
Brázda Pavel 

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 31. prosince 2004 12:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Hodně zdraví a nápadů do nového roku !

25.10.2009

Nase "osmistovky" celkem bez povšimnutí oslavily letos dvacáté narozeniny. 

Tak ať nám alespoň ještě dalších dvacet let přinášejí stejnou zábavu a potěšení, jako v těch 
uplynulých letech. 

ať se vám v novém roce daří ! 

  

Pavel Železo 

 
---  
No virus found in this incoming message. 
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Brázda Pavel 

Od: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz) [lucky62@szm.sk]
Odesláno: 24. listopadu 2004 19:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: 16bit IDE?
Přílohy: PB240004.JPG

25.10.2009

Zdravím, 
  
V akom štádiu je vývoj 16bit IDE controllera? Mal by som záujem o nejaký exemplár. 
Totiž mám v šuplíku 2,5" HDD IBM 800MB a chcel by som ho pripojiť k SHARPu. 
  
Mal by som záujem o nejaký exemplár, ktorý vojde do spodného slotu SHARPa. 
Najlepšie v kombinácii s RD. (Diskutovalo sa o nejakej super combo doske... ) 
  
Výmenou ponúkam FDC a RD (viď foto). 
FDC je osadený obvodom WD2797 a pokusne je k nemu dobastlené 8bit IDE s obvodom 3205. (Možné 
dať preč.) 
RD je zálohovateľný, kompatibilný s originálom, funguje tiež ako SRAM, osadený na 256K. 
Možnosť osadiť na 1MB (výmenou chipov a prepájkovaním 3 drátových prepojok). 
  
Ako je to so softvérom k 16bit IDE? Funguje NIPOS? Má niekto zdrojáky? 
Nemal som čas sledovať konferenciu... 
  
  
Lucky. 
  
  

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 13. prosince 2004 9:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: LCD pro Sharpa
Přílohy: LCD.JPG

25.10.2009

Na Pandoře - diskusní skupina Speccy, se v poslední měsíc řeší problematika připojení LCD 
monitoru ke Spectru. 

http://www.bit-tech.net/article/136/2 
http://starfox.ucc.asn.au/carcomp/serio_lcd.htm 
http://cygnus.speccy.cz/popis_psone.php 

Jedná se o malý LCD monitor od herní konzole Playstation One od Sony (uhlopříčka 127mm). 
LCD jsem si pořídil (nákupní cena je cca. 1400,- Kč) v pátek a už v sobotu chodil se Speccy. (V 
podstatě stačí propojit vodiče RGB, zem a přivést 5V jako spínací napětí). 

Po doplnění LCD monitoru o jednoduchý obvod, který složí Hsync. a Vsync. na Composite 
Sync. viz. 
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2rgbs.html 
funguje LCD docela dobře i se Sharpem. 
Nutno dodat, že jen v režimu 40 znaků na řádku, režim 80 znaků je špatně čitelný. 
Je zajímavé, že zobrazní ze Spectra je subjektivně o něco lepší/ostřejší, než obraz u Sharpa MZ 
800. 
Takže, kdo řešíte problém, jaký TV či monitor ke Sharpu připojit, vyzkoušejte LCD ! 

S pozdravem  
Pavel Železo 
  

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 19. listopadu 2004 15:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Pre pamätníkov ...

25.10.2009

Aha, Sakr...., to jsem se trochu prehmatnul :))) 
  

----- Original Message -----  
From: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, November 19, 2004 3:45 PM 
Subject: RE: Pre pamätníkov ... 
 
NEVIM, NEVIM, Roman Horenovsky (SAKR Soft) 

Ja tam taky vidim Romana, ale to byl prece PROTON SOFTWARE! 
  

---  
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Brázda Pavel 

Od: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz) [lucky62@szm.sk]
Odesláno: 19. listopadu 2004 17:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Pre pamätníkov ...

25.10.2009

áno, áno... 
  
v strede dole je Ota Zemek (MZX Software). 
  
Ďalší...??? 
  
  
  
 

NEVIM, NEVIM, Roman Horenovsky (SAKR Soft) 

Ja tam taky vidim Romana, ale to byl prece PROTON SOFTWARE! 
  

---  

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
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Brázda Pavel 

Od: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) [Martin.Karen@pvt.cz]
Odesláno: 19. listopadu 2004 15:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Pre pamätníkov ...

25.10.2009

NEVIM, NEVIM, Roman Horenovsky (SAKR Soft) 

Ja tam taky vidim Romana, ale to byl prece PROTON SOFTWARE! 
  

---  
No virus found in this incoming message. 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 19. listopadu 2004 15:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Pre pamätníkov ...

25.10.2009

No zkusim hadat - je to Lipno 92 :) Pocinaje horni radou z leva do prava: 
  
NEVIM, NEVIM, Roman Horenovsky (SAKR Soft) 
  
Karel Tvrdik ( Night star), Roman Dolejsi (RDOS),  Vlasta Vesely (Trips), Tibor Varga (TV soft) 
  
Roman Jirovec (Meo soft), Otto Zemek (MZX), Jan Kostial (Lucky soft) 
  
  
  

----- Original Message -----  
From: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, November 19, 2004 3:14 PM 
Subject: Pre pamätníkov ... 
 
Nazdar všetci. 
  
Zasielam jedno foto, schválne uhádnete niekto, 
kto je na ňom a kedy to bolo urobené ... ? 
  
Lucky. 
  

---  
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Brázda Pavel 

Od: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz) [lucky62@szm.sk]
Odesláno: 19. listopadu 2004 15:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Pre pamätníkov ...
Přílohy: Image001.jpg

25.10.2009

Nazdar všetci. 
  
Zasielam jedno foto, schválne uhádnete niekto, 
kto je na ňom a kedy to bolo urobené ... ? 
  
Lucky. 
  

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 18. listopadu 2004 17:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Radic floppy s 37C65

25.10.2009

Dodelal a otestoval jsem radic floppy s WD37C65. Chtel jsem se zeptat ma vubec cenu delat 
dokumentaci - zajima to nekoho? 

D. 

---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 9. listopadu 2004 15:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Konverze RGB ze Sharpa na VGA

25.10.2009

Zdenku muzes mi prosim poslat najakou identifikaci mista, od kud bych vytahl 17,734475 MHz 
ze SHARPA pro testovani? Psal jsi ze jsi ji tahal pro ten prevodnik. Dik. 

D. 

---  
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 10. listopadu 2004 8:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Konverze RGB ze Sharpa na VGA
Přílohy: xout.jpg

25.10.2009

Jasne, tady to je - je to primo vystup z krystalu.... 
  
Z. 

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 09, 2004 3:03 PM 
Subject: Re: Konverze RGB ze Sharpa na VGA 
 
Zdenku muzes mi prosim poslat najakou identifikaci mista, od kud bych vytahl 17,734475 
MHz ze SHARPA pro testovani? Psal jsi ze jsi ji tahal pro ten prevodnik. Dik. 

D. 

---  

---  
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 9. listopadu 2004 9:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Konverze RGB ze Sharpa na VGA

25.10.2009

Clovece Davide Tobe to docela pali - takova vec me jeste nenapadla, a to uz jsem se s konverzi PAL-
VGA neco natrapil... Myslim ze s trochou dobre vule by tohle slo docela slusne realizovat, samozrejmne 
bychom museli ozelet border. Jinak ted mi tento navrh pripomnel moje prvni pokusy o pripojeni VGA k MZ 
- s pomoci obvodu (snad se nepletu) 74123 jsem na zaklade RC konstanty do HSYNC signalu vkladal 
impulsy mezi ty stavajici tak, ze se kmitocet HSYNC zdvojnasobil - vysledkem pak bylo 
zasynchronizovani obrazu na monitoru, ovsem na sudych radcich byla leva polovina obrazu a na sudych 
zase prava polovina. Zatemnenim borderu a upravou synchronizace by se ale fakt dalo docilit kyzeneho 
cile... 
  
Z. 

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, November 08, 2004 6:34 PM 
Subject: Re: Re: Re: Konverze RGB ze Sharpa na VGA 
 
Jen me ted napadla takova blbost co zkusit udelat takovy casovaci obvod. Kdyz bude probihat 
640bodu aktivniho zobrazeni (bez borderu) bude aktivni signal VGA. Bordery a Hsync bude 
druhy cerny radek na VGA. Vim, ze ty dva radky casove nesedi, ale mozna by se s tim monitor 
porovnal. Stacilo by udelat jen casovani signalu Hsync a neco co zatemni rgb pri druhem 
radku. 

D. 

---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 9. listopadu 2004 15:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Konverze RGB ze Sharpa na VGA

25.10.2009

Zdenku muzes mi prosim poslat najakou identifikaci mista, od kud bych vytahl 17,734475 MHz 
ze SHARPA pro testovani? Psal jsi ze jsi ji tahal pro ten prevodnik. Dik. 

D. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 8. listopadu 2004 10:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Konverze RGB ze Sharpa na VGA

25.10.2009

Jeste maly bombonek k te konverzi na VGA.... V Electroworldu (aspon to tak v jejich poslednim letaku 
pisou) prodavaji za super cenu 999 Kc 5" LCD monitor 640x480 pro Playstation One. Ma to sice jen 
composite vstup (PAL), ale dnes jsem se docetl, ze bez problemu k nemu jde pripojit RGB signal s 15625 
HZ HSYNC, coz je presne jako delane pro SHARPa. Co tomu rikate? Kupujte, dokud jsou - Spectriste uz 
po nich take prahnou :) 
  
Zdenek 

---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 8. listopadu 2004 18:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Konverze RGB ze Sharpa na VGA

25.10.2009

Jen me ted napadla takova blbost co zkusit udelat takovy casovaci obvod. Kdyz bude probihat 
640bodu aktivniho zobrazeni (bez borderu) bude aktivni signal VGA. Bordery a Hsync bude 
druhy cerny radek na VGA. Vim, ze ty dva radky casove nesedi, ale mozna by se s tim monitor 
porovnal. Stacilo by udelat jen casovani signalu Hsync a neco co zatemni rgb pri druhem radku. 

D. 

---  
No virus found in this incoming message. 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 8. listopadu 2004 8:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Konverze RGB ze Sharpa na VGA

25.10.2009

Je to Davide skoro spravne - tu mas male upravy (hodnoty v pixelech jsou v modu 640x200 tak jak to 
mas ty): 
  
Radkova frekvence: 15611.333 Hz (3546895/227.2) 
levy border: 150 pixelu 
pravy border: 128 pixelu 
HSYNC: 218 pixelu 
(tyhlety hodnoty krom radkove frekvence ber s rezervou +- par pixelu, jinak by ale mely platit...) 
  
Jinak predpokladam ze ti nejde o to prizpusobit signal ze Sharpa nekteremu ze std. VGA rozliseni - to by 
bylo pomerne dost prace a nevim, zda by to slo vubec rozumne realizovat.... Dnesnim multisync monitory 
by mely celkem bezpecne zasynchronizovat, pokud zvetsime pixelovou frekvenci a HSYNC na 
dvojnasobek. 
Jinak co se tyce elegantniho reseni s AL250 od Averlogic (ktery umi spoustu veci vcetne uzivatelskeho 
OSD, nastaveni prevodni krivky barev, ....)- kdysi jsem se uz na to v konferenci poptaval, ale kazdy 
ohrnoval nos nad cenou cca 350 Kc za tento cip (netusim proc, kdyz napr. konvertor k Amize stoji bezne 
okolo 4000 Kc a navic ma snad pouze A/D prevodnik s prevodnikem composite na RGB565, ktere u MZ-
800 nejsou treba) . 
  
Zdenek 
  
P.S.: K tomu kontaktnimu poli - nemel jsem nic proti, jen me prekvapil ten napad, ktery se jen tak nevidi :) 

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Sunday, November 07, 2004 6:19 PM 
Subject: Re: Re: Konverze RGB ze Sharpa na VGA 
 
Zdenku muzes prosim zkontrolovat tabulku (jen sekci SHARP?) 

Dik 

D 

---  

---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 7. listopadu 2004 18:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Konverze RGB ze Sharpa na VGA
Přílohy: timing.txt

25.10.2009

Zdenku muzes prosim zkontrolovat tabulku (jen sekci SHARP?) 

Dik 

D 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 6. listopadu 2004 20:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Rozsireni ramky 3

25.10.2009

Dneska jsem uspesne vyzkousel i naprogramovani FLASH. 

---  
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2004 11:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni Ramky 2

25.10.2009

OK, jeste to bude chtit asi jeste par uprav... treba u CON2 by mely byt vetsi pady - kdyz jsem to vytiskl, 
tak jsem se az lekl, ze by se mely vrtat 1mm vrtakem (pro klasickou lamaci listu). 
Jinak ten obrazek, to je celkem silny kafe - takove nepajive kontaktni pole jsem jeste nevidel, ale jak se 
rika, ucel sveti prostredky :)) 
  
Z. 

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, November 04, 2004 10:25 AM 
Subject: Re: Rozsireni Ramky 2 
 
Je to OK - jeste jeden vymen nad CON2 

D 

---  

---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2004 13:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Testovaci deska

25.10.2009

Co se ti na ni nelibi - vis co me dala prace - kolik jsem musel vyvrtat direk, kolik patic vypajet 
rozrezat a obrousit? 

---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2004 9:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Testovací zapojení
Přílohy: PB040315.JPG

25.10.2009

Posílám tu fotku 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2004 10:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni Ramky 2

25.10.2009

Je to OK - jeste jeden vymen nad CON2 

D 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ix9@atlas.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. listopadu 2004 13:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni Ramky 2
Přílohy: memext.brd

25.10.2009

Tak plosky bych zvetsil minimalne takhle (viz priloha). To uz by mohlo prezit 0.5mm vrtak.... 
  
Z. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. listopadu 2004 13:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni Ramky 2

25.10.2009

To ne, desku neprekresluj - je v tom urcite hromada prace.... Kdyztak zvetsime jen ty propoje, ktere 
nebudou zasahovat do ostatnich spoju. V Eagle by to melo jit lehce pomoci Change - Diameter 
  
Z. 

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, November 03, 2004 12:28 PM 
Subject: Re: Rozsireni Ramky 2 
 
Delej jak myslis - ja jsem v tomto oboru naprosty laik (i kdyz pajet umim). Dneska se mi vrati 
fotak tak muzu vyfotit zkusebni zapojeni - i kdyz z nej neni moc videt je to bago dratu a nekde 
hluboko pod nima jsou brouci. 

P.S. pokud zvetsis propojovaci body myslis ze se nebude muset prekreslit cela deska? Nemam 
na tom radeji zacit pracovat? 

D. 

  

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 3. listopadu 2004 12:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni Ramky 2

25.10.2009

Delej jak myslis - ja jsem v tomto oboru naprosty laik (i kdyz pajet umim). Dneska se mi vrati 
fotak tak muzu vyfotit zkusebni zapojeni - i kdyz z nej neni moc videt je to bago dratu a nekde 
hluboko pod nima jsou brouci. 

P.S. pokud zvetsis propojovaci body myslis ze se nebude muset prekreslit cela deska? Nemam na 
tom radeji zacit pracovat? 

D. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ix9@atlas.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. listopadu 2004 11:26
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Re: Rozsireni Ramky 2

25.10.2009

OK, uz mlcim :) Myslis tedy ze to muzu risknout a vyrobit tistak? Jinak ty vetsi pruchody jsou lepsi i kvuli 
tomu, kdyz vznikne nejaka nepresnost a na vysledne desce se ti treba o 0.3mm posune spodni vrstva 
oproti horni 
  
Z 

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, November 03, 2004 10:54 AM 
Subject: Re: Re: Re: Re: Rozsireni Ramky 2 
 
No CON2, patice pro ram a flash budou na strane soucastek, ale patice CON1 bude na strane 
spoju. Z toho jsem vychazel a je to tak, aby u elektrolytu, CON2 a patic ram a flash se 
nemuselo pajet nahore a u CON1 dole. 

Ty plosky delal program ja s nim neumim zachazet. Ale muzu pruchody vyvrtat 0,5 ne? 

D. 

---  

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 3. listopadu 2004 10:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Re: Rozsireni Ramky 2

25.10.2009

No CON2, patice pro ram a flash budou na strane soucastek, ale patice CON1 bude na strane 
spoju. Z toho jsem vychazel a je to tak, aby u elektrolytu, CON2 a patic ram a flash se nemuselo 
pajet nahore a u CON1 dole. 

Ty plosky delal program ja s nim neumim zachazet. Ale muzu pruchody vyvrtat 0,5 ne? 

D. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ix9@atlas.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. listopadu 2004 8:26
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Rozsireni Ramky 2

25.10.2009

Ahoj Davide, 
  
spravnost navrhu dle schematu jsem sice nekontroloval, jen bych mel vyhrady k par drobnostem: 
  
- Myslim ze pouzivas zbytecne moc prechodu mezi spodni a horni stranou desky (napr. u konektoru ktery 
se bude zasouvat do patice EPROM - CON1, konkretne vyvody 2, 9, 12, 13, 23, 25, 26).  
- Pro amaterskou vyrobu desky (bez prokovu) je lepsi od integrovanych obvodu tahat cesty pokud mozno 
spodni vrstvou (modra) - kdyz chces pouzit patice, tak se to pak blbe zvrchu paji... 
- Pokud to pujde, zvetsil bych i plosky kterymi se prechazi z jedne vrstvy na druhou - bojim se ze pri 
pouziti vrtaku 0.8mm by bylo hned po nich :) 
  
  
Zdenek 
  
  

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Sunday, October 31, 2004 1:34 PM 
Subject: Re: Re: Re: Rozsireni Ramky 2 
 
Tak ted je to snad vporadku. 

D. 

---  

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
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http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2004 16:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Konverze RGB ze Sharpa na VGA

25.10.2009

Hmm tak to jsi me moc nepotesil. A mate nekdo zkusenosti s tim jak dlouho co trva, jake jsou 
prubehy signalu. Prece by to nemohl byt takovy problem to udelat s jednim jednocipem a 32k 
pameti. Jak rychly by musel byt ten jednocip aby stihal prijimat data jednou rychlosti a vysilat je 
jinou rychlosti - jaky videomod ve vga zvolit, aby se na to dalo koukat apod? 

D. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ix9@atlas.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. listopadu 2004 8:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Konverze RGB ze Sharpa na VGA

25.10.2009

Ahoj, 
  
tak te Davide asi nepotesim dvojnasobne - s beznym jednocipem se tohle bohuzel zvladat neda. Kdysi 
jsem nad tim take premyslel, ale cisla ke kterym jsem dospel me od varianty s jednocipem uplne odradily. 
Nicmene pokud by nekdo neveril, tak tady je trocha matematiky a par dulezitych cisel: 
  
Základní kmitočet krystalu od kterého se odvozuje časování všech obrazových operací a 
signálů je 17734475 Hz, kmitocet pro procesor se deli 5 - je tedy 3546895. 
- Délka obrazového cyklu 70886,4 TStates 
- Délka jednoho řádku včetně zatemnění 227,2 TStates 
- v modu 320x200 se během 1T vykreslí 2,5 pixelů, v modu 640x200 to je 5 pixelů 
- Rozměr obrazu včetně borderu v modu 320x200 je 460x287 pixelu, v 640x200 modu 
  to je 920x287 (!) 
- Výška horního borderu je 45 pixelů, spodní border má 42 pixelů 
- Návrat paprsku z pravého dolního rohu do levého horního rohu (vertical retrace) trvá  
  5680 TStates 
  
  
Z toho tedy spocitame: 
  
3546895 Tstates * 5 pix = 17734475 pixelu vykreslenych za 1s v modu 640x200, v 320x200 je to polovina 
  
Zkousel jsem to realizovat s jednocipem DS89C450 (az 33 MIPS), ale ten je na to moc pomaly - je treba 
si uvedomit, co vsechno je treba delat: 
  
- rychlosti 17.73...MHz vzorkovat RGBI vystup SHARPa a ukladat jej do pameti (staci pamet na 1 radek, 
ktera se bude dokola prepisovat) 
- jakmile je radkova pamet z poloviny zaplnena, soubezne se zacne obsah teto pameti posilat 2x vyssi 
rychlosti (tedy neco pres 35 MHz) na VGA vystup 
- do toho vseho je treba jeste upravit HSync signal, ktery na vystupu do VGA musi mit 2x vyssi kmitocet, 
tzn. nejakych 15611.333 Hz 
  
Myslim ze celkem dost cisel na premysleni, ze? Jestli je tu mezi nami nejaky schopny programator 
hradlovych poli, byla by to pro nej jiste hracka a cele zarizeni by se mohlo vejit treba do XC9572 za 
nejakych 100 Kc... 
  
Z. 
  
  
  
  
  

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, November 01, 2004 4:32 PM 
Subject: Konverze RGB ze Sharpa na VGA 
 
Hmm tak to jsi me moc nepotesil. A mate nekdo zkusenosti s tim jak dlouho co trva, jake jsou 
prubehy signalu. Prece by to nemohl byt takovy problem to udelat s jednim jednocipem a 32k 
pameti. Jak rychly by musel byt ten jednocip aby stihal prijimat data jednou rychlosti a vysilat 
je jinou rychlosti - jaky videomod ve vga zvolit, aby se na to dalo koukat apod? 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


D. 

---  

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2004 14:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Konverze RGB ze Sharpa na VGA

25.10.2009

Zdenku muzes mi prosim poslat schema zapojeni konvertoru cga->vga. Pripadne nejaky popis. 
Kdysi jsi vystavil jen nejakou fotku a pak to chciplo. Fungovalo to? V jakem rozliseni a s jakou 
frekvenci to posilalo data na VGA? Muj monitor je cim dal horsi a asi to budu muset brzo resit. 

Koukal jsem na net a najake hotove prevodniky existuji, ale je to silene drahy (50 liber nebo 100
$). Nasel jsem i nejakyho brouka od Averlogic (AL250) co to umi, ale umi toho jeste spoustu 
navic co vubec nepotrebuju(eme)-navic bude u nas asi nesehnatelny a kdovi kolik stoji. 

Dik 

D. 

D. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2004 16:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Konverze RGB ze Sharpa na VGA

25.10.2009

Jojo Davide, ten prevodnik jsem prave delal s pomoci AL250 - zkusim doma posbirat vsechny materialy 
co mam a zitra bych to poslal. 
Reseni s timto cipem je fajn, ale prinasi s sebou radu nevyhod: 
  
- kvuli synchronizaci je treba ze Sharpa vytahnout drat z krystalu 17.xxx MHz 
- Sharp ma v modu 640x200 celkovou velikost obrazu i s borderem asi 920x287 pixelu (prokladanych), 
coz prevodnik nezvlada (holt, standard PALu je 720x576) takze perfektne jsem rozchodil akorat mod 
320x200 
- Prevodnik se po pripojeni napajeni nenakonfiguruje automaticky (resp. ano, ale s hodnotami, pri kterych 
na signal z MZ-800 nezasynchronizuje), je treba u nej mit i nejaky maly jednocip s I2C ktery do nej 
nasype potrebne udaje 
  
Z. 
  
  

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, November 01, 2004 2:42 PM 
Subject: Re: Konverze RGB ze Sharpa na VGA 
 
Zdenku muzes mi prosim poslat schema zapojeni konvertoru cga->vga. Pripadne nejaky popis. 
Kdysi jsi vystavil jen nejakou fotku a pak to chciplo. Fungovalo to? V jakem rozliseni a s 
jakou frekvenci to posilalo data na VGA? Muj monitor je cim dal horsi a asi to budu muset 
brzo resit. 

Koukal jsem na net a najake hotove prevodniky existuji, ale je to silene drahy (50 liber nebo 
100$). Nasel jsem i nejakyho brouka od Averlogic (AL250) co to umi, ale umi toho jeste 
spoustu navic co vubec nepotrebuju(eme)-navic bude u nas asi nesehnatelny a kdovi kolik 
stoji. 

Dik 

D. 

D. 

---  

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2004 9:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni ramky 3

25.10.2009

Na tu desku se Davide podivam az mi to dovoli cas(pripadne si muzeme zasoutezit kdo udela 
optimalnejsi navrh)... 
Jinak k tomu zaznamovemu mediu pro MZ - vcelku nejsnadnejsi je Sharpa pripojit pres zvukovou kartu k 
PC, ktere vlastne vyuzijes misto magnetofonu. Ikdyz mam FDD, tak je toto pro me mnohdy nejrychlejsi 
cesta pro tahani MZF souboru mezi MZ800 a PC. 
  
Zdenek 
  

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, November 01, 2004 9:31 AM 
Subject: Rozsireni ramky 3 
 
Tak jsem napsal prvni test na ramku a pustil jsem to. Testuje to vlastne jen mapovani -> 
nahodne mapuje do ruzne sektory ramky do ruznych casti pameti a zkousi zda se namapovalo 
dobre. Flash zatim nezkousim (obsah FF) krome ROMky. Myslite, ze mam zkouset i vlastni 
zapis a cteni ramky kdyz funguje ROMka? 

Nemam ted pripojene zadne zaznamove medium. Magnetofon uz nemam par let. Floppy sice 
mam, ale je nove predelane a s cipem 37c65 a jeste k tomu nemam napsane obsluzne programy 
- to jsem chtel delat az s Flash. Az to bude fungovat tak dam i schema a popis k FDC - je 
hodne jednoduchy (5 IO) 2x74ls138, 1x74ls08, 1x74ls244, 37c65 a jeden tranzistor jako 
invertor. 

D. 

---  

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2004 10:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni ramky 3

25.10.2009

To co jsem poslal je uz plosnak s cestama. 

PC nemam bohuzel u sharpa. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2004 9:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Rozsireni ramky 3

25.10.2009

Tak jsem napsal prvni test na ramku a pustil jsem to. Testuje to vlastne jen mapovani -> nahodne 
mapuje do ruzne sektory ramky do ruznych casti pameti a zkousi zda se namapovalo dobre. 
Flash zatim nezkousim (obsah FF) krome ROMky. Myslite, ze mam zkouset i vlastni zapis a 
cteni ramky kdyz funguje ROMka? 

Nemam ted pripojene zadne zaznamove medium. Magnetofon uz nemam par let. Floppy sice 
mam, ale je nove predelane a s cipem 37c65 a jeste k tomu nemam napsane obsluzne programy - 
to jsem chtel delat az s Flash. Az to bude fungovat tak dam i schema a popis k FDC - je hodne 
jednoduchy (5 IO) 2x74ls138, 1x74ls08, 1x74ls244, 37c65 a jeden tranzistor jako invertor. 

D. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 31. října 2004 13:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Rozsireni Ramky 2
Přílohy: memext.brd

25.10.2009

Tak ted je to snad vporadku. 

D. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 31. října 2004 15:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[4]: Rozsireni Ramky 2
Přílohy: navrh2.gif

25.10.2009

Schema jsem uz sem daval brd soubor je plosnak. 

D 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 29. října 2004 8:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Rozsireni Ramky 2 - zapojeni
Přílohy: memext.brd

25.10.2009

Pokud mas eagle tak posilam linky uz v eagle. Se vsim se muze hejbat krome CON1. CON2 by 
take nemela byt moc mimo vymezeny prostor, aby nevlezla k jinemu konektoru. C3 a C4 by meli 
mit kolem sebe trochu prostoru budou to elektrolyty. Je to udelane, aby na CON1 se nedalo pajet 
ze strany spoju a na ram a flash ze strany soucastek. 

PS vyzkousel jsem zapojeni, ale neproslo to zadnym poradnym testem. Na to to mam silene 
zapojeny - tech dratu je tam opravdu hodne. Vyzkousel jsem jenom, ze to mapuje. Chtel jsem 
udelat jednu desku a nechat to poradne otestovat. Jaky je tvuj nazor? 

D. 

P.S.2 bonbonkem napriklad je, ze ni behem testovani vypadla zem u RAMKY a ono to 
fungovalo. Dve hodiny jsem pak hledal jestli mi nahodou nefunguje stara ramka. 

Dalsi nepekna vlastnost je, ze ramka je po zapnuti v nahodnem stavu takze v pameti zadne 00 00 
FF FF ale silena vsehochut. 

---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 29. října 2004 10:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Rozsireni Ramky 2

25.10.2009

Zdenku nic s tim prosim te nedelej vsimnul jsem si, ze tam mam chybu(y), at nedelas zbytecnou 
praci. Az to opravim tak dam vedet. 

D. 

  

---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 27. října 2004 16:27
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Rozsireni Ramky 2

25.10.2009

Tak jsem to po tezkych problemech rozchodil. Musi byt jine odpory na vystupech z mapovacich 
pameti (1k) a musel jsem pridavat kondenzatory u Ramky a u mapovaci ramky. 

Mate nejaky napad kdo vyrobi plosnaky? Zkusim je navrhnout, ale nevim v eagle jsem nikdy 
nedelal. 

D. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ix9@atlas.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. října 2004 7:38
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni Ramky 2

25.10.2009

Tak to v tom pripade gratuluji! Kdyz mi Davide posles finalni schema, muzu se ve volnem case pokusit 
navrhnout na tohle rozsireni tistak, v pripade vetsiho zajmu ho i v nakladu nekolika kusu vyrobit. Take 
jestli muzes, siklo by se celkem i par (detailnich) fotografii upraveneho Sharpa, ktere muzu dat na stranky 
vcetne kompletniho popisu... 
  
Zdenek 
  
P.S.: Jestli o to bude zajem, poslu do konference BASICovy (pozdeji budeme prepisovat do C nebo 
asm) program, ktery ted piseme v Brnenskem Sharp klubu na podporu 16-ti bitoveho radice IDE. 
Prozatim program zvlada autodetekci disku s vypisem parametru, dale strohy vypis informaci o rozdeleni 
disku + nacteni informacniho bloku o prvni partition. 
  

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, October 27, 2004 5:27 PM 
Subject: Rozsireni Ramky 2 
 
Tak jsem to po tezkych problemech rozchodil. Musi byt jine odpory na vystupech z 
mapovacich pameti (1k) a musel jsem pridavat kondenzatory u Ramky a u mapovaci ramky. 

Mate nejaky napad kdo vyrobi plosnaky? Zkusim je navrhnout, ale nevim v eagle jsem nikdy 
nedelal. 

D. 

---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 27. října 2004 11:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Rozsireni Ramky

25.10.2009

No ja nevim uz takhle je tam dost brouku. Maximalni kapacita mojeho zapojeni je 16MB pameti 
RAM+Flash, je potreba pridat jeste jeden 7489 misto dat by byly na vstupu A8-A11, pak dasi 
logika na vyber pametovych obvodu. Ale co pak - kam to vsechno narvat? 

Se zvetsenim strankovaciho sektoru nepocitam - neni to problem, ale myslim ze pro 
programatorske vyuziti je lepsi mensi stranka. 

D.  

---  
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 27. října 2004 8:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Rozsireni Ramky

25.10.2009

Co se tyce mechanicke stranky, tak abychom se obesli bez pajeni, navrhuji tohle: 
  
- vyhodit z patice CPU 
- vyhodit z patice EPROM 
- pomoci samorezne patice DIL40 (prodavaji v GMe) odejit plochym vodicem na nasi novou desku, kterou 
pujde umistit kdekoliv (ovsem mela by se dodrzet rozumna delka kabelu... 
- na teto desce bude Z80 + vsechno ostatni 
  
Mozna je to vsechno blbost, tak mi pripadne vynadejte :) 
  
Z. 
  
  
  
  

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, October 27, 2004 9:01 AM 
Subject: Re: Re: Rozsireni Ramky 
 
No ja myslim, ze kdyz uz se to dela tak at to umi vsechno a 8 brouku neni tak moc. 

Prostor na to je. Pokud se vynda romka tak deska se bude strkat do patice romky a pujde 
nahoru az ke konektoru k periferiim 3,5cm a do prava pres celou z80 pio 10cm. Od PIO 
dopredu muze nejakych 7 cm. Nemuze to byt ale obdelnik, protoze tesne pred Rom je od 
vrchniho krytu najaka vzpera tak tam bude vyrez. 

Co jsem meril melo by se to tam vsechno vejit. Jeste aby se na to dal udelat na plosny spoj. 

D. 

---  
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No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 27. října 2004 8:02
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Rozsireni Ramky

25.10.2009

No ja myslim, ze kdyz uz se to dela tak at to umi vsechno a 8 brouku neni tak moc. 

Prostor na to je. Pokud se vynda romka tak deska se bude strkat do patice romky a pujde nahoru 
az ke konektoru k periferiim 3,5cm a do prava pres celou z80 pio 10cm. Od PIO dopredu muze 
nejakych 7 cm. Nemuze to byt ale obdelnik, protoze tesne pred Rom je od vrchniho krytu najaka 
vzpera tak tam bude vyrez. 

Co jsem meril melo by se to tam vsechno vejit. Jeste aby se na to dal udelat na plosny spoj. 

D. 

---  
No virus found in this incoming message. 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 26. října 2004 19:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni Ramky
Přílohy: MemExt.gif

25.10.2009

Uff zapomel jsem poslat schema a popis zapojeni: 

CSROM (Mapovani pameti pro kompatibilitu): 

Signal csrom je priveden z patice rom a je aktivni v "0". Signal preklopi MUX a tim privede na 
A12->A12, A13->A13, SWITCH MZ700/MZ800->A16, ctvrty MUX provede inverzi signalu a 
ten zablokuje (2x7489)mapovaci pameti (A14, A15, A17, A18 budou v log 1), zaroven aktivuje 
hradlem NOR pin /CS u Flash. 

  

CAS (Prace s pameti v mapovacim rezimu) 

Signal CAS muze byt aktivni pouze pokud je CSROM neaktivni -> mapovaci pameti jsou v 
provozu a MUX je pro vystupy pruchozi. Mapovaci pameti maji vybranou adresu podle A12-
A15. Signal CAS prichazi se zpozdenim -> mapovaci pameti se zpozdenim 40ns meli dostatek 
casu vybrat stranku. Nejvyssi bit A19 z mapovacich pameti definuje 
 /CSflash=A19+/CAS, /CSram=/A19+/CAS. 

  

Zapis do mapovacich pameti: 

Jen OUT (E7) asi netreba komentare. Dve hradla NAND, 74ls138 a tranzistor jako invertor. 
Adresu v mapovaci pameti vybiraji zase A12-A15 to znamena ze se to bude krmit instrukci OUT
(C),x. 

D. 

  

---  
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 26. října 2004 11:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Rozsireni Ramky

25.10.2009

Hmmm, hmmm.... koukam na to az ted, ze je ta 74LS245 oddelujici ext. datovou sbernici nejak divne 
zapojena (DIR). Nejdou mi potom do hlavy 2 veci: 
  
- k cemu je tedy do rozsirujiciho slotu tazeny signal /MREQ kdyz datova sbernice je pri pristupu do pameti 
mrtva 
- jak na MZ-700 fungovaly ty rozsirujici karty (ramdisk, radic FDD, radic QD) ktere na sobe nesly 
rozsirujici ROM ktera se primapovala do pameti, vetsinou od 0xE800 
  
Jinak to mapovani na portech E5 / E6 by mohlo byt nadejne... ikdyz jestli sis vsimnul, tak signal INH5 
vedouci z GDG konci ve vzduchu... 
  
Z. 

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, October 26, 2004 11:44 AM 
Subject: Re: Re: Rozsireni Ramky 
 
Datova sbernice pro pristup do ram ti v rozsirujicim slotu nebude fungovat. Mozna ale to 
nevim jedine v modu INH5 (e000-efff zadna pamet). 

Pokud by se nechtelo letovat tech 7 dratu tak by bylo mozne vyhodit na tu rozsirujici desku 
procesor. Ale ten odpor pro odstaveni ramky musi ven a neslo by prepinat dve roviny romky 
pro IPL. 

D. 

---  

---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 26. října 2004 10:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Rozsireni Ramky

25.10.2009

Datova sbernice pro pristup do ram ti v rozsirujicim slotu nebude fungovat. Mozna ale to nevim 
jedine v modu INH5 (e000-efff zadna pamet). 

Pokud by se nechtelo letovat tech 7 dratu tak by bylo mozne vyhodit na tu rozsirujici desku 
procesor. Ale ten odpor pro odstaveni ramky musi ven a neslo by prepinat dve roviny romky pro 
IPL. 

D. 

---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 26. října 2004 8:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni Ramky

25.10.2009

AMD nebude na ten program fungovat - musi se prepsat podprogram pro  reset flash. Zkousel 
jsem totiz programovat 128k amd: 

reset flash: 

ld a, 0f0h 

call 06000h 

jp 0620h 

  

Pokud das RAM a ROM na desku do rozsirujiciho slotu moc si nepomuzes - musis privest 
datovou sbernici. Musis udelat logiku na to, zda je cteni/zapis do rozsirene pameti. Viz muj 
prispevek Zklamani s romkou. A mapovani pameti do prostoru 1000/1fff a e000/efff je pak snad 
jedno jestli je RamDisk nebo tohle ten rozdil nebude takovy. 

Muj navrh vychazi z varianty co jsem jiz jednou posilal. Stara ramka se odstavi (neskrabe se 
zadna cesta vytahne se jeden odpor mam vyzkouseno). Misto romky se da rozsirujici deska ktera 
potrebuje jeste 7 signalu z MB a to RD, WR, CAS, IORQ, A14, A15 a stav switch 
MZ700/MZ800. A co bude umet? Pamet rozdeli na 16x 4KB sektory a fyzickou na 128x4KB 
RAM a 128x4KB Flash. Jakakoli 4KB cast z RAM nebo Flash bude moci byt namapovan do 
jakehokoli sektoru viditelne pameti. Mimo to zabezpeci i starou funkci mapovani ROMky 
1000/2ffff a E000/Effff ale tam se bude moci vybrat pouze prepinacem MZ700/MZ800 ktera 
cast Flash bude delat Romku. Zatim to cele mam navrhnute s temito IO: 74ls138, 74ls10, 74ls02, 
2x7489, 74ls157, RAM, Flash a jeden trandak jako invertor 

D. 

  

---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 26. října 2004 10:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Rozsireni Ramky

25.10.2009

Puvodni mapovani je nadrizene mojemu to znamena ze pokud bude pouzito treba out(e4) bude 
tam romka at se budu snazit tam namapovat cokoli. 

Moje mapovani se uplatni pouze na ramce. Tj tam kde puvodni Sharp predpoklada obycejnou 
ramku (ne Vram). 

D. 

---  
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 26. října 2004 7:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni Ramky

25.10.2009

Uf uf, 
  
koukam Davide ze mi beres napady z rukavu - ja jsem take byl minuly patek na nakupech v GMe pro 
Flash 29F040 (nemeli AMIC, ale drazsi AMD - rozdil v programovani snad ale nebude....). Moje myslenka 
byla ale trosku rozdilna od te Tvoji, tak se ji aspon pokusim nastinit... 
Nejdriv jsem premyslel na rozsireni RAMky i Flashe pomoci patice po EPROMce - rikal jsem si ze signal 
CROM ktery sel na /OE EPROMky by se pouzil jako /CS pro Flash i RAM na ktere by se dal pripojily /RD 
a /WR, ale pak jsem si uvedomil, ze by takto fungovalo stejne jen cteni...  
Druha (a zatim posledni) moje varianta pocitala s tim, ze by se EPROMka v MZ uplne vytahnula z patice 
a na desku do nektereho ze 2 slotu by se daly jak pameti (RAM+Flash), tak i mapovaci logika ktera by se 
snad vesla do maleho XC9572 v PLCC pouzdru (cca 100 Kc). Jedine co mi to trochu komplikuje je to, ze 
v MZ-700 modu je prekryto prvnich 16 bytu romky od E000 porty mapovanymi do pameti. Pokud se tohle 
zvladne, bylo by to celkem ciste reseni bez toho, aby bylo netne delat mene ci vice drasticke upravy v 
utrobach Sharpa. Jako jedinou nevyhodu povazuji, ze Flash nebo rozsirenou SRAM by bylo mozne 
mapovat pouze do prostoru 0x0000-0x1FFF a 0xE000-0xFFFF, tzn. po 8mi KB strankach. I tak to dava 
moznost adresovat 2MB pri pouziti 256-ti stranek (1 port vyhrazeny ke strankovani). 
  
Jak se stavi ostatni Sharpiste k tomuto reseni? 
  
Zdenek 
  
  
  

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, October 25, 2004 6:23 PM 
Subject: Rozsireni Ramky 
 
Tak uz mam prvni krok za sebou: 

Mam naprogramovanou Flash romkou sharpa a ram pamet na testovaci desce mimo sharp. 
Zatim neni zapojeno zadne mapovani ramky ani romky takze z 512k ram pouzivam 64 a z 
512k flash 16k. Ale alespon to funguje. 

V priloze posilam jak jsem programoval na Sharpu Flash.   

---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 26. října 2004 7:38
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni Ramky

25.10.2009

Nemohu , nemam k sharpu pripojene zadne zaznamove zarizeni. Program ma jen nejakych 180 
bajtu tak neni problem to za 10 minut natumpat. Navic je to zbytecne programator uz je zase 
rozebrany a uz ho nepouziju. Take s nim muzes naprogramovat jen 64k. Pocitam s tim, ze update 
flasky uz se bude delat primo v sharpu na desce rozsireni ram. 

D. 

---  
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 18. října 2004 11:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Problemy s diskem WD Caviar 2635 (640 MB):

25.10.2009

Tož Petře :) , 
  
soubezne jsem psal i do Spectristické konference, odkud už se mi dostalo odpovedi. V casovani Z80 
tento problem nespociva (preci se mi podarilo vycist 512B s identifikaci drive). Zakopany pes je v tom, ze 
NEKTERE disky od WD potrebuji provest prikaz "Initialize drive parameters" 0x91 kterym se preda disku 
pozadovana geometrie (treba ta, ktera se vycte pomoci "Identify drive" 0xEC) - bez takoveto inicializace 
tyto disky zrejmne nejsou schopny vubec spolupracovat, takze bude treba na to myslet pri programove 
obsluze na MZ-800. 
Jinak pres leto se mi podarilo objednat bezplatne vzorky obvodu 16543 (nebo tak nejak.. - jednoduse v 
jednom pomerne malem pouzdre s rozteci vyvodu 0.5mm obsahují 2x74543) od Texas Instruments, takže 
se pokusim dalsi verzi jiz udelat v kombinaci XILINX + 16543 + SRAM. 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, October 18, 2004 11:23 AM 
Subject: Re: Problemy s diskem WD Caviar 2635 (640 MB): 
 
Tož Zdeňku, 

problémy jsou dány časováním Z80 při vykonávání instrukcí vstupu/výstupu. 
Už jsem to naznačil při naší soukromé korespondenci. Časově jsem 
na tom stále bledě, ale výsledky "laboratorních" testů zkusím dát 
k dispozici do konce týdne. 
Letní testy ukázaly, jaké provedení je nejbytelnější a nejuniverzálněší. 
jde o to: 
-jak vést řídící vývody do IDE 
-jaký řídící obvod zvolit (ne pro datové linky) 
-zda a proč připojit data přes transceivery-registry 
 (třeba v SMD provedení, když už to musí bejt) 
 
Mě po vychytávkách chodilo všechno, včetně WD. 

Jsem na tom časově stále bídně, ale snad to sepíšu 
do konce týdne. 

Petr de Zviqov 

---  
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No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 25. října 2004 17:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Rozsireni Ramky
Přílohy: FlashPGM.txt

25.10.2009

Tak uz mam prvni krok za sebou: 

Mam naprogramovanou Flash romkou sharpa a ram pamet na testovaci desce mimo sharp. 
Zatim neni zapojeno zadne mapovani ramky ani romky takze z 512k ram pouzivam 64 a z 512k 
flash 16k. Ale alespon to funguje. 

V priloze posilam jak jsem programoval na Sharpu Flash.   

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 13. října 2004 13:49
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Prepinace zezadu na Sharpovi

25.10.2009

Mno do toho bych ani moc nevrtal - myslim ze 1 DIP switch navic neni az tak velka financni polozka a 
preskrabavat spoje na MB SHARPa se mi moc nechce... 
Jinak jen tak na podivani - udelal jsem uz desku na samotny IDE radic dle navrhu Petra Zydka. Vypada to 
asi nasledovne: http://mz-800.aktualne.cz/ide16.jpg Kdo by chtel podklady pro vyrobu, tak je rad poslu - 
jen upozornim, ze vespod desky mi vyslo jeste 9 dratovych propojek. Dokonce to i funguje, takze se na 
tom v dnesnim Sharp klubu pekne vyradime :) 
  
Z. 

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, October 13, 2004 2:21 PM 
Subject: Re: Prepinace zezadu na Sharpovi 
 
OK dik. 

Tak doporucte ktery - potrebuji vyuzit jeden switch na prepinani pametove banky. Myslim ze 
asi ten s tim magnetofonom - ja uz magnetak nemel pripojeny asi tak 3 roky a nemam jedinou 
kazetu. Ale aby s tim pak nemel problemy nekdo jiny. 

D. 

---  

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 18. října 2004 10:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Problemy s diskem WD Caviar 2635 (640 MB):

25.10.2009

Tož Zdeňku, 

problémy jsou dány časováním Z80 při vykonávání instrukcí vstupu/výstupu. 
Už jsem to naznačil při naší soukromé korespondenci. Časově jsem 
na tom stále bledě, ale výsledky "laboratorních" testů zkusím dát 
k dispozici do konce týdne. 
Letní testy ukázaly, jaké provedení je nejbytelnější a nejuniverzálněší. 
jde o to: 
-jak vést řídící vývody do IDE 
-jaký řídící obvod zvolit (ne pro datové linky) 
-zda a proč připojit data přes transceivery-registry 
 (třeba v SMD provedení, když už to musí bejt) 
 
Mě po vychytávkách chodilo všechno, včetně WD. 

Jsem na tom časově stále bídně, ale snad to sepíšu 
do konce týdne. 

Petr de Zviqov 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 12. října 2004 20:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Invex

25.10.2009

Pánové a dámy, šarpounští nostalgici a návštěvníci Invexu v Brně, 
  
chcete si neformálně pobesedovat o Sharpu? Přijďte ve středu 13.10. v 17 hodin do Sharp MZ klubu v 
Centru volného času Brno - Lužánky, tamvaj č. 1 směr Řečkovice, vystoupit na zastávce Antonínská 
(jedna zastávka za "rudoarmějcem") a kousek parkem vpřed a nebo na další zastávce Pionýrská (to 
kdyby někdo zmeškal vystoupit) a kousek parkem zpět. Zastávky jsou ve všech šalinách (tedy trmavajích) 
zřetelně ohlašovány (včetně té následující). Očekával jsem, že pozvání napíše jako v minulých letech 
Zdeněk. Nestalo se a tak se obávám, že toto mé náhradní pozvání už většinu z vás nezastihne. 
  
Za Sharp MZ klub Brno, Jára Špaček 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.31/2457 - Release Date: 10/24/09 14:31:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 13. října 2004 13:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Prepinace zezadu na Sharpovi

25.10.2009

OK dik. 

Tak doporucte ktery - potrebuji vyuzit jeden switch na prepinani pametove banky. Myslim ze asi 
ten s tim magnetofonom - ja uz magnetak nemel pripojeny asi tak 3 roky a nemam jedinou 
kazetu. Ale aby s tim pak nemel problemy nekdo jiny. 

D. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. října 2004 12:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Prepinace zezadu na Sharpovi

25.10.2009

Mame :)  
  
SW1 (v manualu nazvany jako prepinac MZ-700/800 modu) - Hardwarove je celkem bezvyznamny, 
ale da se softwarove testovat tusim na portu 0xCE, monitor SHARPa podle nej ridi cinnost pri nahravani 
programu. 
SW2 + SW3 - prepinani polarity IRT a RDP signalu jdoucich na port pro tiskarnu 
SW4 - prepinani polarity signalu z externiho magnetofonu 
  

Nemate nekdo popis 4 prepinacu? 

D. 

---  

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 12. října 2004 11:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Prepinace zezadu na Sharpovi

25.10.2009

Nemate nekdo popis 4 prepinacu? 

D. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 5. října 2004 10:30
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Zklamani s Romkou

25.10.2009

Na ramce delam - chci udelat desticku, ktera se bude strkat misto Promky + se privede 7 signalu, 
ktere tam nejsou. 

Ale odesel mi fdd radic tak zatim delam na nem. A udelam i dokumentaci k radici s 37C65. 

D. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 4. října 2004 20:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Zklamani s Romkou

25.10.2009

Tak dneska jsem se docela zkamal. Chtel jsem si pripojit misto Promky do sharpa Flasku s 
duverou ze CS signal na Promce je z dekoderu adresy a OE je signal RD. Myslel jsem ze 
zapojim WR a budu moci preprogramovavat za behu. Ale vyvojari Sharpu asi funguji podle 
hesla PROC JEDNODUSE KDYZ TO JDE SLOZITE a CS je jednoduse uzemneny a OE 
funguje jako vsechno. Je teda pravdou ze Promka asi adresuje rychleji, ale to je asi vschno. Ach 
jo ze jsem si to nezkusil driv. 

D. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 30. září 2004 15:45
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Návrh 16-bitového IDE
Přílohy: RasCas.gif

25.10.2009

Tak jsem nasel a posilam vytvoreni signalu pro DRAM z CS a CLK a vytvoreni obnovovacich 
pulsu ze signalu MREQ a CLK. 

Je to ale jen teorie. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 30. září 2004 19:27
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Jeste jeden dotaz ohledne navrhovane karty

25.10.2009

Laboruju si tady s Flaskou tak ti muzu odpovedet: 

Flaska nezapisuje online. 

Prvni byte bude muset byt stejne jako u Rom disku A5. 

Treba pro zapis jednoho bajtu musis poslat nejprve tri kontrolni bajty na adresy 5555/xAAA a 
teprve ctvrty je zapis, navic zapis bajtu trva nejakou dobu a je potreba kontrolovat jestli se 
naprogramoval OK. A navic pokud chces naprogramovat jednicku tam kde je nula musis nejdriv 
(zase specialni sekvenci zapisu 6-ti bajtu) vymazat sektor nebo celou Flashku (to probiha radove 
v sekundach) a pak to cele znova naprogramovat. 

Takze na zapis bude potreba specialni program a ten pouzijeme jen nekolikrat tak se do toho 
limitu urcite vejdeme. 

Cau D. 

  

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 30. září 2004 15:16
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Re: Návrh 16-bitového IDE

25.10.2009

Ale stejne to neotevru schema verze 6 neotevre a ja mam jen WIN98 tak 6 nenainstaluju. 

D. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 30. září 2004 15:39
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Re: Návrh 16-bitového IDE

25.10.2009

Sestka mi normalne pod W98 beha - prisaham :) 

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, September 30, 2004 4:15 PM 
Subject: Re: Re: Re: Re: Návrh 16-bitového IDE 
 
Ale stejne to neotevru schema verze 6 neotevre a ja mam jen WIN98 tak 6 nenainstaluju. 

D. 

---  

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 30. září 2004 14:58
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Návrh 16-bitového IDE

25.10.2009

Myslim ze to oddeleni pomoci LS245 uz by bylo moc (2) cipu navic - doufam ze to bude fungovat i bez 
toho.  
Jinak k te uprave kontaktu - cinu moc neverim, casem take oxiduje. Jinak existuje na to i lepsi metoda - 
ke smycce od trafopajky se pripevni opleteni z koax. kabelu do ktereho se supne trocha cinu a kalafuny - 
da se tak za chvilku pocinovat klidne cela deska. 
Jinak pokud to nekdo navrhne pro DRAMky (nejlepe 30-pinove SIMM 1M/4Mx9) tak samozrejmne muzou 
byt... Jediny problem pak muze nastat s velikosti hradloveho pole - pri pouziti XC95144XL by nyni zustalo 
asi 30 procento obvodu volneho. 
Schema RD zverejnim take, pokud by ti nesel stahnout ten IDE radic, mohu ho poslat na soukromy e-
mail, pripadne vystavit na jinem FTP. 
  
Zdenek 
  
  

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, September 30, 2004 3:40 PM 
Subject: Re: Re: Návrh 16-bitového IDE 
 
Schema - mrknu na to dik. 

Desticku jsem myslel konverzi. 

Kontakty upravuji pomoci papiroveho kapesniku. Plosku normalne hrotovou pajkou pocinuju a 
jeste horky cin se setre kapesnikem - vypada to celkem dobre. Naucil jsem se to teprve loni tak 
nevim jak dlouho to vydrzi. 

Urcite bych to oddelil treba ls245. 

Cau David 

---  

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 30. září 2004 15:07
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Návrh 16-bitového IDE

25.10.2009

Druhy pokus o stazeni vysel tak je to tam ulozeno OK. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 30. září 2004 14:49
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Jeste jeden dotaz ohledne navrhovane karty

25.10.2009

Nemohu otevrit ten zip na IDE zkusim ho stahnout jeste jednou. 

Klonim se k pouziti dramek. Pokud uz pouzijeme logicke pole. Pak by jsme do nej mohli narvat 
asi uplne vsechno. Nekde jsem tu mel schema pro casovani zkusim ho najit naskenovat a poslat. 
Pokud chces muzes zverejnit i to schema na RD. 

D. 

  

  

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 30. září 2004 14:40
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Návrh 16-bitového IDE

25.10.2009

Schema - mrknu na to dik. 

Desticku jsem myslel konverzi. 

Kontakty upravuji pomoci papiroveho kapesniku. Plosku normalne hrotovou pajkou pocinuju a 
jeste horky cin se setre kapesnikem - vypada to celkem dobre. Naucil jsem se to teprve loni tak 
nevim jak dlouho to vydrzi. 

Urcite bych to oddelil treba ls245. 

Cau David 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 30. září 2004 9:38
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Návrh 16-bitového IDE

25.10.2009

Ahoj, 
  
používám téměř poslední verzi Webpacku (6.2), ale myslím že naimportovat samotné schema do starší 
verze snad nebude problém. Pro všechny zájemce jsem umístil celý projekt sem: http://mz-
800.aktualne.cz/mzide.zip (asi 800 KB). 
Tou testovací destičkou jsi myslel onu konverzi z pouzdra TQFP na rozteč 2,54m, nebo už desku na 
IDE+RD? S výrobou tišťáků se sice taky moc nekamarádím, ale když se mi první kus podaří (mám strach 
z toho, že to bude oboustranné a neprokovené), tak bych mohl pár kousků navíc doma v amatérských 
podmínkách za výrobní náklady udělat. 
Ještě se zeptám - nemá někdo zkušenost s povrchovou úpravou kontaktů (např. zlacením / stříbřením či 
cínováním) ? Jedná se mi o ošetření přímého konektoru který se bude zasouvat do slotu MZ-800 a byl 
bych rád, kdyby neoxidoval a také něco vydržel. Zatím jsem zkoušel pouze cínovací roztok z GMe, ale 
ten už nechci ani vidět - pl. sp. s jeho pomocí po čase úplně zčerná a stává se těžko pájitelným. 
A ještě poslední věc pro HW odborníky - myslíte že nebude problém s úrovněmi pro IDE při použití 
XILINXe který má VCCIO pouze 3,3V ? Ramdisk mi fungoval absolutně bez problémů, tak doufám že se 
nám žádný harddisk nebude dělat neplechu... 
  
Zdenek 
  
  
  

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, September 29, 2004 8:03 PM 
Subject: Re: Návrh 16-bitového IDE 
 
Zdar, 

posles mi prosim te to schema ve webpacku? V bitmape se moc dobre neorientuju. 

Jakou mas verzi webpacku? Ja muzu nainstalovat jen 4.2 

Muzes pro me udelat jednu testovaci desticku? Moc se s vyrobou tistaku nekamaradim. 

Dik David 

---  

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 29. září 2004 19:04
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Návrh 16-bitového IDE

25.10.2009

Zdar, 

posles mi prosim te to schema ve webpacku? V bitmape se moc dobre neorientuju. 

Jakou mas verzi webpacku? Ja muzu nainstalovat jen 4.2 

Muzes pro me udelat jednu testovaci desticku? Moc se s vyrobou tistaku nekamaradim. 

Dik David 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 22. září 2004 22:12
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: SharpMZ Klub Brno

25.10.2009

Ahoj všem "na drátě" 
  
současným i bývalým "šarpounům" se na vědomost dává, že ve středu 29. září zahajuje novou sezónu 
Sharp MZ Klubu Brno. Schůzky se konají každou sudou středu na obvyklém místě v Centru volného času 
v Brně-Lužánkách v době od 17,00 do 18,45 hodin. Všichni zájemci a příznivci jsou zváni. Členský 
příspěvek se naplatí, pouze úhrada za nájem místnosti a skříněk je 300 Kč za člena na školní rok (celý 
poplatek je odváděn zřizovateli CVČ, klub si žádné peníze neponechává). Se čtyřmi stálými členy a 
jedním členem fluktuačním (jednou zaplatí a jednou ne) se držíme ledva nad vodou. Aby Sharp MZ Klub 
Brno nezahynul a nebyl pro nezájem rozpuštěn, voláme příznivce nejen z Brna a okolí. Staňte se členy 
klubu i na dálku a podpořte jeho existenci. Předpokládám také, že se v širší sestavě 
  
Zdeňka prosím za prominutí, že si zde dovoluji připojit ještě inzertní doušku, přestože tato konference (jak 
se už jednou ohradil vůči jinému účastníkovi) je "o něčem jiném". Nabízím tři roky starý plně funkční 
počítač PC Brave s těmito komponenty: procesor AMD Duron 700 MHz, paměť DIMM OEM 64 
MB, harddisk 10,0 GB WD100EB / ATA100 / 5400 ot., CD ROM mechanika Artex 50x, FD MITSUMI 
3,5´´/1,44 MB, grafická karta SIS 63320 AGP 8 MB VGA, klávesnice Hewlett Packard, myš Genius 
Mause Easy (kuličková), barevný monitor 15´´ ADI Micro Scan M500, nainstalován je operační systém 
WinME, Office 2000, mnohé užitkové programy i hry - to vše za 5900 Kč (slovy pět tisíc devět set korun 
českých), což je, myslím si, cena velice přijatelná. Kdyby někdo věděl o někom, komu by tato sestava za 
tuto cenu mohla ještě posloužit, nechť mi dá vědět e-mailem (přímo, nemusí to být prostřednictvím této 
konference) nebo telefonicky na číslo 545 223 243. Ještě poznamenávám, že v sestavě není modem (ten 
jsem zabudoval do nového počítače). Upřednostňuiji osobní převzetí a předvedení, byť třeba bedna na 
monitor je originální s polystyrénovou výplní. 
  
doc. Ing. Jaroslav Špaček, CSc. 

---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 10. srpna 2004 7:53
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Zálohovaný ramdisk 1MB a více, aneb jde to i jed nodušeji :)

25.10.2009

Zdravím všechny, 
  
přes prázdniny jsem věnoval trochu času studiu hradlových polí od firmy XILINX a rád bych se pochlubil s 
prvními výsledky. Na obrázku http://mz-800.aktualne.cz/ramdisk.JPG uvidíte plně funkční zálohovaný 
ramdisk se SRAM emulací který se skládá pouze z obvodu XC9572 a 2x512K SRAM. Toto hradlové pole 
má k dispozici 72 I/O vývodů, takže při trošce šetření by se na něj ještě vešel celý řadič IDE. Kdyby se 
zde našel někdo trpělivý, kdo by mi popsal časování a obsluhu 30-ti pinových SIMM DRAM modulů z PC, 
rád ramdisk přizpůsobím pro ně. Jinak ještě informace na závěr - XC9572 se prodává v GMe, jeho cena 
je cca 220 Kč, je možné ho min. 10000x přeprogramovat a to přímo za chodu v zapojení, tudíž bez 
vypnutí SHARPa takto jednoduše můžete během pár vteřin úplně "předrátovat" celé zapojení a ze 
zálohovaného ramdisku udělat třeba nezálohovaný "Pezik". Rozhodně to jsou pádné argumenty pro 
nahrazení klasických TTL/CMOS obvodů v příštích konstrukcích, které pro SHARPa vzniknou. 
  
Zdenek 

---  
Mobil.cz - Jaká je novinka mezi mobily NOKIA 3220? No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@abcredit.cz]
Odesláno: 28. června 2004 13:10
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Back in Time Live London 2004

25.10.2009

Cus lidi, 
11.zari se blizi na http://www.backintimelive.com/ resp. u chris@c64audio.com je mozne objednat vstupenky 
(25 liber stoji pro jednoho oficialne (kdyz ho ukecate, jde to i podstatne za min:) ) ), 
kdyz mi date vedet, budu ho zkouset ukecavat za vas :) 
na http://c64audio.valuehost.co.uk/live/bitl6/guestlist.php se mrknete na Composers and Programmers, 
:) Kdo ta jmena nezna, bude asi hluchy nebo nezazil 8bity :) 
 
Jedna letenka je tusimze porad jeste volna, ma ji j.t.d@centrum.cz 
Ty, kdo si mysli, ze autobus je levnejsi a bezpecnejsi odkazuju na Zdenka Adlera (http://mz-800.aktualne.cz/) 
zdeneka@seznam.cz muzete se k nemu pridat. 
 
Milan 
ICQ #12795588  

---  
Mobil.cz - Jaká je novinka mezi mobily NOKIA 3220? No virus found in this incoming message. 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 28. června 2004 8:07
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Konverze RGB ze Sharpa na VGA

25.10.2009

Pro všechny co se o tuto problematiku kdy zajímali tu mám zatím pár fotek toho, co jsem si ubastlil přes 
víkend na http://home.tiscali.cz/sharpmz . Jen pro upřesnění - na desce se nachází jednočipový 
převodník PAL-VGA, dále nepovinný jednočipový mikropočítač AT89C2051 (pro nastavování rozličných 
parametrů obrazu, vytváření OSD aj.) a pár pasivních součástek. 
  
Zdenek 

---  
Mobil.cz - Jaká je novinka mezi mobily NOKIA 3220? No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://home.tiscali.cz/sharpmz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@abcredit.cz]
Odesláno: 14. června 2004 8:49
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: 11 září 2004 - Legendární autoři počítač ové muziky živě na akci "Back in Time Live Londo n 

2004"

25.10.2009

Čus lidi, 
připomínám se s "Back in Time", teď je ten nejlepší čas na zakoupení letenek 
na London Gatwick vyjde cesta tam a zpět pro jednoho na 3437.81 CSK  
na London Stansted vyjde cesta tam a zpět pro dva lidi na 5275.62 CSK  
(za tyto ceny jsem pro Spectristy kupoval letenky v pátek odpoledne)  
Za SHARPisty by se mohl organizování výletu autobusem ujmout Zdenek Adler :).  
(Rozhodně to ale neznamená, že se na ně budou spectristi dívat shora) :) 
  
Poslední informace o akci jsou na: 
http://www.remix64.com/board/viewtopic.php?t=1416&postdays=0&postorder=asc&start=45 
pořád není o místě konání nic nového, pouze je pevně stanoveno, že to bude Londýn a 11. září. 
na http://www.backintimelive.com/ je taky pořád to samé :) 
  
P.S. pokud někdo chcete koupit letenky a nemáte VISA kartu, klidně mi napište,  
nemám s tím problém (možná ho ale budou mít policajti, když budeme "všichni GoGo" :), ale to je 
už problém jejich :) ) 
  
moje ICQ # 12795588 
  
Milan 

---  
Mobil.cz - Jaká je novinka mezi mobily NOKIA 3220? No virus found in this incoming message. 
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Brázda Pavel 

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@abcredit.cz]
Odesláno: 21. června 2004 9:25
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Back in Time Live London 2004 potvrzen

25.10.2009

Cus lidi na: 
http://www.remix64.com/board/viewtopic.php?t=1540  jsou konecne oznameny podrobnosti (z dnesni 
pulnoci...) :) 
(Doufam, ze na http://www.backintimelive.com/ se to objevi co nevidet) :) 
  
Protoze Jirka Dolezal dostal v patek nabidku na prednaseni v zahranici, ktere se neodmita 
a nanestesti se kona ve stejny den co BIT, zustala po nem volna letenka: 

Passenger Mr JIRI DOLEZAL is flying on:  

Saturday 11 September, flight 5492  
departs Prague at 13:40, arrives London Gatwick (South Terminal) at 14:45 

Sunday 12 September, flight 5493  
departs London Gatwick (South Terminal) at 15:25, arrives Prague at 18:25 

Total amount: 3437.81 CSK paid using MILAN KLEIBL's Visa credit card card. 

podle podminek EasyJetu zrusit nejde, zmenit jmeno jde na ni nejpozdeji 2 hodiny pred odletem a stoji 
460,- Kc 
takze kdo mate zajem muzete se o ni prihlasit na j.t.d@centrum.cz nebo na me houknete na ICQ 
#12795588 

Milan 

  

---  
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 7. června 2004 9:20
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 7489

25.10.2009

Tak to je prima, k Buckovi to mam celkem kousek takze snad ani dobirka nebude treba.. Jinak uz se to 
podarilo rozchodit? Jestli ano, tak se hned davam do stavby a ramdisk hazim za hlavu :) 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 07, 2004 10:15 AM 
Subject: Re: 7489 
 
obvody 7489 jsem koupil na http://www.clavis.cz/bucek/ za 22,- bez DPH maji je stale v 
ceniku tak je snad porad maji. Prisly bez problemu na dobirku. 

---  
Mobil.cz - Nokia 6230 nebo Sony Ericsson T610/630? Který mobil je lepší?  

---  
Mobil.cz - Nokia 6230 nebo Sony Ericsson T610/630? Který mobil je lepší? No virus found in this 
incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 7. června 2004 9:59
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: 7489

25.10.2009

S rozchozenim to nebude tak rychle. 

1. Jeste nemam dodelanou testovaci desku 

2. Nemam Ramku -  asi budu testovat mapovani se 64k 

  

---  
Mobil.cz - Nokia 6230 nebo Sony Ericsson T610/630? Který mobil je lepší? No virus found in this 
incoming message. 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 7. června 2004 8:33
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Rozsireni ramky v Sharpu

25.10.2009

Davide, vypada to docela slibne a i pres kritiku Petra Zydka (Trabant vs. motor z Ferrari) bych do toho sel 
a predpokladam ze i spousta dalsich Sharpistu. Vyhody jsou oproti ramdisku jasne - rychlost, 
jednoduchost, nezatezuje vystupni sbernici Sharpa (predpokladam ze by to bylo pripojene na sbernici 
jeste pred budici LS365). Trochu to i koresponduje s mym navrhem - ja jsem planoval rozsireni pomoci 
patice pro EPROM ze ktere bych vyuzil vsechny signaly, ostatnich par bych vytahl z jednoho ze dvou I/O 
slotu => ciste reseni pez skrabani cest na zakl. desce. Nevyhodou byla moznost mapovani pouze dvou 8 
KB bank do prostoru 0x0000-0x1FFF a 0xE000-0xFFFF misto ROMky. 
Takze vsechno prima, akorat me mrzi pouziti dneska ne tak beznych obvodu 7489 - vim ze na starych 
deskach jiste budou, nove v GESu jsem je ale videl za cca 130 Kc vc. DPH :-( 
Takze jinak vsechno super, drzim palce a tesim se na prvni vysledky testovani! 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 04, 2004 11:12 AM 
Subject: Rozsireni ramky v Sharpu 
 
Posilam schema navrhu rozsireni RAMky do Sharpa 

Nevyhody: 

Musi byt umisteno uvnitr (kvuli datove sbernici). Nicmene zasah do MB nebude tak drasticky 
(pripajeni dratu a pro odstaveni stare ramky bude stacit vyjmout odpor (jeden)). 

Dalsi nevyhodou tohohoto zapojeni je nutna inicializace v Eprome. Hardware neresi pocatecni 
stav obsahu mapovacich pameti. 

Vyhody zapojeni: 

128 stranek po 4KB umistitelnych kamkoli do prostoru 64KB i nekolikanasobne. 

Moznost blokovat zapis do pametove stranky (8 bit strankovaci pameti) 

Obvody: 

74LS138 a 2hradla 74LS10 adresace mapovaciho portu E7h. 

2x 7489 mapovaci pamet (porad jdou koupit - alespon me se to povedlo) 

hradlo 74LS10 WriteProtect 

staticka pamet RAM 512KB 

  

Zapojeni neni zatim vyzkouseno protoze teprve dodelavam testovaci desku. 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


  

D. 

  

  

---  
Mobil.cz - Nokia 6230 nebo Sony Ericsson T610/630? Který mobil je lepší?  

---  
Mobil.cz - Nokia 6230 nebo Sony Ericsson T610/630? Který mobil je lepší? No virus found in this 
incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 7. června 2004 9:16
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 7489

25.10.2009

obvody 7489 jsem koupil na http://www.clavis.cz/bucek/ za 22,- bez DPH maji je stale v ceniku 
tak je snad porad maji. Prisly bez problemu na dobirku. 

---  
Mobil.cz - Nokia 6230 nebo Sony Ericsson T610/630? Který mobil je lepší? No virus found in this 
incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 4. června 2004 10:13
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Rozsireni ramky v Sharpu
Přílohy: ram512.gif

25.10.2009

Posilam schema navrhu rozsireni RAMky do Sharpa 

Nevyhody: 

Musi byt umisteno uvnitr (kvuli datove sbernici). Nicmene zasah do MB nebude tak drasticky 
(pripajeni dratu a pro odstaveni stare ramky bude stacit vyjmout odpor (jeden)). 

Dalsi nevyhodou tohohoto zapojeni je nutna inicializace v Eprome. Hardware neresi pocatecni 
stav obsahu mapovacich pameti. 

Vyhody zapojeni: 

128 stranek po 4KB umistitelnych kamkoli do prostoru 64KB i nekolikanasobne. 

Moznost blokovat zapis do pametove stranky (8 bit strankovaci pameti) 

Obvody: 

74LS138 a 2hradla 74LS10 adresace mapovaciho portu E7h. 

2x 7489 mapovaci pamet (porad jdou koupit - alespon me se to povedlo) 

hradlo 74LS10 WriteProtect 

staticka pamet RAM 512KB 

  

Zapojeni neni zatim vyzkouseno protoze teprve dodelavam testovaci desku. 

  

D. 

  

  

---  
Mobil.cz - Nokia 6230 nebo Sony Ericsson T610/630? Který mobil je lepší? No virus found in this 
incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 28. května 2004 21:12
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Návrh desky - kombokarta
Přílohy: Kombodeska_do_dolniho_slotu.gif; Rezervovane_oblasti_desky3.gif

25.10.2009

Všem hardwaristům potřetí! 

Předkládám vzorový návrh desky určené do dolního 
MZ slotu. Jedna deska obsáhne všechna požadovaná 
zařízení - RD+HDD+SIO+RTC+FD. 
Je to jen vzorový návrh desky po stránce 
rozměrové v měřítku 5pixelů/mm. 

-na rezervované plochy lze umisťovat součástky/vést 
 tudy spoje (v případě dvou svislých obdélníků), 
 jedná-li se o obvody v pouzdrech SMD - tyto se 
 ovšem umisťují "na straně spojů" (opačná strana 
 než při použití klasických DIL obvodů) 

 
Stále hledám vhodný CAD pro návrh této desky: 
-aby byl bez omezení velikosti jako u freeware CADů 
-aby měl bohatou databázi pouzder a schematických 
 značek 
-aby generoval výstupní data pro různé platformy 
 výrobních zařízení používaných u nás 
-aby padnul do ruky 
-aby uměl importovat ze starého OrCADu 386 (toužebné 
 přání - mám v něm původní RD Müller a můj řadič FD 
 a nechce se mi to znovu kreslit) 

 
Petr de Zviqov 

---  
Mobil.cz - Nokia 6230 nebo Sony Ericsson T610/630? Který mobil je lepší? No virus found in this 
incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 28. května 2004 21:10
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Návrh desky - dolní slot
Přílohy: Deska_do_dolniho_slotu.gif; Rezervovane_oblasti_desky2.gif

25.10.2009

Všem hardwaristům podruhé! 

Předkládám vzorový návrh desky určené do dolního 
MZ slotu. Je určena těm, kterým nevadí obsazenost obou slotů v konfiguraci 
RD+HDD+SIO+RTC+FD. 
Je to jen vzorový návrh desky po stránce 
rozměrové v měřítku 5pixelů/mm. 

-na rezervované plochy lze umisťovat součástky/vést 
 tudy spoje (v případě dvou svislých obdélníků), 
 jedná-li se o obvody v pouzdrech SMD - tyto se 
 ovšem umisťují "na straně spojů" (opačná strana 
 než při použití klasických DIL obvodů) 

 
příště: 
-rozměrové řešení desky "vše v jednom" 

Petr de Zviqov 

---  
Mobil.cz - Nokia 6230 nebo Sony Ericsson T610/630? Který mobil je lepší? No virus found in this 
incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 25. května 2004 13:00
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Návrh desky - horní slot
Přílohy: Deska_do_horniho_slotu.gif; Rezervovane_oblasti_desky.gif

25.10.2009

Všem hardwaristům! 

Předkládám vzorový návrh desky určené do horního 
MZ slotu. Je určena těm, kterým nevadí obsazenost obou slotů v konfiguraci 
RD+HDD+SIO+RTC+FD. 
Je to jen vzorový návrh desky po stránce 
rozměrové v měřítku 5pixelů/mm. 

-rozměr "95 max." neplatí v případě, že se jedná 
 o desku, u které je přesah z počítače žádoucí, 
 jako je např. Epromer 
-na rezervované plochy nelze umisťovat součástky 
 ani tudy vést spoje (v případě obdélníku 66x10mm, je to vlastní přímý konektor MZ slotu - 
nebudu v dalších příspěcích zmiňovat) 

 
příště: 
-rozměrové řešení desky do dolního slotu 
-rozměrové řešení desky "vše v jednom" 

Petr de Zviqov 

---  
Mobil.cz - Nokia 6230 nebo Sony Ericsson T610/630? Který mobil je lepší? No virus found in this 
incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 20. května 2004 7:34
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Karta do dolního slotu - malý problém
Přílohy: Plast_pod_krytem_slotu.jpg

25.10.2009

Pohleďte na foto. Kýžená maxi karta se sice 
snadno vloží do slotu, ale dosednutí celého plastu 
se sloty brání část označená červeně (tudy by 
vedla karta až nad zdroj). 
Řezat či neřezat? 
Pokud ne, pak bych to musel řešit jako dvě desky 
propojené kšandou. 
Otázkou je, co je menší (estetické) zlo. 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 20. května 2004 7:25
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Koncepcia RD - SRAM vs DRAM

25.10.2009

Já bych nechal rozhodnutí na konkrétním uživateli, podle 
toho co má za součástky. Proto jsem taky podrobně pitval 
různé varianty ramdisku s různými kapacitami. 
Zálohování RD už nemá takový význam jako dřív, nebyly 
k dispozici CF karty ani HDD. Kdo na tom trvá, ať si pořídí 
verzi ramdisku se SRAM. Já mám všechny typy pamětí, 
dojde tak i na prototyp 16MB ramdisku v rámci monstr 
kombokarty (RD+RTC+HDD+FD+SIO). CF podpora je 
v tom taky (jako jedno z IDE zařízení). Teď ovšem hledám 
šikovný program na schemata a návrh desky (ale aby 
dovolil návrh desky s rozměry 25x10cm). 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 14. května 2004 8:47
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Co vy na to????

25.10.2009

je to nadherny, nic proti LCD ale ta TV ma svoje kouzlo. 
  
Petr 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, May 14, 2004 9:14 AM 
Subject: Re: Co vy na to???? 
 
místo mz-800.gif už tam mělo být rovnou mz-800.mzf :))) Ale jinak dobrý, docela se mi to líbí :) 
Jinak takový malý OT pro emulátorově zainteresované Sharpisty - 
http://www.kmit.sk/~peto/AVR/smallpmd/  
Nadchlo mě to natolik, že možná brzo vznikne i podobný "přenosný" SHARP (zřejmně založený na 
CPU Dallas 89C450/33MHz) s tím rozdílem, že místo TV výstupu bych obrazová data směřoval na LCD 
displej. Zajímalo by to ještě někoho? 
  
Zdeněk 
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, May 14, 2004 8:40 AM 
Subject: Co vy na to???? 
 
Zdravím všechny idealisty! 

Copak to asi může být... 

  

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat  

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat  

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.kmit.sk/~peto/AVR/smallpmd/
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 14. května 2004 7:41
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Co vy na to????
Přílohy: mz-800.gif

25.10.2009

Zdravím všechny idealisty! 

Copak to asi může být... 

  

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 14. května 2004 8:15
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Co vy na to????

25.10.2009

místo mz-800.gif už tam mělo být rovnou mz-800.mzf :))) Ale jinak dobrý, docela se mi to líbí :) 
Jinak takový malý OT pro emulátorově zainteresované Sharpisty - 
http://www.kmit.sk/~peto/AVR/smallpmd/  
Nadchlo mě to natolik, že možná brzo vznikne i podobný "přenosný" SHARP (zřejmně založený na CPU 
Dallas 89C450/33MHz) s tím rozdílem, že místo TV výstupu bych obrazová data směřoval na LCD 
displej. Zajímalo by to ještě někoho? 
  
Zdeněk 
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, May 14, 2004 8:40 AM 
Subject: Co vy na to???? 
 
Zdravím všechny idealisty! 

Copak to asi může být... 

  

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat  

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.kmit.sk/~peto/AVR/smallpmd/
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 11. května 2004 6:53
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Mechanické provedení kombokarty
Přílohy: Originln_ramdisk.gif; Prostor_pro_karty.jpg

25.10.2009

Jen v bodech: 

-původní koncepce počítala s max. dvěma kartami: 
 ramdisk 64KB (dolní slot) 
 řadič FD resp. SIO resp. rozšiřovací jednotka 
 (horní slot, rozš. jednotku jsem nikdy neviděl) 
-originální ramdisk měl 20 IC ve dvou řadách 
 po deseti, tvarem obdélník s výstupky ve dvou 
 rozích na straně dále od přímého konektoru 
 (viz obrázek z originálního manuálu), takže 
 výstupky pěkně zapadly do dvou kovových "nosů" 
 (viz foto, zabírá oblast A) 
-pokud deska v horním slotu přesahovala svými 
 rozměry ven z počítače, uplatnil se dodaný 
 kovový kryt (toto se mi nepáčí esteticky) 
-mou původní sestavu tvoří ramdisk Müller 
 (třířadý, zabírá oblasti A, B; nutný 
 zásah do mech. konstrukce) a řadič s WD2793 
 s rozměry nepřesahujícími vanu se sloty 
 (dnes lze brát jako výchozí variantu pro 
 méně náročné, vystačí se s non-SMD obvody) 

-po prvních návrzích řadiče HDD mě lákala 
 představa kombo desky RD+HDD (dolní slot, 
 oblasti A, B) 
 a FD+SIO (oblast D s deskou připevněnou na 
 čepech s otvory pro samořezné šrouby do 
 plastu (na co to plánovali???), obě části 
 by musely být spojeny "kšandou" (pro FD+SIO 
 stačí méně signálů než pro HDD+RD) 
-někteří jedinci zde ovšem skrývají HDD 2.5" 

-pro realizaci 1x(2x)HDD+FDD+SIO+RTC+RD 
 (a např. audio DAC) se zdá nejvýhodnější 
 karta přes všechny oblasti A, B, C, D 
-při použití SMD prvků se lecos vejde i do 
 "C" (nebo si zde dovedu představit dva 
 konektory pro redukce na CF, tedy ne 
 často vyjímatelné) 
-v tomto případě není vyloučena montáž 
 HDD 2.5" dovnitř "D" (nebo zde může být 
 ještě malá deska navíc) 
-max. teoretická velikost desky je 25x10.5cm 
 (samozřejmě s různými výřezy pro plastové 
 výstuhy, přímý konektor, otvory pro "nosy" 
 atd.; ale stačit by to mělo snad na všechno, 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz


 no ne???) 
-vnější design počítače zůstává nezměněn 
 (na tom si zakládám jako na výhodě oproti 
 Spektru) a při tom je to all-in-one!! 
-nezáleží na hw realizaci SIO, HDD, povaze 
 RD, stačí dodržovat množinu I/O portů 

  

-očekávám reakce na příspěvek z 6.5. 
 (vyjádření souhlasu MZ fóra s definicí portů 
 zařízení ve slotech, upřesnění, doplňující 
 návrhy) 

-žij a nech žít, různá Hw řešení při 
 dodržení ovládání definovanými porty lze 
 brát jako důkaz tvořivosti českého člověka 

 
Dotazy: 
-jaký vhodný CAD zvolit, aby dovolil tvorbu 
 schematu a návrh desky s těmito rozměry??? 
-jak a kde realizovat výrobu??? 
-jak je vysoká CF redukce i s kartou??? 
-jak se u provádí nastavení master/slave, 
 jsou-li na kšandě dvě CFka??? 
-kde vzít redukci pro HDD 2.5"??? 
-dokáže navrhované SIO by x51 ovládat i 
 kvitovací signály (tedy full_9pin 
 sériový port)? 

 
-k čemu slouží "superimpose bit" (zápis 
 7. bitu při 16ti bitovém OUTu na 07CFh), 
 to mi vrtá hlavou už od '88??? 

 
příště:  
-překvapení (příspěvek "Co vy na to???"), 
 během tohoto týdne 

 
Petr de Zviqov 

  

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: VlaJu (sharpemu@pandora.cz)
Odesláno: 7. května 2004 13:46
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Ramdisk s paměťmi SRAM xx512

25.10.2009

Jenom odpoved na pozadavek INT trva procesoru x51 minimalne 4cykly, tj. 48taktu, takze 
externimu latchi se u 2051 nevyhnes. 

Kdyz uz, tak bych doporucil procesory AVR od Atmelu - vykonaji intrukci v jednom hodinovem 
taktu a prodavaji se v ruznych velikostech pouzdra od DIP8 po TQFP64 pri rychlostech asi 
do 16MHz. Ja jsem zkousel ATmega8/16MHz, ten stoji v GM pod 100,- Jejich vyhodou je i ISP 
programovani, verejne dostupne lacine programatory (na LPT je potreba jenom buffer treba 
74367) a skvele vyvojove prostredi. Ma integrovane I2C, USART, moznost RTC, 10bitove 
ADC, ... 

Tak me napada, ze jsem tu novy. Takze: 

Vlasta Juricek, jmeno me. Pred rokem jsem narazil na Zdenkuv emulator a to me opet probudilo 
k Ostre cinnosti... Kdysi jsem mel MZ811 s vestavenym 1,4MB FDC s WD2797 (ale jinak 
zapojenym nez original sharp, takze jsem mel predelany BIOS). Ten jsem tehdy vymenil za PC 
(hlupak),  abych po par letech kupoval jiny za 200 v bazaru... Nastesti mi v supliku zbyl jeden 
WD2797, takze ted muzu laborovat. Mym "snem" je na jedne desce v dolnim slotu integrovany 
16bit jednokanal HDC, FDC, RTC, SIO a RD 0.5 nebo 1 MB s primym i sekvencnim modem. 
Tuhle "megaCard" mam zatim jenom na papire. Co uz mi jakztakz beha, je FDC2797+8bit HDC. 
Srdcem vseho je jeden CPLD, ktery dela vsechnu spinavou praci. U stavajici varianty na to staci 
ispLSI2048, u te mega varianty to potrebuje XC95144 (pouzdro PQFP160!, toho se trosku 
bojim). Cenove je to trochu drazsi (2048 za 200 a 95144 za 700,-), ale kdyz uvazim, co vsechno 
se tam vejde a kdykoliv si muzu upravovat ! chovani... 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: VlaJu (sharpemu@pandora.cz)
Odesláno: 7. května 2004 11:47
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Ramdisk s paměťmi SRAM xx512

25.10.2009

Ahoj, 

    ja mam taky nakoupene 628512, takze se primlouvam za Zdenkovu verzi. Da se s ni take 
udelat RD s obema rezimy - primy i sekvenci. Co ale uplne nechapu, je pouziti Atmelu jako 
periferie k Z80 - kvuli rychlosti. Tam totiz nejde jenom o pomer dvou frekvenci - ten Atmel 
jakozto "Slave" musi emulovat komunikaci po sbernici Z80 a to stoji dost hodinovych taktu. Ja 
jsem to po nekolika pokusech vzdal a presel k PLD. Je to drazsi, zato bez problemu. Ale pokud 
mate nejaky genialni napad jak pripojit ten x51, tak smekam a okamzite hazim PLD kvuli 
drahote za hlavu... Mimochodem zrovna Atmel 2051 ma sice 24MHz, ale mikrokod instrukci 
trva 12taktu hodin, takze maximalni vypocetni vykon je 2MIPS - to nestacite ani zaregistrovat 
RD pulsy natoz v rozumne dobe odpovidat na datove sbernici... 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 7. května 2004 12:59
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Ramdisk s paměťmi SRAM xx512

25.10.2009

Ahoj, 
  
mou vizi at89C2051 (nebo možná kvůli nedostatku vývodů spíš velkého 89C51) coby seriového rozhraní 
mám sice zatím jenom v hlavě, ale nemyslím že by to bylo nereálné. Oba tyto obvody již mají integrovaný 
UART (nechci ho emulovat), samotný uP by zajišťoval pouze převod 8-bitových dat z MZ sběrnice + 
odeslání po seriové lince a naopak. K tomu teoreticky nebude třeba žádný velký výpočetní výkon (a 
kdyby byl třeba, jsou už dnes k dostání x51 klony s výkonem 50MIPS a více za přijatelnou cenu - viz. 
www.hw.cz ) 
Zapojené by to bylo asi tak, že signál /IORQ z MZ-800 by byl připojený na jeden ze 2 vstupů x51 schopný 
generovat přerušení - jeho obsluha by zajistila odeslání dat po seriové lince. Stejně tak každý přijatý bajt 
by byl schopen vygenerovat /IRQ pro Z80, který by hned přijatý byte přečetl. Sice primitivní a možná 
dedomyšlené řešení, myslím ale že pro komunikaci s PC to bude naprosto stačit. Pokud ale někdo touží 
navrhnout plnohodnotné (a navíc o hodně komplikovanější) rozhraní se Z80-SIO, rád se poddám. 
  
Z. 
  
P.S.: Je fakt že /RD ze strany Z80 a následná odpověď na něj bude časově dost kritická, možná by to 
řešil nějaký jednoduchý latch přes který by se data hnaly - to by mělo stačit. 
  

----- Original Message -----  
From: VlaJu (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, May 07, 2004 12:47 PM 
Subject: Re: Re: Ramdisk s paměťmi SRAM xx512 
 
Ahoj, 

    ja mam taky nakoupene 628512, takze se primlouvam za Zdenkovu verzi. Da se s ni take 
udelat RD s obema rezimy - primy i sekvenci. Co ale uplne nechapu, je pouziti Atmelu jako 
periferie k Z80 - kvuli rychlosti. Tam totiz nejde jenom o pomer dvou frekvenci - ten Atmel 
jakozto "Slave" musi emulovat komunikaci po sbernici Z80 a to stoji dost hodinovych taktu. Ja 
jsem to po nekolika pokusech vzdal a presel k PLD. Je to drazsi, zato bez problemu. Ale pokud 
mate nejaky genialni napad jak pripojit ten x51, tak smekam a okamzite hazim PLD kvuli 
drahote za hlavu... Mimochodem zrovna Atmel 2051 ma sice 24MHz, ale mikrokod instrukci 
trva 12taktu hodin, takze maximalni vypocetni vykon je 2MIPS - to nestacite ani zaregistrovat 
RD pulsy natoz v rozumne dobe odpovidat na datove sbernici... 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat  

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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mailto:zdeneka@seznam.cz
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 5. května 2004 7:05
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Ramdisk Müller se SIMMy s max. 16MB

25.10.2009

Ještě jednou odkaz se schematem: 
http://www.mz-800.aktualne.cz/files/tech/rd-256kb.tif 

Detailní popis Hw Müllera jsem publikoval v příspěvku 
z 25.4. Úprava pro SIMMy je nakonec jednodušší, 
než jsem myslel... 

Pohleďme na osm pamětí 4464. Vždy dvojice dává 
osm bitů dat, vstupuje do ní osm adresních vodičů 
A0..A7, signály RAS\, CAS\ (ty vedou do všech čipů 
zároveň), OE\ a WE\. Představme si tedy čtyři 
dvojice jako čtyři "SIMMy" (modul SIMM 256KB 
zredukujeme snadno na 64KB připojením adresního 
pinu A8 na úroveň LOW). Pokud je výkonný člen 
na bázi PROM 74188 schopen vygenerovat příslušný 
počet CAS before RAS refresh cyklů, musí 
čtyři vložené moduly 256KB fungovat stejně jako 
čtyři dvojice pamětí 4464. Tato hypotéza platí 
i pro čtyři moduly 1MB resp. 4MB (není odzkoušeno). 

Plnou kapacitu ramdisku využijeme samozřejmě jen 
správným stránkováním - ovládáním I/O portu E9h. 
Jak na to? 
U17 74LS193 nahradíme obvodem 74LS273 (osmibitový 
registr s nezávislým resetem). Jeho NEJVYŠŠÍ dva 
výstupní bity (u Müllera je to naopak!) přivedeme 
na vstupy dekodéru U20B 74LS139. Nižších šest bitů 
přivedeme na obvod 74LS257 (jediný přibyvší), na 
jeho výstupech získáme tři multiplexní adresní 
vodiče A8..A10 (modulu 4MB odpovídá 22 bitů 
adresy, což je 11 multiplexních vodičů A0..A10). 

Tato struktura dovoluje osadit libovolný počet 
SIMMů s libovolnou kapacitou modulu (256KB, 1MB, 
4MB). 

Stránkový "management" ramdisku 16MB: 
-celkem 256 stránek po 64KB, nejvyšší dva bity 
při zápisu na port E9h představují adresu 
SIMM modulu: 

out E9h=00h..3Fh ---> 64 stránek "nulté" patice 
out E9h=40h..7Fh ---> 64 stránek "první" patice 
out E9h=80h..BFh ---> 64 stránek "druhé" patice 
out E9h=C0h..FFh ---> 64 stránek "třetí" patice 

Při zasunutém modulu do nulté patice je zajištěna 
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funkčnost SRAMu - sériové paměti, rammdisku pro 
Basic i systému Lamač CP/M (po resetu je stav 
jako při out E9=00h). 
Jinak jsou možné i krkolomnosti např.: 
nultá patice ... nic 
první patice ... SIMM 1MB 
druhá patice ... SIMM 4MB 
třetí patice ... SIMM 256KB 
celková kapacita 5,25MB (blbý, co?) 

Ale možné to je, obslužný program si musí 
ohlídat správné hodnoty na portu E9h: 
00h..3Fh ---> nemá smysl 
40h..4Fh ---> 16 stránek v modulu 1MB 
80h..BFh ---> 64 stránek v modulu 4MB 
C0h..C3h ---> 4 stránky v modulu 256KB 

Autodetekce kapacity SIMMového ramdisku v rámci 
nového HDD+CF O.S. (a detekce jednotlivých modulů 
a jejich pozic) by mohla probíhat takto: 

out E9h=00h ... zjistit, zda je osazena nultá patice, 
je-li zápis/čtení OK, out E9h=předchozí hodnota+1 
(zjišťuje kapacitu SIMMu), atd. 
out E9h=40h ... zjistit, zda je osazena první patice, 
je-li zápis/čtení OK, out E9h=předchozí hodnota+1 
(zjišťuje kapacitu SIMMu), atd. 
atd., atd. (druhá, třetí patice) 

Samozřejmě že refresh i I/O cyklus čtení/zápisu lze 
provést i jinak (předložte návrhy, schemata), čím 
méně IC, tím lépe. 
Ale tu navrhovanou konvenci se správou stránek 
(modulů SIMM) mi neberte ... 
(Zdá se mi praktická, je na to třeba pamatovat 
při výběru aktivní stránky, jinak se programová 
obsluha neodlišuje od klasických ramdisků 80. let 
ani od High-Capacity variant se SRAM paměťmi) 

příště: 
-definice portů všech zařízení na kombo kartách 
-návrh mechanického a rozměrového řešení karty 

 
Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 6. května 2004 7:37
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Koncepce Sharpa pro nejbližších 50 let

25.10.2009

Představte si veterána. Tatraplán. To 
je skvost! Ale potřebuje restaurovat... 
Dáme do něj motor z Ferrari F1 2004, 
převodovku automat, elektroniku od 
Bosche, palubní počítač od Mrkvošrotu, 
elektrická okna. Co z toho bude? 
Pro sběratele bezcenný paskvil, na 
míle vzdálený originálu. 

 
Tato úvaha platí i pro osmibitové počítače, 
něco lze, něco v žádném případě nelze provést 
(všechny návrhy jsou mé subjektivní, posuďte 
sami): 

Co nelze 
Nedotknutelný je prakticky celá základní jednotka: 
-CPU (více MHz=špatný chod her aj.) 
-64KB interní paměti (náhrada: big RD) 
-GDG 
-PIO 
-CTC 
-PSG 
-klávesnice 
-repro 
Osobně se mi nelíbí ani vestavění disketovky 3.5" 
do skříně počítače (zdá se mi neestetické, je-li 
vrtáno a řezáno, viz odstavec o Tatraplánu). 
Lze: 
-akceptovat rozšíření VRAM, dnes snadné a pro nové 
O.S. prakticky nezbytné 
-připustit čachry s ROM, je v soklu, má chyby, 
usnadnilo by to funkci nových systémů (studie jak 
by to vypadalo, bude v příspěvku "Co říkáte na toto...") 
-připustit příposlech kazetového magnetofonu 
interním reproduktorem 
Chip selekt SIA je vyveden na základní desce, ale 
jeho připojení na volný pin MZ slotu shledávám 
neestetickým (nebrat). 

 
Co rozhodně lze 
Jakékoliv Hw rozšíření Sharpa v provedení zásuvných 
karet do MZ slotů je velmi vítáno. V ideálním případě 
se vše soustředí do dolního slotu, horní může zůstat 
pro experimenty, atypická zařízení (Epromer) nebo 
taky třeba řadič USB :-D :-D  
Výhodou oproti Spektru je zachování designu počítače 
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při značném rozšíření možností. 

  

Vyhrazené I/O porty: 

60h..67h --> ATA control block register (sekundární) 
68h..6Fh --> ATA command block register (sekundární) 
70h..77h --> ATA control block register (primární) 
78h..7Fh --> ATA command block register (primární) 

88h ---> PCF8583: hodiny+"CMOS SRAM" (88h: návrh) 

B0h..B3h --> SIO (nezáleží na Hw provedení) 

D8h..DDh --> FDC 279x (pro 1-2 mechaniky floppy) 

E9h --> stránkový registr ramdisku (64KB z 16MB max.) 
EAh..EBh --> ramdisk "pro Basic" (s předvolbou adresy) 
F8h..FAh --> ramdisk typu SRAM (sériová paměť) 

20h..28h --> můj Epromer (zmíněno jen pro pořádek) 

Poznámky: 
-autoinkrement adresy ramdisku, jeho refresh (je-li 
 s paměťmi DRAM), to obé je dáno hardwarem 
-stránkování skrze port E9h platí pro obě odnože 
 ramdisku 
-ideální ramdisk umí všechno, podrobnosti viz 
 popisy v dřívějších příspěvcích 
-případná rozšíření FDC nad limit Lamače (720KB) 
 jsou nadstandardem, DOPLŇTE!!! 
-I/O adresa RTC je vybrána náhodně, lze stanovit 
 i jinou (předpokladem jsou dekodéry s EPROM) 
-ideální SIO má živých všech osm datových vodičů 
 (+ 9tý GND) na úrovních RS232 (nejlépe dva kanály) 

Další návrhy: 
DAC audio ??? 
zařízení ovládaná přes sběrnici I2C ??? 
. 
. 
. 
???????????? 
???????????? 
???????????? 

Líná ruka na klávesnici, holé neštěstí. 

 
Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. května 2004 14:30
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Ramdisk s paměťmi SRAM xx512

25.10.2009

Ahoj Zdeňku, 

Všechny zde prezentované varianty ramdisku jsou 
jen pro ilustraci, je na zájemcích - "radioamatérech", 
co si vyberou. RD s paměťmi xx512 je návodem pro 
ty, co je mají (či snadno seženou). Já jich mám 
doma 16ks, mohl bych si tedy snadno postavit 
ramdisk 1MB. O verzi s paměťmi 512KB napíšu 
téže (koncepčně je velice podobná té s xx512), 
platí-li zveřejněné ceny, pak by mohlo fungovat 
provedení s max. 8MB. 
V popisech se snažím zdůraznit, že je všechno 
podobné (se stejným základem), už potisící 
připomínám, že jediným kritériem je shodnost 
na úrovni všech portů (!!!!). 
 
Nikoho nenutím ke stavbě toho či onoho. 

Popis - "Müller se SIMMy" max. 16MB kapacity 
si nechám nakonec. 

V době, kdy je perpektivní HDD a CF karta, beru 
možnost zálohování jako třešničku na dortu (a jen 
pro SRAMové verze, má koncepce ramdisku 
"Mülldek" se čtyřmi SIMMy s max. 16MB je určena 
pro O.S: s HDD a CF jako swap prostor). 

Až předložím lehkou úpravu Müllera na SIMMovou 
verzi (je to jednodušší, než se zdá), pak vyhlásím 
Sharp referendum: 
zda je možno souhlasit s nastíněnou obsluhou 
portů. 

No a virtuální ramdisk s max. 16MB bys mohl 
začlenit do emulátoru, není-liž pravda?? 
Programátoři by mohli své experimenty s novými 
O.S. provádět bez hotového železa. 
 
Váhající uživatelé by si mohli počkat až na hotovou 
uni-kartu: 2xHDD, 1xFDD, RTC, serial, RD. 
Ideový návrh dodám taky. 
 
Zatím nevím, jaký CAD si zvolit, jsem zvyklý na 
http://www.lsd2000.cz 
Originální schemata k Müllerovi a mému FD jsou 
v OrCadu 386. 
Jde o to, aby to nebylo jen kreslicí prkno, ale 
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aby šlo i udělat návrh desky (všude doporučovaný 
Eagle má limity, navíc pro mě jako zarytého 
antifašistu asi nepřipadá v úvahu). A aby uměl 
import z toho OrCadu. 

 
Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 4. května 2004 6:57
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Ramdisk s 512KBtovými paměťmi SRAM

25.10.2009

Popis je téměř shodný s popisem ramdisku 
s paměťmi 61512. 

Registr adresy ramdisku je proveden stejným způsobem 
jako u Müllera - čtyři obvody 74LS193 tvoří 16 bitů 
adresy, stejně je řešen autoinkrement, asynchronní 
reset i předvolba adresy. Výstupy z čítačů ovšem 
vedou rovnou na adresní vstupy (A0 .. A15) všech 
paměťových čipů (odpadají multiplexory 74LS257). 
Do všech pamětí rovněž vedou signály D0..D7, WR\, RD\ 
(přivedeno přímo z MZ slotu), odpadá obvod 74LS245 
a obvody 74LS32 (o selekci pamětí je psáno dále). 

Dva dekodéry 74LS138 nahradí ve funkci řídícího obvodu 
jediná paměť PROM/EPROM, její výstupy mají význam 
pro UP, CLR, LOAD\ čítače 74LS193, pro strobovací impuls 
registru stránky (zápis na port E9h) a pro chip selekt 
paměti, která bude aktivní při čtení/zápisu. Struktura 
74188+74LS139 také odpadá, SRAMy nepotřebují ani 
multiplex adresy, ani refresh. 

Paměti s 512KB (obecná 628512, SGS Thomson M68AF511A aj.) 
mají organizaci 512Kx8, "úzké" pouzdro DIP32 či TSOP32, 
nezávislé vstupy OE\, WE\ a CS\. Maximální rozumná 
kapacita ramdisku s těmito paměťmi je 8MB (16 čipů), 
při avizované ceně 90Kč (cca 110 s DPH) za kus. 

Registr stránky musí být přítomen vždy. Jediná 
použitá paměť dává ramdisk o kapacitě 512KB, což 
představuje osm stránek po 64KB. Pro 512KB verzi 
vyhoví např. 74LS193 ve funkci registru, jehož 
nejnižší tři výstupní bity jsou připojeny na 
A16..A18 paměti. Aktivní chip selekt paměti dodá 
PROM/EPROM. 

Ramdisk 1MB: 
Ve funkci registru stránky opět vyhoví 74LS193, 
jeho nejvyšší bit (3. bit při zápisu na port E9h) 
určuje, která paměť bude pracovat při aktivním chip 
selektu paměti (ve spolupráci s pomocnou logikou). 
Nejnižší tři bity "registru" LS193 vedou do obou 
pamětí na A16..A18. 
out E9h=00h..07h ---> osm stránek "nulté" paměti 
out E9h=08h..0Fh ---> osm stránek "první" paměti 

Ramdisk 4/8MB 
Zde bych navrhl použít obvod 74LS273 ve funkci registru 
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stránky. Je osmibitový a má reset. Jeho nejnižší tři 
bity opět vedou do všech pamětí na A16..A18, čtyři 
následující bity by vedly na dekodér 1 z 16 např. 
74LS154 (v SMD provedení snad nemůže vadit jeho velikost). 
Výstupy z dekodéru by vedly k 8 resp. 16 chip selektům 
příslušných pamětí. Při I/O operaci s některou SRAM se 
aktivuje CS\ jen na jediné (zajistí LS154, jehož 
řídící pin pro blokování výstupů se aktivuje z PROM/EPROM). 

Vidíme, že počet IC se prakticky neodlišuje od představených 
verzí ramdisku s paměťmi xx512 (já vám je snad začnu shánět, 
abych dokázal, že to jde, i když to dře); samozřejmě 
myšlen počet IC bez pamětí: 

ramdisk 512KB s 61512: 
-4x 74LS193 
-1x PROM/EPROM 
-1x 74LS193 + 1x 74LS238 

ramdisk 4/8MB s 628512: 
-4x 74LS193 
-1x PROM/EPROM 
-1x 74LS273 + 1x 74LS154 

Stránkový "management" ramdisku 8MB: 
-celkem 128 stránek po 64KB, vždy osm obstarává 
 jedna paměť: 

out E9h=00h..07h ---> osm stránek "0." paměti 
out E9h=08h..0Fh ---> osm stránek "1." paměti 
out E9h=10h..17h ---> osm stránek "2." paměti 
out E9h=18h..1Fh ---> osm stránek "3." paměti 
out E9h=20h..27h ---> osm stránek "4." paměti 
out E9h=28h..2Fh ---> osm stránek "5." paměti 
out E9h=30h..37h ---> osm stránek "6." paměti 
out E9h=38h..3Fh ---> osm stránek "7." paměti 
out E9h=40h..47h ---> osm stránek "8." paměti 
out E9h=48h..4Fh ---> osm stránek "9." paměti 
out E9h=50h..57h ---> osm stránek "10." paměti 
out E9h=58h..5Fh ---> osm stránek "11." paměti 
out E9h=60h..67h ---> osm stránek "12." paměti 
out E9h=68h..6Fh ---> osm stránek "13." paměti 
out E9h=70h..77h ---> osm stránek "14." paměti 
out E9h=78h..7Fh ---> osm stránek "15." paměti 

Pokud připustím existenci SRAMek 1MB, pak by 
teoretický návrh 16MB ramdisku vypadal takto: 
-nižší čtyři bity LS273 (portu E9h) --> A16..A19 
 pamětí 
-vyšší čtyři bity LS273 --> 74LS154 --> chip selekty 
 pamětí (řízené z PROM/EPROM blokováním výstupů 154ky) 

:-))) 

25.10.2009



  

Drobátko bych nesouhlasil S Jardou Němcem, co se 
týče spekulací výhodnosti SRAM/DRAM provedení: 

4MB ramdisk: 
SRAM paměti=osm kusů za cca 900Kč 
DRAM paměti=4x SIMM 1MB za 0Kč 
      (měly je všechny 386ky) 
IC navíc v DRAM verzi: 
2x 74LS257 
2x 74LS32 
1x 74188 
1x 74LS139 
1x 74LS273 
1x 74LS257 
Tito brouci přece nestojí 900Kč 
(SMD ramdisk by ani nebyl velký, 
a to nemluvím o alternativním řešení 
třeba Davida Luftnera, pokud s ním 
přijde) 
Jestli to tedy bude chodit. 

Dejte lidem možnost volby... 

 
Příště: 
-ramdisk Müller překopaný na klon se 
 SIMMy s max. 16MB celkem 
-obecná definice portů ramdisku 
-referendum o vyjádření souhlasu/nesouhlasu 
 s navrhovanou množinou portů (nemá co dělat 
 s Hw řešením ramdisku) 
-nástin koncepce super kombo desky 

 
Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@abcredit.cz]
Odesláno: 3. května 2004 12:27
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Back in Time Live London 2004

25.10.2009

Čus lidi,  
komu něco říkají jména: 
Rob Hubbard, Martin Galway, Ben Daglish,  
Dave Whittaker, Fred Gray, Tony Crowther,  
Gary Liddon, Mark Cooksey, Jeff Minter  
neměl by si nechat ujít akci http://www.backintimelive.com/ , která se koná 11 září 2004  
(asi protože budou v ten den nejlevnější letenky :) ) (700 - 1700Kč) 
  
Komu by se chtělo jet, dejte mi vědět, můžeme vyžebrat množstevní slevu :) 
  
Milan Kleibl 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. května 2004 7:44
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Ramdisk s paměťmi SRAM xx512

25.10.2009

Ahoj, 
  
moc nesouhlasím s tímto provedením ramdisku - nejenom že cache SRAM paměti 64Kx8 jsou špatně 
dostupné (většinou vídám jen 32Kx8), ale proti jejich použití bych viděl i vyšší spotřebu vs. zálohování 
apod. Pokud by se trvalo na variantě se SRAM, už mám plně odzkoušený ramdisk 1MB se dvěma čipy 
628512 (512Kx8) které jsou běžně k dostání v GM a to jak ve variantě DIP32 tak i SMD, přičemž v DIP 
stojí 90 Kč bez DPH. Mají vynikající spotřebu (méně než 1 mA) a na desku RD by jich šlo teoreticky 
umístit i 8 a více metodou "na hřbet". 
Jinak to Z80-SIO bych nechal v šuplíku, raději navrhnu to seriové rozhraní s AT89C2051+MAX232 které 
bude mnohem úspornější jak finančně (cca 50 Kč), tak i prostorově. Dále v tomto procesoru bude možné 
zrealizovat seriový buffer (počítám že zbyde cca 100 bajtu RAM), obsluhu I2C rozhrani aj. 
  
Z 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec@vsi.sk]
Odesláno: 1. května 2004 20:58
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IC z karet Lantastic 2Mb

25.10.2009

Z80 SIO/0 je dvojkanalovy seriovy IO procesor (USART). Datasheet mozno ziskat na URL:  
http://www.zilog.com/products/xq/asp/id.Z84C40/qx/partdetails.ht m 
je to tam popisane v prirucke "Z80 CPU Peripherals User Manual" 
Pozor - cca 2,2MB. 
 
Este jedna poznamka k "vylupovaniu" obvodov z dosiek - namiesto plynoveho horaka je 
vhodnejsie pouzit horucovzdusnu pistol na teplote cca 300-350 stupnov, je to setrnejsie. Vramci 
laboratornych pokusov sa to dokonca aj bezne pouziva pri vyvoji, ak nie je poruke vhodna 
odspajkovania stanica s vybavenim... 
 
 
--------------- 
VSI Ltd. 
Pod Kamennou banou 44 
080 01  Presov 
Slovak republic 
tel: +421 51 7720537 
fax: +421 51 7599392 
e-mail: nemec@vsi.sk 
--------------- 
 
---  
Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat 
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com  
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 2. května 2004 13:40
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Připomínky k připomínkám

25.10.2009

Z popisu není funkce hardwaru zřejmá, chtělo by 
to schéma, když to bude jednoduché a ušetří 
to integráče, proč ne. Jde o to, aby ramdisk 
s moduly SIMM skutečně pracoval a já mám tu 
výhodu, že můj hw je odzkoušený a 100% funkční 
(jen tam rozchodit všechny požadované SIMMy 
a je to). Pak můžou nastoupit programátoři 
a podporu velkých ramdisků začlenit do svých 
projektů (bez ohledu na konkrétní hw provedení 
ramdisku), stačí dodržovat způsob obsluhy 
hardwaru všemi porty k tomu určenými. Model 
ramdisku s max. 16MB může pracovat na PC 
emulátoru ještě před dokončenímm nějakého 
skutečného kusu. 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 1. května 2004 17:10
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Pinzeta na vyjímání IC
Přílohy: Pinzeta_na_IC.jpg

25.10.2009

Netřeba dalších komentářů. 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 1. května 2004 17:13
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Ramdisk s paměťmi SRAM xx512
Přílohy: SRAMy_xx512.jpg

25.10.2009

Popis bude stručnější, vychází z detailního popisu 
(a schematu) "Müllera 256KB" s DRAMkami 64Kx4. 

Registr adresy ramdisku je proveden stejným způsobem 
jako u Müllera - čtyři obvody 74LS193 tvoří 16 bitů 
adresy, stejně je řešen autoinkrement, asynchronní 
reset i předvolba adresy. Výstupy z čítačů ovšem 
vedou rovnou na adresní vstupy (A0 .. A15) všech 
paměťových čipů (odpadají multiplexory 74LS257). 
Do všech pamětí rovněž vedou signály D0..D7, WR\, RD\ 
(přivedeno přímo z MZ slotu), odpadá obvod 74LS245 
a obvody 74LS32 (o selekci pamětí je psáno dále). 

Dva dekodéry 74LS138 nahradí ve funkci řídícího obvodu 
jediná paměť PROM/EPROM, její výstupy mají význam 
pro UP, CLR, LOAD\ čítače 74LS193, pro strobovací impuls 
registru stránky (zápis na port E9h) a pro chip selekt 
paměti, která bude aktivní při čtení/zápisu. Struktura 
74188+74LS139 také odpadá, SRAMy nepotřebují ani 
multiplex adresy, ani refresh. 

Paměti xx512 (Winbond W24512, ISSI IS61C512, 
UMC UM61512 aj.) mají organizaci 64Kx8, "úzké" pouzdro 
DIP32, nezávislé vstupy OE\, WE\ a dva chip selekty 
CS1\, CS2. Vyskytovaly se v posledních mutacích 
základních desek pro PC 486 a prvních pentiích, pro 
realizaci 256KB cache stačily čtyři obvody. 
Výhody: 
-za půl darma 
-každý IC tvoří přesně jednu 64KB stránku ramdisku 
-jednoduché hardwarové řešení ramdisku 
Nevýhody: 
-malá dostupnost (IC i příslušných patic) 
-rozměry, limitují rozumnou kapacitu ramdisku na 1MB 
 (při 1MB je to 16 obvodů, první osmice by musela být 
 řadě, druhá rovněž - ze strany spojů pod tou první) 

Registr stránky - obvod U17 74LS193 + následný dekodér 
1 z 4 U20A 74LS139B by bylo možno nahradit jediným 
obvodem (závisí na kapacitě ramdisku) např.: 
-74LS131: tříbitový střadač, dekodér 1 z 8 (akt. LOW, 
          vstupy řízené CLK) 
-74LS137: tříbitový střadač, dekodér 1 z 8 (akt. LOW) 
-74LS237: tříbitový střadač, dekodér 1 z 8 (akt. HIGH) 
-CMOS 4514: čtyřbitový střadač, dekodér 1 z 16 (akt. HIGH, 
           tato varianta je v ručně kresleném schematu) 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz


-CMOS 4515: čtyřbitový střadač, dekodér 1 z 16 (akt. LOW) 
Citelným nedostatkem je fakt, že ani jeden z těchto 
obvodů nemá reset, takže po instrukci in F8h by nebyla 
vybrána 0. stránka (vadí režimu SRAM - sériová paměť, 
ramdisku pro Basic, jak to má LAMAČ, netuším). Nové 
O.S. by to musely zařídit zápisem 00h na port E9h. 
Je-li toto nepřijatelné, pak vyhoví 74LS193 doplněný 
obvodem 74! LS238 (256KB, 512KB verze), resp. 74LS154 
(1MB verze, s jiným "managementem" chip selektů pamětí). 

 
Příklady ramdisků s různými kapacitami: 

64KB (jen pro ilustraci): 
-4x 74LS193 
-1x PROM/EPROM 
-1x mem 61512 
Originální verze ramdisku se redukuje na 6 IC!!! 

256KB/512KB 
-5x 74LS193 
-1x PROM/EPROM 
-4x/8x mem 61512 
-1x 74LS238 
Ramdisk s 4/8 paměťmi 

1MB 
-5x 74LS193 
-1x PROM/EPROM 
-16x mem 61512 
-1x 74LS154 
Výstupy z 74LS154 vedou k CS1\ pamětí, řídící výstup 
z PROM/EPROM vede ke všem CS2 pamětí (přes 
tranzistorový invertor, resp. by tento pin musel být 
trvale LOW, kromě čtení/zápisu SRAM, resp. je možné 
řídit blokovací vstup 74LS154). 

Očekávám reakce: je možno zanedbat absenci nulování 
stránky ramdisku po instrukci in F8h (pak by se 
část ramdisku tvořící registr a selekt stránky skládala 
jen z jednoho obvodu)? 
Jaké jsou zkušenosti s dostupností 61512 a úzkých patic? 
Jaké jsou možnosti sehnání šrotových komponent z PC 
s těmito paměťmi? 
Platí pro celou ČR/SR. 

 
Příště: obecný popis ramdisku s paměťmmi 512Kx8 SMD 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 1. května 2004 17:07
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: IC z karet Lantastic 2Mb
Přílohy: Zilogy_atd.jpg

25.10.2009

Spousta Z80tek, Z80SIO/0 je plnohodnotná 
dvoukanálová varianta SIA??? 
Napovězte. 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 1. května 2004 17:09
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Sólo Z80, Z80SIO
Přílohy: Z80_cpu.jpg; Z80-SIO_0.jpg

25.10.2009

Takto čistě vypreparované obvody jsou 
výsledkem používání technologie: 
"plynový sporák, digestoř, pinzeta 
na obvody DIL" 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 28. dubna 2004 8:29
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Odkazy - schemata ke studiu

25.10.2009

RTC+I2C controller: 
www.mz-800.aktualne.cz/files/tech/rtc.tif 

ramdisk s paměťmi 64Kx8 (poslouží i při 
výkladu ramdisku s paměťmi 512Kx8, příspěvek 
chystám): 
www.mz-800.aktualne.cz/files/tech/rd_16x61512.tif 

ramdisk Müller 256KB: 
www.mz-800.aktualne.cz/files/tech/rd-256kb.tif 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 28. dubna 2004 9:16
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Připomínky k připomínkám

25.10.2009

Navrhuji pro 

OE(dram) = trvale LOW a REFRESH s kazdym signalem MREQ 

upravit prom, eprom nebo GAL (zjednoduseno jen pro casovani) 

Vstupy: 

RD_SEL = cteni zapis RD 

IORQ = signal sbernice 

MREQ = signal sbernice 

BUSF = signal sbernice 

XA22 = adresa 23bit 

XA23 = adresa 24bit 

RASIN = zpetna vazba zapojeni vystupu na vstup 

MUXIN = zpetna vazba zapojeni vystupu po pruchodu MUX na vstup 

Vystupy: 

RAS, CAS0, CAS1, CAS2, CAS3 - ridici signaly DRAM 

MUX - prepnuti MUX 

Funkce jsou napsany pro prehlednost v kladne logice: 

MUX = RD_SEL 

RAS = IORQ + MREQ & BUSF + MREQ & RASIN 

CAS0 = MUXIN & /XA22 & /XA23 + MREQ 

CAS1 = MUXIN & XA22 & /XA23 + MREQ 

CAS0 = MUXIN & /XA22 & XA23 + MREQ 

CAS0 = MUXIN & XA22 & XA23 + MREQ 

  

Popis: 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:david.luftner@campbell.cz


Operace s RD operaci IN/OUT: 

Kazda V/V operace zpusobi generovani signalu RAS. Pokud nedojde k adresaci ramdisku probehne 
jen "falesny" refresh. Pokud dorazi i signal RD_SEL vystup MUX prepne multiplexory a vraci se 
jako MUXIN. Pak uz se vybere podle XA22 a XA23 prislusny signal CAS. Ostatni SIMMy 
provedou zase jen "falesny" refresh. 

Refresh: 

Kazdy prichod signalu MREQ zpusobi ze vsechny signaly CAS se aktivuji. Protoze podle pdf k Z80 
se tento signal aktivuje jen kdyz jsou hodiny v LOW signal RAS bude zpozden dokud nebudou 
hodiny neprejdou do HIGH. RAS diky zpetne vazbe zustane aktivni dokud bude trvat signal MREQ. 
Je otazkou zda je zpetna vazba nutna nebo jestli muze byt signal RAS aktivovan nekolikrat behem 
REFRESH (v dokumentaci o tom nic neni). 

Signal WR: 

Pro pameti by mel byt neaktivni behem REFRESH CAS before RAS. Takze jedno hradlo OR. /WR 
= /WR + /RD_SEL Pri REFRESH jen signalem RAS se neuvazuje tak se nemusi rozdelovat na 
jednotlive SIMMy. 

D. 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 28. dubna 2004 7:20
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Kam s ním (co s tím?)
Přílohy: Zilog_ICs.jpg

25.10.2009

Na fotce vidíte kartu Lantastic 2Mb 
pro kabeláž Canon 9 obého pohlaví. 
Jsou zde dva kusy originálního Z80 
CPU a Z80 SIO/0 (co je to za 
variantu SIA?). 
Mám toho sedm kusů. Vyhodit či 
zachovat kvůli broukům? 
Nehlaste se všichni s radami ... 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 28. dubna 2004 7:18
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Připomínky k připomínkám

25.10.2009

-2 kusy pamětí 1Mx4 připájené nad soklík 
 DIP18 jsem vyrobil jako zkušebního 
 králíka poté, co mi nefungovaly tytéž 
 paměti na SIMMu (moje redukce SIMM 30 pin 
 to 2 soklíky DIP18 mi nefungovala, 
 zřejmě kvůli kabelovému salátu, viz fota) 
 tytéž čipy "přímo vložené" místo pamětí 
 4464 prošly 72 hod. zahořovacím testem 
-konečný cíl je samozřejmě jádro Müllera 
 plus čtyři patice SIMM (sázím boty minimálně 
 za funkčnost modulů 256KB a 1MB) 
-paritní IC je nutné odtranit, při všech 
 čtyřech osazených paticích se počet IC 
 redukuje z dvanácti na osm (menší spotřeba), 
 taky se bojím přetížení, RAS\ např. vede 
 do všech čipů a ono uživit jedním 
 výstupem PROMky dvanáct vstupů, to zavání 
 nestabilitou 
-uvolněný 28. pin SIMMu (CAS\ parity) jsem 
 vybral jako sídlo pro signál OE\ (tento musí 
 být na Sharp SIMMech bezpodmínečně připojen - pohleďte na analogii s paměťmi v Müllerovi), 
 PCčkový SIMM má čipy s OE\=GND, což nepochopím, 
 takto vlastně vycházela data ze všech SIMMů 
 jednoho banku (4 osazené patice na 386ce) 
 zároveň a musel zde být nějaký selektor, pokud 
 bylo osazeno všech osm SIMMů najednou, jinak 
 by se to tlouklo 
-úprava SIMMu pro použití v Sharpovi: 
 odstranit paritní IC, přerušit spojení mezi 
 OE\ a GND (u obou zbylých čipů), oba volné 
 piny přivést na SIMM pin č. 28 
 (možno vybrat i jiný, ale u testovacího SIMMu 
 se mi to zdálo nejpraktičtější) 
 vše je ve fotech 
-nejsem si jist přeoperováním modulů 4MB, pokud 
 mají dva IC 2Mx8, např. HY5117800; ale u těch 
 co mají brouky 4Mx4, to snad půjde (pokud 
 to půjde "urefreshovat" za příslušný čas) 

-pospíchej pomalu 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 27. dubna 2004 7:53
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Detailní popis RD Müller 256KB

25.10.2009

Jenom bych rád přihodil pár informací o tom, v jakých situacích může v MZ-800 dojít k "přibržďování" 
procesoru pomocí signálu /WAIT: 
  
1. Zápis do VRAM v MZ-700 režimu během aktivního HBLN (tzn. v průběhu toho, co paprsek na 
obrazovce vykresluje 320 pixelů aktivní plochy obrazovky - ne border). Plyne z toho tedy, že v tomto 
případě může být WAIT generován až s frekvencí 15625 Hz a může trvat méně než 128 TStates 
procesoru (v 700 režimu trvá vykreslení 1 pixelu přesně 2,5T). 
2. Čtení z VRAM v 800 modu - tady jsou už čekací doby minimální a myslím že se není čeho bát 
3. Zápis do programovatelného zvukového generátoru (PSG) 
4. WAIT signál od jiného zařízení připojeného do rozšiřujícího slotu (žádné takové neznám, snad jen 
jednoduché "zpomalovače" her které se dělaly s obvodem NE555) 
  
To by bylo asi tak vše, kdyby byl zájem o další informace, tak je rád poskytnu. Ještě si dovolím jednu 
poznámku na Petra - myslíš, že se při konstrukci toho ramdisku můžeme vyhnout "párání" paměťových 
čipů ze SIMM modulů, nebo je to nezbytné? Myslel jsem že všechno potřebné máme i na SIMM modulu a 
ta parita která je tam navíc nás přeci nemusí rozptylovat... 
  
Zdeněk 
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, April 27, 2004 8:06 AM 
Subject: Re: Re: Detailní popis RD Müller 256KB 
 
Nejprve upřesnění: 
podrobný popis "Müllera" je výklad činnosti 
odzkoušeného a 100% funkčního zařízení, nikoliv 
teoretizování nad schematem před stadiem výroby 
prototypu. Teď jsem ho oprášil v souvislosti 
se snahou o nějakou tu kombo desku (taky jde 
o ty hochy programátorské, to maximum 16MB 
je skvělá příležitost pro ty z nich, kteří 
loni přišli s myšlenou multitaskingového 
prostředí, ať už na bázi 8bitového Unixu 
nebo dokonce grafického). 
A něco z toho nového už skutečně chodí!! 

Výpadek refreshe může nastat jen při dlouhém 
aktivním signálu do CPU WAIT\ (řídí jej GDG) 
nebo při aktivním požadavku BUSRQ\ (není 
v Sharpu zapojeno). M1\ je živý i po instrukci 
HALT, LDIR a jiné by neměly vadit, jednak se 
mikroprogram takových instrukcí skládá ze 
dvou běžných, navíc se všechny instrukce 
s prefixem operačního znaku čtou ve dvou 
cyklech M1\ (takže vlastně periodicita M1\ při 
instrukci LDIR není každých 21 taktů CPU, ale 
17). 
LD SP, HL (20 taktů): nejdelší neprefixová 
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instrukce co jsem objevil, vyskytuje se řidčeji 

S časováním si hlavu nelámu, ty přísné limity jsou 
tu proto, aby byla dosažena deklarovaná doba 
jednoho cyklu čtení/zápisu, já mám popis DRAM 4Mx4, 
kde jsou tabulky se všemi možnými názvy intervalů, 
ale zkoumal jsem spíš kresby časování. Co půjde, 
půjde. Dvě paměti 1Mx4 vypreparované ze SIMMu a 
připájené na "visutou redukci", vložené do soklů 
místo dvou 64Kx4, chodí určitě (viz fota). 
Nelze předpokládat, že by při refreshování držela 
náhodou jen ta 64KB část z 1MB, kterou jsem 
podrobil zahořovacímu testu. 

Multiplex adres do hlavní RWM Sharpa řídí GDG, 
jestli se o refresh dělí s CPU, toť otázka... 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat  

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 26. dubna 2004 13:18
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Detailní popis RD Müller 256KB

25.10.2009

Srovnavam to tak zhruba s casovanim DRAM a mam dve otazky: 

1 Refresh: 

co s pameti konkretne 4MB udelaji repeat operace? Treba takove vymazani obrazovky a pod. V 
prubehu REPEAT operaci se take opakuje signal M1? 

2 Casovani RAS - CAS 

kdyz se tady koukam do pdf k cipu 4x4M tak vidim ze cas RAS to CAS ma jak spodni limit 
(vetsinou 20ns) tak i horni limit (lisi se podle rychlosti pameti 50-80ns) nikde jsem nenasel co 
pamet udela pokud dojde k pretazeni casu. A u toho Mulera se to deje zpozdenim par obvodu 
PROM, MUX, LS139? Jake je tedy zpozdeni RAS - CAS u Mulera?. Pokud se udela navrh s 
Epromou nebude vybavovaci doba epromy vetsi nez to co je datasheetu pameti. 

P.S. Muj dotaz mimo jake je zpozdeni RAS-CAS u RAMky SHARPA nevite jestli je generovane 
podle hodin? 

D. 

  

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Jiří Roleček (sharpemu@pandora.cz) [rolda@seznam.cz]
Odesláno: 27. dubna 2004 10:44
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Detailní popis RD Müller 256KB

25.10.2009

No je pravda, ze sloty na SIMM moduly jsem zkousel parat ze zakladni desky nejake 386, a slo 
to docela dobre. Parani primo pametovych cipu bych se trosku obaval ... 
 
Rolda 
 
Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) wrote: 

Jenom bych rád přihodil pár informací o tom, v jakých situacích může v MZ-800 dojít k 
"přibržďování" procesoru pomocí signálu /WAIT: 
  
1. Zápis do VRAM v MZ-700 režimu během aktivního HBLN (tzn. v průběhu toho, co 
paprsek na obrazovce vykresluje 320 pixelů aktivní plochy obrazovky - ne border). Plyne z 
toho tedy, že v tomto případě může být WAIT generován až s frekvencí 15625 Hz a 
může trvat méně než 128 TStates procesoru (v 700 režimu trvá vykreslení 1 pixelu přesně 
2,5T). 
2. Čtení z VRAM v 800 modu - tady jsou už čekací doby minimální a myslím že se není 
čeho bát 
3. Zápis do programovatelného zvukového generátoru (PSG) 
4. WAIT signál od jiného zařízení připojeného do rozšiřujícího slotu (žádné takové neznám, 
snad jen jednoduché "zpomalovače" her které se dělaly s obvodem NE555) 
  
To by bylo asi tak vše, kdyby byl zájem o další informace, tak je rád poskytnu. Ještě si 
dovolím jednu poznámku na Petra - myslíš, že se při konstrukci toho ramdisku můžeme 
vyhnout "párání" paměťových čipů ze SIMM modulů, nebo je to nezbytné? Myslel jsem že 
všechno potřebné máme i na SIMM modulu a ta parita která je tam navíc nás přeci nemusí 
rozptylovat... 
  
Zdeněk 
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, April 27, 2004 8:06 AM 
Subject: Re: Re: Detailní popis RD Müller 256KB 
 
Nejprve upřesnění: 
podrobný popis "Müllera" je výklad činnosti 
odzkoušeného a 100% funkčního zařízení, nikoliv 
teoretizování nad schematem před stadiem výroby 
prototypu. Teď jsem ho oprášil v souvislosti 
se snahou o nějakou tu kombo desku (taky jde 
o ty hochy programátorské, to maximum 16MB 
je skvělá příležitost pro ty z nich, kteří 
loni přišli s myšlenou multitaskingového 
prostředí, ať už na bázi 8bitového Unixu 
nebo dokonce grafického). 
A něco z toho nového už skutečně chodí!! 

Výpadek refreshe může nastat jen při dlouhém 
aktivním signálu do CPU WAIT\ (řídí jej GDG) 
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mailto:rolda@seznam.cz
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nebo při aktivním požadavku BUSRQ\ (není 
v Sharpu zapojeno). M1\ je živý i po instrukci 
HALT, LDIR a jiné by neměly vadit, jednak se 
mikroprogram takových instrukcí skládá ze 
dvou běžných, navíc se všechny instrukce 
s prefixem operačního znaku čtou ve dvou 
cyklech M1\ (takže vlastně periodicita M1\ při 
instrukci LDIR není každých 21 taktů CPU, ale 
17). 
LD SP, HL (20 taktů): nejdelší neprefixová 
instrukce co jsem objevil, vyskytuje se řidčeji 

S časováním si hlavu nelámu, ty přísné limity jsou 
tu proto, aby byla dosažena deklarovaná doba 
jednoho cyklu čtení/zápisu, já mám popis DRAM 4Mx4, 
kde jsou tabulky se všemi možnými názvy intervalů, 
ale zkoumal jsem spíš kresby časování. Co půjde, 
půjde. Dvě paměti 1Mx4 vypreparované ze SIMMu a 
připájené na "visutou redukci", vložené do soklů 
místo dvou 64Kx4, chodí určitě (viz fota). 
Nelze předpokládat, že by při refreshování držela 
náhodou jen ta 64KB část z 1MB, kterou jsem 
podrobil zahořovacímu testu. 

Multiplex adres do hlavní RWM Sharpa řídí GDG, 
jestli se o refresh dělí s CPU, toť otázka... 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat  

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat  

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 27. dubna 2004 7:07
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Detailní popis RD Müller 256KB

25.10.2009

Nejprve upřesnění: 
podrobný popis "Müllera" je výklad činnosti 
odzkoušeného a 100% funkčního zařízení, nikoliv 
teoretizování nad schematem před stadiem výroby 
prototypu. Teď jsem ho oprášil v souvislosti 
se snahou o nějakou tu kombo desku (taky jde 
o ty hochy programátorské, to maximum 16MB 
je skvělá příležitost pro ty z nich, kteří 
loni přišli s myšlenou multitaskingového 
prostředí, ať už na bázi 8bitového Unixu 
nebo dokonce grafického). 
A něco z toho nového už skutečně chodí!! 

Výpadek refreshe může nastat jen při dlouhém 
aktivním signálu do CPU WAIT\ (řídí jej GDG) 
nebo při aktivním požadavku BUSRQ\ (není 
v Sharpu zapojeno). M1\ je živý i po instrukci 
HALT, LDIR a jiné by neměly vadit, jednak se 
mikroprogram takových instrukcí skládá ze 
dvou běžných, navíc se všechny instrukce 
s prefixem operačního znaku čtou ve dvou 
cyklech M1\ (takže vlastně periodicita M1\ při 
instrukci LDIR není každých 21 taktů CPU, ale 
17). 
LD SP, HL (20 taktů): nejdelší neprefixová 
instrukce co jsem objevil, vyskytuje se řidčeji 

S časováním si hlavu nelámu, ty přísné limity jsou 
tu proto, aby byla dosažena deklarovaná doba 
jednoho cyklu čtení/zápisu, já mám popis DRAM 4Mx4, 
kde jsou tabulky se všemi možnými názvy intervalů, 
ale zkoumal jsem spíš kresby časování. Co půjde, 
půjde. Dvě paměti 1Mx4 vypreparované ze SIMMu a 
připájené na "visutou redukci", vložené do soklů 
místo dvou 64Kx4, chodí určitě (viz fota). 
Nelze předpokládat, že by při refreshování držela 
náhodou jen ta 64KB část z 1MB, kterou jsem 
podrobil zahořovacímu testu. 

Multiplex adres do hlavní RWM Sharpa řídí GDG, 
jestli se o refresh dělí s CPU, toť otázka... 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 21. dubna 2004 12:20
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: o ramdiscích obecně I.

25.10.2009

Ramdisk - základní pojmy a definice 

Ramdiskem rozumíme paměťové zařízení 
na bázi polovodičových součástek (na 
rozdíl od hard či floppy disku). 
Komunikace s ním probíhá skrze 
instrukce vstupu a výstupu (I/O 
porty). 
Existují dva různé režimy ve kterých 
může ramdisk v Sharpu pracovat: 
-režim SRAM se sekvenčním přístupem 
 (označovaný též jako sériová paměť) 
-režim "ramdisk pro basic" s libovolným 
 přístupem (v basiku se zařízení 
 označuje jako RAM:), já ho budu nazývat 
 režim RD 

Nejjednodušší exempláře (64KB) uměly režim 
RD využitelný jen pro basic MZ800, neuměly 
ani "auto inkrement" - každému čtení/zápisu 
muselo předcházet nastavení 16ti bitové 
adresy do ramdisku. 
Originální 64KB Sharp ramdisk uměl režim 
RD včetně "auto inkrementu" (po každém 
čtení/zápisu se adresa v ramdisku zvětšila 
o jednotku, nebylo nutné ji zavádět zvlášť), 
ovšem neuměl režim SRAM. Nikdy jsem neviděl 
64KB verzi ramdisku, která by uměla "auto 
inkrement" a oba režimy. 
Tato myšlenka se uplatňuje až u verzí 
ramdisku s vyššími kapacitami (existovaly 
o kapacitách 256KB, 512KB, 1MB). 

Jak rozpoznat schopnosti ramdisku? 
-úspěšné provedení basikovského příkazu 
 INIT"RAM:$FFFF" signalizuje funkčnost 
 režimu RD 
-je-li ramdisk schopen plnit funkci SRAMu, 
 ihned po zapnutí nám ROM monitor hlásí 
 SRAM:Check sum err (pokusí se ihned nahrát 
 a spustit program, který tam samozřejmě 
 nemůže být, není-li to verze se zálohovanou 
 statickou pamětí) 

 
Porty režimu SRAM 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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- in F8h ... vynulování adresy SRAMu (platí 
             i pro režim RD a je-li ošetřeno 
             hardwarově, nastavuje nultou 
             stránku u exemplářů s více než 
             64KB paměti) 
- in F9h ... čtení bajtu na aktuální adrese, 
             adresa se zvětší o jednotku  
- out FAh .. zápis bajtu na aktuální adrese, 
             adresa se zvětší o jednotku 

Porty režimu RD 

- out EBh .. registr dolní části adresy, horní 
             část adresy se posílá při istrukci 
             OUT (C),A horní polovinou adresové 
             sběrnice, př.: 
                          LD A, "dolní část adresy" 
                          LD B, "horní část adresy" 
                          LD C, EBh 
                &nb! sp;         OUT (C),A 
- out EAh .. čtení/zápis bajtu na zvolené adrese, 
             i zde by měl fungovat "auto inkrement" 
- out E9h .. nevím, kdo jej zavedl, ale má přímo 
             strategický význam pro všechny ramdisky 
             s více než 64KB paměti (reaguje naň 
             LAMAČ CP/M), jeho 8 bitů dává možnost 
             rozlišit až 256 stránek po 64KB, to 
             jest 16MB paměti), v případě mého 
             ramdisku "Müller" jsou významné jen 
    &nbs! p;        dva nejnižší bity: 

         OUT E9=00h ... 0. stránka ramdisku 
         OUT E9=01h ... 1. stránka ramdisku 
         OUT E9=02h ... 2. stránka ramdisku 
         OUT E9=03h ... 3. stránka ramdisku 

Müller má čtyři 64KB bloky, každý je tvořen 
dvěma paměťmi 64Kx4, příslušný out E9h povolí 
operace čtení a zápisu jen jedinému "dvojčeti" 
(bude podrobně vysvětleno v popisu příště). 

Jen dodám, na čem jsem úspěšně otestoval dvě 
"plovoucí" paměti 1Mx4 (taková ta mini redukce), 
proběhlo 48 hodinové zahořování čtyřmi většími 
herními programy. Každý z nich byl nahrán 
z kazety do jedné ze stránek ramdisku příkazem 
monitoru: 
-RxL (x je od 1 do 4) 
 např. R1L, čti: ramdisk 1 load 
Pak docházelo k náhodnému spouštění programu 
z libovolné stránky ramdisku: 
-reset Sharpa s držením klávesy M 
-RxS (x je od 1 do 4) 
 např. R2S, čti: ramdisk 2 spusť 

25.10.2009



Hra ze zvolené stránky ramdisku se natáhla 
do paměti stejným způsobem jako z kazety 
a spustila se. Nejhorší je to pravidelné 
resetování a spouštění her, ale v noci jsem 
to nedělal... 

Poznámka: příkaz monitoru R a jeho syntaxi 
jsem vymyslel a začlenil do ROM při jediném 
záplatování chyb v roce 1990 (dle doporučení 
disassemblářů z Brna, mám brožury z roku 87) 

příště:  
-velmi detailní popis Müllera 256KB 
-teoretický nástin ramdisku se čtyřmi moduly 
 SIMM 30pin s jedním, dvěma, třemi, čtyřmi 
 moduly 256KB, 1MB, 4MB (základ vychází 
 z Müllera) 
-nástin ramdisku 256KB, 1MB se statickými 
 RAM 61512 DIP32 (ze starších PC) 
-nástin ramdisku se statickými RAM 512KB SMD 
 až do 16MB 
-srovnání koncepcí, výhody/nevýhody, 
 koexistence s HDD a RTC na jedné desce 

Už něvládzem, je 23:50 

Petr de Zviqov 
          

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 20. dubna 2004 8:57
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RTC - popis, ramdisk - úvod k seriálu

25.10.2009

Ahoj Petře, 
  
dovolím si jenom pár stručných poznámek ke všemu, co jsi tu zmiňoval: 
  
- PCF8583 je výborná volba, sám s ním teď pracuji k plné spokojenosti. Navíc krom RTC má i kalendář 
(pouze rok nemá celý ale jenom 0-3), programovatelné alarmy a také malou SRAM. 
  
- Připojení čipů ze SIMM DRAM modulů přímo do původního zapojení ramdisku s největší 
pravděpodobností nebude možné, neboť tyto paměti vyžadují jiný refresh, než tomu bylo u modulů 
256Kx1bit. Před časem jsem s tímto také experimentoval a nedopadlo to nijak dobře (paměti např. 
ztrácely polovinu svého obsahu apod.), ale tím nechci odrazovat... 
  
- Co se týče použití jednočipu a lá 8051 na rozšiřující kartě, nechci nic slibovat v tom smyslu že do něj 
naprogramuji i obsluhu IDE HDD, ale minimálně bych zvládnul do něj implementovat obsluhu PCF8583 
(převod na paralelní data a ulehčení práce Z80) a seriové rozhraní pro připojení k PC. Výborně by se k 
tomu hodil AT89C2051 24 MHz verze v malém pouzdře DIL20 který od nového roku stojí v GMe pouhých 
35 korun (!). 
  
Zdeněk 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 20. dubna 2004 13:51
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: RTC - popis, ramdisk - úvod k seriálu
Přílohy: Dram_signaly.gif; refresh.gif

25.10.2009

Myslim, ze takhle by se meli generovat potrebne signaly pro DRAM 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 25. dubna 2004 10:10
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Detailní popis RD Müller 256KB

25.10.2009

Ramdisk Müller 256KB 

Tato varianta ramdisku umí prakticky 
vše: režim SRAM (porty F8h..FAh), režim 
RD pro basic (porty EAh..EBh), v obou 
případech se aktuální adresa inkrementuje 
po každém čtení/zapsání bajtu. Vždy jen 
jedna 64KB stránka je aktivní, je určena 
zápisem hodnoty na port E9h (úspěšně 
tak funguje v systému LAMAČ CP/M). 
Standardní podprogramy pro obsluhu SRAMu 
s více jak 64KB paměti nepočítají (taktéž 
v basiku), proto není žádoucí, aby při 
přetečení adresního ukazatele z FFFFh na 
0000h došlo k přenosu do registru stránek. 
Obslužný program v basiku či v ROM (pro 
práci se SRAM), by pak byl zmaten, protože by 
postrádal data naposledy v ramdisku uložená. 
Navíc se význam jednotlivých bitů ve stránkovém 
registru (port E9h) liší podle jednotlivých 
mutací ramdisku, zda se jedná o verzi 256KB, 
512KB, 1MB a výše se statickými paměťmi nebo 
zda se jedná o můj univerzální koncept se 
čtyřmi paticemi pro SIMM 30 pinů (bude 
vysvětleno! později). Naopak je žádoucí, aby 
při resetu adresy ramdisku došlo i k resetu 
stránkového registru, funkčnost 64KB podmnožiny 
z kapacity ramdisku je tím zajištěna, toto 
je u Müllera ošetřeno (týká se Basicu a ROM SRAM 
přístupu - nadále nebudu zmiňovat). 

 
Ramdisk má celkem 22 obvodů s čísly U1..U22 
(schéma dodám). Obvod U1 74LS245 je obousměrný 
třístavový zesilovač, výstupy má trvale otevřené 
(pin 19=LOW), směr dat ovládá pin 1 (DIR), 
kromě operací čtení z ramdisku je orientován 
směrem z MZ800 do periferie (tj. pro operace 
zápisu a doby, kdy je ramdisk pasivní). 
Hodnoceno dnes bychom řekli, že není nezbytně 
nutný, napájí dva čítače pro dolní část adresy 
ramdisku a stránkový registr, paměti mají datové 
piny třístavové, zátěž není tak hrozná. Navíc 
tento obvod v Sharpu existuje, je určen právě 
pro posílení datové sběrnice, jejíž vodiče 
vystupují na MZ sloty. 

Obvody U2..U5 74LS193 jsou binární čítače, 
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které udržují 16ti bitovou adresu do paměti 
ramdisku, po každé operaci čtení/zápisu nejníže 
postavený U2 inkrementuje. Při přetečení hodnoty 
z 1111 binárně se přičítá jednotka na čítači, 
který tvoří vyšší půlbajt v rámci 16ti bitové 
adresy ramdisku (pin CO\ z U2 je připojen na 
UP z U3, pin CO\ z U3 je připojen na UP z U4 atd., 
toto neplatí pro nejvýše postavený U5). V režimu 
SRAM se provádí nulování adresy ramdisku hodnotou 
HIGH na všech vstupech 14 (CLR). Předvolba adresy 
ramdisku proběhne při "šestnáctibitovém" zápisu 
na port EBh, aktivují (hodnota LOW) se při tom 
piny 11 (LOAD\). Piny 4 (DN) se pull up rezistorem 
povýší na hodnotu HIGH, aby nedošlo k náhodnému 
podnětu k čítání o jedničku dolů (rušivé vlivy). 
Na výstupy čítačů lze pohlížet jako na čtyři 
čtyřbitové registry, data na nich trvají, dokud 
nejsou přepsána. Výstupy z U2 a U3 vedou na osm 
vstupů obvodu U8 74LS257! , výstupy z U4 a U5 
vedou na osm vstupů obvodu U9. Tyto dva 
multiplexory zajišťují, aby se 16 bitů adresy 
ramdisku objevilo na všech adresních vstupech 
pamětí jako dvě osmice po sobě, přepínání se děje 
signály A non/B (piny 1 obou 74LS257). 
Čítače 74LS193 jsou nezbytné a nenahraditelné 
ve všech mutacích ramdisku. Existují sice 
osmibitové verze čítačů, mají ovšem společné 
vstupy a výstupy a jejich oddělení by znamenalo 
další IC na desce ramdisku (=žádná úspora). 
Můj favorizovaný 74F269 má sice oddělené vstupy 
a výstupy, postrádá ale asynchonní reset, což 
ho bohužel diskvalifikuje. Obvody 74LS257 mohou 
absentovat v mutacích s paměťmi SRAM, tyto mají 
samostatně vyvedené všechny adresní vodiče. 

Obvod U6 74LS138 provádí selekci jednotlivých 
funkcí ramdisku. Na výstupu Y7 non dává úroveň 
LOW, pokud se na adresové sběrnici vyskytne 
hodnota v intevalech xxE8h..xxEBh a xxF8..xxFBh. 
Je proto doplněn druhým 74LS138 (U7) v kaskádě. 
Jeho výstupy se provádějí jednotlivé operace 
s ramdiskem (aktivní v nule): 
-Y1\ ... zápis bajtu v režimu RD i SRAM, 
         inkrement adresy (vykonává U16) 
-Y2\ ... zápis na port E9h 
         (výběr stránky ramdisku) 
-Y3\ ... zápis na port EB 
         (předvolba adresy ramdisku) 
-Y4\ ... po instrukci in F8h proveden reset 
         adresy ramdisku (čítače se resetují 
         hodnotou HIGH, proto výstup Y4\ vede 
         nejprve na invertor tvořený tranzistore! m 
         Q1 a dvěma rezistory, původní typ 
         KSY71 dnes zastoupí např. BC238) 
-Y5\ ... čtení bajtu v režimu RD, inkrement 
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         adresy (vykonává U16) 
-Y6\ ... čtení bajtu v režimu SRAM, inkrement 
         adresy (vykonává U16) 
Poznámka: diody D1,2 fungují jako logický člen 
          AND, provádění instrukce in EAh totiž 
          aktivuje výstup Y5\, zatímco provádění 
          instrukce in F9h aktivuje výstup Y6\; 
          důsledkem obojího má být čtení bajtu 
          z ramdisku a provedení inkrementu 
       &! nbsp;  adresy (pokud by byly vývody Y5\ a Y6\ 
          spojeny přímo, hrozil by zkrat mezi 
          nimi při přechodu jednoho z nich  
          do hodnoty LOW) 
Tyto obvody by bylo možné nahradit jedinou vhodně 
naprogramovanou pamětí PROM/EPROM (odpadají 
teoreticky všechny pomocné diskrétní prvky). 

Paměť ramdisku má 256KB přístupných jako čtyři 
jednotlivé stránky po 64KB (osm obvodů 4464: 
U10..U15, U18, U19). 
Na každé "dvojče" lze pohlížet jako na 
"onboard" modul 64KB: do obou pamětí vedou 
multiplexní adresové vodiče A0..A7, dvě 
čtveřice datových vodičů tvoří dohromady osm 
bitů dat, spojeny jsou i vývody OE\ (hodnota 
LOW otvírá výstupy pamětí pro čtení) a WE\ 
(hodnota LOW se uplatňuje při zápisu). 
Nová koncepce se SIMMy 30 pinů počítá se čtyřmi 
paticemi osaditelnými vždy shodnými moduly 
256KB, 1MB, 4MB; počet osazených patic se může 
lišit, lze tak snadno docílit nejrůznějších 
kapacit ramdisku: 256, 512, 768KB, 1MB, 2MB, 
3MB, 4MB, 8MB, 12MB, 16MB (bude předmětem 
vývoje). 

Obvod U17 74LS193 slouží jako registr stránky 
ramdisku, nevyužívá se jeho schopnost čítání. 
Při zápisu na port E9h jsou významné jen 
nejnižší dva bity: out E9h=00h, out E9h=04h, 
out E9h=FCh, ve všech těchto příkladech je 
vybrána nultá stránka ramdisku. 
Dva výstupy QA,B obvodu U17 jsou přivedeny 
na dva vstupní vývody jedné poloviny 
obvodu U20 74LS139. Dvoubitová vstupní 
informace (jedna ze čtyř možností: 00b, 01b, 
10b, 11b) se objeví jako hodnota LOW na jediném 
ze čtyř výstupů Y0\..Y3\. Je to jakýsi 
"chip select" příslušné stránky ramdisku. 
Dynamické paměti ovšem žádný vstup CS\ nemají, 
čtení/zápis se ovládá signály OE\ a WE\. Proto 
na obvod U20A navazuje struktura se dvěma 
obvody U21 a U22 (osm logických členů OR 
ve dvou IC 74LS32). Je-li např. vybrána nultá 
stránka ramdisku, pak se hodnota LOW objeví 
na jednom ze vstupů dvou hradel OR (piny 1,5 
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obvodu U21). Následný požadavek na čtení nebo 
zápis vystoupí jako! hodnota LOW jen piny 3 resp. 
6 obvodu U21A. Ostatní paměti (stránky ramdisku) 
mají v té době vstupy OE\ i WE\ na hodnotě HIGH. 
Tato část ramdisku se liší podle povahy pamětí 
(statické/dynamické) a podle celkové kapacity, 
na odlišnosti bude poukázáno při popisu 
jednotlivých variant. 

 
Obvod U16 74188 je bipolární paměť PROM 
s organizací 32x8. Na základě informace 
na adresních vodičích A0..A4 vykonává celou 
řadu operací s ramdiskem uvedením příslušných 
výstupních vývodů (D0..D7) na hodnotu LOW. 
Význam vstupů paměti (vše aktivní v nule): 
-A0: požadavek na zápis do ramdisku 
-A1: požadavek na čtení z ramdisku 
-A2: signál procesoru M1\ 
-A3: signál procesoru MREQ\ 
-A4: zavádí zpětnou vazbu z výstupu paměti D2\ 
     (vedeno přes druhou polovinu obvodu U20 
      74LS139, uplatní se při čtení/zápisu) 
Význam výstupů paměti: 
-D0: signál UP\ pro autoinkrement adresy 
-D1: neobsazeno 
-D2: signál MUX\ pro multiplexory 74LS257, také 
     mění hodnotu na vstupu A4 
-D3: signál OE\ pro čtení z paměti ramdisku, 
     filtrován obvody 74LS32 
-D4: neobsazeno 
-D5: signál RAS\ pro refresh a zavádění adresy 
   !   ramdisku 
-D6: signál CAS\ pro refresh a zavádění adresy 
     ramdisku 
-D7: signál WE\ pro zápis do paměti ramdisku, 
     filtrován obvody 74LS32 
Obvod 74188 + polovina 74LS139 není zapotřebí 
v ramdisku s paměťmi SRAM (nevyžadují 
občerstvování - refresh, ani multiplexovanou 
adresu). Ve variantě se SIMMy 30 pinů se uplatní 
v podstatě shodně jako v popisu výše. 

Za výchozí lze považovat stav, kdy je na všech 
vstupech PROMky hodnota HIGH (11111 binárně). 
Tehdy je na všech výstupech hodnota 11111111b. 
Celá paměť obsahuje hodnoty 11111111b kromě 
následujících (adresa: data): 
 01101: 10010010 
 01110: 00011010 
 10011: 10011111 
 10111: 10111111 
 11011: 10111111 
 11101: 11010010 
 11110: 01011010 
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Funkce PROMky podrobně 
Nejprve pár slov o občerstvování dynamických 
pamětí (dále jen refresh). Klasický princip 
refreshe vypadá takto: 
1) CPU nebo jiný pověřený obvod vyšle hodnotu 
   na A0..A7 
2) Krátce je aktivován signál RAS\ 
3) Na A0..A7 se objeví hodnota o jedničku větší 
   než v předchozím případě 
4) Krátce je aktivován signál RAS\ 
5) Znovu k bodu 2, atd., pořád dokola 
Tento (RAS only refresh) princip není možné 
uplatnit, protože hodnota na výstupech 
z multiplexorů 74LS257 (A0..A7) je statická 
(není-li prováděna I/O operace s ramdiskem). 
Lze ale výhodně použít princip "CAS before 
RAS refresh": 
1) CAS\ přejde do LOW 
2) CAS\ zůstává LOW, RAS\ přejde do LOW 
3) RAS\ i CAS\ přejdou do HIGH 
4) Znovu k bodu 1, další refresh cyklus 
Celé refreshování spočívá ve správné 
manipulaci s oběma signály, "CAS before 
RAS refresh" využívá autoinkrement vnitřního 
čítače, v tomto případě není nut! né 
správnou hodnotu na A0..A7 udržovat. 
Zvolený způsob funguje bezchybně v originálním 
zapojení ramdisku, teoreticky by měl být 
bezchybný i v ramdisku se SIMMy. 
Příklad: 
-mějme modul SIMM 4MB se dvěma paměťmi HYB5117400 
 (paměti mají organizaci 4Mx4) 
-v katalogových údajích součástky stojí: 
 refresh 2K, 32ms 
-jde o to, aby proběhlo 2048 refresh cyklů 
 do 32 milisekund 
-předpokládejme procesor, který vykonává stále 
 dokola jedinou "dlouhou" instrukci 
-instrukce call xxxx by měla trvat 17 taktů, 
 což při frekvenci CPU 3.5469MHz činí 4.79us 
-signál M1\ (který iniciuje refresh cyklus) 
 tak přejde do LOW každých 4.79us, 2048 
 cyklů by tedy mělo proběhnout za 9.82ms 
-na refreshování by měly reagovat všechny 
 paměti ve všech modulech SIMM současně, 
 RAS\ i CAS\ vede z PROM do všech čipů 
-je-li tato domněnka správná, je vyhráno, 
 pokud se jedná o dosažení teoreticky!  
 maximální kapacity ramdisku 

Praktická realizace refreshe PROMkou: 
-je-li signál M1\ na vstupu A2 LOW, 
 je adresa PROM 11011b ---> CAS\ přejde 
 do LOW (data na výstupu PROM jsou 10111111b) 
-je-li signál MREQ\ na vstupu A3 LOW, 

25.10.2009



 je adresa PROM 10111b ---> CAS\ přejde 
 do LOW (data na výstupu PROM jsou 10111111b) 
-jsou-li oba signály M1\ a MREQ\ LOW, 
 je adresa PROM 10011b ---> CAS\ i RAS\ je 
 LOW (data na výstupu PROM jsou 10011111b) 
-signály M1\ a MREQ\ samozřejmě generuje 
 procesor, PROM je jen vhodně transformuje 

Čtení z paměti ramdisku 
-vývod A1 PROMky přejde do LOW, adresa 
 PROM je 11101b 
-na výstupech PROMky je 11010010 
-sestupnou hranou RAS\ paměť převezme první 
 část adresy (osm bitů adresy připravených 
 na výstupech multiplexorů 74LS257), RAS\ 
 zůstává LOW 
-signály UP\, MUX\, OE\ přejdou do LOW 
-hodnota LOW se objeví na A4 PROMky 
 s určitým zpožděním způsobeným průchodem 
 obvodem U20B 74LS139 (je-li pin 15 G\ 
 LOW, pak je Y0\ LOW, jelikož oba vstupy 
 A, B jsou trvale LOW; obvod má jen 
 funkci "zpožďovače" signálu MUX\) 
-přechod signálu MUX\ do LOW způsobí přepnutí 
 multiplexorů 74LS257, adresa PROMky se změní 
 na 01101b 
-na výstupech PROMky je 10010010 
-sestupnou hranou CAS\ paměť převezme druhou 
 část adresy (druhých osm bitů adresy 
 připravených na výstupech multiplexorů 
 74LS257 je-li MUX\ LOW), RAS\ i CAS\ 
 zůstávají LOW 
-na d! atových vodičích pamětí (aktivní stránky 
 ramdisku) se objeví platná data 
-v poslední fázi vykonávání instrukce procesoru 
 in F9h (EAh) přejde A1 PROMky do HIGH 
-všechny výstupy PROMky přejdou do HIGH, 
 vzestupnou hranou OE\ (odpovídá RD\ z CPU)  
 procesor převezme bajt z pamětí ramdisku, 
 vzestupná hrana UP\ zajistí inkrement adresy 
 ramdisku, multiplexory 74LS257 přepnou na 
 prvních osm bitů adresy (A non/B je v HIGH) 
-čtení bajtu je ukončeno, ramdisk je pasivní, 
 na popud M1\ a MREQ\ probíhá jen refresh 

Zápis do paměti ramdisku 
-postup odpovídá popisu čtení z ramdisku 
 z předchozího odstavce, je zřejmé, že hodnoty 
 na vstupech a výstupech PROMky se liší a 
 aktivní je signál WE\ a nikoliv OE\ 

  

další příspěvky: 
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-realizace ramdisku s paměťmi SRAM 61512 
 64KB (64, 256, 512KB, 1MB) 
-realizace ramdisku s paměťmi SRAM 512KB 
-realizace ramdisku s moduly SIMM až 
 do celkové kapacity 16MB 
Všechny následné návrhy předpokládají 
znalost referenčního Müllera 256KB, 
ze kterého vychází. 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 20. dubna 2004 7:51
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: foto5
Přílohy: SIMMy_30pin.jpg
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 20. dubna 2004 8:06
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: foto2 znovu
Přílohy: DRAM_1Mx4_v_RD256KB.jpg
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 20. dubna 2004 7:49
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: foto4
Přílohy: Patice_SIMM_30pin_to_2xDIP18.jpg
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 20. dubna 2004 7:47
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: foto3
Přílohy: Patice_DIP18_to_DRAM_1Mx4.jpg
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 20. dubna 2004 7:46
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: foto2
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Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 20. dubna 2004 7:44
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RTC - popis, ramdisk - úvod k seriálu
Přílohy: Ramdisk_Muller_256KB.jpg
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Stručně o sběrnici I2C 

 
Specifikaci I2C definoval Philips, 
původním záměrem bylo číslicové  
ovládání integrovaných obvodů 
v přístrojích spotřební elektroniky. 
Roli řídícího obvodu (master) zde plní 
jednočipový mikrokontrolér (např. 
některý z klonů 805x), roli řízeného 
hraje příslušný "periferní" obvod: 
audio resp. RBG procesor, EEPROM paměť 
atd., v našem případě je masterem CPU 
Z80 a slavem obvod RTC. 

Používá pouhých dvou datových vodičů: 
SCL (serial clock), generuje jej master 
SDA (serial data), obousměrná datová linka 

(pozn.: jistou podobnost podobnost lze 
vypozorovat u připojení MBUS telefonů 
Nokia, zde se funkce obou vodičů kombinuje 
v jediném datovém vodiči) 

Signál SCL vysílá master, je jednosměrný, 
tvořený bitovým výstupem brány MCU 8051, 
výstupem TTL hradla, výstupem klopného 
obvodu atd. Klidová úroveň logická 1 
(HIGH) se zajišťuje rezistorem zapojeným 
mezi napájecí napětí 5V a výše uvedeným 
výstupem. Signál SDA využívají obě strany 
pro příjem i vysílání dat, i on má tzv. 
pull up rezistor. Strana která vysílá, pak 
sepne SDA proti vodiči GND, čímž docílí 
stav logická 0 (LOW), nesepnutý stav znamená 
HIGH, toto zapříčiňuje pull up rezistor. 
Kolize na sběrnici, která by způsobila 
poruchu či zničení hardware je vyloučena, 
pokud by se obě strany "sešly" současně 
s úmyslem vysílat, první z nich by sepla SDA 
do LOW, druhá strana by již vyšla naprázdno. 
Výsledkemm by byla jen ztráta kontextu a 
neplatnost přenosu. 
Veškerá data se přenáší vodičem SDA (sériově), 
SCL slouží k synchronizaci přenosu. 
Detailní popis přenosového protokolu bývá 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz


součástí každého "slave" obvodu,! PCF8583 
nevyjímaje. 

 
Realizace I2C v MZ800: 

Podstatou je jediný obvod 74xx74. Obsahuje 
dva klopné obvody D s nulováním a nastavením, 
datovými vstupy D a výstupy Q, Q non (negované). 
Oba vstupy clock jsou buzeny z výstupu Prom/Eprom 
dekodéru (např. z kombo desky), je zde hodnota 
LOW při zápisu na port 88h (vybrán od oka, lze 
vyčlenit i jiný), v poslední fázi instrukce 
OUT 88h přechází hodnota na vstupech clock v HIGH 
a výstupy Q klopných obvodů si od toho 
okamžiku pamatují hodnoty ze vstupů D (jsou buzeny 
z datové sběrnice Sharpa). 

Zápis do portu 88h .... ovládání linky SCL, SDA 
 (0. bit=SDA, 1.bit=SCL). 

Klopný obvod zachycující D1 vede rovnou do SCL 
RTCčka, klopný obvod zachycující D0 je od SDA 
RTCčka oddělen diodou (HIGH na SDA je dána 
pull up rezistorem). Pokud by LOW na SDA 
(iniciovaná procesorem) nebyla "spolehlivá", 
vyhoví NPN tranzistor s bází buzenou z Q non 
klopného obvodu (přes rezistor např. 10K). 

Pro čtení stavu I2C je zapotřebí jediný obvod 
74xx367. Část nevyužitá pro RTC se uplatní 
jako zesilovač signálů pro řadič HDD v rámci 
kombo desky. Pro RTC se využijí dva neinvertující 
zesilovače ovládané blokovacím vstupem, logická 
LOW přivedená naň z dekodéru Eprom (čtení 
z portu 88h, není totožný s pinem dekodéru 
určeným pro zápis na SCL, SDA) otvírá výstupy 
zesilovačů, hodnoty na SCL a SDA se přečtou 
instrukcí IN 88h. 

Čtení z portu 88h .... čtení linky SCL, SDA 
 (0. bit=SDA, 1.bit=SCL). 
Má-li být čtení reakcí na zahájené vysílání 
ze slave obvodu, musí mu předcházet zápis HIGH 
do bitu 0 portu 88h!! 
(jinak by byly čteny samé nuly) 

Howgh (co se týče RTC) 

K obrázkům: 

-ramdisk "Müller" 256KB bude použit při obecném 
 výkladu 
-redukce "patice SIMM 30pin to 2xDIP18" slouží 

25.10.2009



 pro experimentální připojení SIMMu 256KB, 1MB, 4MB 
 prostřednictvím jedné 64KB stránky RD Müller, 
 zatím mi ten kabelový salát zřejmě způsobuje 
 rušení a nic neseje, proto ten další bod: 
-redukce "patice DIP18 to DRAM 1Mx4" je první 
 úspěšně zrealizovaný test funkčnosti dvou 
 pamětí 1Mx4, které tvoří blok 1MB (otestováno 
 vždy jen 64KB z adresního prostoru pochopitelně), 
 na rozdíl od spleti popsané výše, "bez SIMMu 
 na přímo" tyto paměti chodí(!!) 
-foto "DRAM 1Mx4 v RD256K" ukazuje praktickou 
 realizaci "big DRAMs" v 256KB Müllerovi 
-foto s různými SIMMy znamená toto: 
 [1] SIMM 1MB upravený pro budoucí aplikaci 
     v Sharpovi, PC moduly mají OE\ trvale LOW! 
 [2] testovací a měřicí SIMM bez pamětí 
 [3] SIMM 4MB ze svou pamě! tí 4Mx4bit, můj 
     další cíl 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 19. dubna 2004 7:18
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: PDF docu k Sharpu

25.10.2009

na strankach : http://www.broucek.me.cz/muzeum/clanky.htm 

najdete prima dokumentaci nejen k Sharpu. (Zvlaste doporucuji MZ-cpm.pdf od J.Lamace !) 

Pavel 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 19. dubna 2004 11:30
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RTC, perspektivy dalšího vývoje

25.10.2009

Zdravím všechny zainteresované, jaro je snad 
konečně tu! 

V jednom loňském přípěvku zazněla žádost o 
návrh obvodu RTC pro Sharpa. 
Není to sice nezbytná věc, ale budiž, hodí 
se. Pro použití se stávajícími diskovými 
systémy a MZ Basikem by stačil malý pomocný 
program, který by přečetl stav RTC a "dosadil" 
příslušná data do čítače 8253 (toto by 
nahradilo ruční zadávání času po náběhu výše 
jmenovaných systémů). 
Jak ho zrealizovat? Existuje celá řada obvodů 
od OKI, Dallas atd., jsou to řešení pro PC. 
Obvody mají ovšem multiplex adresy a dat, 
nejsou nejmenší a nejlevnější. MZ provedení 
musí být malé, levné, s co nejmenším počtem 
brouků (moje krédo a idea kombo desek). 
Můj vítěz? Obvod Philips PCF8583 v pouzdře 
DIL8. K němu stačí jediný 74xx74 a 74xx367 
(doporučený Zdeňkem Adlerem jako budič 
vybraných signálů pro řadič HDD - kvůli 
stabilitě). RTC Philips je řízen I2C, která 
se může hodit i pro jiné aplikace (např. 
ovládání kýženého scan doubleru pro připojení 
VGA/TFT zob! razovače, programování některých 
jednočipů atd.). Navíc má SRAM obecného použití, 
kterou bych si představoval jako úložiště 
hodnot "CMOS SETUPU" typu PC (např.). 
Obrázek se schematem dodám později, event. popis 
zapojení a programové obsluhy téže. 

Hodlá-li Zdeněk Adler vyvíjet HDD řadič na bázi 
8051, pak pro připojení RTC Philips stačí jeho 
piny SCL A SDA připojit ke dvěma volným bitům 
některé V/V brány 8051 a je hotovo (možná raději 
s příslušnými pull up rezistory)! 
Apropos, když jsem loni začal s vývojem IDE16, 
taky jsem jako jednu z možností navrhoval 
jednočipáka, odezva veřejnosti byla: "přece 
to musí jít jednodušeji". Tedy jsem začal 
s řadičem s mými slavnými transceivery-registry, 
je to jednoduché softwarově (přímo sypat data 
do příslušných portů), ale vývoj hardware, to 
byl (je) děs. U koncepce s jednočipem si troufnu 
tvrdit, že je to přesně naopak. Budeme-li se 
všichni držet zavedených konvencí (definice 
portů, sw obsluha) a by bylo kompatýbl všechno 
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se vším, lze to brát jako výrazné obohacení! 

Petr de Zviqov 

příště: veliký seriál o ramdiscích a všechno, 
        co s tím souvisí (vývoj 16MB verze 
        je na dobré cestě) 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 8. dubna 2004 7:47
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: ROM disk / prosba o radu

25.10.2009

Pokud máš Pavle podezření na čítače, zkus si třeba v BASICu napsat jednoduchý program který ti bude 
vyčítat z ROM karty bajt po bajtu (třeba se spožděním 0.2 sekundy) a např. pomocí Logické sondy nebo 
LED s odporem prověříš jednotlivé výstupy čítače. Jinak zkus napsat co myslíš tím zahozeným bajtem - 
to přečteš místo správného bajtu z EPROM jen 0xFF, nebo úplně něco náhodného? Jak rychlou EPROM 
v ROM kartě máš? 
  
Zdeněk 

----- Original Message -----  
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, April 08, 2004 8:19 AM 
Subject: ROM disk / prosba o radu 
 
Zdravim vespolek, 

probral jsem se ze zimniho spanku, oprasil pavuciny na Sharpu a mam tu hned prvni problem: 

ROM disk (konstrukce dle Petra Gela / Ostrava - schema uverejneno v AR 90?, oprava 
plosneho spoje pak v AR 5/91) 
tak tedy tento ROM disk se chova nasledovne: 

nacitam do RAM bajty a alespon jeden z nich (casteji ale dva a vice) je "zahozen". Proste v 
ROMce je, ale do RAM se nezapise. 

Testoval jsem to vcera vecer (s ROMkou 32kB) a chyba se objevovala nahodne na adresach: 
 $6A1F, 
 $6C9F, $769D, $86DC, 
 $7BA5, 
 $7C3F, 
 $6E7F. 

Poradite nekdo cim to muze byt ? Mam podezreni na citace 7493 (jsou na desce 4x). Bohuzel 
deska je oboustranna ale NEPROKOVENE otvory. Takze asi studeny spoj, ale kde :-(  ? 

Predem dik za kazdou radu 

Pavel 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat  

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 8. dubna 2004 9:08
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: ROM disk / prosba o radu

25.10.2009

Ahoj Zdenku, 

 
zahozeny bajt znamena, ze v Ramce vubec neni. Priklad: v EPROMce je treba blok 160 bajtu FF, 
ale v RAMce po prenosu je znaku pouze 159. (nebo 158). K vypadku dochazi zasadne na 
adresach vyssich nez $6A00 (v RAM Sharpa, v EPROMce to bude > $5800) 

S tou rychlosti chipu by snad problem nemel byt, ale jeste to overim. 

Diky za radu 

Pavel 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 7. dubna 2004 21:00
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: možnosti sehnání starých typů IC

25.10.2009

Taky jsem zkoumal svou hromadku starych PC karet. Na jedne jsem nasel nekolik vetsich 
logickych poli jak od XILINXu tak od ALTERY. Myslel jsem, ze by bylo mozne udelat celou 
logiku RD+HDC s nejakym podobnym obvodem. 

Po prozkoumani nejake dokumentace jsem XILINX zavrhl -  programuje se sice z externi pameti 
ale na deskach byly jen promky a eproma stoji nejakych 700,- coz do toho investovat nechci. 

Mnohem lepe se tvarily obvody od Altery ktere by meli jit preprogramovat tak nejak 100x. Po 
spocitani kolik tak budu potrebovat pinu jsem dosel k tomu, ze to bude chtit alespon 100pinovy 
obvod. A ten jsem nasel EPM 7128S. Programator byl uzasne jednoduchy jeden obvod LS244 a 
par odporu. (schema na altere) 

Softik jsem stahl tamtez. A pro me jako pro laika byl pripraven graficky editor, kde se to cele 
poskladalo z normalnich obvodu popropojovalo a program si to pak prechroustnul. 

Bohuzel pri pokusu o naprogramovani IC jsem narazil - soft tvrdosijne hlasil ze obvod neni 
pripojen a tak po testovani a hledani jsem musel uznad ze asi vyrobce te puvodni karty nechtel 
nechat nic nahode a tak ten dulezity pin pro programovani asi odpraskli (na puvodni desce nebyl 
zapojen) aby jejich napln nebyla citelna. Nedokazu v cechach najit distributora (jednoho jsem 
nasel ale prodava jen po stovkach kusu). Asi jsem se ocitl ve slepe ulicce. 

Taky bych asi nedokazal vyrobit plosnak pro takovaj IC. 

PS: Mam tu dva kousky FLASH pameti s organizaci 512k x 16 (nebo 1M x 8) kdyby nekdo chtel 
(bohuzel jsou na desce z mobilu a nevim kdo by je dokazal vypajet a nekam priletovat. 

   

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
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Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 8. dubna 2004 7:20
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: ROM disk / prosba o radu

25.10.2009

Zdravim vespolek, 

probral jsem se ze zimniho spanku, oprasil pavuciny na Sharpu a mam tu hned prvni problem: 

ROM disk (konstrukce dle Petra Gela / Ostrava - schema uverejneno v AR 90?, oprava plosneho 
spoje pak v AR 5/91) 
tak tedy tento ROM disk se chova nasledovne: 

nacitam do RAM bajty a alespon jeden z nich (casteji ale dva a vice) je "zahozen". Proste v 
ROMce je, ale do RAM se nezapise. 

Testoval jsem to vcera vecer (s ROMkou 32kB) a chyba se objevovala nahodne na adresach: 
 $6A1F, 
 $6C9F, $769D, $86DC, 
 $7BA5, 
 $7C3F, 
 $6E7F. 

Poradite nekdo cim to muze byt ? Mam podezreni na citace 7493 (jsou na desce 4x). Bohuzel 
deska je oboustranna ale NEPROKOVENE otvory. Takze asi studeny spoj, ale kde :-(  ? 

Predem dik za kazdou radu 

Pavel 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 13. prosince 2004 10:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: LCD pro Sharpa

25.10.2009

Můžu potvrdit že níže uvedené zapojení co Pavel popisuje je plně funkční. Jenom bych podotknul, že 
nevýhodou připojení přes RGB vstup je pixelově nestabilní obraz (žádná tragédie, ale poznat se to dá), 
odměnou jsou naopak krásné barvy. Možná mě někdo nebude mít za to rád, ale musím říct, že s 
obrazem přes video vstup jsem byl spokojený daleko víc. Jinak reálné rozlišení displeje je zhruba 
400x300 bodů. 
Kdo chce vidět obrázky (jsou nekvalitní, obraz je ve skutečnosti daleko lepší), může se podívat sem: 
http://home.tiscali.cz/sharpmz/ 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, December 13, 2004 9:45 AM 
Subject: LCD pro Sharpa 
 
Na Pandoře - diskusní skupina Speccy, se v poslední měsíc řeší problematika připojení LCD 
monitoru ke Spectru. 

http://www.bit-tech.net/article/136/2 
http://starfox.ucc.asn.au/carcomp/serio_lcd.htm 
http://cygnus.speccy.cz/popis_psone.php 

Jedná se o malý LCD monitor od herní konzole Playstation One od Sony (uhlopříčka 127mm). 
LCD jsem si pořídil (nákupní cena je cca. 1400,- Kč) v pátek a už v sobotu chodil se Speccy. 
(V podstatě stačí propojit vodiče RGB, zem a přivést 5V jako spínací napětí). 

Po doplnění LCD monitoru o jednoduchý obvod, který složí Hsync. a Vsync. na Composite 
Sync. viz. 
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2rgbs.html 
funguje LCD docela dobře i se Sharpem. 
Nutno dodat, že jen v režimu 40 znaků na řádku, režim 80 znaků je špatně čitelný. 
Je zajímavé, že zobrazní ze Spectra je subjektivně o něco lepší/ostřejší, než obraz u Sharpa MZ 
800. 
Takže, kdo řešíte problém, jaký TV či monitor ke Sharpu připojit, vyzkoušejte LCD ! 

S pozdravem  
Pavel Železo 
  

 
---  

 
---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 7. dubna 2004 20:20
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: malý bonbónek po přestálé zimě

25.10.2009

To je nádhera!!! 
Jára Špaček 

----- Původní zpráva -----  
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Odesláno: 6. dubna 2004 10:31 
Předmět: malý bonbónek po přestálé zimě 
 
Bylo to letos dlouhé, to je fakt, pro samé melouchy  
člověk nenašel čas na odpočinek a zábavu. Tak  
aspoň malé zpestření v podobě fotek. Nyní by už 
neměl být problém připojit libovolný EGA monitor. 
Jak na to? O tom snad někdy příště. 
Není to paráda, když si můžou mí dva synovci 
(o dvacet let mladší) takto hromadně zapařit, jeden 
na originále a druhý na emulátoru? 
Nevyhazujte EGA monitory ani staré grafické 
karty z PC (<=EGA]. Nikdy nevíte, kdy se to bude hodit... 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat  

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 7. dubna 2004 7:50
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: IC ve starých kartách z PC
Přílohy: Obvody.jpg

25.10.2009

Tato fotka se nevešla do prvního příspěvku, 
povšimněte si karty EGA, má osm pamětí v soklech, 
budou tedy zaručeně zdravé (a všechno dám k dispozici případným zájemcům) 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 7. dubna 2004 7:41
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: možnosti sehnání starých typů IC
Přílohy: Hromada_karet.jpg; Obvody_vypajene.jpg

25.10.2009

 
Před dlouhými měsíci tu zazněl nářek jednoho 
slovenského kolegy, že u nich doma není snadné 
sehnat starší druhy integrovaných obvodů pro 
použití v našich osmibitech. 
Já tvrdím: "jde to, ale dře to"!!! 
Pořád ještě dochází ke generačním obměnám PC 
ve firmách, jdou tací, co provozují účetnictví 
na 386ce a přecházejí na nové stroje až s příchodem 
programů nové koncepce (jsou zvyklí na to své). 
Jedna z fotek ukazuje, co jsem všechno vybral 
z nadílky jedné regionálně zaměřené jihočeské 
počítačové firmy (z Milevska). Měl jsem toho plnou 
krabici od 19" monitoru. Vybrané obvody jsou na extra 
fotce. Ta třetí ukazuje vypreparované exempláře (jen 
namátkové příklady): 

7406 ... klasika do řadiče FDD, 6x invertor 
         s otevřeným kolektorem (do 30V) 
74LS367 ... 6x neinvertují výkonový budič, 
            pro ošetření signálů u řadiče 
            HDD (dle doporučení Zdeňka Adlera), 
            taky se uplatní u RTC mé koncepce 
V53C464 ... jeden z příkladů pamětí 64Kx4bity, 
            zastoupí obvod 41416 (rozšíření 
            video RAM), mám už jich snad sto 
            kusů, renesanční Sharpisté, hlaste 
            se na Nostalgia párty, bude-li 
WD37C65 ... je to ekvivalent I8272 v p! ouzdře PLCC44, 
            tento a jemu podobné shromažďuju 
            z důvodu možné Sw podpory v nové mutaci 
            O.S., pokud se toho někdo ujme, obvody 
            WD279x nějak nejsou k mání, další 
            jeho ekvivalenty jsou: 
GM82C765 ... od Goldstaru v pouzdře DIP40 a PLCC44 
Z765 ... od Zilogu v pouzdře DIP40 
D765 ... od NECa v pouzdře DIP40 
DP8473 ... pokročilý od National Semi (DIP48 a PLCC52) 
UM8397/8 ... od UMC v pouzdře DIP48 

Vyhodit to přece můžu vždycky, ovšem sežeňte to 
za deset let (týká se WD37C65 a spol.)!! 

 
Také 30ti pinové moduly SIMM 4MB považuju za cenné 
trofeje, stále si pohrávám s myšlenkou ramdisku 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz


1, 2, 4, 8, 16MB!!! 
Vycházím z chytře navržené koncepce z konce let 
osmdesátých, za základ byl vzat originální ramdisk 
64KB s dvojí množinou portů: 
F8, F9, FAh ... režim SRAM, sekvenční přístup 
EA, EBh ... režim RD, libovolný přístup 
E9h ... výběr 64Kbajtové stránky RD, běžný software 
        tehdy počítal s kapacitami 256, 512, 1024KB, 
        všech 8bitů portu E9h ale může teoreticky 
        obsáhnout 256 stránek, což je oněch 16MB, 
        např. 4x SIMM 30pin 4MB 

To je ale běh na dlouhou trať... 

A velice nerad bych byl osamělým běžcem. 

 
Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@abcredit.cz]
Odesláno: 1. prosince 2004 17:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Jeste k bytefestu

Cus lidi,
dalsi z napadu, ktery by byl IMHO vhodny, by bylo predstaveni gamesek na pocitadlech
a zaroven jejich konverze na PC (nebo opacne)

Proste postavit tam PC a vedle nej treba Amigu s Turricanem... ;)

Nemate nekdo seznam co vyslo? A gamesky samotne? :)

Diky moc za pomoc :)
Milan
www.bytefest.org 

---
Mobil.cz: velka soutez o sest mobilu
http://www.mobil.cz/soutez.html
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.801 / Virová báze: 544 - datum vydání: 24.11.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2004 13:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: 16bit IDE?

Kdo chce, muze se podivat na stranky http://mz-800.aktualne.cz , kde pribyl
novy clanek (zasluhou Mirka Hajdy) o testovani 16b IDE radice, par fotek a
dokonce i zkusebni program v BASICu, ktery umi vypsat adresar z pripojeneho
disku (pouze v pripade FAT32 souboroveho systemu, disk musi podporovat
LBA...). Tedy nestydte se ke svemu SHARPovi pripojit vas 120GB disk z PC -
on si s nim poradi take :)

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, November 26, 2004 12:03 PM
Subject: Re: 16bit IDE?

>
> Dobrý den,
>
> před rokem jsem od Vás koupil součástky, plošné spoje a několik částečně
dokončených desek.
> Řadič byl OK, druhý si Zdeněk Adler opravil (na plošném spoji byla drobná
vada pod IO).
>
> Problém mám ale se zálohovaným RAM diskem.
> Mohl byste mi prosím opsat a zaslat hodnoty součástek na vašem disku,
který byl na obrázku Vašeho posledního příspěvku?
> Jedná se mi o hodnoty Odporů a kondenzátorů a o typ diod a tranzistoru.
>
> Předem děkuji za Vaši ochotu.
>
> Co se týče 16 bitového IDE řadiče pro Sharpa, nejpřesnější informace by
asi byl schopen poskytnout Zdeněk Adler.
> V Brněnském sharpklubu testují 16 bitový řadič, který navrhl Zdeněk.
> Co se týče starší verze s ROM dekodérem Petra Žídka, tam nemám asi půl
roku žádné nové zprávy.
>
> Jak dopadne integrace 16bitového řadiče s CP/M si netroufám odhadnout.
> Marek Šmihla nám už bohužel nepomůže.
>
> S pozdravem
> Sharpu zdar
>
> Pavel Železo
>
> ==================================================
>
> >
> > Zdravím,
> >
> > V akom štádiu je vývoj 16bit IDE controllera? Mal by som záujem o nejaký
exemplár.
> > Totiž mám v šuplíku 2,5" HDD IBM 800MB a chcel by som ho pripojiť k
SHARPu.
> >
> > Mal by som záujem o nejaký exemplár, ktorý vojde do spodného slotu
SHARPa.
> > Najlepšie v kombinácii s RD. (Diskutovalo sa o nejakej super combo
doske... )

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://mz-800.aktualne.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<zelezo@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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> >
> > Výmenou ponúkam FDC a RD (viď foto).
> > FDC je osadený obvodom WD2797 a pokusne je k nemu dobastlené 8bit IDE s
obvodom 3205. (Možné dať preč.)
> > RD je zálohovateľný, kompatibilný s originálom, funguje tiež ako SRAM,
osadený na 256K.
> > Možnosť osadiť na 1MB (výmenou chipov a prepájkovaním 3 drátových
prepojok).
> >
> > Ako je to so softvérom k 16bit IDE? Funguje NIPOS? Má niekto zdrojáky?
> > Nemal som čas sledovať konferenciu...
> >
> >
> > Lucky.
> >
> >
> > ---
> > Mobil.cz: velka soutez o sest mobilu
> > http://www.mobil.cz/soutez.html
>
> ____________________________________________________________
> http://www.bezpecnyinternet.cz
> http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833
>
> ---
> Mobil.cz: velka soutez o sest mobilu
> http://www.mobil.cz/soutez.html

---
Mobil.cz: velka soutez o sest mobilu
http://www.mobil.cz/soutez.html
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.797 / Virová báze: 541 - datum vydání: 15.11.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2004 12:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: 16bit IDE?

Dobrý den,

před rokem jsem od Vás koupil součástky, plošné spoje a několik částečně dokončených 
desek.
Řadič byl OK, druhý si Zdeněk Adler opravil (na plošném spoji byla drobná vada pod 
IO).

Problém mám ale se zálohovaným RAM diskem.
Mohl byste mi prosím opsat a zaslat hodnoty součástek na vašem disku, který byl na 
obrázku Vašeho posledního příspěvku?
Jedná se mi o hodnoty Odporů a kondenzátorů a o typ diod a tranzistoru.

Předem děkuji za Vaši ochotu.

Co se týče 16 bitového IDE řadiče pro Sharpa, nejpřesnější informace by asi byl 
schopen poskytnout Zdeněk Adler.
V Brněnském sharpklubu testují 16 bitový řadič, který navrhl Zdeněk.
Co se týče starší verze s ROM dekodérem Petra Žídka, tam nemám asi půl roku žádné nové 
zprávy.

Jak dopadne integrace 16bitového řadiče s CP/M si netroufám odhadnout.
Marek Šmihla nám už bohužel nepomůže.

S pozdravem
Sharpu zdar

Pavel Železo

==================================================

> 
> Zdravím,
> 
> V akom štádiu je vývoj 16bit IDE controllera? Mal by som záujem o nejaký exemplár.
> Totiž mám v šuplíku 2,5" HDD IBM 800MB a chcel by som ho pripojiť k SHARPu.
> 
> Mal by som záujem o nejaký exemplár, ktorý vojde do spodného slotu SHARPa.
> Najlepšie v kombinácii s RD. (Diskutovalo sa o nejakej super combo doske... )
> 
> Výmenou ponúkam FDC a RD (viď foto).
> FDC je osadený obvodom WD2797 a pokusne je k nemu dobastlené 8bit IDE s obvodom 
3205. (Možné dať preč.)
> RD je zálohovateľný, kompatibilný s originálom, funguje tiež ako SRAM, osadený na 
256K.
> Možnosť osadiť na 1MB (výmenou chipov a prepájkovaním 3 drátových prepojok).
> 
> Ako je to so softvérom k 16bit IDE? Funguje NIPOS? Má niekto zdrojáky?
> Nemal som čas sledovať konferenciu...
> 
> 
> Lucky.
> 
> 
> ---
> Mobil.cz: velka soutez o sest mobilu
> http://www.mobil.cz/soutez.html

____________________________________________________________
http://www.bezpecnyinternet.cz

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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http://www.bezpecnyinternet.cz
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http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833

---
Mobil.cz: velka soutez o sest mobilu
http://www.mobil.cz/soutez.html
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.797 / Virová báze: 541 - datum vydání: 15.11.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 19. listopadu 2004 12:26
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Radic floppy s 37C65

Ahoj Alesi,

pres vikend najdu a vyzkousim ten FD radic.
Mel bych zajem o oboji, jak o ROM disk, tak ten monitor.
Jsem z Prahy, odkud ty?

zdravi Pavel
==================================================

> 
> Diky za pozitivni zpravu, ja moc veci od Sharpa nemam,
> ale urcite bych ten radic vymenil treba za funkcni
> ROM disk. Je na nem TURBO COPY, BASIC, FET.
> Mam take zeleny maly monochromaticky monitor.
> Ales
> 
> 
> > 
> > Ahoj,
> > udelat aspon strucnou dokumentaci smysl rozhodne ma. (Po case jako kdyz to najdes 
:)
> > 
> > Pro Alese L:
> > Nejaky hotovy radic by se tu asi nasel, ale musim se po nem podivat.
> > Nerad bych ho ale prodaval, radeji vymenim za nejake veci k Sharpu nebo jinemu 
8bitu.
> > 
> > s pozdravem
> > Pavel Zelezo
> > ==================================================
> > 
> > > 
> > > Zdravim Sharpisty !
> > > Co se tyce radice floppy, tak ten me zajima, ale
> > > uz hotovy. Tak ze jesli ho nekdo ma na prodej
> > > tak bych ho rad koupil. Jeste bych se chtel jednou dozit natazeni her jako napr. 
Antiriad, Highway z
> > > 3,5" mechaniky. Uprimne receno CMT me nebavi.
> > > Mejte se 
> > > Ales Lupuljev
> > >  
> > > 
> > > 
> > > 
> > > ____________________________________________________________
> > > http://www.bezpecnyinternet.cz
> > > http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833
> > > 
> > > ---
> > 
> > ____________________________________________________________
> > http://www.bezpecnyinternet.cz
> > http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833
> > 
> > ---
> 
> ____________________________________________________________
> http://www.bezpecnyinternet.cz
> http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zelezo@seznam.cz
http://www.bezpecnyinternet.cz
http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833
http://www.bezpecnyinternet.cz
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> 
> ---

____________________________________________________________
http://www.bezpecnyinternet.cz
http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.797 / Virová báze: 541 - datum vydání: 15.11.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 19. listopadu 2004 10:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Radic floppy s 37C65

Diky za pozitivni zpravu, ja moc veci od Sharpa nemam,
ale urcite bych ten radic vymenil treba za funkcni
ROM disk. Je na nem TURBO COPY, BASIC, FET.
Mam take zeleny maly monochromaticky monitor.
Ales

> 
> Ahoj,
> udelat aspon strucnou dokumentaci smysl rozhodne ma. (Po case jako kdyz to najdes :)
> 
> Pro Alese L:
> Nejaky hotovy radic by se tu asi nasel, ale musim se po nem podivat.
> Nerad bych ho ale prodaval, radeji vymenim za nejake veci k Sharpu nebo jinemu 
8bitu.
> 
> s pozdravem
> Pavel Zelezo
> ==================================================
> 
> > 
> > Zdravim Sharpisty !
> > Co se tyce radice floppy, tak ten me zajima, ale
> > uz hotovy. Tak ze jesli ho nekdo ma na prodej
> > tak bych ho rad koupil. Jeste bych se chtel jednou dozit natazeni her jako napr. 
Antiriad, Highway z
> > 3,5" mechaniky. Uprimne receno CMT me nebavi.
> > Mejte se 
> > Ales Lupuljev
> >  
> > 
> > 
> > 
> > ____________________________________________________________
> > http://www.bezpecnyinternet.cz
> > http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833
> > 
> > ---
> 
> ____________________________________________________________
> http://www.bezpecnyinternet.cz
> http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833
> 
> ---

____________________________________________________________
http://www.bezpecnyinternet.cz
http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.797 / Virová báze: 541 - datum vydání: 15.11.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 19. listopadu 2004 10:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Radic floppy s 37C65

Ja vim ze harddisk a cd-rom je perspektivni, ale
ja si myslim ze sharp je klasika a tak k tomu take
pristupuju. Fandim vasemu vyvoji, ale prece jenom 
tradice je floppy, ktera byla jako interface k sharpovi pouzivana jiz pred 20 lety.
Ales
  

> 
> O proc ne rovnou z harddisku, CD-ROM nebo CompactFlash karty? Myslim ze
> disketa dnes neni prilis perspektivni medium a delat radic nekompatibilni s
> originalem, znovu pro nej prizpusobovat veskery SW, .....
> Reseni je to jiste zajimave, mozna by David dokazal udelat i redukci MZ
> systemoveho slotu na ISA slot do ktereho by sel primo zasunout radic z
> PC.... Ale ruku na srdce - neni lepsi smerovat sily do vyvoje SW ktery bude
> podporovat dnesni "moderni" HW ? Mame uz preci funkcni IDE radic, v minulem
> krouzku uz se nam podarilo na SHARPovi i nacist adresar z FAT32 disku, jak
> nam ukazali Spectriste, tak i zvladnuti ISO9660 na CDROM neni tak
> narocne.... Proc tedy diskety a novy, nekompatibilni system se kterym by
> stavajici programy nefungovaly?
> 
> Zdenek
> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: <Lupuljev@seznam.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Friday, November 19, 2004 6:07 AM
> Subject: Re: Radic floppy s 37C65
> 
> 
> >
> > Zdravim Sharpisty !
> > Co se tyce radice floppy, tak ten me zajima, ale
> > uz hotovy. Tak ze jesli ho nekdo ma na prodej
> > tak bych ho rad koupil. Jeste bych se chtel jednou dozit natazeni her jako
> napr. Antiriad, Highway z
> > 3,5" mechaniky. Uprimne receno CMT me nebavi.
> > Mejte se
> > Ales Lupuljev
> 
> 
> ---

____________________________________________________________
http://www.bezpecnyinternet.cz
http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.797 / Virová báze: 541 - datum vydání: 15.11.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 19. listopadu 2004 8:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Radic floppy s 37C65

Ahoj,
udelat aspon strucnou dokumentaci smysl rozhodne ma. (Po case jako kdyz to najdes :)

Pro Alese L:
Nejaky hotovy radic by se tu asi nasel, ale musim se po nem podivat.
Nerad bych ho ale prodaval, radeji vymenim za nejake veci k Sharpu nebo jinemu 8bitu.

s pozdravem
Pavel Zelezo
==================================================

> 
> Zdravim Sharpisty !
> Co se tyce radice floppy, tak ten me zajima, ale
> uz hotovy. Tak ze jesli ho nekdo ma na prodej
> tak bych ho rad koupil. Jeste bych se chtel jednou dozit natazeni her jako napr. 
Antiriad, Highway z
> 3,5" mechaniky. Uprimne receno CMT me nebavi.
> Mejte se 
> Ales Lupuljev
>  
> 
> 
> 
> ____________________________________________________________
> http://www.bezpecnyinternet.cz
> http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833
> 
> ---

____________________________________________________________
http://www.bezpecnyinternet.cz
http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.797 / Virová báze: 541 - datum vydání: 15.11.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 19. listopadu 2004 8:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Radic floppy s 37C65

O proc ne rovnou z harddisku, CD-ROM nebo CompactFlash karty? Myslim ze
disketa dnes neni prilis perspektivni medium a delat radic nekompatibilni s
originalem, znovu pro nej prizpusobovat veskery SW, .....
Reseni je to jiste zajimave, mozna by David dokazal udelat i redukci MZ
systemoveho slotu na ISA slot do ktereho by sel primo zasunout radic z
PC.... Ale ruku na srdce - neni lepsi smerovat sily do vyvoje SW ktery bude
podporovat dnesni "moderni" HW ? Mame uz preci funkcni IDE radic, v minulem
krouzku uz se nam podarilo na SHARPovi i nacist adresar z FAT32 disku, jak
nam ukazali Spectriste, tak i zvladnuti ISO9660 na CDROM neni tak
narocne.... Proc tedy diskety a novy, nekompatibilni system se kterym by
stavajici programy nefungovaly?

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: <Lupuljev@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, November 19, 2004 6:07 AM
Subject: Re: Radic floppy s 37C65

>
> Zdravim Sharpisty !
> Co se tyce radice floppy, tak ten me zajima, ale
> uz hotovy. Tak ze jesli ho nekdo ma na prodej
> tak bych ho rad koupil. Jeste bych se chtel jednou dozit natazeni her jako
napr. Antiriad, Highway z
> 3,5" mechaniky. Uprimne receno CMT me nebavi.
> Mejte se
> Ales Lupuljev

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.797 / Virová báze: 541 - datum vydání: 15.11.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 19. listopadu 2004 8:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Radic floppy s 37C65

Urcite to zajimave je - jednak pro pripadnou emulaci a taky, pokud bychom
delali nejakou ROM pro startovani a obsluhu programu, mohl by v ni mit
cipset podporu..

R.

|---------+--------------------------->
|         |           "David Luftner  |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)" <ix9     |
|         |           18.11.2004 17:33|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                                       |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Radic floppy s 37C65                                               
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------|

Dodelal a otestoval jsem radic floppy s WD37C65. Chtel jsem se zeptat ma
vubec cenu delat dokumentaci - zajima to nekoho?

D.

---

---
---

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.797 / Virová báze: 541 - datum vydání: 15.11.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 19. listopadu 2004 6:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Radic floppy s 37C65

Zdravim Sharpisty !
Co se tyce radice floppy, tak ten me zajima, ale
uz hotovy. Tak ze jesli ho nekdo ma na prodej
tak bych ho rad koupil. Jeste bych se chtel jednou dozit natazeni her jako napr. 
Antiriad, Highway z
3,5" mechaniky. Uprimne receno CMT me nebavi.
Mejte se 
Ales Lupuljev
 

____________________________________________________________
http://www.bezpecnyinternet.cz
http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.797 / Virová báze: 541 - datum vydání: 15.11.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2004 17:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Testovaci deska

Dobrý den,
4. listopadu 2004, 13:45:48, napsal jste:
No to nepajive pole je prekrasne aspon nekdo dobre vyuzil precizni
patice,i kdyz nekdy se do nich spatne davaji soucastky..
falcen99

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.786 / Virová báze: 532 - datum vydání: 30.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

16

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:falcen99@seznam.cz
http://www.grisoft.cz)
http://www.avg.com


17

Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2004 10:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Rozsireni ramky 3

Dobrý den,
1. listopadu 2004, 9:53:27, napsal jste:
A cim se ty vypiska na tu zvukovku??
Nebylo by neco cim by se to dalo vypiskat na LPT port treba v dosu
abych vyuzil jako mgf Laptop?
A jeste neexistuje programek ktry prevadi *.mzf do *.dsk??
falcen99

ZAspc> Na tu desku se Davide podivam az mi to dovoli cas(pripadne si muzeme zasoutezit 
kdo udela optimalnejsi navrh)...
ZAspc> Jinak k tomu zaznamovemu mediu pro MZ - vcelku nejsnadnejsi je Sharpa pripojit 
pres zvukovou kartu k PC, ktere vlastne vyuzijes misto magnetofonu. Ikdyz mam FDD, tak 
je toto pro me mnohdy
ZAspc> nejrychlejsi cesta pro tahani MZF souboru mezi MZ800 a PC.

ZAspc> Zdenek

ZAspc>   ----- Original Message ----- 
ZAspc>   From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) 
ZAspc>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
ZAspc>   Sent: Monday, November 01, 2004 9:31 AM
ZAspc>   Subject: Rozsireni ramky 3

ZAspc>   Tak jsem napsal prvni test na ramku a pustil jsem to. Testuje to vlastne jen 
mapovani -> nahodne mapuje do ruzne sektory ramky do ruznych casti pameti a zkousi zda 
se namapovalo dobre. Flash
ZAspc> zatim nezkousim (obsah FF) krome ROMky. Myslite, ze mam zkouset i vlastni zapis 
a cteni ramky kdyz funguje ROMka?

ZAspc>   Nemam ted pripojene zadne zaznamove medium. Magnetofon uz nemam par let. 
Floppy sice mam, ale je nove predelane a s cipem 37c65 a jeste k tomu nemam napsane 
obsluzne programy - to jsem chtel
ZAspc> delat az s Flash. Az to bude fungovat tak dam i schema a popis k FDC - je hodne 
jednoduchy (5 IO) 2x74ls138, 1x74ls08, 1x74ls244, 37c65 a jeden tranzistor jako 
invertor.

ZAspc>   D.

ZAspc>   --- 

ZAspc> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.786 / Virová báze: 532 - datum vydání: 29.10.2004

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
http://www.grisoft.cz)
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No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 31. října 2004 13:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[4]: Rozsireni Ramky 2

Dobrý den,
31. října 2004, 13:34:32, napsal jste:
Mohli byste to schema poslat i jako gif nebo neco jineho aby to clovek
mohl prohlidnout i kdyz nema program na otevreni toho *.brd??
falcen99

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.786 / Virová báze: 532 - datum vydání: 29.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 29. října 2004 9:48
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[4]: Rozsireni Ramky 2

Dobrý den,
29. října 2004, 9:58:20, napsal jste:
Ok a na kolik by prisel ten radic na hdd mama mi chce neco koupit na
Vanoce takze kdyby byly ty dve karty tak by to bylo ok..
falcen99

ZAspc> Jen male upozorneni pro Marcela - presto ze jsi v inval. duchodu, musis
ZAspc> pocitat s tim, ze soucastky + material na radic nejsou levnou zalezitosti a
ZAspc> spolecnosti jako jsou GES nebo GMe na ZTP kartu zadne slevy nedavaji... Ale
ZAspc> to jen tak na okraj - tady je rozpis soucastek a ceny (GES):

ZAspc> 2x 74F543 - 243 Kč
ZAspc> 1x EPROM 27C256 - 106 Kč
ZAspc> Drobnosti (LED, Tranzistor, odpory,...) - 20 Kč
ZAspc> Cuprextit oboustraný s fotovrstvou - 60 Kč
ZAspc> Vývojka - 30 Kč
ZAspc> Leptací roztok na 1 ks.- cca 30 Kč
ZAspc> vrták 0.8mm - 10 Kč

ZAspc> To znamená že samotný materiál jen na tuto kartu vychází téměř na 500 Kč
ZAspc> (snad EPROM se dá sehnat laciněji) což je pomalu cena bazarového Sharpa...
ZAspc> To vše je varianta, kdy bych se zřeknul veškerého honoráře za výrobu, která
ZAspc> zabere cca 2-3 hodiny / kus.

ZAspc> Z.

ZAspc> ----- Original Message ----- 
ZAspc> From: "marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)" <falcen99@seznam.cz>
ZAspc> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
ZAspc> Sent: Friday, October 29, 2004 8:59 AM
ZAspc> Subject: Re[2]: Rozsireni Ramky 2

>>
>> Dobrý den,
>> 29. října 2004, 8:38:26, napsal jste:
>> Zdenku mnel bych zajem nejen o to rozsireni ramky ale taky o radic na
>> hdd ja na pajeni spatne vidim z toho duvodu bych mnel zajem o desku..
>> falcen99
>>
>> ZAspc> Tak to v tom pripade gratuluji! Kdyz mi Davide posles finalni
ZAspc> schema, muzu se ve volnem case pokusit navrhnout na tohle rozsireni tistak,
ZAspc> v pripade vetsiho zajmu ho i v nakladu nekolika kusu
>> ZAspc> vyrobit. Take jestli muzes, siklo by se celkem i par (detailnich)
ZAspc> fotografii upraveneho Sharpa, ktere muzu dat na stranky vcetne kompletniho
ZAspc> popisu...
>>
>> ZAspc> Zdenek
>>
>> ZAspc> P.S.: Jestli o to bude zajem, poslu do konference BASICovy (pozdeji
ZAspc> budeme prepisovat do C nebo asm) program, ktery ted piseme v Brnenskem Sharp
ZAspc> klubu na podporu 16-ti bitoveho radice IDE.
>> ZAspc> Prozatim program zvlada autodetekci disku s vypisem parametru, dale
ZAspc> strohy vypis informaci o rozdeleni disku + nacteni informacniho bloku o
ZAspc> prvni partition.
>>
>> ZAspc>   ----- Original Message ----- 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<falcen99@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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>> ZAspc>   From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)
>> ZAspc>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>> ZAspc>   Sent: Wednesday, October 27, 2004 5:27 PM
>> ZAspc>   Subject: Rozsireni Ramky 2
>>
>>
>>
>> ZAspc>   Tak jsem to po tezkych problemech rozchodil. Musi byt jine odpory
ZAspc> na vystupech z mapovacich pameti (1k) a musel jsem pridavat kondenzatory u
ZAspc> Ramky a u mapovaci ramky.
>>
>> ZAspc>   Mate nejaky napad kdo vyrobi plosnaky? Zkusim je navrhnout, ale
ZAspc> nevim v eagle jsem nikdy nedelal.
>>
>> ZAspc>   D.
>>
>> ZAspc>   --- 
>>
>>
>> ZAspc> ---
>>
>>
>>
>> -- 
>> S pozdravem,
>>  falcen99
>>  falcen99@seznam.cz
>>
>>
>>
>> ---
>>
>> __________ Informace od NOD32 1.904 (20041023) __________
>>
>> Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
>> http://www.nod32.cz
>>
>>

ZAspc> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.782 / Virová báze: 528 - datum vydání: 22.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. října 2004 8:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[2]: Rozsireni Ramky 2

Jen male upozorneni pro Marcela - presto ze jsi v inval. duchodu, musis
pocitat s tim, ze soucastky + material na radic nejsou levnou zalezitosti a
spolecnosti jako jsou GES nebo GMe na ZTP kartu zadne slevy nedavaji... Ale
to jen tak na okraj - tady je rozpis soucastek a ceny (GES):

2x 74F543 - 243 Kč
1x EPROM 27C256 - 106 Kč
Drobnosti (LED, Tranzistor, odpory,...) - 20 Kč
Cuprextit oboustraný s fotovrstvou - 60 Kč
Vývojka - 30 Kč
Leptací roztok na 1 ks.- cca 30 Kč
vrták 0.8mm - 10 Kč

To znamená že samotný materiál jen na tuto kartu vychází téměř na 500 Kč
(snad EPROM se dá sehnat laciněji) což je pomalu cena bazarového Sharpa...
To vše je varianta, kdy bych se zřeknul veškerého honoráře za výrobu, která
zabere cca 2-3 hodiny / kus.

Z.

----- Original Message ----- 
From: "marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)" <falcen99@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, October 29, 2004 8:59 AM
Subject: Re[2]: Rozsireni Ramky 2

>
> Dobrý den,
> 29. října 2004, 8:38:26, napsal jste:
> Zdenku mnel bych zajem nejen o to rozsireni ramky ale taky o radic na
> hdd ja na pajeni spatne vidim z toho duvodu bych mnel zajem o desku..
> falcen99
>
> ZAspc> Tak to v tom pripade gratuluji! Kdyz mi Davide posles finalni
schema, muzu se ve volnem case pokusit navrhnout na tohle rozsireni tistak,
v pripade vetsiho zajmu ho i v nakladu nekolika kusu
> ZAspc> vyrobit. Take jestli muzes, siklo by se celkem i par (detailnich)
fotografii upraveneho Sharpa, ktere muzu dat na stranky vcetne kompletniho
popisu...
>
> ZAspc> Zdenek
>
> ZAspc> P.S.: Jestli o to bude zajem, poslu do konference BASICovy (pozdeji
budeme prepisovat do C nebo asm) program, ktery ted piseme v Brnenskem Sharp
klubu na podporu 16-ti bitoveho radice IDE.
> ZAspc> Prozatim program zvlada autodetekci disku s vypisem parametru, dale
strohy vypis informaci o rozdeleni disku + nacteni informacniho bloku o
prvni partition.
>
> ZAspc>   ----- Original Message ----- 
> ZAspc>   From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)
> ZAspc>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> ZAspc>   Sent: Wednesday, October 27, 2004 5:27 PM
> ZAspc>   Subject: Rozsireni Ramky 2
>
>

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<falcen99@seznam.cz>
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mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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>
> ZAspc>   Tak jsem to po tezkych problemech rozchodil. Musi byt jine odpory
na vystupech z mapovacich pameti (1k) a musel jsem pridavat kondenzatory u
Ramky a u mapovaci ramky.
>
> ZAspc>   Mate nejaky napad kdo vyrobi plosnaky? Zkusim je navrhnout, ale
nevim v eagle jsem nikdy nedelal.
>
> ZAspc>   D.
>
> ZAspc>   --- 
>
>
> ZAspc> ---
>
>
>
> -- 
> S pozdravem,
>  falcen99
>  falcen99@seznam.cz
>
>
>
> ---
>
> __________ Informace od NOD32 1.904 (20041023) __________
>
> Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
> http://www.nod32.cz
>
>

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.782 / Virová báze: 528 - datum vydání: 22.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 29. října 2004 8:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Rozsireni Ramky 2

Dobrý den,
29. října 2004, 8:38:26, napsal jste:
Zdenku mnel bych zajem nejen o to rozsireni ramky ale taky o radic na
hdd ja na pajeni spatne vidim z toho duvodu bych mnel zajem o desku..
falcen99

ZAspc> Tak to v tom pripade gratuluji! Kdyz mi Davide posles finalni schema, muzu se 
ve volnem case pokusit navrhnout na tohle rozsireni tistak, v pripade vetsiho zajmu ho 
i v nakladu nekolika kusu
ZAspc> vyrobit. Take jestli muzes, siklo by se celkem i par (detailnich) fotografii 
upraveneho Sharpa, ktere muzu dat na stranky vcetne kompletniho popisu...

ZAspc> Zdenek

ZAspc> P.S.: Jestli o to bude zajem, poslu do konference BASICovy (pozdeji budeme 
prepisovat do C nebo asm) program, ktery ted piseme v Brnenskem Sharp klubu na podporu 
16-ti bitoveho radice IDE.
ZAspc> Prozatim program zvlada autodetekci disku s vypisem parametru, dale strohy 
vypis informaci o rozdeleni disku + nacteni informacniho bloku o prvni partition.

ZAspc>   ----- Original Message ----- 
ZAspc>   From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) 
ZAspc>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
ZAspc>   Sent: Wednesday, October 27, 2004 5:27 PM
ZAspc>   Subject: Rozsireni Ramky 2

ZAspc>   Tak jsem to po tezkych problemech rozchodil. Musi byt jine odpory na 
vystupech z mapovacich pameti (1k) a musel jsem pridavat kondenzatory u Ramky a u 
mapovaci ramky.

ZAspc>   Mate nejaky napad kdo vyrobi plosnaky? Zkusim je navrhnout, ale nevim v eagle 
jsem nikdy nedelal.

ZAspc>   D.

ZAspc>   --- 

ZAspc> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.782 / Virová báze: 528 - datum vydání: 22.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 27. října 2004 8:26
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni Ramky

Zdravim,

  ten navrh se mi moc libi a kdyby to fungovalo, snad vytahnu doma i pajku
a zkusim to udelat ;-)

Osobne bych ale z pohledu efektivity ovladani a moznosti rozsirovani
navrhoval zmensit pozicni selector v pameti na 2 bity (A15, A14), stranky
volit pomoci D0-D7 + Ax (A13 jako nejvyssi bit muze volit Flash/RAM
stranky).
Stranky se tim padem zvetsi na 16kB a prestrankovani cele pameti zabere 4
OUTy misto 16ti. Strankovani je kompatibilni se strankovanim ostatnich
stroju - MSX, ZX a dalsi.

Celkova adresovatelnost v tomto provedeni se zvysi na 4MB + 4MB. Pokud
navic deklarujeme, ze signaly A8-A12 mohou pozdeji byt vyuzity, mame
prakticky "neomezenou" moznost expanze.
Hlavne mi jde ale o relativni jednoduchost prepinani, vyvazenou granularitu
a moznosti - sam bych ve svem Sharpikovi chtel mit 1MB RAM a nejakou tu
Flashku.

Jak se vam to zda - Davide, Zdenku, ostatni? Nejsem v necem uplne vedle?
Roman

|---------+--------------------------->
|         |           "David Luftner  |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)" <ix9     |
|         |           26.10.2004 20:31|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                                       |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: Rozsireni Ramky                                                
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------|
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Uff zapomel jsem poslat schema a popis zapojeni:

CSROM (Mapovani pameti pro kompatibilitu):

Signal csrom je priveden z patice rom a je aktivni v "0". Signal preklopi
MUX a tim privede na A12->A12, A13->A13, SWITCH MZ700/MZ800->A16, ctvrty
MUX provede inverzi signalu a ten zablokuje (2x7489)mapovaci pameti (A14,
A15, A17, A18 budou v log 1), zaroven aktivuje hradlem NOR pin /CS u Flash.

CAS (Prace s pameti v mapovacim rezimu)

Signal CAS muze byt aktivni pouze pokud je CSROM neaktivni -> mapovaci
pameti jsou v provozu a MUX je pro vystupy pruchozi. Mapovaci pameti maji
vybranou adresu podle A12-A15. Signal CAS prichazi se zpozdenim -> mapovaci
pameti se zpozdenim 40ns meli dostatek casu vybrat stranku. Nejvyssi bit
A19 z mapovacich pameti definuje  /CSflash=A19+/CAS, /CSram=/A19+/CAS.

Zapis do mapovacich pameti:

Jen OUT (E7) asi netreba komentare. Dve hradla NAND, 74ls138 a tranzistor
jako invertor. Adresu v mapovaci pameti vybiraji zase A12-A15 to znamena ze
se to bude krmit instrukci OUT(C),x.

D.

---

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.782 / Virová báze: 528 - datum vydání: 22.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 27. října 2004 7:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni Ramky

Je to Davide celkem fajn reseni, ale neslo by se nejak obejit bez tech
mapovacich pameti za cenu toho, ze by se nedalo mapovat cokoliv kamkoliv?
Byl bych rad, kdyby se cela ta logika dala zcvrknout do jednoho hradloveho
pole, aby na te rozsirujici desticce byly 3, maximalne 4 obvody - uvnitr
samotneho MZ-800 totiz take neni moc mista a tahat celou sbernici nekam
daleko, to by asi nedelalo dobrotu...

Zdenek

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.782 / Virová báze: 528 - datum vydání: 22.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@abcredit.cz]
Odesláno: 26. října 2004 14:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: ByteFest konference na pandoře

Cauec,

zalozil jsem na Pandore konferenci bytefest.
Vsichni kdo se chteji podilet jsou samozrejme srdecne vitani. :)

Milan 

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.782 / Virová báze: 528 - datum vydání: 22.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 26. října 2004 10:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni Ramky

...a jeste mi neda rypnout si do Davidova navrhu

- bude mapovani pameti pak plne kompatibilni s originalnim MZ-800, nebo nam
z nej vznikne uplne jiny pocitac?
- pocitas v nem i s moznou kolizi adres 0xD000-0xD00F s EPROM v 700 modu?

Z.

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.782 / Virová báze: 528 - datum vydání: 22.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 26. října 2004 10:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni Ramky

Pokud das RAM a ROM na desku do rozsirujiciho slotu moc si nepomuzes - musis
privest datovou sbernici. Musis udelat logiku na to, zda je cteni/zapis do
rozsirene pameti. Viz muj prispevek Zklamani s romkou. A mapovani pameti do
prostoru 1000/1fff a e000/efff je pak snad jedno jestli je RamDisk nebo
tohle ten rozdil nebude takovy.

- datova i adresova sbernice je komplet vyvedena na venkovni sloty SHARPa,
stejne tak i potrebny signal MREQ a dalsi - staci pak sledovat pouze pristup
na porty 0xE0 - 0xE4 + port CE (prepinani 700/800) a udrzovat si v XILINXu
aktualni mapovani - tim bez problemu vyplnime vzniklou diru v pameti po
vytazene EPROMce a to bez pajeni :)

Muj navrh vychazi z varianty co jsem jiz jednou posilal. Stara ramka se
odstavi (neskrabe se zadna cesta vytahne se jeden odpor mam vyzkouseno).
Misto romky se da rozsirujici deska ktera potrebuje jeste 7 signalu z MB a
to RD, WR, CAS, IORQ, A14, A15 a stav switch MZ700/MZ800. A co bude umet?
Pamet rozdeli na 16x 4KB sektory a fyzickou na 128x4KB RAM a 128x4KB Flash.
Jakakoli 4KB cast z RAM nebo Flash bude moci byt namapovan do jakehokoli
sektoru viditelne pameti. Mimo to zabezpeci i starou funkci mapovani ROMky
1000/2ffff a E000/Effff ale tam se bude moci vybrat pouze prepinacem
MZ700/MZ800 ktera cast Flash bude delat Romku. Zatim to cele mam navrhnute s
temito IO: 74ls138, 74ls10, 74ls02, 2x7489, 74ls157, RAM, Flash a jeden
trandak jako invertor
D.

- uprava je to zajimava, ale jak rikam - ne kazdy ji zrejmne zvladne
vlastnimi silami (myslim ze vice nez polovina zde zucasnenych Sharpistu
jeste nedrzela pajecku v ruce - obravte me, zda se mylim), coz znamena ze se
uprava prilis nerozsiri. Jsem opravdu pro nejake cistsi reseni v podobe
rozsirujici karty nebo v horsim pripade rozsireni pomoci patic pro IO, ktere
jsou rozesety po zakladni desce - nejlepe vyuzit patice po EPROM. Jednoduse
receno - kdyz by se nekdo ujal vyroby rozsirujicich desek, tak aby uzivatel
ktery si ji poridi zvladl montaz maximalne za pomoci sroubovaku :)
Mj. nepremyslel nekdo i nad rozsirenim videoram? Bylo by celkem zajimave
nekolik prepinatelnych stranek videopameti... Ale to uz bych asi chtel moc
:)

A jeste na zaver - co takhle reseni a la MZ-1R12 nebo K&P FDD radic pro
MZ700? Tam je to resene podobne jako to zamyslim ja - do adresniho prostoru
Z80 se normalne namapuje EPROM umistena na karte ktera je v ext. slotu,
takze moje reseni by melo fungovat...

Zdenek

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.782 / Virová báze: 528 - datum vydání: 22.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 26. října 2004 8:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Rozsireni Ramky

Dobrý den,
26. října 2004, 8:31:18, napsal jste:

 JAk vydim bojis se aby prvnich 16bitu nemazaly v flasce ty porty,ty
 porty jsou outem nebo instrukcemi do ram ??
 falcen99
 
ZAspc> Uf uf,

ZAspc> koukam Davide ze mi beres napady z rukavu - ja jsem take byl minuly patek na 
nakupech v GMe pro Flash 29F040 (nemeli AMIC, ale drazsi AMD - rozdil v programovani 
snad ale nebude....). Moje
ZAspc> myslenka byla ale trosku rozdilna od te Tvoji, tak se ji aspon pokusim 
nastinit...
ZAspc> Nejdriv jsem premyslel na rozsireni RAMky i Flashe pomoci patice po EPROMce - 
rikal jsem si ze signal CROM ktery sel na /OE EPROMky by se pouzil jako /CS pro Flash 
i RAM na ktere by se dal
ZAspc> pripojily /RD a /WR, ale pak jsem si uvedomil, ze by takto fungovalo stejne jen 
cteni... 
ZAspc> Druha (a zatim posledni) moje varianta pocitala s tim, ze by se EPROMka v MZ 
uplne vytahnula z patice a na desku do nektereho ze 2 slotu by se daly jak pameti 
(RAM+Flash), tak i mapovaci
ZAspc> logika ktera by se snad vesla do maleho XC9572 v PLCC pouzdru (cca 100 Kc). 
Jedine co mi to trochu komplikuje je to, ze v MZ-700 modu je prekryto prvnich 16 bytu 
romky od E000 porty mapovanymi
ZAspc> do pameti. Pokud se tohle zvladne, bylo by to celkem ciste reseni bez toho, aby 
bylo netne delat mene ci vice drasticke upravy v utrobach Sharpa. Jako jedinou 
nevyhodu povazuji, ze Flash nebo
ZAspc> rozsirenou SRAM by bylo mozne mapovat pouze do prostoru 0x0000-0x1FFF a 
0xE000-0xFFFF, tzn. po 8mi KB strankach. I tak to dava moznost adresovat 2MB pri 
pouziti 256-ti stranek (1 port
ZAspc> vyhrazeny ke strankovani).

ZAspc> Jak se stavi ostatni Sharpiste k tomuto reseni?

ZAspc> Zdenek

ZAspc>   ----- Original Message ----- 
ZAspc>   From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) 
ZAspc>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
ZAspc>   Sent: Monday, October 25, 2004 6:23 PM
ZAspc>   Subject: Rozsireni Ramky

ZAspc>   Tak uz mam prvni krok za sebou:

ZAspc>   Mam naprogramovanou Flash romkou sharpa a ram pamet na testovaci desce mimo 
sharp. Zatim neni zapojeno zadne mapovani ramky ani romky takze z 512k ram pouzivam 64 
a z 512k flash 16k. Ale
ZAspc> alespon to funguje.

ZAspc>   V priloze posilam jak jsem programoval na Sharpu Flash.  

ZAspc>   --- 
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ZAspc> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.782 / Virová báze: 528 - datum vydání: 22.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 25. října 2004 23:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni Ramky

Dobrý den,
25. října 2004, 18:23:03, napsal jste:
 MUzes poslat ten program jako *.mzf nebo v podobnem soubou aby sel
 nahrat do sharpa??
 falcen99
DLspc> Schema:

DLspc>         /---------------\            /---------------\       /----------------\
DLspc> A06-----|A0 | LS138 |/Q0|     D0-----|D0 | LS273 | Q0|-------|A8 | 29F010 | D0
|-----D0
DLspc> A07-----|A1 |       |/Q1|     D1-----|D1 |       | Q1|-------|A9 | amd    | D1
|-----D1
DLspc> A01-----|A2 |       |/Q2|     D2-----|D2 |       | Q2|-------|A10|        | D2
|-----D2
DLspc>         |   |       |/Q3|     D3-----|D3 |       | Q3|-------|A11|        | D3
|-----D3
DLspc>         |   |       |/Q4|     D4-----|D4 |       | Q4|-------|A12|        | D4
|-----D4
DLspc> A02-----|/E0|       |/Q5|     D5-----|D5 |       | Q5|-------|A13|        | D5
|-----D5
DLspc> A03-----|/E1|       |/Q6|     D6-----|D6 |       | Q6|-------|A14|        | D6
|-----D6
DLspc> A04-----|E2 |       |/Q7|--\  D7-----|D7 |       | Q7|-------|A15|        | D7
|-----D7
DLspc>         \---------------/  |    Ucc--|/MR|       |   |  Ucc--|A16|        |   |
DLspc>                            |  /------|CP |       |   |  Ucc--|A17|        |   |
DLspc>      /---------------------/  |      \---------------/  Ucc--|A18|        |   |
DLspc>      |                        |                      A08-----|A0 |        
|/OE|-----/RD
DLspc>      |  /---------------\     |                      A09-----|A1 |        
|/WR|-----/WR
DLspc> A00-----|A0 | LS138 |/Q0|-----/                      A10-----|A2 |        |   |
DLspc>      \--|A1 |       |/Q1|-----\                      A11-----|A3 |        |   |
DLspc>      \--|A2 |       |/Q2|     |                      A12-----|A4 |        |   |
DLspc>      |  |   |       |/Q3|     |                      A13-----|A5 |        |   |
DLspc>      |  |   |       |/Q4|     |                      A14-----|A6 |        |   |
DLspc>      \--|/E0|       |/Q5|     |                      A15-----|A7 |        |   |
DLspc> /IORQ---|/E1|       |/Q6|     |                              |   |        |   |
DLspc> A05-----|E2 |       |/Q7|     \------------------------------|/CS|        |   |
DLspc>         \---------------/                                    \----------------/

DLspc> A ROMku jsem naprogramoval. Nasledujici program je pro Flash AMIC 29F040A z GM

DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> ; Cteni 16k z Flash 0c000h - 0ffffh na adresy v ram 08000h- 0Bfffh
DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> 1200    ld      HL, 0bfffh      21 FF BF        ; adresa posledniho bajtu v ram
DLspc>    3    ld      BC, 0ff31h      01 31 FF        ; B = pocitadlo, C = datovy 
port
DLspc>    6    xor     A               AF              ; A = vyssi bajt adresy Flash +
1
DLspc>    7    dec     A               3D              ; vyssi bajt adresy Flash -1
DLspc>    8    out     (030h), A       D3 30           ; posli vyssi bajt adresy Flash
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DLspc>    A    indr                    ED BA           ; cti 255 bajtu z Flash
DLspc>    C    ind                     ED AA           ; cti 1 bajt z Flash
DLspc>    E    cp      0c0h            FE C0           ; cetli jsme naposled?
DLspc> 1210    jr      NZ, 01207h      20 F5           ;    ne cti dalsi
DLspc>    2    ret                     C9              ; konec

DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> ; Posli programovaci sequenci do Flash: 5555-AA, 2AAA-55, 5555-(A)
DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> 6000    ld      DE, 05555h      11 55 55        ; 3 adresa do DE

DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> ; Posli programovaci sequenci do Flash: 5555-AA, 2AAA-55, (DE)-(A)
DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> 6003    push    DE              D5              ; uloz hodnoty
DLspc>    4    push    AF              F5
DLspc>    5    ld      DE, 05555h      11 55 55        ; 1 adresa
DLspc>    8    ld      A, 0aah         3E AA           ; 1 slovo
DLspc>    A    call    06017h          CD 17 60        ;    posli
DLspc>    D    ld      DE, 02AAAh      11 AA 2A        ; 2 adresa
DLspc> 6010    ld      A, 055h         3E 55           ; 2 slovo
DLspc>    2    call    06017h          CD 17 60        ;    posli
DLspc>    5    pop     AF              F1              ; obnov hodnoty
DLspc>    6    pop     DE              D1

DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> ; Posli bajt z 'A' na adresu 'DE' ve Flash
DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> 6017    ld      C, 030h         0E 30           ; port adresy
DLspc>    9    out     (C), D          ED 51           ; posli adresu
DLspc>    B    inc     C               0C              ; datovy port
DLspc>    C    ld      B, E            43              ; do 'B' dej nizzsi bajt adresy
DLspc>    D    out     (C), A          ED 79           ; posli bajt
DLspc>    F    ret                     C9

DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> ; Cti bajt z adresy 'DE' ve Flash do 'A'
DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> 6020    ld      C, 030h         0E 30           ; port adresy
DLspc>    2    out     (C), D          ED 51           ; posli adresu
DLspc>    4    inc     C               0C              ; datovy port
DLspc>    5    ld      B, E            43              ; do 'B' dej nizzsi bajt adresy
DLspc>    6    in      A, (C)          ED 78           ; cti bajt
DLspc>    F    ret                     C9

DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> ; Programuj bajt HL-adresa bajtu v pameti, DE-adresa bajtu ve flash
DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> 6029    call    0604eh          CD 4E 60        ; reset Flash
DLspc>    C    call    06020h          CD 20 60        ; cti bajt



36

DLspc>    F    cp      (HL)            BE              ; je shodny?
DLspc> 6030    ret     Z               C8              ;    pokud ano nic neprogramuj
DLspc>    1    push    DE              D5              ; schovej adresu
DLspc>    2    ld      A, 0a0h         3E A0
DLspc>    4    call    06000h          CD 00 60        ; posli 5555-AA, 2AAA-55, 5555-
A0
DLspc>    7    pop     DE              D1              ; obnov adresu
DLspc>    8    ld      A, (HL)         7E              ; do A bajt
DLspc>    9    call    06017h          CD 17 60        ;    a posli
DLspc>    C    and     080h            E6 80           ; orizni na 7 bit
DLspc>    E    ld      C, A            4F              ;    a uloz do C
DLspc>    F    push    BC              C5
DLspc> 6040    call    06020h          CD 20 60        ; cti bajt
DLspc>    3    pop     BC              C1
DLspc>    4    ld      B, A            47              ; uloz precteny bajt do B
DLspc>    5    and     080h            E6 80           ; orizni na 7 bit
DLspc>    7    cp      C               B9              ; shoduje se?
DLspc>    8    jr      Z, 0604eh       28 04           ;    ano konec (reset Flash)
DLspc>    A    bit     5, B            CB 68           ; je konec programovani?
DLspc>    C    jr      NZ, 0603fh      20 F1           ;    ne testuj dal

DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> ; Reset Flash
DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> 604E    ld      A, 0f0h         3E F0
DLspc> 6050    out     (031h), A       D3 31
DLspc>    2    ret                     C9

DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> ; Sektor Erase
DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> 6053    call    0604eh          CD 4E 60        ; reset Flash
DLspc>    6    push    DE              D5
DLspc>    7    ld      A, 080h         3E 80
DLspc>    9    call    06000h          CD 00 60        ; posli 5555-AA, 2AAA-55, 
5555-80
DLspc>    C    pop     DE              D1
DLspc>    D    ld      A, 030h         3E 30
DLspc>    F    call    06003h          CD 03 60        ; posli 5555-AA, 2AAA-55, 
(DE)-30
DLspc> 6062    ld      B, 0            06 00           ; chvili cekej
DLspc>    4    ex      (SP), HL        E3              ;    kdyz necekala tak mi 
Flashka nahodne
DLspc>    5    djnz    06064h          10 FD           ;    kolabovala v nasledujici 
operaci
DLspc>    7    call    06020h          CD 20 60        ; cti bajt
DLspc>    A    rlca                    07              ; je 7 bit v jednicce
DLspc>    B    jr      NC, 06062h      30 F5           ;    kdyz ne tak cekej
DLspc>    D    jr      0604eh          18 DF           ; a udelej reset

DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> ; HLAVNI PROGRAM - 16k z ram 02000h- 05fffh do Flash 0c000h - 0ffffh
DLspc> 
;-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
DLspc> ; kontrola
DLspc> 606F    call    0604eh          CD 4E 60        ; reset Flash
DLspc> 6072    ld      HL, 02000h      21 00 20        ; adresa v pameti
DLspc>    5    ld      DE, 0c000h      11 00 C0        ; adresa Flash
DLspc>    8    ld      C, 0            0E 00           ; stav kontroly 1=nutnost 
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programovat
DLspc>    A    push    BC              C5
DLspc>    B    call    06020h          CD 20 60        ; cti bajt
DLspc>    E    pop     BC              C1
DLspc>    F    cp      (HL)            BE              ; je to shodne?
DLspc> 6080    jr      Z, 06089h       28 07           ;    pokud ano tak dalsi bajt
DLspc>    2    and     (HL)            A6              ; test zda je mozno Flash 
programovat
DLspc>    3    cp      (HL)            BE              ;    nebo je nutno nejdrive
DLspc>    4    call    NZ, 06053h      C4 53 60        ;    sektor vymazat
DLspc>    7    ld      C, 1            0E 01           ; stav kontroly - nutno 
programovat
DLspc>    9    inc     HL              23
DLspc>    A    inc     DE              13
DLspc>    B    ld      A, D            7A              ; jeste mame
DLspc>    C    or      A               B7              ;    dalsi bajt?
DLspc>    D    jr      NZ, 0607ah      20 EB           ;    ano tak dalsi
DLspc>    F    dec     C               0D              ; je nutno Flash programovat?
DLspc> 6090    ret     NZ              C0              ;    kdyz ne tak konec
DLspc> ; programovani
DLspc> 6091    ld      HL, 02000h      21 00 20        ; adresa v pameti
DLspc>    4    ld      DE, 0c000h      11 00 C0        ; adresa Flash
DLspc>    7    call    06029h          CD 29 60        ; programuj bajt
DLspc>    A    inc     HL              23
DLspc>    B    inc     DE              13
DLspc>    C    ld      A, D            7A              ; jeste mame
DLspc>    D    or      A               B7              ;    dalsi bajt?
DLspc>    E    jr      NZ, 06097h      20 F7           ;    ano tak dalsi
DLspc> ; kontrola naprogramovani
DLspc> 60A0    ld      HL, 01fffh      21 FF 1F        ; adresa v pameti -1
DLspc>    3    ld      DE, 0bfffh      11 FF BF        ; adresa Flash -1
DLspc>    6    inc     HL              23
DLspc>    7    inc     DE              13
DLspc>    8    ld      A, D            7A              ; jeste mame
DLspc>    9    or      A               B7              ;    dalsi bajt?
DLspc>    A    ret     Z               C8              ;    ne konec
DLspc>    B    call    06020h          CD 20 60        ; cti bajt
DLspc>    E    cp      (HL)            BE              ; shoduji se?
DLspc>    F    jr      Z, 060a6        28 F5           ;    ano testuj dalsi
DLspc> 60B1    call    03c3            CD C3 03        ; vypis bajt z Flash
DLspc>    4    call    0ch             CD 0C 00        ; vypis mezeru
DLspc>    7    call    03bah           CD BA 03        ; vypis adresu pameti
DLspc>    A    call    0ch             CD 0C 00        ; vypis mezeru
DLspc>    D    ld      A, (HL)         7E
DLspc>    E    jp      03c3h           C3 C3 03        ; vypis bajt z pameti

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.782 / Virová báze: 528 - datum vydání: 22.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@abcredit.cz]
Odesláno: 19. října 2004 8:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Nostalgia Party'XX je mrtvá ať žije "............. ........" :)

Čus lidi,

P O M O O O C !!!! (spectristi nic neporadili (presneji na nic se nezmohli)... :( :))) 
)

tohle mi přišlo jako nejlepší z došlého
* BitFest (on uz to asi nekdo nekde pouzil, ale libi 

se mi to nejvic :) )
* BitFest Praha (pro jistotu)
* Multi Platform Party (tohle se mi taky líbí)
* 1GHz Under (ten seriál znáte? "6 feet under" ;) )
* PC Out (Že by? :) )
* Minority Computer Party (Tady nevím, minority IMHO moc oblíbené 

nejsou, zvlášť když se tváří ublíženě) :) )
* BitCajzl (Toto je jasné všem nepražákům ;) )

Potřeboval bych něco z toho vybrat a poslat i s připomínkama (nebo něčím novým, 
lepším) a to do úterka.

Jinak www.vsmie.cz nám vyšla maximálně vstříc, 
bude k dispozici prakticky CELÁ ŠKOLA, 
SPOUSTA místa pro přespání, sociálka a dostatek ~220V :)

Milan

P.S. 
Všechny lidi, kteří se budou chtít podílet na "....................." zvu tuto sobotu 
na žirafu :) 

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.778 / Virová báze: 525 - datum vydání: 15.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 18. října 2004 8:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Problemy s diskem WD Caviar 2635 (640 MB):

Ahojte Sharpiste,

minulou stredu jsme se jiz pustili do psani programu na MZ-800 pro
spolupraci s 16-bitovym IDE rozhranim, ale tvrde jsme narazili na problem
vyse zminenym HDD.

Stala se nam asi takovato vec: u disku se nam bez problemu zadaril prikaz
0xEC (Identify drive), ale pri pokusu o prikaz 0x20 (0x21) pro cteni sektoru
doslo k chybe - ihned po zapsani prikazu do command registru disk nastavil
status 0x59 a do Error registru nastavil 0x04 (tedy ze predchozi operace
byla zrusena kvuli invalidnimu stavu disku). Zkusil jsem jeste vyuzit
nastaveneho DRQ bitu a vycetl jsem vsech 512B z bufferu, ale bez ohledu na
to jaky jsem se pokusil precist sektor mi ta vracelo ta sama data (ktera mi
nic nerikala a ve skutecnosti se na disku ani nenachazela).

Rekl bych si ze se jedna o vadny disk, ale nejhorsi na tom je, ze:

- na PC funguje bez nejmensi chybicky (normalne na nej nakopiruju soubory,
prohlidnu si ho Diskeditem,...)

- na MZ-800 se mi na nem podari prikaz Identify drive, tedy v IDE rozhrani
snad chyba nebude...

- ze zoufalosti jsem ten disk pripojil i k jednocipu na bazi 8051
(DS89C420 - naprimo ke 3 jeho portum) a choval se tam uplne stejne zahadne -
tento procesor je jeste o kapku rychlejsi nez Z80, takze jsem zjistil, ze po
prikazu 0x20 se nizsich 8 bitu IDE sbernice na velmi malou chvili nastavi do
0xD0 (tzn. at se snazim cist z jakehokoliv z 8-mi IDE registru, tak z
kazdeho prectu tohle cislo). Pak uz z nej vyctu tu samou chybu, jako na
Z80...

Poradi mi prosim nekdo, kde delam chybu? Normalne bych to asi hodil za
hlavu, ale kdyz uz pisu program, tak at slape se vsemi disky...

Diky,

Zdenek

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.778 / Virová báze: 525 - datum vydání: 15.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 13. října 2004 15:02
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Prepinace zezadu na Sharpovi

Spravne, spravne... jen do nich..... :)))  Na meho Sharpa si nenecham
sahnout :)))

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Feri (sharpemu@pandora.cz)" <umze@szm.sk>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, October 13, 2004 3:58 PM
Subject: Re: Prepinace zezadu na Sharpovi

>
> cece, to snad nemyslis vazne?!
>
> ved tym padom znefunkcnis vsetky kusy mz811 (teda napr. aj mna), a navyse
> podmienkou pouzitia bude, ako spravne poznamenal Zdenek, skrabanie a
> pajkovanie na doske sarpa, a to by mna nedonutil nik :-/
> suma sumarum - extra switch na vlastnej doske
>
> Feri

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.775 / Virová báze: 522 - datum vydání: 8.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

40

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<umze@szm.sk>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://www.grisoft.cz)
http://www.avg.com


41

Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 13. října 2004 14:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Prepinace zezadu na Sharpovi

cece, to snad nemyslis vazne?!

ved tym padom znefunkcnis vsetky kusy mz811 (teda napr. aj mna), a navyse
podmienkou pouzitia bude, ako spravne poznamenal Zdenek, skrabanie a
pajkovanie na doske sarpa, a to by mna nedonutil nik :-/
suma sumarum - extra switch na vlastnej doske

Feri

"David Luftner (sharpemu@pandora.cz)" <ix9@atlas.cz> wrote on 13.10.2004
14:21:11:

> OK dik.
> Tak doporucte ktery - potrebuji vyuzit jeden switch na prepinani
> pametove banky. Myslim ze asi ten s tim magnetofonom - ja uz
> magnetak nemel pripojeny asi tak 3 roky a nemam jedinou kazetu. Ale
> aby s tim pak nemel problemy nekdo jiny.
> D.
> ---

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.775 / Virová báze: 522 - datum vydání: 8.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 13. října 2004 14:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Prepinace zezadu na Sharpovi

to zdenek: Tie podklady na IDE by som si rád pozrel možno ukecám
brata aby mi vyrobil plošák...

dik

to david: ak nepoužívaš ext magnetofón alebo máš model mz821,
ktorý ani nemá vzadu jacky na ext magnetofón tak ten štvrtý, ono
ak by bolo treba tak polarita sa dá v niektorej kopírke meniť aj
sofwarovo (Load System - super vec)...

-- 
A za kolik kupujete ELEKTRO Vy?
http://www.MALL.cz/penezenka
Ověřte si přes SMS, kolik se dá UŠETŘIT!

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.775 / Virová báze: 522 - datum vydání: 8.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 13. října 2004 10:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Prepinace zezadu na Sharpovi

keby to niekoho moc zaujimalo:
prepinac sa kontroluje v dvoch pripadoch v ROM monitore:
1) po nahrati programu z kazety sa na zaklade prepinaca nastavi graficky
mod (700/800), co ma za nasledok, ze vacsina 700vkovych programov po
nahrati zamrzne, pokial je prepinac v polohe 800. pretoze si same
neinicializuju gr. mod na 700vkovy.
2) po stlaceni CTRL+RESET sa prepne gr. mod podla prepinaca - opat, pre
700vkove programy je to fatalne. anyway, vacsina 700vkovych programov nie
je restartovatelna nateplo...

Feri

"Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz> wrote on
12.10.2004 15:44:46:

>
> Souhlasim, jen bych podotknul, ze tenhle prepinac po HW strance nic
> neovlivnoval - jen byl softwarove testovatelny...
>
> Z.
>
> ----- Original Message -----
> From: <mir-@post.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, October 12, 2004 2:20 PM
> Subject: Re: Prepinace zezadu na Sharpovi
>
>
> >
> > ten prvy prepinac ma vplyv na niektore funkcie pri nahravani a
> > ukladani na pasku. Ma byt udajne hore pretoze 90 percent software
> > pre mz800 je vlastne pre mz700. Okrem toho ak pouzivate Turbo copy
> > a ukladate pri rychlosti 2400 alebo 3600 s loaderom tak v loaderi
> > su urcite rozdiely, v dôsledku coho pri prepnuti na iny mod nez v
> > ktorom bol program nahrany dôjde k resetu alebo crashu. Pokial
> > viem niekto to pouzival ako copy protection :D
> >
> > mir
>
>
> ---
>

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.775 / Virová báze: 522 - datum vydání: 8.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 12. října 2004 20:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Invex

Přílohy: ATT00000.htm

ATT00000.htm (1 
kB)

Pánové a dámy, šarpounští nostalgici a návštěvníci Invexu v Brně,

chcete si neformálně pobesedovat o Sharpu? Přijďte ve středu 13.10. v 17 hodin do 
Sharp MZ klubu v Centru volného času Brno - Lužánky, tamvaj č. 1 směr Řečkovice, 
vystoupit na zastávce Antonínská (jedna zastávka za "rudoarmějcem") a kousek parkem 
vpřed a nebo na další zastávce Pionýrská (to kdyby někdo zmeškal vystoupit) a kousek 
parkem zpět. Zastávky jsou ve všech šalinách (tedy trmavajích) zřetelně ohlašovány 
(včetně té následující). Očekával jsem, že pozvání napíše jako v minulých letech 
Zdeněk. Nestalo se a tak se obávám, že toto mé náhradní pozvání už většinu z vás 
nezastihne.

Za Sharp MZ klub Brno, Jára Špaček
---

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.775 / Virová báze: 522 - datum vydání: 8.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. října 2004 14:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Prepinace zezadu na Sharpovi

Souhlasim, jen bych podotknul, ze tenhle prepinac po HW strance nic
neovlivnoval - jen byl softwarove testovatelny...

Z.

----- Original Message ----- 
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, October 12, 2004 2:20 PM
Subject: Re: Prepinace zezadu na Sharpovi

>
> ten prvy prepinac ma vplyv na niektore funkcie pri nahravani a
> ukladani na pasku. Ma byt udajne hore pretoze 90 percent software
> pre mz800 je vlastne pre mz700. Okrem toho ak pouzivate Turbo copy
> a ukladate pri rychlosti 2400 alebo 3600 s loaderom tak v loaderi
> su urcite rozdiely, v dôsledku coho pri prepnuti na iny mod nez v
> ktorom bol program nahrany dôjde k resetu alebo crashu. Pokial
> viem niekto to pouzival ako copy protection :D
>
> mir

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.775 / Virová báze: 522 - datum vydání: 8.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 12. října 2004 13:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Prepinace zezadu na Sharpovi

ten prvy prepinac ma vplyv na niektore funkcie pri nahravani a
ukladani na pasku. Ma byt udajne hore pretoze 90 percent software
pre mz800 je vlastne pre mz700. Okrem toho ak pouzivate Turbo copy
a ukladate pri rychlosti 2400 alebo 3600 s loaderom tak v loaderi
su urcite rozdiely, v dôsledku coho pri prepnuti na iny mod nez v
ktorom bol program nahrany dôjde k resetu alebo crashu. Pokial
viem niekto to pouzival ako copy protection :D

mir

-- 
A za kolik kupujete ELEKTRO Vy?
http://www.MALL.cz/penezenka
Ověřte si přes SMS, kolik se dá UŠETŘIT!

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.775 / Virová báze: 522 - datum vydání: 8.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@abcredit.cz]
Odesláno: 6. října 2004 9:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: stane se specy veřejně mrtvou platformou ;) ?   (bylo RE: Nostalgia párty '05 (Nebo něco 

po dobnéh o) )

Čus lidi,
jako nejvhodnější termín pro NP'05 mě připadl první únorový víkend 4-5-6.února 2005, 
Dobře se to pamatuje, nenapadá mě co by mělo jít v TV zajímavého, aby to s NP'05 
kolidovalo :)
4.února 2005 bych poprosil dobrovolníky o výpomoc s přípravou školy :)
5-6.února 2005 by to bylo na Vás. :)
část školy (přízemní tělocvična) by mohla být veřejnosti přístupná, 
v 1.-2. patře by si pak učebny mohly rozebrat jednotlivé platformy :)
(IMHO by tam taky mohlo být místo pro přespání)

Nápady:
1. Mohla by se udělat soutěž a "platformu s nejmenší účastí veřejně prohlásit za 
mrtvou" :))
2. Jestli máte nějaké nápady, sem s nimi :)

Milan (ICQ# 12795588)

P.S. Podle Vaší předpokládané účasti se budu snažit sehnat sponzory, 
takže čím Vás předem ohlášených bude víc, tím budu aktivnější :)

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.772 / Virová báze: 519 - datum vydání: 1.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 5. října 2004 6:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Zklamani s Romkou

Myslim si ze kdyz tu Flashku pridame na tu kombinovanou kartu IDE/ramdisk,
tak nas to nebude zase tolik trapit (az na trochu nizsi rychlost).
Jen tak jsem si ted vzpomnel - dopadlo tenkrat nejak to rozsireni RAMky
SHARPa?

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Sent: Monday, October 04, 2004 9:55 PM
Subject: Zklamani s Romkou

Tak dneska jsem se docela zkamal. Chtel jsem si pripojit misto Promky do
sharpa Flasku s duverou ze CS signal na Promce je z dekoderu adresy a OE je
signal RD. Myslel jsem ze zapojim WR a budu moci preprogramovavat za behu.
Ale vyvojari Sharpu asi funguji podle hesla PROC JEDNODUSE KDYZ TO JDE
SLOZITE a CS je jednoduse uzemneny a OE funguje jako vsechno. Je teda
pravdou ze Promka asi adresuje rychleji, ale to je asi vschno. Ach jo ze
jsem si to nezkusil driv.
D.

--- 

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.772 / Virová báze: 519 - datum vydání: 1.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 4. října 2004 7:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Navrh karty s IDE/ 1MB RD

Diky za navrh na zjednoduseni - jsem si vedom ze je to zatim navrzeno dost
otresne. V prvni fazi jsem se to snazil zakreslit tak, aby to bylo trochu
prehledne a pochopitelne, pricemz jsem se spolehal na optimalizaci samotneho
prekladace. Po vikendu uz mam zase novou verzi ve ktere je zase par
zasadnich zmen, tak ji dam co nevidet na web.

Zdenek

> Tak se na to koukam, ale ten program mi pada tak nevim.
> Ale urcite tam jsou zbytecne:
> Jedno hradlo trivstupove OR (ctyri vedle sebe zespoda nahoru) prvni a
treti
> maji stejne vstupy.
> Registr prvni shora a prvni zdola jsou zbytecne muzes zapojit vstup na
> vystup.
>
> Asi by se mel zjednodusit adresni dekoder co A0 or A1 or A2 misto
> osmivstupovych or na vystupu?
>
> Cau D.

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.772 / Virová báze: 519 - datum vydání: 1.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 4. října 2004 7:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Navrh 16-bitoveho IDE

Jeste ze nekdo mi to aspon trochu zkritizoval :) Opravdu dulezity fakt ale
je, ze to cele bude jen v jednom obvodu 15x15 milimetru (videl jsem i vetsi
vrata :) a odberem asi 60 mA. Stejne tak nebude zbytecne zatezovat sbernici
Sharpa hromadou vstupu TTL logiky.
Jinak vcera uz jsem to konecne zapajel a pripojil k SHARPu - neco to delalo,
ale radost jsem z toho moc nemel... Nicmene aspon neco - podarilo se mi
precist status disku 0x50 (z portu 0x7F), jinak na ostatnich portech disku
to vypadalo vporadku (napr. registr sektoru byl spravne 0x01 apod.). Nicmene
autodetekce HDD se zatim nepodarila, takze budu hledat chybu...

Z.

> Zkusil jsem to poslat ing.Cimbalovi - komunikace s nim je vzdycky dost
usecna, takze mi odpovedel jen kratce (a asi jsem mu zapomel napsat, ze to
ma bt vypaleno do Xilinxe):
> > Ten jejich navrh, pokud jsi to videl, je dost ... des. Neoptimalni,
> > neosetreny, na zastarale soucastkove zakladne. Budou to jen IDE porty,
> > na desce velke jako vrata s nehoraznym odberem. Skoda, ze mam na
> > strankach uz skoro 3 roky uplny popis DivIDE...
> Odkaz je http://zilog.sh.cvut.cz/~zilog/divIDE_57b/ - navrh DivIDE je pro
Sharpa "zbytecne" slozity (obsahuje strankovaci body pro Flash a SRAM,
memory management), ale IDE cast je po dlouhych pokusech (a zkusenostech asi
dvaceti uzivatelu) odladena tak, aby na Z80 sbernici fungovala vetsina HDD
(i tech "zlobivych").
> Staci tedy jen "orezat" navrh DivIDE o memory management.
> Vcera jsem mu byl vysvetlovat, proc je memory management u Sharpu zbytecny
a k nicemu, mozna, ze z nej vypadne i neco vic, nez co je na webu (schema a
obsahy GALu).
>                                      J.D.

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.772 / Virová báze: 519 - datum vydání: 1.10.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 1. října 2004 21:20
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Navrh karty s IDE/ 1MB RD

Tak se na to koukam, ale ten program mi pada tak nevim.
Ale urcite tam jsou zbytecne:
Jedno hradlo trivstupove OR (ctyri vedle sebe zespoda nahoru) prvni a treti
maji stejne vstupy.
Registr prvni shora a prvni zdola jsou zbytecne muzes zapojit vstup na
vystup.

Asi by se mel zjednodusit adresni dekoder co A0 or A1 or A2 misto
osmivstupovych or na vystupu?

Cau D.

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.769 / Virová báze: 516 - datum vydání: 24.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 1. října 2004 15:37
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Navrh 16-bitoveho IDE

>P.S.: Na vcerejsi schuzce v SHARP klubu jsme se nad vytistenym schematem
>MZ-IDE ktere jsem vcera posilal do konference shodli "ze by to mohlo
>fungovat"

Zkusil jsem to poslat ing.Cimbalovi - komunikace s nim je vzdycky dost usecna, takze 
mi odpovedel jen kratce (a asi jsem mu zapomel napsat, ze to ma bt vypaleno do 
Xilinxe):
> Ten jejich navrh, pokud jsi to videl, je dost ... des. Neoptimalni,
> neosetreny, na zastarale soucastkove zakladne. Budou to jen IDE porty,
> na desce velke jako vrata s nehoraznym odberem. Skoda, ze mam na
> strankach uz skoro 3 roky uplny popis DivIDE...
Odkaz je http://zilog.sh.cvut.cz/~zilog/divIDE_57b/ - navrh DivIDE je pro Sharpa 
"zbytecne" slozity (obsahuje strankovaci body pro Flash a SRAM, memory management), 
ale IDE cast je po dlouhych pokusech (a zkusenostech asi dvaceti uzivatelu) odladena 
tak, aby na Z80 sbernici fungovala vetsina HDD (i tech "zlobivych").
Staci tedy jen "orezat" navrh DivIDE o memory management.
Vcera jsem mu byl vysvetlovat, proc je memory management u Sharpu zbytecny a k nicemu, 
mozna, ze z nej vypadne i neco vic, nez co je na webu (schema a obsahy GALu).
                                     J.D.

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.769 / Virová báze: 516 - datum vydání: 24.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 1. října 2004 7:15
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Jeste jeden dotaz ohledne navrhovane karty

- ne, toto nam nastesti nehrozi. Pameti typu 29F040 se musi pomoci
"specialni kombinace" nejprve privest do stavu kdy je mozne ji programovat.
A kdyby to nestacilo, ma tato pamet garantovan 1 milion write/erase cyklu

Zdenek

> myslim ze to tu uz bolo preberane ale pre istotu sa spytam - nebude mat
> fleska problem s algoritmom detekovania SRAM, kedy sa 2x zapisuje do
0-teho
> bajtu? tzn. ak je zivotnost 1000 zapisov, po 500-tom resete konci
> (samozrejme to bude plus minus autobus, ale predsa...)
>
> Feri

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.769 / Virová báze: 516 - datum vydání: 24.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 30. září 2004 17:47
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Jeste jeden dotaz ohledne navrhovane karty

>A na zaver - planuji na kartu integrovat i 512Kx8 Flash ROM (v GMe za 45
Kc)
>pro ulozeni firmwaru, snadne nabootovani a ulozeni dat ktere maji byt
platna
>i po vypnuti pocitace. Cele bych to vyresil tak, ze po nabootovani z Flash
>ROM by se tento ROM disk odpojil (vyhradil by se pro to dalsi port) a na
>jeho miste by zustal pouze ram disk az do dalsiho resetu. Bude to takto
>vyhovovat?

myslim ze to tu uz bolo preberane ale pre istotu sa spytam - nebude mat
fleska problem s algoritmom detekovania SRAM, kedy sa 2x zapisuje do 0-teho
bajtu? tzn. ak je zivotnost 1000 zapisov, po 500-tom resete konci
(samozrejme to bude plus minus autobus, ale predsa...)

Feri

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.769 / Virová báze: 516 - datum vydání: 24.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Karel Oto (sharpemu@pandora.cz) [orioncb@c-box.cz]
Odesláno: 30. září 2004 15:51
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Návrh 16-bitového IDE

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) wrote:

> Ještě se zeptám - nemá někdo zkušenost s povrchovou úpravou kontaktů (např. zlacením 
/ stříbřením či cínováním) ? Jedná se mi o ošetření přímého konektoru který se bude 
zasouvat do slotu MZ-800 a byl bych rád, kdyby neoxidoval a také něco vydržel. Zatím 
jsem zkoušel pouze cínovací roztok z GMe, ale ten už nechci ani vidět - pl. sp. s jeho 
pomocí po čase úplně zčerná a stává se těžko pájitelným.

Na úpravu kontaktů do přímých konektorů mám docela dobrou zkušenost se zlatící 
elektrolytickou soupravou od Conrad Elektronic. Sice tuto firmu docela nemám rád, ale 
konkrétně tato věc se jim podařila. Jediná nevýhoda zůstává cena. Celá ta souprava 
(Gold electrolyt + zlatící zařízení) přišla v r. 1999 na cca 800,-Kč, nevím přesně, už 
je to dávno. Ale tenkrát jsem s tím zkoušel kontaktní plochy na powerpacku na kameru a 
vyrobený konektor napájecího adaptéru (originál je nesehnatelný), všechno čistě měděné 
plochy, a vypadá to dodnes dobře. Info na www.conrad.cz, obj.č: 530506 a je to 
"Příruční galvanizační sada". Právě jsem to tam našel. ....ale ta cena (CENA s DPH:    
916,00 Kč)-brrrr. Ale hezky to vypadá a kupodivu i vydrží. Omlouvám se za to 
rozkecání... Sorry

OrionCB

-----
Připojte se přes RazDva a vyberte si jednu z nových cen v Bonus Clubu. Více na 
http://club.razdva.cz.

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.769 / Virová báze: 516 - datum vydání: 24.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 30. září 2004 14:10
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Jeste jeden dotaz ohledne navrhovane karty

Jeste bych se chtel zeptat na jednu vec - ramdiskovou cast karty navrhuji s
pametmi 628512 (512Kx8) ktere jsou k dostani ve dvojim provedeni - pro ktere
by jste se priklonili?

1/ Klasicke DIL pouzdro:
    + cena asi 90 Kc/ks
    - velikost pouzdra, cela deska uz nebude v SMD provedeni
    + bude mozne zvysovat kapacitu RD tim, ze se pripaji 2 pameti na sebe
(krom /CE )

2/ SMD pouzdro
    - cena zhruba o 20 Kc vyssi nez u DIL
    - nemoznost "stohovani" pameti pro zvyseni kapacity
    + zjednoduseni navrhu desky, miniaturizace, krom propojek z jedne strany
desky na druhou nebude treba nic vrtat, rychlejsi osazeni

Dalsi dotaz - kolik pozic pro pametove cipy 512K mam navrhnout? Planuji 2,
max. 4 - tzn. kapacitu RD 1 nebo 2 MB - v pripade DIL verze moznost
rozsireni az na 2/4 MB

A na zaver - planuji na kartu integrovat i 512Kx8 Flash ROM (v GMe za 45 Kc)
pro ulozeni firmwaru, snadne nabootovani a ulozeni dat ktere maji byt platna
i po vypnuti pocitace. Cele bych to vyresil tak, ze po nabootovani z Flash
ROM by se tento ROM disk odpojil (vyhradil by se pro to dalsi port) a na
jeho miste by zustal pouze ram disk az do dalsiho resetu. Bude to takto
vyhovovat?

Zdenek

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.769 / Virová báze: 516 - datum vydání: 24.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 30. září 2004 13:54
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Navrh 16-bitoveho IDE

Diky za cenne rady - nicmene XILINXy rady XL by mely mit I/O 5V tolerantni,
coz mam odzkouseno. Kdyby tomu tak nebylo, jeste stale je k dostani i 5V
verze obvodu, ale za podstatne vyssi cenu. Kazdopadne na konektor pro HDD
pro jistotu zapojim pullupy - XILINXy jsou docela citlive a uz se mi
podarilo 2 kousky celkem banalne zlikvidovat (prokazovaly vnitrni zkrat mezi
VCC a GND).

Zdenek

P.S.: Na vcerejsi schuzce v SHARP klubu jsme se nad vytistenym schematem
MZ-IDE ktere jsem vcera posilal do konference shodli "ze by to mohlo
fungovat" - o vikendu to zkusim zadratovat, tak mi drzte palce :-) Rozhodne
veskere pripominky jsou nadale vitany...

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.769 / Virová báze: 516 - datum vydání: 24.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec@vsi.sk]
Odesláno: 30. září 2004 13:35
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: N vrh 16-bitov?ho IDE

> ?ase úpln? z?erná a stává se t??ko pájitelným. A je?t? poslední v?c
> pro HW odborníky - myslíte ?e nebude problém s úrovn?mi pro IDE p?i
> pou?ití XILINXe který má VCCIO pouze 3,3V ? Ramdisk mi fungoval
> absolutn? bez problém?, tak doufám ?e se nám ?ádný harddisk nebude
> d?lat neplechu...
> 

Problem by v tom nemal byt za tychto podmienok:

5-voltove zariadenie (HDD) je TTL/CMOS kompatibilne (co vzasade ano). 
Vtedy sa totiz rozumie logickou 1 vsetko od 2V vyssie, tak ako to plati pre 
log. obvody LS, HCT, a pod. Ak by to bol cisty CMOS (HC), tak by mala byt 
tak "preklapacia" uroven trosku vyssie, cca 0.75 * napajanie (5V), co by uz 
mohlo robit problemy. V PC svete sa vsak pouzivaju TTL urovne, ciste 
CMOSy by mali byt skor vynimkou, len ak sa nejaky "vyrobca" snazil 
usetrit... V harddiskoch sa vsak zvykli pouzivat na IDE rozhrani hotove 
monolyticke radice, takze podla mna v tomto smere ziadne obavy...

Dalsia otazka je, ci je ten XILINX tzv. 5V-tolerantny. Ak ano, tak do neho 
kludne mozete "vrazit" tych 5V a on to pochopi spravne. Ak nie, tak ochranna 
dioda "skratuje" vsetko, co je nad VCC (3.3V).

Technicka poznamka - problem interfacu 3<->5 voltov sa v praxi riesi takto:

z 3V --> 5V  obvodmi HCT a opacne
z 5V --> 3V obvodmi LCX

popripade dalsimi z este viac rozsirenymi vlastnostami. Vpodstate by islo o 
to, dat tam dvojicu budicov, napr. 74HCT245 a 74LXC245 s prepinacom smeru 
(napr. v zavislosti od signalov /RD a /WR).

***********************************************************************
Ale zhrniem to - podla mna ten XILINX bude 5V-tolerantny, rovnako aj opacna 
komunikacia (smerom na HDD) bude vporiadku, takze ziadne obavy.

V kazdom pripade vsak doporucujem ukoncit konektor IDE smerom na 
harddisk seriovymi odpormi cca 100-300 ohmov. To pre pripad, ze by predsa 
len chybala/zlyhala akakolvek prudova regulacia vstavana v predmetnych 
zariadeniach...

J.N.

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.769 / Virová báze: 516 - datum vydání: 24.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. září 2004 12:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Návrh 16-bitového IDE

Přílohy: mz_ide.zip

mz_ide.zip (37 kB)

Zdravím vsechny priznivce SHARPa,

...a zasílám schema kompletního (ikdyž zatím neotestovaného) IDE rozhraní
navrženého na základě pravdivostních tabulek od Petra Žydka. Je to
nakresleno trochu nepřehledně, ale snad se v tom někdo vyzná a pomůže mi s
případnými úpravami nebo i otestováním (kéž by..... - zatím se mi neozval
vůbec nikdo krom těch, co by rádi hotové zařízení).

Zdenek

P.S.: Kampak se podeli schopni vyvojari, kteri tu jeste pred casem horlive
diskutovali o novem systemu pro SHARPa MZIX? Nejak nam ta konference
umira....

---

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.769 / Virová báze: 516 - datum vydání: 24.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 29. září 2004 12:20
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: Nostalgia párty '05 (Nebo něco podo bného)

Dobrý den,
29. září 2004, 12:44:30, napsal jste:
nO MONITORY MAM TRI PLUS BAREVNOU TV Z RGB VSTUPEM PROBLEM BUDE PREVOZ
Z pRIBRAMI DO PRAHY
MARCEL VASAK
FALCEN99

KMspc> Bezva :) stolů je dost a prodlužovaček mám dost od minula :)  
KMspc> s těmi monitory je to trošku horší, ale snad pražáci něco vyštrachají :)

KMspc> M. :)

>> -----Original Message-----
>> From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz]
>> Sent: Wednesday, September 29, 2004 12:42 PM
>> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
>> Subject: Re: Nostalgia párty '05 (Nebo něco podobného)
>> 
>> 
>> 
>> Myslím že i NP03 měla úspěch - poznal jsem tam dost lidí 
>> zajímajících se o
>> Sharpa, stejně tak se tam tenkrát namyslelo hodně rozšíření 
>> (např. přechod z
>> 8-bitového IDE na 16-bitove apod.).
>> Požadavky jsou myslím minimální - dostatek stolů, zásuvek a 
>> prodlužovaček
>> (případně i nějaký ten monitor). Ostatní už si přineseme sami :)
>> 
>> Z.
>> 
>> > Čus lidi,
>> > protože VŠE byla loni dost drahá, obrátil jsem se s dotazem na
>> www.vsmie.cz
>> > jestli by nám (fandům starých počítačů a podobným úchylákům (úplnou
>> náhodou jsem narazil na lidi od www.cervenytrpaslik.cz a 
KMspc> www.mensa.cz))
>> nechtěli poskytnout zdarma místo pro slezy.
>> Odpověděli mi, že je tyto aktivity zajímají, jsou pro a chtějí znát naše
KMspc> požadavky.
>> Pokud by se Vám chtělo napsat mi, co by se Vám líbilo, dejte mi prosím co
KMspc> nejdřív vědět.
>> Protože většina z nás má omezené finanční prostředky a jezdit na slezy po
KMspc> všech místech v republice by se prodražilo
>> zajímalo by mě jestli by se Vám chtělo jednou ročně uspořádat jednu velkou
KMspc> multiplatformní akci v Praze
>> (slibuju, že lepší naž NP'03) :)
>>
>> Milan
>>
>> ---
>>
>> __________ Informace od NOD32 1.880 (20040928) __________
>>
>> Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
>> http://www.nod32.cz
>>
>>
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KMspc> ---

KMspc> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.769 / Virová báze: 516 - datum vydání: 24.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@abcredit.cz]
Odesláno: 29. září 2004 11:45
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Nostalgia párty '05 (Nebo něco podobného)

Bezva :) stolů je dost a prodlužovaček mám dost od minula :)  
s těmi monitory je to trošku horší, ale snad pražáci něco vyštrachají :)

M. :)

> -----Original Message-----
> From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz]
> Sent: Wednesday, September 29, 2004 12:42 PM
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Re: Nostalgia párty '05 (Nebo něco podobného)
> 
> 
> 
> Myslím že i NP03 měla úspěch - poznal jsem tam dost lidí 
> zajímajících se o
> Sharpa, stejně tak se tam tenkrát namyslelo hodně rozšíření 
> (např. přechod z
> 8-bitového IDE na 16-bitove apod.).
> Požadavky jsou myslím minimální - dostatek stolů, zásuvek a 
> prodlužovaček
> (případně i nějaký ten monitor). Ostatní už si přineseme sami :)
> 
> Z.
> 
> > Čus lidi,
> > protože VŠE byla loni dost drahá, obrátil jsem se s dotazem na
> www.vsmie.cz
> > jestli by nám (fandům starých počítačů a podobným úchylákům (úplnou
> náhodou jsem narazil na lidi od www.cervenytrpaslik.cz a 
www.mensa.cz))
> nechtěli poskytnout zdarma místo pro slezy.
> Odpověděli mi, že je tyto aktivity zajímají, jsou pro a chtějí znát naše
požadavky.
> Pokud by se Vám chtělo napsat mi, co by se Vám líbilo, dejte mi prosím co
nejdřív vědět.
> Protože většina z nás má omezené finanční prostředky a jezdit na slezy po
všech místech v republice by se prodražilo
> zajímalo by mě jestli by se Vám chtělo jednou ročně uspořádat jednu velkou
multiplatformní akci v Praze
> (slibuju, že lepší naž NP'03) :)
>
> Milan
>
> ---
>
> __________ Informace od NOD32 1.880 (20040928) __________
>
> Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
> http://www.nod32.cz
>
>

---

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
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Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.769 / Virová báze: 516 - datum vydání: 24.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. září 2004 11:42
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nostalgia párty '05 (Nebo něco podobného)

Myslím že i NP03 měla úspěch - poznal jsem tam dost lidí zajímajících se o
Sharpa, stejně tak se tam tenkrát namyslelo hodně rozšíření (např. přechod z
8-bitového IDE na 16-bitove apod.).
Požadavky jsou myslím minimální - dostatek stolů, zásuvek a prodlužovaček
(případně i nějaký ten monitor). Ostatní už si přineseme sami :)

Z.

> Čus lidi,
> protože VŠE byla loni dost drahá, obrátil jsem se s dotazem na
www.vsmie.cz
> jestli by nám (fandům starých počítačů a podobným úchylákům (úplnou
náhodou jsem narazil na lidi od www.cervenytrpaslik.cz a www.mensa.cz))
> nechtěli poskytnout zdarma místo pro slezy.
> Odpověděli mi, že je tyto aktivity zajímají, jsou pro a chtějí znát naše
požadavky.
> Pokud by se Vám chtělo napsat mi, co by se Vám líbilo, dejte mi prosím co
nejdřív vědět.
> Protože většina z nás má omezené finanční prostředky a jezdit na slezy po
všech místech v republice by se prodražilo
> zajímalo by mě jestli by se Vám chtělo jednou ročně uspořádat jednu velkou
multiplatformní akci v Praze
> (slibuju, že lepší naž NP'03) :)
>
> Milan
>
> ---
>
> __________ Informace od NOD32 1.880 (20040928) __________
>
> Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
> http://www.nod32.cz
>
>

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.769 / Virová báze: 516 - datum vydání: 24.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@abcredit.cz]
Odesláno: 29. září 2004 11:24
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nostalgia párty '05 (Nebo něco podobného)

Čus lidi,
protože VŠE byla loni dost drahá, obrátil jsem se s dotazem na www.vsmie.cz 
jestli by nám (fandům starých počítačů a podobným úchylákům (úplnou náhodou jsem 
narazil na lidi od www.cervenytrpaslik.cz a www.mensa.cz)) 
nechtěli poskytnout zdarma místo pro slezy.
Odpověděli mi, že je tyto aktivity zajímají, jsou pro a chtějí znát naše požadavky.
Pokud by se Vám chtělo napsat mi, co by se Vám líbilo, dejte mi prosím co nejdřív 
vědět.
Protože většina z nás má omezené finanční prostředky a jezdit na slezy po všech 
místech v republice by se prodražilo
zajímalo by mě jestli by se Vám chtělo jednou ročně uspořádat jednu velkou 
multiplatformní akci v Praze 
(slibuju, že lepší naž NP'03) :)

Milan

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.769 / Virová báze: 516 - datum vydání: 24.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2004 9:50
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Navrh karty s IDE/ 1MB RD

Přílohy: mzide_sch.zip

mzide_sch.zip (25 
kB)

V priloze posilam predbezny navrh IDE rozhrani seskladaneho z klasickych
obvodu ktery by mel prijit do programovatelneho logickeho pole - prosim tak
vsechny co muzou (nehlaste se vsichni), aby se zkusili podivat, jestli by to
v praxi mohlo fungovat. Navrh zatim zahrnuje pouze tu nejdramatictejsi
cast - adresovy dekoder + smerovani dat pri IN/OUT instrukcich na datovem
portu 0x78, ostatni porty uz pak nebude problem dokreslit. Vsechno jsem se
snazil delat dle pravdivostnich tabulek ktere pred casem delal Petr Zydek,
tak snad to bude sedet....

Zdenek

---

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.764 / Virová báze: 511 - datum vydání: 15.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 20. září 2004 16:31
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Navrh karty s IDE/ 1MB RD

>- Kompletovat stavebnice neni zase az takovy problem, ale nevim, zda jsou tu
>vsichni natolik zkuseni, ze napoprve se jim podari osadit a zapajet
>"stonozku" v pouzdru TQFP144 (144 vyvodu, roztec asi 0,5mm).

Zaridit pro svab strojove zapajeni?
(mozna se zeptat aragorn@speccy.cz - tusim, ze ma strojni pajecku v praci, a ma snad 
zarizovat podobne pajeni tisicinozek pro periferie ke Spectru).

>jen drzet palce stacit nebude :) Nicmene zatim doufam alespon v castecnou
>vypomoc s navrhem od Petra Zydka, pripadne Vlasty Juricka kteri jiz s
>16-bitovym IDE interfacem meli co do cineni. Predem diky za podporu,

Pripadne xcimbal@quick.cz - je to sice podivin, ale mel by byt ochoten se bavit. Nad 
spravnym casovanim IDE signaly <-> sbernice Z80 (a navrhem IDE pro ZX) stravil dost 
casu.
At se to nemusi delat dvakrat...
                      J.D.

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.764 / Virová báze: 511 - datum vydání: 15.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 20. září 2004 14:58
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Navrh karty s IDE/ 1MB RD

> uz davno nebastlim, takze uz nie je v mojich silach pomoct ani s vyvojom,
> ani s vyrobou. ale ako poznamenal Roman Tlstak, "stavebnica" takeho
> zariadenia by mne uplne vyhovovala.

- Kompletovat stavebnice neni zase az takovy problem, ale nevim, zda jsou tu
vsichni natolik zkuseni, ze napoprve se jim podari osadit a zapajet
"stonozku" v pouzdru TQFP144 (144 vyvodu, roztec asi 0,5mm).

> otaznou zostava rozumna cena. zijeme v dobe, kedy je praca cennejsia ako
> material, cize je to len a len na ochote vyrobcu dat rozumnu cenu.

- vzhledem k minimalizaci poctu soucastek (celkem 3 cipy) neni ani osazeni a
jejich zapajeni tak casove narocne (odhaduji to na max. 1 hodinu prace a to
jeste stihnu malou svacinu a skocit si na zachod :). Takto minimalizovane
zapojeni s sebou prinasi i dalsi vyhody - deska bude pomerne mala, diky
programovatelnemu log. poli ani nebude potiz ji navrhnout - neceka nas zadne
krizeni vodicu a nic podobneho, predpokladam i vyssi odolnost proti ruseni
apod. Vyhodou je take snadna moznost cele zapojeni prekonfigurovat - je
mozne tak ucinit min. 10000x pomoci jednoducheho programovaciho adapteru k
PC (da se postavit za par korun).
Cena cele "megakarty" by se mohla vysplhat cca na 1000 Kc - mozna nad tim
nekdo ohrne nos, ale jedna se o pouziti pomerne modernich soucastek, ktere
se jeste nevali na PC vrakovistich odkud by se daly tezit.

> drzim palce.

jen drzet palce stacit nebude :) Nicmene zatim doufam alespon v castecnou
vypomoc s navrhem od Petra Zydka, pripadne Vlasty Juricka kteri jiz s
16-bitovym IDE interfacem meli co do cineni. Predem diky za podporu,

Zdenek

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.764 / Virová báze: 511 - datum vydání: 15.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 20. září 2004 13:37
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: Navrh karty s IDE/ 1MB RD

Dobrý den,
20. září 2004, 10:33:13, napsal jste:
Tak o tu verzi ze zalohovanym Ramdiskem a ksandou na 2.5 hdd bych mnel
zajem ale blbe na to uz vydim takze bych mnel zajem o sestaveny.
jse invalidni duchodce takze cena u mne hraje roli pripadna vymnena za
Divide pro zx je mozna.
falcen99

ZAspc> Ramdisk by bylo mozne zalohovat, znamenalo by to vsak jeste obvod ADM691 pro
ZAspc> kazdou SRAM. Jako reseni vidim pouziti Flash pameti pro ulozeni bootovaciho
ZAspc> firmware - v GMe maji pameti 29F040-70 AMIC (512Kx8) za mimoradne vyhodnych
ZAspc> 50 Kc bez DPH :) Znamenalo by to jen minimalni upravu v navrhu karty a par
ZAspc> ctverecnich centimetru mista navic.

ZAspc> Z.

ZAspc> ----- Original Message ----- 
ZAspc> From: "marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)" <falcen99@seznam.cz>
ZAspc> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
ZAspc> Sent: Monday, September 20, 2004 10:21 AM
ZAspc> Subject: Re: Navrh karty s IDE/ 1MB RD

>>
>> Dobrý den,
>> 20. září 2004, 10:04:20, napsal jste:
>> Ten ramdisk bude zalohovany nebo ne ??
>> falcen99

ZAspc> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.764 / Virová báze: 511 - datum vydání: 15.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 20. září 2004 13:08
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Navrh karty s IDE/ 1MB RD

ahoj Zdenku,

mam zaujem o ZARIADENIE, ktore by kombinovalo RAM disk a harddisk (v mojom
pripade radsej CF karta, 16 alebo 128 MB), a je mi v takmer (konstrukcia ma
vplyv hlavne na cenu) jedno, ako to funguje

uz davno nebastlim, takze uz nie je v mojich silach pomoct ani s vyvojom,
ani s vyrobou. ale ako poznamenal Roman Tlstak, "stavebnica" takeho
zariadenia by mne uplne vyhovovala.
otaznou zostava rozumna cena. zijeme v dobe, kedy je praca cennejsia ako
material, cize je to len a len na ochote vyrobcu dat rozumnu cenu.

drzim palce.

Feri

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.764 / Virová báze: 511 - datum vydání: 15.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 20. září 2004 13:07
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Navrh karty s IDE/ 1MB RD

Ahoj Zdenku,

zajem urcite mam .

(ceho bohuzel neni moc, to je volny cas :(
Snad az prijdou dlouhe zimni vecery, bude to lepsi ;)

S pozdravem
Pavel
==================================================

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.764 / Virová báze: 511 - datum vydání: 15.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Roman TLSTAK (sharpemu@pandora.cz) [tlstak@web.de]
Odesláno: 20. září 2004 9:47
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Navrh karty s IDE/ 1MB RD

Servus Zdenku,
Moj zaujem jednoznacne pretrvava, som ale momentalne v juznom Rakusku v sluzobnom 
byte, kde ziadne experimenty neprichadzaju do uvahy. Takze rad kupim finalny produkt 
alebo aspon stavebnicu so vsetkymi komponentami a dokumentaciou, IDE urcite chcem, 
podpora CF a spol. je velmi vitana (ale to sa uz tusim opakujem...). Drzim palce pri 
vyvoji.
Roman.
_______________________________________________________
WEB.DE Video-Mail - Sagen Sie mehr mit bewegten Bildern
Informationen unter: http://freemail.web.de/?mc=021199

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.764 / Virová báze: 511 - datum vydání: 15.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 20. září 2004 9:33
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Navrh karty s IDE/ 1MB RD

Ramdisk by bylo mozne zalohovat, znamenalo by to vsak jeste obvod ADM691 pro
kazdou SRAM. Jako reseni vidim pouziti Flash pameti pro ulozeni bootovaciho
firmware - v GMe maji pameti 29F040-70 AMIC (512Kx8) za mimoradne vyhodnych
50 Kc bez DPH :) Znamenalo by to jen minimalni upravu v navrhu karty a par
ctverecnich centimetru mista navic.

Z.

----- Original Message ----- 
From: "marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)" <falcen99@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, September 20, 2004 10:21 AM
Subject: Re: Navrh karty s IDE/ 1MB RD

>
> Dobrý den,
> 20. září 2004, 10:04:20, napsal jste:
> Ten ramdisk bude zalohovany nebo ne ??
> falcen99

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.764 / Virová báze: 511 - datum vydání: 15.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 20. září 2004 9:22
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Navrh karty s IDE/ 1MB RD

Dobrý den,
20. září 2004, 10:04:20, napsal jste:
Ten ramdisk bude zalohovany nebo ne ??
falcen99

ZAspc> Zdravim vsechny v konferenci,

ZAspc> rad bych se jen tak orientacne zeptal, kolik by bylo asi tak zajemcu o
ZAspc> stavbu zminene karty pro MZ-800 abych vedel, zda se mam vubec poustet do
ZAspc> navrhu. Predem podotykam (aby me nekdo zle nepochopil) ze se zatim nijak
ZAspc> neangazuji do hromadne vyroby.
ZAspc> Jednalo by se o kartu s obvodem XC95144XL-10 (hradlove pole, 144 vyvodove
ZAspc> pouzdro TQFP, cena asi 400 Kc), 2 pametmi SRAM 512x8 (cena zhruba 90Kc/ks) a
ZAspc> jako bonus by na to sel nalepit i osmibitovy stereo D/A prevodnik z nekolika
ZAspc> malo odporu, pripadne treba i hodiny realneho casu s PCF8583. Cele by se to
ZAspc> veslo na opravdu miniaturni desticku, ktera by se dala schovat do spodniho
ZAspc> slotu v pocitaci.
ZAspc> Ramdisk uz mam takto plne odzkouseny, ted se chci pustit do navrhu IDE.
ZAspc> Pomuze mi s tim nekdo? Vim ze vlasta Juricek (nemam na nej e-mail) tu kdysi
ZAspc> psal, ze uz neco takoveho resil, pripadne bych byl rad i za pomoc Petra
ZAspc> Zydka jakozto autora celeho navrhu 16-bitoveho IDE rozhrani. Co se tyka
ZAspc> hradlovych poli, zatim nezvladam VHDL ani ABEL - vse kreslim jako schema z
ZAspc> klasickych obvodu a la TTL, tak kdyby se ke me nekdo pridal, pripadne mi
ZAspc> poradil, budu moc rad....

ZAspc> S pozdravem

ZAspc> Z. Adler

ZAspc> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.764 / Virová báze: 511 - datum vydání: 15.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 20. září 2004 9:04
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Navrh karty s IDE/ 1MB RD

Zdravim vsechny v konferenci,

rad bych se jen tak orientacne zeptal, kolik by bylo asi tak zajemcu o
stavbu zminene karty pro MZ-800 abych vedel, zda se mam vubec poustet do
navrhu. Predem podotykam (aby me nekdo zle nepochopil) ze se zatim nijak
neangazuji do hromadne vyroby.
Jednalo by se o kartu s obvodem XC95144XL-10 (hradlove pole, 144 vyvodove
pouzdro TQFP, cena asi 400 Kc), 2 pametmi SRAM 512x8 (cena zhruba 90Kc/ks) a
jako bonus by na to sel nalepit i osmibitovy stereo D/A prevodnik z nekolika
malo odporu, pripadne treba i hodiny realneho casu s PCF8583. Cele by se to
veslo na opravdu miniaturni desticku, ktera by se dala schovat do spodniho
slotu v pocitaci.
Ramdisk uz mam takto plne odzkouseny, ted se chci pustit do navrhu IDE.
Pomuze mi s tim nekdo? Vim ze vlasta Juricek (nemam na nej e-mail) tu kdysi
psal, ze uz neco takoveho resil, pripadne bych byl rad i za pomoc Petra
Zydka jakozto autora celeho navrhu 16-bitoveho IDE rozhrani. Co se tyka
hradlovych poli, zatim nezvladam VHDL ani ABEL - vse kreslim jako schema z
klasickych obvodu a la TTL, tak kdyby se ke me nekdo pridal, pripadne mi
poradil, budu moc rad....

S pozdravem

Z. Adler

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.764 / Virová báze: 511 - datum vydání: 15.9.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Petr Diblík (sharpemu@pandora.cz) [petr.diblik@EMAIL.CZ]
Odesláno: 20. srpna 2004 23:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nový emulátor?

Díky za připomenutí tématu!

Nový emulátor podle mě není potřeba.

Co vylepšit na stávajícím?
- při vypnutém zvuku: když je emulace pozastavená a pak zase spuštěná, zvuk by měl 
zůstat vypnutý
- při pozastavené emulaci: když je otevřeno menu (File, Hardware, ...), neměl by být 
opakovaně přehrávaný kousek zvuku
- při otevření menu (ať už při zapnuté nebo zastavené emulaci) by se nemusela měnit 
ikona Play/Pause na opačnou hodnotu
- emulátor by si měl pamatovat poslední nastavení okna/celé obrazovky, tzn. a) měl by 
nastartovat do takového režimu, v jakém byl naposledy vypnutý, b) při návratu do 
některého ze 2 okenních režimů by mělo okno být umístěno tam, kde bylo při posledním 
použití daného režimu (i v případě, že byl emulátor mezitím vypnut)

Vše pozorováno s verzí emulátoru 0.095, Windows 98 SE a Windows 2000 a s flappy.mzf.
Jedná se vesměs o drobnosti, ale jejich oprava by dost ulehčila "práci" s emulátorem.
Zdeňku, šlo by s tím prosím něco udělat? Nebo už je projekt zastavený?

Díky,
Petr Diblík

> --- Původní zpráva ---
> Od: MiroslavHajda (sharpemu@pandora.cz) <bomi@centrum.cz>
> Datum: 19.08.2004 21:08:51
> 
> 
> Jelikož si stále tak trochu pohrávám s myšlenkou udělat nový emulátor (je to jako 
jojo, které se po provázku čas od času vrátí..), tak bych se vás rád zeptal, co si o 
tom myslíte...
> 
> - má smysl dělat nový emulátor?
> - vzhledem k Zdeňkově emulátoru, co byste rádi viděli za nové funkce/vylepšení?
> - byl by někdo ochoten obětovat trochu programátorského času? (nativně Borland 
Delphi, případně Borland C++, Microsoft Visual C++, či něco jiného...)
> 
> Když nic jiného, alespoň trochu znovu připomenu téma, kvůli kterému byla tato 
konference původně založena :-)
> 
> Miroslav Hajda

________________________________________________________________________________
OBCHODNÍ-DŮM.cz: domácí spotřebiče a elektronika za nízké ceny, s pohodlnou dopravou 
až do domu, klidně i večer. Objednávky i telefonicky.
www.OBCHODNI-DUM.cz

--- 
Jaka je nova Nokia 3220? Co vsechno tato novinka prinasi ctete na Mobil.cz.
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/nokia/nokia3220040531.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.732 / Virová báze: 486 - datum vydání: 29.7.2004
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 20. srpna 2004 17:05
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nový emulátor?

Myslím si, že dělat nový emulátor smysl nemá. Mimochodem Mirku, není to
provokace?
Ale - pokud by se zde roztrhl pytel s odpověďmi na tvou otázku "vzhledem k
Zdeňkově emulátoru, co byste rádi viděli za nové funkce/vylepšení?", pak
bych spíše víděl účel domluvit se se Zdeňkem na upgrade.

Jára Špaček

----- Original Message ----- 
From: "Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz)" <bomi@centrum.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, August 19, 2004 9:08 PM
Subject: Nový emulátor?

>
> Jelikož si stále tak trochu pohrávám s myšlenkou udělat nový emulátor (je
to jako jojo, které se po provázku čas od času vrátí..), tak bych se vás rád
zeptal, co si o tom myslíte...
>
> - má smysl dělat nový emulátor?
> - vzhledem k Zdeňkově emulátoru, co byste rádi viděli za nové
funkce/vylepšení?
> - byl by někdo ochoten obětovat trochu programátorského času? (nativně
Borland Delphi, případně Borland C++, Microsoft Visual C++, či něco
jiného...)
>
> Když nic jiného, alespoň trochu znovu připomenu téma, kvůli kterému byla
tato konference původně založena :-)
>
> Miroslav Hajda
>
> --------------------
> JSI RYCHLEJŠÍ, NEŽ SI MYSLÍŠ. WWW.NIKESPEED.COM
http://user.centrum.cz/redir.php?url=http://www.nikespeed.com
>
>
>
>
> --- 
> Jaka je nova Nokia 3220? Co vsechno tato novinka prinasi ctete na
Mobil.cz.
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/nokia/nokia3220040531.html
>
>
>

--- 
Jaka je nova Nokia 3220? Co vsechno tato novinka prinasi ctete na Mobil.cz.
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/nokia/nokia3220040531.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.732 / Virová báze: 486 - datum vydání: 29.7.2004
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 19. srpna 2004 20:09
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nový emulátor?

Jelikož si stále tak trochu pohrávám s myšlenkou udělat nový emulátor (je to jako 
jojo, které se po provázku čas od času vrátí..), tak bych se vás rád zeptal, co si o 
tom myslíte...

- má smysl dělat nový emulátor?
- vzhledem k Zdeňkově emulátoru, co byste rádi viděli za nové funkce/vylepšení?
- byl by někdo ochoten obětovat trochu programátorského času? (nativně Borland Delphi, 
případně Borland C++, Microsoft Visual C++, či něco jiného...)

Když nic jiného, alespoň trochu znovu připomenu téma, kvůli kterému byla tato 
konference původně založena :-)

Miroslav Hajda

--------------------
JSI RYCHLEJŠÍ, NEŽ SI MYSLÍŠ. WWW.NIKESPEED.COM http://user.centrum.cz/redir.php?
url=http://www.nikespeed.com

--- 
Jaka je nova Nokia 3220? Co vsechno tato novinka prinasi ctete na Mobil.cz.
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/nokia/nokia3220040531.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.732 / Virová báze: 486 - datum vydání: 29.7.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Jakub Chalupnik (sharpemu@pandora.cz) [zivejkubik@seznam.cz]
Odesláno: 10. srpna 2004 14:47
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Zálohovaný ramdisk 1MB a více, aneb jde to i j ed nodušeji :)

Aha, tak sorry, este sem si to radsi chtel overit a ukazalo se, ze si pletu - neXL 
verze umi 5V i 3.3V I/O, ale XL verze jen 2.5V nebo 3.3V I/O:( Mezni napajeci napeti 
pro I/O je 3.6V, nikoliv tech 5V - sypu si popel na hlavu za tu mystifikaci :-)
Ale nevidel bych problem - garantovany vystupni napeti pro logickou jednicku je 2.4V, 
coz je presne podle TTL pozadavku - takze by se s tim mel SHARP vyporadat bez 
problemu.
XL verze je navic o neco chytrejsi, protoze pokud tomu dobre rozumim, pouzivaji se 
bloky 54V18, zatimco neXL verze ma jen 36V18, takze s XL se daji realizovat i 
slozitejsi funkce.
(Doufam, ze tentokrat uz je muj prispevek bez vecnych chyb:-))
--- 
Jaka je nova Nokia 3220? Co vsechno tato novinka prinasi ctete na Mobil.cz.
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/nokia/nokia3220040531.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.732 / Virová báze: 486 - datum vydání: 29.7.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vlasta Juricek (sharpemu@pandora.cz) [vlj@ujv.cz]
Odesláno: 10. srpna 2004 14:26
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Zálohovaný ramdisk 1MB a více, aneb jde to i j ed nodušeji :)

To je dobrá zpráva, protože XL provedení je zvlášť u větších verzí Xilinxů o hodně 
levnější. Vím o tom, že vstupy Xilinxů akceptují 5V, ale bál jsem se, jak akceptuje 
Sharp 3.3V z Xilinxu.

--- 
Jaka je nova Nokia 3220? Co vsechno tato novinka prinasi ctete na Mobil.cz.
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/nokia/nokia3220040531.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.732 / Virová báze: 486 - datum vydání: 29.7.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

83

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:vlj@ujv.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/nokia/nokia3220040531.html
http://www.grisoft.cz)
http://www.avg.com


84

Brázda Pavel

Od: Jakub Chalupnik (sharpemu@pandora.cz) [zivejkubik@seznam.cz]
Odesláno: 10. srpna 2004 13:05
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Zálohovaný ramdisk 1MB a více, aneb jde to i jed nodušeji :)

Tyhle obvody maji oddeleny napajeni jadra a I/O, takze jadro muzes napajet z 3.3V 
vytvorenych nejakym malym linearnim regulatorem (LDO), a I/O muze bezet normalne na 
5V, takze bych tam necekal zadny problemy.  
Ja programuju uplne obycejnym bazmekem na paralelnim portu, veskera elektronika je tam 
1 TTL buffer (tusim jsem tam placnul LS365). 
--- 
Jaka je nova Nokia 3220? Co vsechno tato novinka prinasi ctete na Mobil.cz.
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/nokia/nokia3220040531.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.732 / Virová báze: 486 - datum vydání: 29.7.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 10. srpna 2004 13:01
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Zálohovaný ramdisk 1MB a více, aneb jde to i j ed nodušeji :)

Mam tam pro napajeni 3.3V mrnavy stabilizator LM317, jinak s 3.3V rozhranim
SHARP beha naprosto bez problemu. Stejne tak XILINX i pri 3.3V napajeni
akceptuje na vstupu urovne az 5V. Programator JTAG mam celkem primitivni,
ubastleny podle MCU.CZ (clanek Vypustte Krakena)  az na to, ze jsem si
udelal vlastni desku a trochu poupravil zapojeni diody vrazene v napajeni.

>
> No vida, to vypadá, že se konečně někdo další rozhoupal k používání CPLD
hradlových polí! Xilinxy jsou moje oblíbené, hlavně kvůli ceně (sice je to
pořád dražší než sbastlit to z 74xx, ale ta flexibilita a miniaturizace mi
za to stojí...). Jak řešíš to, že v GME prodávají pouze varianty XC95xxXL,
tj. 3.3V? Přes co to napájíš? Máš odzkoušenou kompatibilitu s 5V sběrnicí
SHARPa? A čím to programuješ, já mám mrňavý parallel ISP programer
Xilinx/Lattice/Atmel/PIC/... postavený právě na Xilinxu :-) ...
> --- 

--- 
Jaka je nova Nokia 3220? Co vsechno tato novinka prinasi ctete na Mobil.cz.
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/nokia/nokia3220040531.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.732 / Virová báze: 486 - datum vydání: 29.7.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vlasta Juricek (sharpemu@pandora.cz) [vlj@ujv.cz]
Odesláno: 10. srpna 2004 12:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Zálohovaný ramdisk 1MB a více, aneb jde to i jed nodušeji :)

No vida, to vypadá, že se konečně někdo další rozhoupal k používání CPLD hradlových 
polí! Xilinxy jsou moje oblíbené, hlavně kvůli ceně (sice je to pořád dražší než 
sbastlit to z 74xx, ale ta flexibilita a miniaturizace mi za to stojí...). Jak řešíš 
to, že v GME prodávají pouze varianty XC95xxXL, tj. 3.3V? Přes co to napájíš? Máš 
odzkoušenou kompatibilitu s 5V sběrnicí SHARPa? A čím to programuješ, já mám mrňavý 
parallel ISP programer Xilinx/Lattice/Atmel/PIC/... postavený právě na Xilinxu :-) ...
--- 
Jaka je nova Nokia 3220? Co vsechno tato novinka prinasi ctete na Mobil.cz.
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/nokia/nokia3220040531.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.732 / Virová báze: 486 - datum vydání: 29.7.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 10. srpna 2004 10:10
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Zálohovaný ramdisk 1MB a více, aneb jde to i j ed nodušeji :)

Ahoj Zdeňku,

dobrá práce, jen tak dál :)
( Na Pandoře i MZ scéně bylo poslední dobou nějak pusto, snad se to po prázdninách 
zase zlepší ).

Pavel

> 
> > Mas to moc pekne nadratovany :-) Tu desticku sis delal sam?
> 
> jasne, tu jsem si delal take - problem byl trosku v tom, ze na TQFP100
> pouzdro uz se blbe tiskne obrazec spoju na obycejny papir. Nakonec se mi to
> po dlouhem laborovani podarilo na tiskarne 1200 dpi. Jinak dekuju za
> inspiraci na ty DRAM pameti, urcite to zkusim az bude cas...
> 
> Z

____________________________________________________________
Já jsem tady! Ukaž se i ty! NOKIA 6100 již od 1577 Kč
http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=76257

--- 
Jaka je nova Nokia 3220? Co vsechno tato novinka prinasi ctete na Mobil.cz.
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/nokia/nokia3220040531.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.732 / Virová báze: 486 - datum vydání: 29.7.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 10. srpna 2004 9:08
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Zálohovaný ramdisk 1MB a více, aneb jde to i j ed nodušeji :)

> Mas to moc pekne nadratovany :-) Tu desticku sis delal sam?

jasne, tu jsem si delal take - problem byl trosku v tom, ze na TQFP100
pouzdro uz se blbe tiskne obrazec spoju na obycejny papir. Nakonec se mi to
po dlouhem laborovani podarilo na tiskarne 1200 dpi. Jinak dekuju za
inspiraci na ty DRAM pameti, urcite to zkusim az bude cas...

Z

--- 
Jaka je nova Nokia 3220? Co vsechno tato novinka prinasi ctete na Mobil.cz.
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/nokia/nokia3220040531.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.732 / Virová báze: 486 - datum vydání: 29.7.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Jakub Chalupnik (sharpemu@pandora.cz) [zivejkubik@seznam.cz]
Odesláno: 10. srpna 2004 8:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Zálohovaný ramdisk 1MB a více, aneb jde to i jed nodušeji :)

Mas to moc pekne nadratovany :-) Tu desticku sis delal sam?

Celkem zajimavy povidani a odkaz na datasheety pro "siroky" SIMMy je na 
http://www.pjrc.com/tech/mp3/simm/simm.html. 
30pin SIMMy se lisi jen tim, ze maji pouze jeden /RAS a jeden /CAS signal a 
pochopitelne jen 8 datovych dratu.  Pinout je treba tady: 
http://www.interfacebus.com/HWB_simm30.html
--- 
Jaka je nova Nokia 3220? Co vsechno tato novinka prinasi ctete na Mobil.cz.
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/nokia/nokia3220040531.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.732 / Virová báze: 486 - datum vydání: 29.7.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Jakub Chalupnik (sharpemu@pandora.cz) [zivejkubik@seznam.cz]
Odesláno: 9. července 2004 20:38
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Koncepcia RD - SRAM vs DRAM

Chtel bych upozornit, ze Maxim dela zalohovany SRAM do kapacity 2MB, coz by na mensi 
RAMDisk mohlo stacit.
--- 
Jaka je nova Nokia 3220? Co vsechno tato novinka prinasi ctete na Mobil.cz.
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/nokia/nokia3220040531.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.718 / Virová báze: 474 - datum vydání: 9.7.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 10. června 2004 8:57
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: veci a C128

Asi dnes budu mit cas na to, abych donesl ty veci (D40 disketu, desku ze SAPI - je 
zdrava a funkcni, kisnu na C128DR).
Nekdy vecer se zkusim zastavit.
                      G+

--- 
Nokia 6230 nebo Sony Ericsson T610/630? Ktery mobil je lepsi?
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/mobilni_telefony/duel_6230_
610040524.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.699 / Virová báze: 456 - datum vydání: 4.6.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 9. června 2004 15:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Zdravím

NO o tu kartu s porty pro mz 801 bych mnel take zajem.
Marcel Vasak.
Marcel z Pribrami.
----- Original Message -----
From: "Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz)" <bomi@centrum.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, June 09, 2004 1:05 PM
Subject: Zdravím

>
> Tohle mi dneska přišlo do knihy návštěv:
>
> > jan.stefanik.@mediumsoft.cz 9.6.2004 12:06:25
> > Dobrý den, neví někdo kde bych mohl sehnat kartu se sériovými porty pro
> > MZ-821? Umožnilo by mi to ho používat opět poněkud "vážnějším" způsobem.
> > Díky..
> Tak mu kdyžtak napište, jestli znáte někdo odpověd
>
> Jinak nová verze stahovacího centra se asi opět odkládá na neurčito (pokud
by to snad někoho zajímalo)
> Ale pořád ještě tak trochu uvažuju o tom, že udělám nějaký jednoduchý
vlastní emulátor pro Windows...
>
> Zdraví Bomi
>
> --------------------
> Fotbalový turnájek u Thierry Henryho v obýváku? Proč ne! Navštiv
http://user.centrum.cz/redir.php?url=http://www.nikefootball.com
>
>
>
>
> ---
> Nokia 6230 nebo Sony Ericsson T610/630? Ktery mobil je lepsi?
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/mobilni_telefony/duel_62
30_610040524.html
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.698 / Virová báze: 455 - datum vydání: 2.6.2004

--- 
Nokia 6230 nebo Sony Ericsson T610/630? Ktery mobil je lepsi?
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/mobilni_telefony/duel_6230_
610040524.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.699 / Virová báze: 456 - datum vydání: 4.6.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 9. června 2004 12:05
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Zdravím

Tohle mi dneska přišlo do knihy návštěv:

> jan.stefanik.@mediumsoft.cz 9.6.2004 12:06:25
> Dobrý den, neví někdo kde bych mohl sehnat kartu se sériovými porty pro
> MZ-821? Umožnilo by mi to ho používat opět poněkud "vážnějším" způsobem.
> Díky..
Tak mu kdyžtak napište, jestli znáte někdo odpověd

Jinak nová verze stahovacího centra se asi opět odkládá na neurčito (pokud by to snad 
někoho zajímalo)
Ale pořád ještě tak trochu uvažuju o tom, že udělám nějaký jednoduchý vlastní emulátor 
pro Windows...
 
Zdraví Bomi

--------------------
Fotbalový turnájek u Thierry Henryho v obýváku? Proč ne! Navštiv 
http://user.centrum.cz/redir.php?url=http://www.nikefootball.com

--- 
Nokia 6230 nebo Sony Ericsson T610/630? Ktery mobil je lepsi?
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://mobil.cz/mobilni_telefony/duel_6230_
610040524.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.699 / Virová báze: 456 - datum vydání: 4.6.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec@vsi.sk]
Odesláno: 19. května 2004 20:56
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Koncepcia RD - SRAM vs DRAM

Tiez by som si dovolil pridat do debaty o Ramdisku. Uz tu podrobili 
kritike moje nazory, a co poviem, snad je to aj pravda, ze z 
pohladu ceny by sa DRAM zo starych malych (8-bit) DIMMov aj 
lepsie hodila na stavbu ramdisku ako cokolvek ine. Z 
radioamaterskeho pohladu by to nakoniec aj bola krajsia zabavka, 
ako proste pouzit "hotovu" architekturu v podobe statickeho chipu. 
No ale co my, co sme stare DIMMy uz povyhadzovali????

Nie, ale vazne - jedna zasadna otazka znie takto - chcete tu pamat 
zalohovat? Lebo ak ano, tak je v dnesnych casoch uvaha o DRAM 
nie velmi vhodna. Ale ak nie, tak smelo dotoho. Potom by tu este 
bola otazka priestoru, ale toho je v Sharpovi aj bez vrtania vlastne 
dost...

Moja predstava pamatovej jednotky by bola takato:

1. malicky EEProm alebo Flash disk v architekture Seriovej RAM, 
skutocne asi najviac tak 64 alebo dokonca len 32K, len ako boot 
device.

2. Strankovany 512KB ram disk pre kompatibilitu s CP/M a 
originalnym RD, pripadne aj zalohovany baterkou.

3. CompactFlash disk na vacsie datove struktury. Ono totiz nie je 
celkom pravda, ze ma obmedzenu zivotnost, ako som aj na tomto 
fore zopar krat pocul. V dnesnych casoch je bezna vydrz 1 000 
000 (milion) zapisov do sektora, pricom karty maju automaticky 
system vyrovnavania "unavy" pamatovych buniek, alebo inak, karta 
by mala byt "vypisana" zhruba rovnomerne, aj keby ste zapisovali 
stale do jedneho a toho isteho sektora. Tak si to skuste spocitat, 
kolko by to trvalo zlikvidovat povedzme 256MB kartu (asi 512 tis. 
sektorov).

Tak a - strielajte po mne...

-J

---------------
VSI Ltd.
Pod Kamennou banou 44
080 01  Presov
Slovak republic
tel: +421 51 7720537
fax: +421 51 7599392
e-mail: nemec@vsi.sk
---------------

--- 
Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.680 / Virová báze: 442 - datum vydání: 9.5.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:nemec@vsi.sk
mailto:nemec@vsi.sk
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz
http://www.grisoft.cz)
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec@vsi.sk]
Odesláno: 19. května 2004 20:56
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Koncepce Sharpa pro nejbli  ?ch 50 let

Přílohy: Attachment information..txt; cap001.jpg; Attachment information..txt; cap007.jpg

Attachment 
information..txt (5...

cap001.jpg (104 
kB)

Attachment 
information..txt (5...

cap007.jpg (115 
kB)

Dovolil by som si dalsi prispevok do Koncepcie:

A hned som si aj dovolil pripojit obrazky vecicky, ktoru sme tu, kde 
mam tu cest pracovat a o mnohych veciach aj rozhodovat, zacali 
vyrabat. Je to taky zvlastny adapter urceny na pripojenie 
CompactFlashovej karty k 8-bitovym CPU, ako povedzme aj nas 
Z80. Ako vidno, na spodnej strane to ma aj nejaku tu logiku pre 
prisposobenie casovania a oddelenie signalov. Vzhladom na to, ze 
taky CF sa vklada a vybera "zajazdy", tak je prijemnejsie, ak odijde 
namiesto celeho procesora len nejaky hlupy buffer...

Jednu vec vsak neviem celkom dobre posudit, je to cena, vraj by to 
malo byt cca $25 (USD, bez dph). Problem je v tom, ze najblizsi 
zakaznik je 
zatial v New Yorku, takze cena asi bola urcena skor do tychto 
pomerov, ale aj tak, skuste to posudit. Vraj sa predavali za 
podobnu cenu adaptery CF-IDE, a toto ma navyse skutocne 
prisposobenie na hot-swap, takze by to nemuselo byt az take zle. 
To len ja mam trosku deformovane videnie, lebo okrem hobby 
konstrukcii sa venujem aj za peniaze, a tu, ked si poviem, ze nieco 
chcem, tak mi to jednoducho kupia.

Akokolvek, cez adapter som uz CF napojil na niekolko novodobych 
klonov Z80. Pripojit to k originalu je asi len otazka casu, mozno uz 
dalsi vikend.

Tak zatial len tolko, triafajte do mna, ak mate zaujem...

-J

--- 
Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.680 / Virová báze: 442 - datum vydání: 9.5.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: evilmind@emulators.cz (sharpemu@pandora.cz) [evilmind@emulators.cz]
Odesláno: 14. května 2004 17:22
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Back in_Time_Live_London_2004

Hello Milan,

Monday, May 03, 2004, 1:26:46 PM, you wrote:
KMspc> neměl by si nechat ujít akci http://www.backintimelive.com/ , která se koná 11 
září 2004
KMspc> (asi protože budou v ten den nejlevnější letenky :) ) (700 - 1700Kč)
KMspc> Komu by se chtělo jet, dejte mi vědět, můžeme vyžebrat množstevní slevu :)

Me by se chtelo jet, predbezne se mnou muzes pocitat... mozna by nas
bylo i vic.

Best regards,
 evilmind                            mailto:evilmind@emulators.cz
 http://www.studna.net - cesky server o filmovem horroru

--- 
Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.680 / Virová báze: 442 - datum vydání: 9.5.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Jiří Roleček (sharpemu@pandora.cz) [rolda@seznam.cz]
Odesláno: 14. května 2004 9:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Co vy na to????

No ja nevim, muj nazor je : zustante na zemi ...  Zdenek by to sice 
urcite dokazal udelat, o tom nepochybuju, ale podle me to je aplikace 
tak pro 2-3 jedince. Jestli ja si hraju se SHARPem, tak jen s 
originalem, mozna neco zkousim odladit v emulatoru ... No ale jinak pro 
ostatni: Proc ne?
Rolda

PeC@ (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):

>
> zalezelo by na tom kolik by to asi vyslo financne.
> nemam sajna kolik to muze stat. LCD jaky? co klavesnice?
> fajnovy by bylo vnestnat to do maly krabicky ala PDA
> s CF slotem...
>
> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) wrote:
>
>> místo mz-800.gif už tam mělo být rovnou mz-800.mzf :))) Ale jinak 
>> dobrý, docela se mi to líbí :)
>> Jinak takový malý OT pro emulátorově zainteresované Sharpisty - 
>> http://www.kmit.sk/~peto/AVR/smallpmd/ Nadchlo mě to natolik, že 
>> možná brzo vznikne i podobný "přenosný" SHARP (zřejmně založený na 
>> CPU Dallas 89C450/33MHz) s tím rozdílem, že místo TV výstupu bych 
>> obrazová data směřoval na LCD displej. Zajímalo by to ještě někoho?
>>
>> Zdeněk
>
>
> --- Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
> http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz
>
>

--- 
Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.680 / Virová báze: 442 - datum vydání: 9.5.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: PeC@ (sharpemu@pandora.cz) [palicka.petr@seznam.cz]
Odesláno: 14. května 2004 9:12
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Co vy na to????

zalezelo by na tom kolik by to asi vyslo financne.
nemam sajna kolik to muze stat. LCD jaky? co klavesnice?
fajnovy by bylo vnestnat to do maly krabicky ala PDA
s CF slotem...

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) wrote:
> místo mz-800.gif už tam mělo být rovnou mz-800.mzf :))) Ale jinak dobrý, docela se 
mi to líbí :)
> Jinak takový malý OT pro emulátorově zainteresované Sharpisty - http://www.kmit.sk/
~peto/AVR/smallpmd/ 
> Nadchlo mě to natolik, že možná brzo vznikne i podobný "přenosný" SHARP (zřejmně 
založený na CPU Dallas 89C450/33MHz) s tím rozdílem, že místo TV výstupu bych obrazová 
data směřoval na LCD displej. Zajímalo by to ještě někoho?
> 
> Zdeněk

--- 
Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.680 / Virová báze: 442 - datum vydání: 9.5.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 10. května 2004 18:34
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Kam s ním (co s tím?)

Jo abych nezapomnel mam zmnenu adresy a to.
Marcel Vasak
Cechovska 123
Pribramm VIII
Falcen99

-----Původní zpráva-----
   >Od: "marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)"<falcen99@seznam.cz>
   >Odesláno: 10.5.04 18:18:17
   >Pro: "Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"<sharpemu@pandora.cz>
   >Předmět.: RE: Kam s ním (co s tím?)
     >
   >Pokud muzes posli mi prosim aspon jeden kousek.
   >Falcen99
   >
   >
   >-----Původní zpráva-----
   >   >Od: "Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)"<judeware@volny.cz>
   >   >Odesláno: 28.4.04 8:20:29
   >   >Pro: "Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"<sharpemu@pandora.cz>
   >   >Předmět.: Kam s ním (co s tím?)
   >   >
   >   >Na fotce vidíte kartu Lantastic 2Mb
   >   >pro kabeláž Canon 9 obého pohlaví.
   >   >Jsou zde dva kusy originálního Z80
   >   >CPU a Z80 SIO/0 (co je to za
   >   >variantu SIA?).
   >   >Mám toho sedm kusů. Vyhodit či
   >   >zachovat kvůli broukům?
   >   >Nehlaste se všichni s radami ...
   >   >Petr de Zviqov
   >   >---
   >   >Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat
   >
   >
   >--- 
   >Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
   >http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz
   >
   >

--- 
Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.680 / Virová báze: 442 - datum vydání: 9.5.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 10. května 2004 17:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Kam s ním (co s tím?)

Pokud muzes posli mi prosim aspon jeden kousek.
Falcen99

-----Původní zpráva-----
   >Od: "Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)"<judeware@volny.cz>
   >Odesláno: 28.4.04 8:20:29
   >Pro: "Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"<sharpemu@pandora.cz>
   >Předmět.: Kam s ním (co s tím?)
   >
   >Na fotce vidíte kartu Lantastic 2Mb
   >pro kabeláž Canon 9 obého pohlaví.
   >Jsou zde dva kusy originálního Z80
   >CPU a Z80 SIO/0 (co je to za
   >variantu SIA?).
   >Mám toho sedm kusů. Vyhodit či
   >zachovat kvůli broukům?
   >Nehlaste se všichni s radami ...
   >Petr de Zviqov
   >---
   >Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat

--- 
Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.680 / Virová báze: 442 - datum vydání: 9.5.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 6. května 2004 13:31
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Koncepce Sharpa pro nejbližších 50 let

No tomu říkám názor. Plně se stotožňuju. Mám MZ-800 s romdiskem, monitor Commodore 
1084S a jediné po čem toužím je externí disketovka. No a až jí seženu s řadičem tak už 
mi nic chybět nebude. Nato abych si zahrál svůj oblíbený ANTIRIAD nebo HIGHWAY to 
stačí.
Zdravím všechny SHARP-FANDY
Aleš Lupuljev

____________________________________________________________
Obchodní dům.cz - široký sortiment domácích spotřebičů a elektroniky, výrazné slevy. 
Navštivte 
http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=73742&section=/

--- 
Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.673 / Virová báze: 435 - datum vydání: 1.5.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 3. května 2004 14:28
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Připomínky k připomínkám

  Co se tyce softwarove obsluhy, je trochu problem s tim, ze 2MB+ RD jsou
"mirne" nekompatibilni. Nektere aplikace nejsou schopny tak velke mnozstvi
nadetekovanych stranek prestat bez uhony. Z pameti si ted nevybavim, co
presne vylozene nechodilo (mozna dokonce nektere me predelavky :-)), ale
aplikace, ve kterych se zobrazovaly paznaky a dalsi chaoticke texty, bylo
hodne - napr. rdf.com, rdtest, jedna z CP/M, Dizzy5, Seymour2..

  Softwarove vyzkouset se to necha v MCE (i na prehistoricke verzi, kterou
mam na strankach http://sorry.vse.cz/~roman/mce) - v konfiguracnim okne
posunte ukazatelem velikost RD nekam vys nad 1MB.

Roman D.

|---------+--------------------------->
|         |           "Petr Žydek     |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)" <judeware|
|         |           02.05.2004 14:39|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                                       |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: Re: Připomínky k připomínkám                                   
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------|

Z popisu není funkce hardwaru zřejmá, chtělo by
to schéma, když to bude jednoduché a ušetří
to integráče, proč ne. Jde o to, aby ramdisk
s moduly SIMM skutečně pracoval a já mám tu
výhodu, že můj hw je odzkoušený a 100% funkční
(jen tam rozchodit všechny požadované SIMMy
a je to). Pak můžou nastoupit programátoři
a podporu velkých ramdisků začlenit do svých
projektů (bez ohledu na konkrétní hw provedení

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
http://sorry.vse.cz/~roman/mce)
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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ramdisku), stačí dodržovat způsob obsluhy
hardwaru všemi porty k tomu určenými. Model
ramdisku s max. 16MB může pracovat na PC
emulátoru ještě před dokončenímm nějakého
skutečného kusu.

Petr de Zviqov

---
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat

--- 
Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.673 / Virová báze: 435 - datum vydání: 1.5.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec@vsi.sk]
Odesláno: 3. května 2004 12:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Ramdisk s pam mi SRAM xx512

> 
> Ahoj,
> 
> moc nesouhlasím s tímto provedením ramdisku - nejenom ?e cache SRAM
> pam?ti 64Kx8 jsou ?patn? dostupné (v?t?inou vídám jen 32Kx8), ale
> proti jejich pou?ití bych vid?l i vy??í spot?ebu vs. zálohování apod.
> Pokud by se trvalo na variant? se SRAM, u? mám pln? odzkou?ený ramdisk
> 1MB se dv?ma ?ipy 628512 (512Kx8) které jsou b??n? k dostání v GM a to
> jak ve variant? DIP32 tak i SMD, p?i?em? v DIP stojí 90 K? bez DPH.
> Mají vynikající spot?ebu (mén? ne? 1 mA) a na desku RD by jich ?lo
> teoreticky umístit i 8 a více metodou "na h?bet". Jinak to Z80-SIO
> bych nechal v ?uplíku, rad?ji navrhnu to seriové rozhraní s
> AT89C2051+MAX232 které bude mnohem úsporn?j?í jak finan?n? (cca 50
> K?), tak i prostorov?. Dále v tomto procesoru bude mo?né zrealizovat
> seriový buffer (po?ítám ?e zbyde cca 100 bajtu RAM), obsluhu I2C
> rozhrani aj.
> 

S uvahou o pamatiach sa neda nic len suhlasit. S tou 
dostupnostou "cache-ovych" chipov (61xxx) by to mozno nebolo az 
take zle, cim dalej tym viac sa pouzivaju aj v malych (embedded) 
systemoch, lebo pre frekvencie nad cca 30-35MHz uz nestacia 
flashe s pristupovou dobou, a tak ak mate pamat programu mimo 
procesora, a nechcete cakat za pamatou, jedine riesenie je 
skopirovat flash (ROM) do rychlej RAM, presne tak, ako to funguje 
v PC a vola sa to tam Shadow ROM...

No ale je aj pravda, ze PC pozivaju pre cache "sirsie" pamatove 
architektury - 16, 32 alebo az 64bitov. Skratka nam to "hrubne" 
spolu s datovou zbernicou.

Pamati 62xxx vsak maju jednu zasadnu konstrukcnu vyhodu, ako 
uz "predrecnik" spominal, su to nizkoprikonove chipy, navyse zo 
zalohovacim modom, ked klesne spotreba na cca 20-100 mikroA. 
A to ide zalohovat aj nenabijanou litiovou baterkou aj niekolko 
rokov. Aktualna cena v nasej casti Unie je momentalne vo 
velkoobchode cca 150,- Sk bez DPH. V maloobchode sa velmi 
nepredavaju, aj ked GME maju aj zasielkovy predaj na Slovensku. 
Tam cena hovori 200,- Sk aj s DPH (628512-70 = 512KB, 70ns, 
DIP32).

Osobne si tiez myslim, ze pri tychto cenach aj v pripade hobby nie 
je velmi ucelne zaoberat sa dynamickymi pamatami, lebo co sa aj 
usetri na cene za chipy (zoberu sa stare), tak toto sa vrati v cene 
refreshovej a adresnej logiky. Navyse ta spotreba pocas 
zalohovania...

A posledna poznamka k Z80-SIO versus Atmel 89C2051 - noooo, 
nedovolil by som si porovnavat kanaly a schopnosti Z80-SIO s 
velmi jednoduchym UARTom 89C2051, aj ked celkova myslienka je 
zaujimava. 89C2051 je totiz programovatelny. No ale potom, preco 
nepouzit nieco vacsie, povedzme az taky pseudo-RISC Atmel 
Mega-128 (popripade mensi). Takato vec by mohla zvladat ovela 
viac - povedzme 2xUART (seriovy I/O), komplexnu adresaciu, 
povedzme pre RAM/ROM disk, digitalny IO, a je tam aj RTC a A/D 
prevodnik... Cena u nas je cca 400,- Sk (kusovo, velkoobchod bez 
DPH).

Tak ja by som mal zatial len tolko....

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:nemec@vsi.sk
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--- 
Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.673 / Virová báze: 435 - datum vydání: 1.5.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 21. dubna 2004 13:02
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: o ramdiscích obecně I.

dakujem, bolo to fajn citanie. asi opat vo mne oziva certik ktory ma dokaze
zapalit pre uvahy o RD do sharpa. RD je asi idealny do komba k IDE IF (imho
v spojeni s CF kartou priam genialna kombinacia).

drzim palce, be force with you ;o)

Feri

--- 
Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.659 / Virová báze: 423 - datum vydání: 15.4.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: pokluda@silesia.cz (sharpemu@pandora.cz) [pokluda@silesia.cz]
Odesláno: 8. dubna 2004 9:07
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: možnosti sehnání starých typů IC

Dobry den,
7. dubna 2004, 21:59:55, napsal(a) jste:

DLspc> Bohuzel pri pokusu o naprogramovani IC jsem narazil - soft tvrdosijne hlasil ze 
obvod neni pripojen a tak po testovani a hledani jsem musel uznad ze asi vyrobce te 
puvodni karty nechtel nechat
DLspc> nic nahode a tak ten dulezity pin pro programovani asi odpraskli (na puvodni 
desce nebyl zapojen) aby jejich napln nebyla citelna. Nedokazu v cechach najit 
distributora (jednoho jsem nasel ale
DLspc> prodava jen po stovkach kusu). Asi jsem se ocitl ve slepe ulicce.

Zkuste se kouknout na www.mcu.cz. Kosta, editor tohoto webu, je schopen
dodavat i kusove mnozstvi na objednavku. Navic publikoval hezky
starterkit pro praci s poli.

DLspc> Taky bych asi nedokazal vyrobit plosnak pro takovaj IC.
Da se, na zakazku jej udela dneska kdekdo, vcetne nepajive masky a
potom to chce vice dobreho cinu a trochu sikovnosti (anebo patici)

PEtrP

--- 
Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.645 / Virová báze: 413 - datum vydání: 28.3.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 6. dubna 2004 16:00
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: catacomb 3d

>Pred dvoma d?ami som si v obchode kúpil jedného z predchodcov hry
>Wolfenstein 3D. má cca 300kb a je kompletne v ega grafike (inak
>identické s wolfom a? na to ?e toto je fantasy). dalo by sa to
>prerobi? na sharp? Kto by to dokázal?

Udelat se da (skoro) vsechno (DOOM na ZX Spectru je zalezitost asi 5 let stara, viz 
http://zxm.speccy.cz/scany_zxm/98-01.rar ).
O tom, ze by uz nejaka doomovka pro Sharpa existovala, nic nevim.
Otazka je, kdo se s tim bude delat (chce to spoustu casu) a zda vysledek bude stat za 
to (hru budou hrat NEKTERI sharpisti, sharpistu celkem je na teto planete hrstka - je 
to dostatecna satisfakce autorovi?).
I predelavani ze Spectra (nic noveho na Sharpu) by v pripade DOOMa byl poradny kus 
prace (mne bohate stacilo, ze jsem v nem predelaval diskove operace, a never more).
Jinak ohledne engine doporucuji precist http://hysteria.sk/~mikro/Coding/2/DOOM.TXT .
                                 G+

--- 
Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.645 / Virová báze: 413 - datum vydání: 28.3.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 6. dubna 2004 15:12
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: catacomb 3d

Pred dvoma dňami som si v obchode kúpil jedného z predchodcov hry
Wolfenstein 3D. má cca 300kb a je kompletne v ega grafike (inak
identické s wolfom až na to že toto je fantasy). dalo by sa to
prerobiť na sharp? Kto by to dokázal?

-- 
Surfujete pres VOLNY? Tak proc jeste nejste ve VOLNY klubu?
Nyni exkluzivne pro cleny klubu soutez o skvele ceny.
http://klub.volny.cz

--- 
Jarmark.cz - nejlepsi misto kdyz chcete koupit nebo prodat
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pfoot&url=http://www.jarmark.cz

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.645 / Virová báze: 413 - datum vydání: 28.3.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: pokluda@silesia.cz (sharpemu@pandora.cz) [pokluda@silesia.cz]
Odesláno: 28. ledna 2004 21:49
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Test

Omlouvam se.

PetrP
-- 
Chcete si zazalohovat digitalni fotografie, video, hudbu nebo dokumenty?
Stahnete si zdarma jeden z vypalovacich programu.
http://technet.cz/sw_softnarez/softnarez_0104tyd.html

________ Information from NOD32 ________
Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
http://www.nod32.com

   

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.548 / Virová báze: 341 - datum vydání: 5.12.2003
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 6. dubna 2004 9:31
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: malý bonbónek po přestálé zimě
Přílohy: Bruce_Lee_Sharp_PC.jpg; EGA_monitor-Dan_Dare.jpg; EGA_monitor-Send1.jpg

25.10.2009

Bylo to letos dlouhé, to je fakt, pro samé melouchy  
člověk nenašel čas na odpočinek a zábavu. Tak  
aspoň malé zpestření v podobě fotek. Nyní by už 
neměl být problém připojit libovolný EGA monitor. 
Jak na to? O tom snad někdy příště. 
Není to paráda, když si můžou mí dva synovci 
(o dvacet let mladší) takto hromadně zapařit, jeden 
na originále a druhý na emulátoru? 
Nevyhazujte EGA monitory ani staré grafické 
karty z PC (<=EGA]. Nikdy nevíte, kdy se to bude hodit... 

Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 7. dubna 2004 9:12
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: možnosti sehnání starých typů IC

25.10.2009

Jenom krátce k Petrovu příspěvku - podpora řadiče založeném na I8272 (který se vlastně pořád, ikdyž 
možná v trochu jiné podobě nalézá i v moderních PC) se mi celkem zamlouvá, dokonce vím že základní 
rutiny pro jeho obsluhu již byly na MZ-800 napsány několika lidmi, jenom bych rád upozornil že jeho 
obsluha už rozhodně není tak snadná, jako tomu bylo u řady WD179x a WD279x. 
Jinak jen tak mimochodem - pustil jsem se teď do programování jednočipů řady 8051 a pohrávám si s 
myšlenkou tento jednočip použít pro řízení veškeré logiky na rozšiřující kartě (tzn. např. komunikace s 
HDD, s RTC po sběrnici I2C, rozšíření o RS232, D/A převodník apod.). Co se týče rychlosti tak obavy 
nemám, v dnešní době se už vyrábějí klony 8051 o výkonu až 33 MIPS 
  
>Pred dvoma d?ami som si v obchode kúpil jedného z predchodcov hry 
>Wolfenstein 3D. má cca 300kb a je kompletne v ega grafike (inak 
>identické s wolfom a? na to ?e toto je fantasy). dalo by sa to 
>prerobi? na sharp? Kto by to dokázal? 
- tady by se nejednalo o přepsání z PC ale o vytvoření úplně nové hry a asi by jsi musel někoho pořádně 
finančně zainteresovat, aby se v dnešní době do něčeho podobného pustil :-) 
  
Zdeněk 
  
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, April 07, 2004 8:40 AM 
Subject: možnosti sehnání starých typů IC 
 
 
Před dlouhými měsíci tu zazněl nářek jednoho 
slovenského kolegy, že u nich doma není snadné 
sehnat starší druhy integrovaných obvodů pro 
použití v našich osmibitech. 
Já tvrdím: "jde to, ale dře to"!!! 
Pořád ještě dochází ke generačním obměnám PC 
ve firmách, jdou tací, co provozují účetnictví 
na 386ce a přecházejí na nové stroje až s příchodem 
programů nové koncepce (jsou zvyklí na to své). 
Jedna z fotek ukazuje, co jsem všechno vybral 
z nadílky jedné regionálně zaměřené jihočeské 
počítačové firmy (z Milevska). Měl jsem toho plnou 
krabici od 19" monitoru. Vybrané obvody jsou na extra 
fotce. Ta třetí ukazuje vypreparované exempláře (jen 
namátkové příklady): 

7406 ... klasika do řadiče FDD, 6x invertor 
         s otevřeným kolektorem (do 30V) 
74LS367 ... 6x neinvertují výkonový budič, 
            pro ošetření signálů u řadiče 
            HDD (dle doporučení Zdeňka Adlera), 
            taky se uplatní u RTC mé koncepce 
V53C464 ... jeden z příkladů pamětí 64Kx4bity, 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
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            zastoupí obvod 41416 (rozšíření 
            video RAM), mám už jich snad sto 
            kusů, renesanční Sharpisté, hlaste 
            se na Nostalgia párty, bude-li 
WD37C65 ... je to ekvivalent I8272 v p! ouzdře PLCC44, 
            tento a jemu podobné shromažďuju 
            z důvodu možné Sw podpory v nové mutaci 
            O.S., pokud se toho někdo ujme, obvody 
            WD279x nějak nejsou k mání, další 
            jeho ekvivalenty jsou: 
GM82C765 ... od Goldstaru v pouzdře DIP40 a PLCC44 
Z765 ... od Zilogu v pouzdře DIP40 
D765 ... od NECa v pouzdře DIP40 
DP8473 ... pokročilý od National Semi (DIP48 a PLCC52) 
UM8397/8 ... od UMC v pouzdře DIP48 

Vyhodit to přece můžu vždycky, ovšem sežeňte to 
za deset let (týká se WD37C65 a spol.)!! 

 
Také 30ti pinové moduly SIMM 4MB považuju za cenné 
trofeje, stále si pohrávám s myšlenkou ramdisku 
1, 2, 4, 8, 16MB!!! 
Vycházím z chytře navržené koncepce z konce let 
osmdesátých, za základ byl vzat originální ramdisk 
64KB s dvojí množinou portů: 
F8, F9, FAh ... režim SRAM, sekvenční přístup 
EA, EBh ... režim RD, libovolný přístup 
E9h ... výběr 64Kbajtové stránky RD, běžný software 
        tehdy počítal s kapacitami 256, 512, 1024KB, 
        všech 8bitů portu E9h ale může teoreticky 
        obsáhnout 256 stránek, což je oněch 16MB, 
        např. 4x SIMM 30pin 4MB 

To je ale běh na dlouhou trať... 

A velice nerad bych byl osamělým běžcem. 

 
Petr de Zviqov 

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat  

---  
Jarmark.cz - nejlepší místo když chcete koupit nebo prodat No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 5. února 2004 13:17
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: zimní spánek svádí k lenosti
Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem
Přílohy: 74HCT652.jpg; PCF8583-SRAM64K.jpg; SIMM_4Mx8.jpg

25.10.2009

Skutečně se člověku do ničeho nechce, navíc civilní starosti člověku zabírají čas. 
Přesto to vypadá na pokračování s vývojem Hw, už 
mám k dispozici dva kousky 74HCT652 pro full 
verzi řadiče IDE, PCF8583 pro hodiny RTC, spoustu 
pamětí SRAM xx512 64kB pro statickou verzi ramdisku 
a taky moduly 4MB SIMM 30pin pro full verzi DRAM ramdisku 16MB (v počáteční fázi). 
Všeho do času... 

Petr de Zviqov 

--  
Nokia 6820 - mobil s plnohodnotnou klávesnicí. Čtěte na Mobil.cz! No virus found in this 
incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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