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Een van de vele mogelijkheden die een computer biedt, is het besturen van allerlei er 
aangeknoopte electronica en/of mechanica. Hiervoor is altijd minimaal een zo geheten 
I/O (Input/Output) poort nodig, die als schakel tussen de microproces sor en de 
buitenwereld fungeert. 
 
De SV.328 heeft er een aantal, terwijl twee daarvan via de joystick poorten naar 
buiten uitgevoerd, en derhalve geheel vrij te gebruiken zijn. Per joystickpoort hebben 
we de beschikking over 7 ingangen, of 3 ingangen en 4 uitgangen. Aangezien er 
toepassingen te bedenken zijn die meer in /uitgangen verlangen, heb ik een 
programma geschreven dat deze poorten op een andere manier gebruikt. 
Als ingang, of uitgang, gebruiken we de joystickpoort op deze wijze niet direct, maar 
de in/uitgangen van enkele extra aan te sluiten speciale onderdelen, te weten: 
schuifregisters. 
 
De gebruikte types hebben per IC 8 uitgangen of 8 ingangen en 3 
besturingsaansluitingen die met de joystickpoort verbonden moeten worden." Het 
voordeel hiervan is, dat wanneer er bijvoorbeeld 40 uitgangen nodig zijn, er vijf 
uitgangsschuifregisters achter elkaar geknoopt kunnen worden, terwijl er nog steeds 
maar 3 verbindingen met de joystickpoort zijn. 
 
Het programma stuurt de gegevens in serie naar de schuifregisters en aan de 
in/uitgangen van die registers staan die signalen parallel tot onze beschikking. 
De kracht van dit programma is, dat het vanzelf een aantal bits uit het geheugen naar 
de schuifregisters of bits van de schuifregisters naar het geheugen brengt. Dit gebeurt 
automatisch, 50 keer per seconde, zonder dat u daarvoor de opdracht geeft (via de 
VDP interrupt). 
Nadat u de initialisatieprocedure gevolgd hebt (lees de REM regels van het 
input/output programma), kunt u in BASIC uw besturings procedures schrijven en 
wanneer u in het programma bijv. L=l stelt, gaat er een lampje branden (zonder zelf 
OUT instructies te moeten geven). Of u drukt op een knop en op dat moment wordt de 
variabele S gelijk aan l. 
Aan de in- en uitgangen van de schuifregisters moet u zelf nog de nodige electronica 
hangen. 
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