ANDRA UTTRYCK OCH DERAS BETYDELSE 
0:a   = I binärt sammanhang betyder detta en 0:a. 1:a                   = I binärt sammanhang betyder detta en 1:a. 0-nivå  (0:a)    = I TTL-sammanhang betyder detta 0 volt vid aktuell punkt. 1-nivå  (1:a)    = I TTL-sammanhang betyder detta 5 volt vid aktuell punkt.  Byte            = En minnescell bestående av 8 bitar i bredd. Bit                   = En 1/8 del av 8 bitar (haxadecimalttal). 
“Bits”  = bitars. Word               = 2 byte. Longword        = 4 byte. Kbyte            = 1024 byte.  Detektera  = Igenkänna. Interrupt          = Avbrott. Synkronisera  = “Göra allt i rätt ordning”. Segment         = (Minnes-) area eller yta. Exekvera       = Utföra instruktioner. Maskinkod    = Varje processors/processorfamiljs eget modersmål. Interface         = Kopplingsväg till enhet/ kopplingsväg som kopplats till processor/ även krets     kopplad till  processor.  Flanktriggad   = Väcker en händelse på basis av ändring i nivån. Nivåtriggad     = Väcker en händelse på basis av nivån.   Buss  = En eller en grupp av kommunikationslinjer för att överföra signaler. Seriell databuss = Ett seriellt sätt att överföra data. Parallell databuss = Ett parallellt sätt att överföra data. Databuss = Buss för överföring av data. Adressbuss = Buss för överföring av adress för data. Kontrollbuss = Parallell/ seriell buss för överföring av kontrollsignaler. CAN  = 1 Mbits (miljoner bitar per sekund) seriell buss använd inom bl.a. bilindustrin.  Chip  = Ofta rektangulär kiselbit inne i kretsen. Wait-state = Vänteläge som adderas till chip-select signalen så att denna förlängs. Detta       så att t.ex. minnet hinner ställa in sig  enligt databussens innehåll.  Baud  = Bit/ sekund. Mbps  = Megabit per second. Kbps  = Kilobit  per second.  Break-signal = En lång 1:a på TxD eller RxD-linjen. DRAM refresh-puls = Puls åt speciell minnestyp för att detta skall hålla sitt innehåll intakt. Chip-select = Signal till en krets som bestämmer att data ämnat för/från denna krets är     placerat på databussen kopplad till kretsen..  Prescaler = Förräknare  Bidirektionell port  = Dubbelriktad port som inte kan sända och ta emot samtidigt. 8-bits processor = Vid läsning och skrivning till minnet är databussen 8 bitar bred (1 byte). 16-bits processor  = Vid läsning och skrivning till minnet är databussen 16 bitar bred (2 byte). 32-bits processor = Vid läsning och skrivning till minnet är databussen 32 bitar bred (4 byte). Inbyggt system = Inbäddat (embadded) system, system som bara är gjort för en speciell     tillämpning.  CISC-processors = Complex Instruktion Set Computer, processor som med färre komplexa      instruktioner gör mera än med ordinarie instruktionsuppsättning/-typ. 
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 Interpreterande  = Översättande (språk), källkoden i RAM-minnet är inte i maskinkod utan       källkod som måste översättas till maskinkod under programmets exekvering.  Inderekt adressering = Adressering som sker med hjälp av ett index eller pekarregister.´ Direkt Adressering    = Adressering direkt till minnespositionen.  Latch   = (Sammankopplings-)register, låskrets, sammankopplingsgrind men även     enkelt register som kan användas för att mellanlagra data.  KN-arbete  = Uppsats som kan godkännas som KN-arbete (Kandidat i Naturvetenskaper)       vilket är pro gradu-avhandlingen som är examensarbete för FM-examen     [11, s. 1].  Integrated Circuit = Integrerad krets 


