
Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec.j@zoznam.sk]
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25.10.2009

A aky by mal byt sposob komunikacie toho AVR so Z80? Lebo zakladny SHARP nie je velmi 
dobre pre tento ucel vybaveny. 

  
- proč realizovat propojení MCU a CF přes řádově desítky vodičů, datové latche apod. když 
má dnes tuším každá ATMEGA v sobě zabudované SPI rozhraní a kód na obsluhu SD karty 
se všemi FAT systémy visí volně na internetu... 

 
 
---  
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Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) wrote:  

Dne Monday 29 of September 2008 20:39:53 Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz
napsal(a): 
     

Tak tohle funguje cele trochu jinak. Na FDC je mala ROM kvuli tomu, protoze
original Sharp se pouzival WD2791. V CR byly dostupne WD2797 a tato EPROM
delala pouze to, ze konvertovala pomoci staticke tabulky povely 2791, aby
tomu ta 2797 rozumela. 
       

Aha, tak to mě v tom případě můj hardwarový guru a bývalý aktivní sharpista 
mystifikoval. Není možné, že těch řadičů bylo víc a některé měly opravdu ROM 
s programem? 
     

 
Mozne to je, ale bezne ci dokonce zname v zadnem pripade. Nektere radice na sobe mely navic vyvedenou sbernici (myslim, ze typ "Horava"). Ale FDC spolu s ROMdiskem jsem jeste nevidel :

Pamati sa casto zvykli pouzivat ako kvalitnejsia verzia adresnych koderov/dekoderov. Na vstupe 
je adresa a obsah pamatoveho miesta sa pouzije ako kombinacia signalov pre vystup. Pocet 
kombinacii je v pripade pamati neuveritelne velky, a kedze si to clovek moze naprogramovat 
sam, tak nie je obmedzeny prakticky nicim, len rozsahom - na vystupe je obycajne 8 signalov, na 
vstupe podla velkosti pamati. 
 
Nema niekto schemu zapojenia? - mam pocit, ze v tomto pripade by mohlo ist prave o toto. Ja 
som sice originalny radic nevidel, podla toho, co je v ROM by vsak mal byt zalozeny na 
WD2795 a ten je prikazovo kompatibilny s WD2797. 

 
---  
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Ahoj, 
  
taky jsem spíše pro použití SD karet oproti CF - důvodů se najde spousta. Např.: 
  
- proč realizovat propojení MCU a CF přes řádově desítky vodičů, datové latche apod. když má dnes 
tuším každá ATMEGA v sobě zabudované SPI rozhraní a kód na obsluhu SD karty se všemi FAT 
systémy visí volně na internetu... 
- Přijde mi že CF karty z pultů prodejen mizí což se o SD zatím říct nedá 
- Pájení SD konektoru je snadno realizovatelné i radioamatérem-amatérem. Připájet CF konektor už chce 
docela cvik! 
- úspora místa na desce plošného spoje (vodiče od CF karty také zaberou nějaké místo) + zjednodušení 
návrhu desky 
- nejsem si jist zda všechny CF karty podporují hot-swap. U SD konektoru je k tomuto účelu určený 
spínač pro detekci vložené karty 
  
Jinak začít s načítáním MZF je dobrý nápad, představuji si zhruba tak že by karta emulovala ROM kartu 
ze které by provedla boot do zavaděče MZF. Emulace floppy už asi bude pokročilejší záležitostí (myslím 
že hlavně hardwarově), ale neměla by být neřešitelná. Kdyby se tak někomu zdálo, rád ho obdaruji 
veškerou dokumentací, popř. sáhnu do zdrojáků od emulátoru 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Feri (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Monday, September 29, 2008 4:47 PM 
Subject: Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE) 
 
navrhujem ďalšie vlákno, nech sa debata o mnohých aspektoch IDE 
nestráca v jednom subjecte. 
 
je malá šanca, že by som vyťahoval sharpa preto, aby som tam 
"programoval". naozaj, už len preto že sa dá sraviť (povedzme) ICQ klient 
pre sharpa, nepovažujem to za niečo, čomu by človek venoval svoj (žiaľ 
stále viac a viac nedostatkový) čas. podobne - projekt umzixu ma tiež 
nadchol, ale keď si človek povie "a čo potom?", zistí že okrem dobrého 
pocitu nezsotane nič... 
 
aby to nevyznelo moc depresívne: som za IDE. a som za to aby emuloval 
FD mechaniku (lebo kompatibilita) a nie "virtuálny HD" v novom OS. som 
ochotný aj prispieť softvérovo (hardvérovo som ľavý, ale ROM monitor mám 
preskákaný a CPM/NIPOS by som, v rámci možností, rád prelustroval) 
 
 
 
ja osobne som nemal k Sharpíku pripojené nič okrem BT100 - jednoducho 
som ako stredoškolák nemal prachy na rôzne udelátka. v katalógoch BBS 
som ale videl vec, ktorá sa mi v tej dobe veľmi páčila - ROM disk 
inicializovaný nejakými gejmamy, ktorý pomocou SRAM kompatibility 
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natiahol loader a hneď po zapnutí a bez čakania sa dalo niečo zahrať. a to je 
podľa môjho názoru najpopulárnejšie použitie - jednoduchý loader na stovky 
programov, ktoré si tam dám - akceptujem nevýhodu že multi programy 
nespustím. 
USECASE: na CF kartu nahrám MZF programy, a mám jednoduchú možnosť 
ich spustiť ihneď 
 
verím, že ľudia zhýčkaní z FD/RAM/ROM diskov chcú to na čo sú zvyknutí. 
preto by IDE malo podporovať aj virtuálnu FD mechaniku. názory sa rôznia, ale 
finálne slovo za seba je takéto: kompromisom medzi časom a efektom je 
zrejme virtálna FD mechanika pracujúca s obrazmi diskiet. a to tak, aby nebolo 
nutné prepisovať OS - teda emulácia HW na úrovni HW (ten jednočip). nešiel 
by som do písania vlastného OS (aj keď je NIPOS pred dokončením, je niekto 
kto ho má chuť a čas dokončiť?) 
USECASE: na CF kartu nahrám obrazy diskiet, na úrovni dosky (displej sa mi 
zdá už trochu prekomplikovaný, a binárne switche je tak trochu geek stuff) si 
prepnem požadovaný obraz diskety. tu by možno poradili majitelia FD - akú 
majú predstavu o "výmene emulovanej diskety". 
 
Feri. 
 
 
 
p.s.: potešilo ma rozprúdenie diania na Pandore, ale žaiľ práve mám v práci 
neskutočné fofry, tak som sa moc na diskusiu nechytal. sorry. 

 
---  

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 29. září 2008 15:48
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

25.10.2009

navrhujem ďalšie vlákno, nech sa debata o mnohých aspektoch IDE nestráca 
v jednom subjecte. 
 
je malá šanca, že by som vyťahoval sharpa preto, aby som tam 
"programoval". naozaj, už len preto že sa dá sraviť (povedzme) ICQ klient pre 
sharpa, nepovažujem to za niečo, čomu by človek venoval svoj (žiaľ stále viac 
a viac nedostatkový) čas. podobne - projekt umzixu ma tiež nadchol, ale keď 
si človek povie "a čo potom?", zistí že okrem dobrého pocitu nezsotane nič... 
 
aby to nevyznelo moc depresívne: som za IDE. a som za to aby emuloval FD 
mechaniku (lebo kompatibilita) a nie "virtuálny HD" v novom OS. som ochotný 
aj prispieť softvérovo (hardvérovo som ľavý, ale ROM monitor mám 
preskákaný a CPM/NIPOS by som, v rámci možností, rád prelustroval) 
 
 
 
ja osobne som nemal k Sharpíku pripojené nič okrem BT100 - jednoducho 
som ako stredoškolák nemal prachy na rôzne udelátka. v katalógoch BBS 
som ale videl vec, ktorá sa mi v tej dobe veľmi páčila - ROM disk 
inicializovaný nejakými gejmamy, ktorý pomocou SRAM kompatibility natiahol 
loader a hneď po zapnutí a bez čakania sa dalo niečo zahrať. a to je podľa 
môjho názoru najpopulárnejšie použitie - jednoduchý loader na stovky 
programov, ktoré si tam dám - akceptujem nevýhodu že multi programy 
nespustím. 
USECASE: na CF kartu nahrám MZF programy, a mám jednoduchú možnosť 
ich spustiť ihneď 
 
verím, že ľudia zhýčkaní z FD/RAM/ROM diskov chcú to na čo sú zvyknutí. 
preto by IDE malo podporovať aj virtuálnu FD mechaniku. názory sa rôznia, 
ale finálne slovo za seba je takéto: kompromisom medzi časom a efektom je 
zrejme virtálna FD mechanika pracujúca s obrazmi diskiet. a to tak, aby 
nebolo nutné prepisovať OS - teda emulácia HW na úrovni HW (ten jednočip). 
nešiel by som do písania vlastného OS (aj keď je NIPOS pred dokončením, je 
niekto kto ho má chuť a čas dokončiť?) 
USECASE: na CF kartu nahrám obrazy diskiet, na úrovni dosky (displej sa mi 
zdá už trochu prekomplikovaný, a binárne switche je tak trochu geek stuff) si 
prepnem požadovaný obraz diskety. tu by možno poradili majitelia FD - akú 
majú predstavu o "výmene emulovanej diskety". 
 
Feri. 
 
 
 
p.s.: potešilo ma rozprúdenie diania na Pandore, ale žaiľ práve mám v práci 
neskutočné fofry, tak som sa moc na diskusiu nechytal. sorry. 

 
---  
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25.10.2009

Vážení potenciální účastníci setkání. Parkování je možné na Lužánecké ulici, což je ulice podél paruku 
Lužánky první vpravo při jízdě od Moravského náměstí. Avšak lépe je do Lužánecké ulice zajíždět z ulice 
Drobného - viz mapka na e-mailu Pavla Brázdy. Nelze-li zaparkovat na Lužánecké ulici, pak je tu 
ještě možnost zaparkovat odbočením z Lužánecké na třídu kpt. Jaroše. Tato ulice s honosným názvem 
"třída" (zřejmě proto, že je rozdělena pruhem zeleně, je slepá (na konci vás přinutí otočit se do protisměru 
zpět k Lužánecké) a protože je široká a slepá, tak se tu místo k zaparkování vždy najde. 
  
Mimochodem, neměl by někdo zájem o převodník signálu PC (z portu VGA) na TV video (S-video 
nebo RGB-3×CINCH nebo RCA/SCART)? 
Umožňuje souběžné zobrazení na monitoru PC a na obrazovce televizoru v rozlišení 1024×768 (např. při 
promítání fotek nebo videa z PC hostům) nebo nahrávání videa či přepisování DVD z PC na DVD 
rekordér. Napájení konvertoru je přes UBS, obraz na TV lze vystředit vertikálním i horizontálním 
posunem, nastavit 3 velikosti zobrazení, 3 úrovně jasu a 3 stupně ostrosti. Je vhodný zejména pro případ, 
jestliže používaný TV nemá vstup HDMI a grafická karta v PC nemá výstup DVI - tedy jestliže není možné 
přímé propojení PC s TV kabelem DVI-HDMI. Konvertor byl zakoupen u brněnské pobočky firmy KRUP 
Computer 15.4.2008 (tedy je ještě rok a půl v záruce), jeho prodejní cena (vč. DPH) byla 1600 Kč (na 
internetu zjistíte, že podobné konvertory jsou mnohem dražší), a pokud by někdo měl zájem, 
předpokládám cenu 1000 Kč. K prohlédnutí bude ve středu na schůzce Sharp MZ klubu v Lužánkách. 
  
Jára Špaček 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 22. září 2008 14:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Ohledně toho, jestli řešit SD/CF tak či onak ...

25.10.2009

 
Malé doplnění - IDE v PC nekončí! Z hlediska programátorského je přístup 
na ATA registry totožný, liší se jen vnější interfejs, místo 16ti bitů dat 
a několika řídících pinů má SATA dvě diferenciální dvoulinky jako 100Mbit 
ethernet. Realizovat SATA na osmibitech hardwarově půjde asi těžko, 
ale je tu řešení v podobě takovýchto přípravků: 
 
http://www.suntech.cz/produkt/63310/ST-LAB-S-250-konvertor-z-SATA-zarizeni-na-IDE-
pripojeni.htm 
 
Existence IDE16 a klasických řadičů pro WD279x a 8272 se nikterak 
nevylučuje s SD kartou, nepřekáží si. Žij a nech žít, tak bych to asi viděl. 
 
Pokud jde o tu pochybnost ''Xilinx a nahrávání konfigurace po zapnutí'', 
myslel jsem to takto - za jakou dobu od náběhu napájení je schopen 
''práce'' (tj. zajímá mě doba ''prodlevy'')? Kdyby v něm byl např. zaintegrován dekodér adresy pro 
WD279x - ! začne WD pracovat už při 
pokusu o FD boot (proběhne-li test na přítomnost FDD v ROMce)? 
 
Petr de Zviqov 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 14:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Ohledně toho, jestli řešit SD/CF tak či onak ...

25.10.2009

OK, myslím že každý na tohle máme vlastní názor a povíme si možná za pár let, zda nezůstane jen u 
připojeného IDE zařízení a rutiny pro načtení sektoru. Je taky trochu rozdíl psát od nuly obsluhu 
filesystému, patchovat všechny programy apod. v Z80 ASM oproti použití vyššího prog. jazyka v případě 
pomocného MCU a využití knihoven pro obsluhu FAT32 aj. Patlat se s obsluhou FATky přímo na Sharpu 
asi bude chtít jen málokdo - je sice hezké že to Sharp dokáže, ale za jakou cenu? Dle mého tudy cesta 
nevede, HOWGH :o) Marek Šmihla který toto absolvoval (a někam to skutečně dotáhnul) by nám jistě 
shůry mohl vyprávět, co ho to stálo dřiny v NIPOSu ušetřit pár bajtů k obsluze HDD, že to bylo pár let 
mravenčí práce... a ještě k tomu se u NIPOSu nedosáhlo kompatability se všemi aplikacemi.  
  
Jinak bych rozhodně neměl obavu z toho, že inicializace XILINXu bude pomalejší než doba za kterou 
sharp po zapnutí začne zpracovávat floppy boot. 
  
Zdenek 
  
----- Original Message -----  

From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Monday, September 22, 2008 3:24 PM 
Subject: Re: Re: Ohledně toho, jestli řešit SD/CF tak či onak ... 
 
 
Malé doplnění - IDE v PC nekončí! Z hlediska programátorského je přístup 
na ATA registry totožný, liší se jen vnější interfejs, místo 16ti bitů dat 
a několika řídících pinů má SATA dvě diferenciální dvoulinky jako 100Mbit 
ethernet. Realizovat SATA na osmibitech hardwarově půjde asi těžko, 
ale je tu řešení v podobě takovýchto přípravků: 
 
http://www.suntech.cz/produkt/63310/ST-LAB-S-250-konvertor-z-SATA-zarizeni-na-IDE-
pripojeni.htm 
 
Existence IDE16 a klasických řadičů pro WD279x a 8272 se nikterak 
nevylučuje s SD kartou, nepřekáží si. Žij a nech žít, tak bych to asi viděl. 
 
Pokud jde o tu pochybnost ''Xilinx a nahrávání konfigurace po zapnutí'', 
myslel jsem to takto - za jakou dobu od náběhu napájení je schopen 
''práce'' (tj. zajímá mě doba ''prodlevy'')? Kdyby v něm byl např. zaintegrován dekodér adresy 
pro WD279x - ! začne WD pracovat už při 
pokusu o FD boot (proběhne-li test na přítomnost FDD v ROMce)? 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
---  
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Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 13:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ohledně toho, jestli řešit SD/CF tak či onak ...

25.10.2009

Petře, obávám se že podpora IDE už končí i v klasických PC, tak proč když už chceme Sharpa 
mermomocí doplnit o moderní hardware, tak saháme pro dožívající IDE rozhraní. Myslím že dnešním 
trendem (i cenovým) se stávají media na bázi Flash paměti, nejvíce asi frčí SD karty včetně jejich 
zmenšenin (mini, mikro, ...). 
Ono se taky stačí rozhlídnout kolem - na C64, Atari,... na obou těchto osmibitech se stala nejoblíbenější 
periferií právě Floppy. Co myslíš že je teď nejčastější jejich periferií? Nic jiného než jednočip + SD karta 
(příp. + displej) emulující disketovou jednotku (řadič). Chápu, že umulace seriově připojené flopy je 
jednodušší..... 
Jinak kde máš napsáno že je třeba XILINXe po každém zapnutí znovu naprogramovat???? Ty menší 
mají konfiguraci přímo v sobě, větší FPGA (těmi se dá poskládat třeba celý Sharp) ji tuším tahají z externí 
EEPROM. 
  
Zdenek 
  
----- Original Message -----  

From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Monday, September 22, 2008 1:44 PM 
Subject: Ohledně toho, jestli řešit SD/CF tak či onak ... 
 
 
Nezatracujte rozhraní IDE16, hodí se nejen pro pevný disk, ale i pro 
optické mechaniky! A nezapomeňte, že rozhraní CF karty je defacto 
hard disk a implementace IDE16 je technicky jednoduchá. Pravda, 
veškerou komunikaci musí oddřít O.S., ale k tomu on přece slouží ... 
 
Už jsem započal práci na oficiální písemné dokumentaci ke všem historicky 
vyvinutým periferiím, ale jsem momentálně marod, tak se to mírně zdrží ... 
Nic není třeba brát doslova jako dogma, kdo by v mých návodech našel 
inspiraci a chtěl Hw řešení zjednodušit použitím programovatelné logiky, 
jen do toho :-) 
 
Při nesmělém studiu mi akorát vrtá hlavou - neexistuje něco jiného než 
Xilinx? Nelíbí se mi myšlenka ''plnit'' švába konfigurací při každém zapnutí 
PC (hledám výrobce, jehož brouk by se programoval jen jednou, něco 
ve stylu starších obvodů GAL). 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 22. září 2008 13:38
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Ohledně toho, jestli řešit SD/CF tak či onak ...

25.10.2009

 
Tak IDE16 rozhodně zatracovat nebudu, jednak jsem se s tím piplal dost 
dlouho, k jeho realizaci stačí 1x 16652 (na objednávku ho má GES) 
a navíc mám doma asi stovku pevných disků na hraní :-) :-) :-) 
 
Ten externí oddělovač F652 se mi velice osvědčil, je totiž naprosto 
nezničitelný. Při zahořování jsem testoval různé disky a měnil je při 
zapnutém Sharpovi!!! Jen jsem předem odpojoval napájení HDD. 
 
K tomu Xilinxovi - samozřejmě, že větší část z mých návrhů hardwaru lze 
zadrátovat do něj a mám k tomu nějaké dotazy. 
 
Jde to různými způsoby? Co umožňuje vývojové prostředí? 
 
Třeba můj ramdisk 16MB - dá se ''dostat'' do návrhu jako část schematu 
s běžnými TTL obvody? 
IDE16 - tady by se mi víc líbila možnost použití pravdivostních tabulek ... 
A další periferie, např. dekodér adresy pro FDD obého druhu, zde by 
mi vyhovoval popis slovní např. (WD279x): 
 
Y0WD, Y1WD, Y2WD = 1 kromě: 
je-li IORQ=0 a ADR (AD7.. AD0) = D8h,! potom Y0WD = 0 
je-li IORQ=0 a ADR (AD7.. AD0) = D9h, potom Y0WD = 0 
je-li IORQ=0 a ADR (AD7.. AD0) = DAh, potom Y0WD = 0 
je-li IORQ=0 a ADR (AD7.. AD0) = DBh, potom Y0WD = 0 
je-li IORQ=0 a ADR (AD7.. AD0) = DCh, potom Y1WD = 0 
je-li IORQ=0 a ADR (AD7.. AD0) = DDh, potom Y2WD = 0 
 
Syntaxi jsem si vymyslel ;-) 
Pokud by toto vše šlo, není co řešit. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 22. září 2008 12:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Ohledně toho, jestli řešit SD/CF tak či onak ...

25.10.2009

 
Nezatracujte rozhraní IDE16, hodí se nejen pro pevný disk, ale i pro 
optické mechaniky! A nezapomeňte, že rozhraní CF karty je defacto 
hard disk a implementace IDE16 je technicky jednoduchá. Pravda, 
veškerou komunikaci musí oddřít O.S., ale k tomu on přece slouží ... 
 
Už jsem započal práci na oficiální písemné dokumentaci ke všem historicky 
vyvinutým periferiím, ale jsem momentálně marod, tak se to mírně zdrží ... 
Nic není třeba brát doslova jako dogma, kdo by v mých návodech našel 
inspiraci a chtěl Hw řešení zjednodušit použitím programovatelné logiky, 
jen do toho :-) 
 
Při nesmělém studiu mi akorát vrtá hlavou - neexistuje něco jiného než 
Xilinx? Nelíbí se mi myšlenka ''plnit'' švába konfigurací při každém zapnutí 
PC (hledám výrobce, jehož brouk by se programoval jen jednou, něco 
ve stylu starších obvodů GAL). 
 
Petr de Zviqov 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 13:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Ohledně toho, jestli řešit SD/CF tak či onak ...

25.10.2009

Ja bych osobne hard disk klidne zatratil. Proti CDROM hovori opet jiny filesystem - iso9660. CF 
kartu by slo pouzit prave v tom 8-bitovem modu bez dalsich obvodu. To, co tys mel hardwarove 
mezi diskem a Sharpem (74F652 atd.) , je uvnitr CF karty. Ale je jasne, ze NIPOS musi 
podporovat 16-bitove IDE, ty CF karty pojedou vzdy 16-bitove, jen se data multiplexuji na 8 
bitu. Co se tyce Xilinxu, konkretne CPLD XC95xxXL, tak si nepamatuju, ze bych po startu 
musel nahravat jakoukoli konfiguraci. Nepletes si to nahodou se zastaralou radou FPGA 
XC30xx ? Ta potrebovala konfiguracni EPROM. Vasek ------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) Předmět: Ohledně toho, jestli řešit SD/CF tak či onak ... 
Datum: 22.9.2008 13:46:06 --------------------------------------------- Nezatracujte rozhraní IDE16, 
hodí se nejen pro pevný disk, ale i pro optické mechaniky! A nezapomeňte, že rozhraní CF karty 
je defacto hard disk a implementace IDE16 je technicky jednoduchá. Pravda, veškerou 
komunikaci musí oddřít O.S., ale k tomu on přece slouží ... Už jsem započal práci na oficiální 
písemné dokumentaci ke všem historicky vyvinutým periferiím, ale jsem momentálně marod, tak 
se to mírně zdrží ... Nic není třeba brát doslova jako dogma, kdo by v mých návodech našel 
inspiraci a chtěl Hw řešení zjednodušit použitím programovatelné logiky, jen do toho :-) Při 
nesmělém studiu mi akorát vrtá hlavou - neexistuje něco jiného než Xilinx? Nelíbí se mi 
myšlenka ''plnit'' švába konfigurací při každém zapnutí PC (hledám výrobce, jehož brouk by se 
programoval jen jednou, něco ve stylu starších obvodů GAL). Petr de Zviqov ---  

 
---  

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


Brázda Pavel 

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 5. října 2008 13:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

25.10.2009

> Bingo, presne to je ten usecase, ktery jsem mel na mysli. Podpora v 
NIPOSu je pekna, ale tohle je daleko vice pro pritahnuti lidi k tomu, aby 
vytahli Sharpa a zahrali si nejakou hru. 
 
tak tak. nemyslím že som objavil niečo nové, len som sa snažil naformulovať 
to, čo už tu veľakrát padlo. ale mal som pocit, si každý hovorí to svoje a chcel 
som to len zhrnúť... 
 
 
 
> Na tohle je lepsi SD karta - pripojuje se min draty k procesoru (ktery bude 
delat tu FDC emulaci). A aspon budou na sobe nezavisle tato dve zarizeni. 
 
mnou použitý pojem CF môže byť chápaný akokoľvek - CF alebo SD alebi 
minidisk alebo IDE - je mi to jedno (okrem IDE, kde treba napájanie navyše), 
ale hlavne aby som nemusel mať niečo špeciálne v sharpovi - lebo nový OS 
nik nenapíše... pointou bola emulácia v interfejsi aby sa tváril ako FD. pretože 
pri low level čítanie stôp z dátového média nedovoľuje voľne tlačiť na médium 
soft - nemám v úmysle cez nejaký diskedit nastavovať stopy na SD/CF, 
chcem tam proste len skopírovať súbory (MZF/image) 
 
 
 
> PS1: Proc mi UMZE emulator nenabiha ? Dostanu Applet started, ale nic se 
nedeje 
 
predpokladám že ideš cez browser na umze.szm.sk. ak nie a púšťaš lokálne, 
tak nezabudni na 3x ROM v adresári /rom. 
pozri sa do konzoly Javy. mal by si tam mať niečo takéto: 
UMZE beta 6 by Feri (C) 2003, compiled 2003-08-12 
Adding Configuration value ROMLO=rom/mz700a.rom 
Adding Configuration value ROMHI=rom/9z_504m.rom 
Adding Configuration value ROMCG=rom/cgrom.rom 
Adding Configuration value SRAMInitMZF=f.mzf 
Starting mz800... 
Counting bit cache... 
Loading ROMs: 
Opening URL: http://umze.szm.sk/rom/mz700a.rom 
Exception in thread "Thread-7" java.lang.NullPointerException 
at sun.plugin.util.AnimationPanel.createTranslucentImage(Unknown Source) 
at sun.plugin.util.AnimationPanel.createGradientShapeImage(Unknown Source) 
at sun.plugin.util.AnimationPanel.initBackground(Unknown Source) 
at sun.plugin.util.AnimationPanel.preloadResources(Unknown Source) 
at sun.plugin.util.AnimationPanel.doPaint(Unknown Source) 
at sun.plugin.util.AnimationPanel.run(Unknown Source) 
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) 
OK 
Opening URL: http://umze.szm.sk/rom/9z_504m.rom 
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Opening URL: http://umze.szm.sk/rom/cgrom.rom 
OK 
Mapping ports... 
OK 
Loading MZF image: f.mzf 
Opening URL: http://umze.szm.sk/f.mzf 
MZ filename: Flappy 
GDG mode: 8 
 
Ten exception si nevšímaj, niečo s grafikou, ale Flappy nabehne. ak máš 
problém, tipujem že to môže byť so sieťou, že sa nedostane na ROMy 
ak potrebuješ konzultovať troubleshooting, napíš mi na mejl umze (at) szm.sk 
 
 
 
> PS2: Jak to dopadlo s tim fast downloadem (asi dotaz pro vsechny pritomne) ? 
Nejake dalsi pokroky ? 
 
ak myslíš turbo loader, tak momentálne nemám voľné víkendy, aby som sa tomu 
venoval. trochu ma rozladil fakt, že to na reálnom šarpíku nešlo (ale dalo sa to 
čakať) - znamená to že úrovne 1/0 majú rôzny treshold, čo znamená že signál 
sharp nameria inak ako je vo WAVe (alebo v emu). riešenie vidím v napísaní 
špeciálneho loadera, ktorý spustím na reálnom sharpe. keďže si to neviem 
odkrokovať, hodnoty, ktoré prečíta mi zapíše do pamäti. v monitore si to potom 
dumpnem. bude treba potom do loadera alebo do kódu ktorý vyrába wav 
zapracovať kompenzáciu, ktorá prispôobí pomer 1/0 podľa toho ako to spracúva 
ten audio vstup. horšie je, že nap. nastavenie hlasitosti určite bude mať vplyv na 
chybovosť vstupu a bude to treba nejako ofintiť, napríklad pri detekcii pilotu. 
šarpíka nemám na pracovnom stole a jedinú telku kam ho po vytiahnutí zo skrine 
môžem zapojiť mám od ruky (v obývačke), takže vývojový cyklus loader - test - 
loader sa dosť skomplikuje. žiaľ, vidím to tak na Vianoce :-((( 
 
 
Feri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 18. září 2008 7:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Po dlouhé dobi ...

25.10.2009

Ahoj Petre, 
 
jen par poznamek: 
- OpenOffice je zrejme OK, PDF export tam je (podle toho, co jsem kdy exportoval) bez 
problemu 
 
- Eagle rad nemam. Nevim, jak je to ted, ale kdysi se menily specifikace souboru mezi verzemi, 
nefunogvala prenositelnost, proste to Eagle u mne davno prohral. Ted nejakou dobu ( cca 5 let) 
pouzivam Gschem - http://www.geda.seul.org/tools/gschem/ - obcas je to drbani pravou rukou za 
levym uchem, ale defakto nemam zadny problem. 
 
- SMD je (paklize si nekde nechas desky vyrobit) dokonce lepsi, nez skrzdirova (anglicky 
through-hole ;-) ) technologie. Nezdrzujes se vrtanim, nesvinis si doma a celkove s tim neni 
problem. TQFP100 se da s licnou zapajet i pistolovou pajeckou (nekdy priste poslu fotky 
Xilinxe) 
 
- co se tyce Ethernetu, existuje jeden obvod od Microchipu - ENC28J60. Obsahuje MAC a PHY 
vrstvy, staci pripojit trafka a ETH konektor, na druhe strane je SPI. Microchip k tomu ma 
ethernet stack v Cecku 
 
- k univerz! alni karte - nekde mam seznam, co by tam mohlo byt (z hlavy RAMDisk, ROMDisk, 
glue logika pro FDC, IDE rozhrani, prevodnik na SPI), ta potreba pinu je tam daleko vyssi. 
Myslim, ze kdyz napisu cislo 60, nebudu daleko od pravdy. Matne vzpominam, ze do Xilinxu s 
84 vyvody se to neveslo... 
 
Vasek 
 
 
 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 17. září 2008 21:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Po dlouhé době ...
Přílohy: MZ-cpm.pdf

25.10.2009

 
Vážení Šarpisté, 
 
vypadalo to, že jsem se na všechno vykašlal, ale není tomu tak. Neměl jsem 
času nazbyt! Kromě zábavy máme každý i běžné povinnosti - práce, 
domácnost, melouchy :-), někdo živí rodinu a věnuje se jí (není můj případ). 
Fanatici "od Cimbálů" zřejmě berou svůj stroj i na WC a usínají vedle něj, 
což já nedělám ;-). 
 
Na bytefestu jsem měl tu možnost pohovořit hlavně s Romanem Dolejším 
a Václavem Peroutkou a dostal chuť opět něco činit. Hlavně kvůli oběma 
jmenovaným přidám několik příspěvků s odkazy na technická řešení 
mých hardwarových kousků. Jsou to záležitosti mnohokrát prověřené, 
včetně drátových prototypů. Slušelo by k nim vydat oficiální "specifikaci", 
nejlépe v PDF. 
 
Hledám nejšikovnější nástroj pro tento účel. 
 
Vyhoví obyčejný OpenOffice v distribuci Linuxu - Ubuntu, pokud má 
možnost exportu do PDF? Byly by to stránky psané obyčejným 
neproporcionálním písmem (jsem přece pr! aktik - nostalgik), sem tam 
nějaký nadpis a obrázek. Asi jako v Lamačově popisu CP/M, viz 
příloha. 
 
Rovněž by slušelo překreslit schemata z mých ručních čmáranic 
do elektronické podoby (nebo ze starých skenů). Sice je kvůli Lidicím 
vůbec nemám rád, přesto -  
 
Vyhoví Eagle (je k dispozici linuxová verze)? 
 
Všechny mé návrhy jsou co nejjednodušší z hlediska dostupných 
součástek. Pokud by nebyly v provedení SMD (což vylučuje amatérskou 
výrobu - většinou), hardware by se na jedinou desku nevešel. 
Koncepci jedné desky "vše v jednom" (FDD WD279x/Intel, SRAM/RD, 
2xIDE16, SIO, RTC, I2C, SD-SPI jsem už zavrhl, nechtělo se mi řezat 
plasty nad zdrojem. Takže desky dvě, to významnější dolů, zbytek nahoru. 
 
Jako I/O dekodér (a "mikrořadič") mívám v návrzích vhodně uspořádané 
klasické TTL obvody, případně paměť EPROM. Řešení 
s programovatelnou logikou je elegantnější, ale nemám know how 
ani vhodný zdroj učiva.! Hledám dobrovolníka, který by byl na základě 
dodaných tabulek (hlavně IDE16), popřípadě slovního popisu schopen 
vytvořit návrh obvodu, který by toto řešil. Podle toho mála, co jsem 
nastudoval, bych nejraději obyčejné GALy, pak Alteru a nakonec Xilinx. 
 
Troufl by si na to někdo? 
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Pokud by byla v programovatelné logice zadrátována i větší část ramdisku 
16MB, asi by to chtělo něco většího, jinak mi vychází potřeba obvodu 
s počtem pinů 12 vstupních, 19 výstupních (minimálně). Ideální by byl 
v pouzdře PLCC44, nejvýše PLCC52 (existují pro ně patice). Větší 
obvody PQFP80, 100 bych si netroufal pájet ručně. 
 
Takovýto obvod by řídil desku do dolního slotu s: 
 
-řadičem FDD 279x 
-adaptérem IDE16 
-RTC PCF8583 (+ univerzální I2C) 
-klasický ramdisk 64kB se stránkovacím registrem do max.  
kapacity 16MB (dle vloženého SIMMu vlastního návrhu) 
 
Horní slot jsem chtěl mít vždycky volný (mám programátor EP! ROM, 
dnes bychom řekli flashek), proto mám zbytek mého megalomanského 
projektu řešen jako desku do horního slotu: 
 
-druhý adaptér IDE16 
-SIO 
-řadič SPI (slot pro SD kartu) 
-řadič FDD Intel 8272 based 
(WD37C65, UM8388, DP8473) 
-adaptér ethernet 
 
To poslední je ale zbožné přání, neboť kde dnes vzít obvody pro sběrnici 
ISA jako byl Realtek 8019 nebo některé 3COMy, navíc s popisem ... 
Potřebná pgm. logika by měla mít minimálně 12 pinů vstupních a 13 
výstupních. 
 
To je prozatím vše, uvítám jakékoli náměty. 

Petr Žydek 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 17. září 2008 22:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Ještě k turboloaderu a konvertoru MZF

25.10.2009

 
Bádání Feriho je záslužný počin :-). Rozšíření funkcí Zdeňkovy utilitky  
konvertor MZF -> WAV bych uvítal ještě raději. Přece jen vidět natahování 
vícedílné hry s obrázkem a charakteristickým pískáním, to je sqjelé, či ne? 
 
Mám takto pro pokusné účely vytvořené audio CD těmito programy: 
Turbo Copy 
Driller Man 
Flappy 
Moty 
Wooky 
 
Jedná se o jedny z nejdelších her pro Sharpa (co do délky programu), 
Wooky jsem si už dávno upravil do jednosouborové verze (kvůli spouštění 
z CP/M diskety přes "CM R JMENOHRY.MZF"). 
 
Líbilo by se mi, kdyby konvertor uměl: 
 
-převod do WAVu 1:1, 2:1 ... 6:1 (myšleno - 1:1 je standardních 1200b/s) 
-volitelně s loaderem z Turbo Copy 
 
Dál bych uvítal, kdyby (volitelně) mohl být loader uložen výše než 
od výchozích D400h (a i přeadresován obsah, samozřejmě). Můj 
jednosouborový Wooky je totiž dlouhý C500h a pokud jsem ho 
krkolomnými metodami dostal na kazetu s l! oaderem, divil jsem se, 
proč mi na konci načítání hry tuhne počítač. Tenkrát jsem to řešil 
modifikací loaderu programem Intercopy, který ho načte jako samostatný 
prográmek a pak za něj (na kazetě) lepil zrychlené Wooky (jen tělo 
programu). 
 
Byla by to pohádka - mít na jednom audio CD kopici jednosouborových 
her a k tomu řadu dalších vícesouborových (Barbarian, Knight Lore atd.). 
Tyto by samozřejmě byly zaznamenané jako 1:1 s (bez) loaderem(u), dle 
požadavku hry a zbylé soubory by byly max. 3:1 (jejich vlastní zavaděče 
s vyšší rychlostí nepočítají). Ale i tak - rychlost sqjelá, spolehlivost 100%ní 
a dojem perfekní! Za to bych se moc přimlouval. 
 
Petr de Zviqov 
 
 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 18. srpna 2008 6:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu

25.10.2009

Tento prispevek mi jeste pripomina, ze alespon moje PRT-80 nemela zabudovanou diakritiku. Ve FETu 
se to myslim resilo tak, ze se misto ni ob radek vys tiskla carka. Bylo to ale dost nouzove reseni ktere 
vypadalo nehezky... 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Saturday, August 16, 2008 7:10 PM 
Subject: Re: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu 
 
Zdravim,  
  
no prece umel tisknout [ TEXTY :-)) ] s diakritikou ze CP/M. Tusim Kamenici nebo KOI8. 
Mimochodem Bohous Darbujan patril ve sve dobe mezi takove spicky na poli Sharpa, jako 
dnesni spicky na sharpemu@pandora.cz, a tam je nekolik fakt dobrych kluku. 
  
Josef Puta 
 
----- Původní zpráva ----- 
Odesílatel: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)  
Datum: Pátek 15. srpna 2008, 14:15 
Předmět: Re: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
 
>  
> Zdravicko, 
>  
> > tistaku ze zakl. desky Sharpa. Na Star LC10 mam i nejaky  
> dobry program od 
> > Bohouse Darbujana, ten ji mel k Sharpu pripojenou. 
> >  
>  
> A co umi ten dobry program ? 
>  
> VP 
>  
> --- 
>  

 
---  

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 27. srpna 2008 10:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: skusal niekto turbo z kazetaku?
Přílohy: turbobasic.zip; turbotc.zip; wooky.zip

25.10.2009

prosím, stále čakám na odozvu niekoho z vás, či turbo nahrávky idú prečítať z CMT alebo externého 
magneťáku... 
 
dík! 
 
Feri 
 
p.s.: posielam ešte raz wav súbory... Wooky je patchntý aby sa turbom nahral aj druhý diel 
(See attached file: turbobasic.zip)(See attached file: turbotc.zip)(See attached file: wooky.zip) 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 16. srpna 2008 18:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu

25.10.2009

Zdravim,  
  
no prece umel tisknout [ TEXTY :-)) ] s diakritikou ze CP/M. Tusim Kamenici nebo KOI8. 
Mimochodem Bohous Darbujan patril ve sve dobe mezi takove spicky na poli Sharpa, jako 
dnesni spicky na sharpemu@pandora.cz, a tam je nekolik fakt dobrych kluku. 
  
Josef Puta 
 
----- Původní zpráva ----- 
Odesílatel: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)  
Datum: Pátek 15. srpna 2008, 14:15 
Předmět: Re: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
 
>  
> Zdravicko, 
>  
> > tistaku ze zakl. desky Sharpa. Na Star LC10 mam i nejaky  
> dobry program od 
> > Bohouse Darbujana, ten ji mel k Sharpu pripojenou. 
> >  
>  
> A co umi ten dobry program ? 
>  
> VP 
>  
> --- 
>  

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 16. srpna 2008 18:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Datacop PRT-80

25.10.2009

Zdravim 
  
bohuzel, tentokrat nesouhlasim. V dobe, kdy se zde objevily prvni Sharpy, nad nimi "zaruceni 
odbornici" mavali rukou a tvrdili, ze jsou NEKOMPATIBILNI. Sami meli nejake archaicke PC 
vetsinou bez HD, tehdy se nazyval Winchester :-)) 
  
Jde o to, ze prave Vy, na pandore, umite dnes Sharpa pripojid od HD, CD az k SD. To ja 
neumim, ale s temi tiskarnami si proste hraju. Proto ten muj archaicky DATACOP nepatri do 
sberny. Je to totiz stejne tvrzeni, jako  za  "Stare pendlovky patri do sberny, protoze dnes mame 
etalony daleko presnejsiho casu nez kyvadlo"  :-))) 
  
Spoydravem 
Josef Puta 
 
----- Původní zpráva ----- 
Odesílatel: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
Datum: Pátek 15. srpna 2008, 15:17 
Předmět: Re: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
 
>  
> Tiskarnu Datacop (tusim ze se jedna o PRT-80) jsem kdysi davno  
> mel a na zapojeni jsem prichazel zkusmo - datove vodice se daly  
> lehce vysledovat na te redukci ktera se k tiskarne dodavala,  
> bohuzel uz si ale nevzpomenu. Mohu dat ale dobre doporuceni -  
> venovat ji do ekodvora a byt rad za tu 24-jehlovou EPSONku. S  
> PRTkou jsem se docela natrapil, kompatabilita s EPSONem nebyla  
> stoprocentni (napr. nesedelo radkovani, takze treba obrazky se  
> tiskly roztazene na stranu s bilymi pruhy). Jako spravny  
> socialisticky stroj se dala lehce prepnout na azbuku, ale to asi  
> dnes nikdo neoceni.... :o) 
>  
> ! Zdenek 
>  
>  
>  
> ----- Original Message -----  
> From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
> Sent: Friday, August 15, 2008 1:30 PM 
> Subject: Re: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu 
>  
>  
>  
> Zdravim vsechny Sharpisty, 
>  
> Vlastnim jednu "redukci" , kterou natisknete do Sharpa a norm.  
> LPT kabel vedete k tiskarne, v mem pripade je to EPSON LQ 24  
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> jehel. Redukci jsem kdysi koupil tusim od firmy, co delala do  
> her a jinzch programu pro sharpa. Pozor, redukce nema  
> stabilizacni sroubky, na ktere upozornuje manual. Hrozi tedy az  
> ulomeni tistaku ze zakl. desky Sharpa. Na Star LC10 mam i  
> nejaky dobry program od Bohouse Darbujana, ten ji mel k Sharpu  
> pripojenou. 
> Nabizim to zdarma. 
>  
> Mohl by mi někdo poradit jak připojit tiskárnu DATACOP , kdysi  
> se vyrabela v M! adarsku, ale ma jinak zapojenou 25 maminu.  
> /Centronics 25 dutinek/. Je stara, ale muj kus je nedavno  
> vybalen z originalniho baleni. 
>  
> S pozdravem  
> Josef Puta 
>  
> ----- Původní zpráva ----- 
> Odesílatel: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)  
> Datum: Pátek 15. srpna 2008, 12:32 
> Předmět: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu 
> Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
>  
> >  
> > To je zajimavy napad, LC-20ku mam taky doma :-) 
>  
>  
> ---  
>  
>  
> --- 
>  

 
---  

25.10.2009

mailto:(sharpemu@pandora.cz)


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 15. srpna 2008 14:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu

25.10.2009

Tiskarnu Datacop (tusim ze se jedna o PRT-80) jsem kdysi davno mel a na zapojeni jsem prichazel 
zkusmo - datove vodice se daly lehce vysledovat na te redukci ktera se k tiskarne dodavala, bohuzel uz si 
ale nevzpomenu. Mohu dat ale dobre doporuceni - venovat ji do ekodvora a byt rad za tu 24-jehlovou 
EPSONku. S PRTkou jsem se docela natrapil, kompatabilita s EPSONem nebyla stoprocentni (napr. 
nesedelo radkovani, takze treba obrazky se tiskly roztazene na stranu s bilymi pruhy). Jako spravny 
socialisticky stroj se dala lehce prepnout na azbuku, ale to asi dnes nikdo neoceni.... :o) 
  
Zdenek 
  
  
  

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Friday, August 15, 2008 1:30 PM 
Subject: Re: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu 
 
Zdravim vsechny Sharpisty, 
  
Vlastnim jednu "redukci" , kterou natisknete do Sharpa a norm. LPT kabel vedete k tiskarne, v 
mem pripade je to EPSON LQ 24 jehel.  Redukci jsem kdysi koupil tusim od firmy, co delala 
do her a jinzch programu pro sharpa. Pozor, redukce nema stabilizacni sroubky, na ktere 
upozornuje manual. Hrozi tedy az ulomeni tistaku ze zakl. desky Sharpa.  Na Star LC10 mam i 
nejaky dobry program od Bohouse Darbujana, ten ji mel k Sharpu pripojenou. 
  
Nabizim to zdarma. 
  
Mohl by mi někdo poradit jak připojit tiskárnu DATACOP , kdysi se vyrabela v Madarsku, ale 
ma jinak zapojenou 25 maminu. /Centronics 25 dutinek/. Je stara, ale muj kus je nedavno 
vybalen z originalniho baleni. 
  
S pozdravem  
Josef Puta 
 
----- Původní zpráva ----- 
Odesílatel: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)  
Datum: Pátek 15. srpna 2008, 12:32 
Předmět: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
 
>  
> To je zajimavy napad, LC-20ku mam taky doma :-) 

 
---  

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 16. srpna 2008 17:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Datacop PRT-80

25.10.2009

Zdravim 
  
bohuzel, tentokrat nesouhlasim. V dobe, kdy se zde objevily prvni Sharpy, nad nimi "zaruceni 
odbornici" mavali rukou a tvrdili, ze jsou NEKOMPATIBILNI. Sami meli nejake archaicke PC 
vetsinou bez HD, tehdy se nazyval Winchester :-)) 
  
Jde o to, ze prave Vy, na pandore, umite dnes Sharpa pripojid od HD, CD az k SD. To ja 
neumim, ale s temi tiskarnami si proste hraju. Proto ten muj archaicky DATACOP nepatri do 
sberny. Je to totiz stejne tvrzeni, jako  za  "Stare pendlovky patri do sberny, protoze dnes mame 
etalony daleko presnejsiho casu nez kyvadlo"  :-))) 
  
Spoydravem 
Josef Puta 
 
----- Původní zpráva ----- 
Odesílatel: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
Datum: Pátek 15. srpna 2008, 15:17 
Předmět: Re: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
 
>  
> Tiskarnu Datacop (tusim ze se jedna o PRT-80) jsem kdysi davno  
> mel a na zapojeni jsem prichazel zkusmo - datove vodice se daly  
> lehce vysledovat na te redukci ktera se k tiskarne dodavala,  
> bohuzel uz si ale nevzpomenu. Mohu dat ale dobre doporuceni -  
> venovat ji do ekodvora a byt rad za tu 24-jehlovou EPSONku. S  
> PRTkou jsem se docela natrapil, kompatabilita s EPSONem nebyla  
> stoprocentni (napr. nesedelo radkovani, takze treba obrazky se  
> tiskly roztazene na stranu s bilymi pruhy). Jako spravny  
> socialisticky stroj se dala lehce prepnout na azbuku, ale to asi  
> dnes nikdo neoceni.... :o) 
>  
> ! Zdenek 
>  
>  
>  
> ----- Original Message -----  
> From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
> Sent: Friday, August 15, 2008 1:30 PM 
> Subject: Re: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu 
>  
>  
>  
> Zdravim vsechny Sharpisty, 
>  
> Vlastnim jednu "redukci" , kterou natisknete do Sharpa a norm.  
> LPT kabel vedete k tiskarne, v mem pripade je to EPSON LQ 24  
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> jehel. Redukci jsem kdysi koupil tusim od firmy, co delala do  
> her a jinzch programu pro sharpa. Pozor, redukce nema  
> stabilizacni sroubky, na ktere upozornuje manual. Hrozi tedy az  
> ulomeni tistaku ze zakl. desky Sharpa. Na Star LC10 mam i  
> nejaky dobry program od Bohouse Darbujana, ten ji mel k Sharpu  
> pripojenou. 
> Nabizim to zdarma. 
>  
> Mohl by mi někdo poradit jak připojit tiskárnu DATACOP , kdysi  
> se vyrabela v M! adarsku, ale ma jinak zapojenou 25 maminu.  
> /Centronics 25 dutinek/. Je stara, ale muj kus je nedavno  
> vybalen z originalniho baleni. 
>  
> S pozdravem  
> Josef Puta 
>  
> ----- Původní zpráva ----- 
> Odesílatel: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)  
> Datum: Pátek 15. srpna 2008, 12:32 
> Předmět: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu 
> Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
>  
> >  
> > To je zajimavy napad, LC-20ku mam taky doma :-) 
>  
>  
> ---  
>  
>  
> --- 
>  

 
---  

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 22. září 2008 12:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: MZ-700 ???

25.10.2009

 
Obsluha floppy i HDD se děje skrze služby CP/M. V případě HDD jde 
o systém NIPOS, který ovšem Marek Šmihla nedokončil ... 
 
K používání stardardních diskových systémů se přikláním i proto, že do 
nich lze ''dodělat'' i další zde zmiňované diskové periferie jako SD atd. 
Je to mnohem univerzálnější, než speciální řešení těchto komponent 
přes jednoúčelový řadič s MCU (myslím tedy) ... 
 
Petr de Zviqov 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 15. srpna 2008 12:30
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu

25.10.2009

Zdravim vsechny Sharpisty, 
  
Vlastnim jednu "redukci" , kterou natisknete do Sharpa a norm. LPT kabel vedete k tiskarne, v 
mem pripade je to EPSON LQ 24 jehel.  Redukci jsem kdysi koupil tusim od firmy, co delala do 
her a jinzch programu pro sharpa. Pozor, redukce nema stabilizacni sroubky, na ktere upozornuje 
manual. Hrozi tedy az ulomeni tistaku ze zakl. desky Sharpa.  Na Star LC10 mam i nejaky dobry 
program od Bohouse Darbujana, ten ji mel k Sharpu pripojenou. 
  
Nabizim to zdarma. 
  
Mohl by mi někdo poradit jak připojit tiskárnu DATACOP , kdysi se vyrabela v Madarsku, ale 
ma jinak zapojenou 25 maminu. /Centronics 25 dutinek/. Je stara, ale muj kus je nedavno 
vybalen z originalniho baleni. 
  
S pozdravem  
Josef Puta 
 
----- Původní zpráva ----- 
Odesílatel: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)  
Datum: Pátek 15. srpna 2008, 12:32 
Předmět: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
 
>  
> To je zajimavy napad, LC-20ku mam taky doma :-) 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 9. července 2008 23:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: TURBO LOADER 1.0 (beta) - 800ster - UZ BEZI AJ BASIC!!!!
Přílohy: turbobasic.zip

25.10.2009

tadá a jupí! 
 
vďaka skvelému emulátoru od Zdenka som odkrokoval a našiel príčinu problému - 
používal som zrkadlové registre a tie používal aj horný ROM (dolný nie) - takže stačilo 
prepísať veci na push/pop a už funguje aj basic. 
wooky ale nepôjde - nahratie prvej časti premapuje dolnú RAM späť na ROM, takže 
očakáva program v normálnom zápise. možno by pomohol patchnutý wooky loader, 
ktorý by RAMku dole nechal... 
 
priemerná pesimistická rýchlosť (teda čisté dáta 42kb deleno 43 sekúnd) je 7810 bit/s. 
tiež nie zlé... už len aby to šlapalo aj v reáli. 
 
enjoy! 
 
Feri 
 
(See attached file: turbobasic.zip) 
 
 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 10. července 2008 7:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: TURBO LOADER 1.0 (beta) - 800ster

25.10.2009

Jeste jsi se ptal na to co zavolat z monitoru na load programu -  
  
  
- call 04D8 - nahrani hlavicky 
- call 04F8 - nahrani tela 
  
(pisu z hlavy, doufam ze nekecam) 
  
Zdenek 
  
  

----- Original Message -----  
From: Feri (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, July 09, 2008 11:07 PM 
Subject: TURBO LOADER 1.0 (beta) - 800ster 
 
tadá! 
 
 
tak sa mi konečne podarilo niečo nahrať - ale ztaiaľ len v emulátore, preto veľmi 
prosím majiteľov šarpíkov aby prehnali cez kazety/audiokáble dole priloženú 
nahrávku. je to turbocopy... 
 
trochu teórie: 
- prvý som spravil univerzálny loader, ktorý by mal nahrať aj viacdielne programy, 
zatiaľ sa mi ale nepodarilo rozbehať povedzme wooky - je tam asi zlý entrypoint do 
ROM ($E945), ak mi niekto v tomto poradíte, budem rád. 
- loader sa nahráva pod VRAM na $CF00, tam sa neprepíše ani pri nahrávaní bejziku 
- ALE samotný bejzik sa nahrať nedá -zatiaľ neviem prečo, ale po nahratí zatuhne. 
chcecksum sedí, inak by hodil chybu. 
- loader patchuje rutinu pre nahratie BYTE - tzn. zavádzací signál je v klasickej 
rýchlosti (ale potom to príde, ten fukot...) :-) 
- byte je kódovaný do dvoch vĺn - každá vlna kóduje štvoricu bitov (dva hore, dva 
dole), za čím nasleduje vyrovnávacia vlna s pauzou (aby mal čas zbehnúť kód 
monitora pre nahratie ďalšieho byte). je tam rezerva aj na prípadné negovanie bajtu, 
to v prípade že počet jednotiek je veľký (povedzme $FF sa zakóduje ako $00 a na 
konci sa pošle bit, že sa má negovať - to ale zatiaľ nie je implementované, navyše 
štatisticky sa jedná o úsporu len cca 6%) 
- dĺžka vĺn je na úrovni dvoch samplov na bit - čo môže spôsobovať problémy. preto 
potrebujem vedieť či to vôbec ide v reále... 
- loader má cca 192 bajtov, do hlavičky sa už nevôjde :-( 
- kódovanie na tri bity (efektívnejší) pripravujem, dajte mi zatiaľ vedieť ako to fičí pri 
tejto rýchlosti. že či to stiahnuť na 3 sample na bit... 
 
trocha štatistiky: 
- celé audio má cca 21 sekúnd. turbocopy má 7 296 bajtov = 2730 kbit/s - teda 
pesimisticky (s tichom naokolo a medzi blokmi, loader + hlavičky a tak) je to nič moc 
- čisté telo programu TC má menej ako 5 sekúnd. to je optimisticky cca 11468 bit/s. 
slušné, na prvý pokus... 
 
soft na generovanie nahrávky je v Jave, spúšťa sa cez commandline a má takýto help: 
============================================================================
Use: RunMe [switches] [filename.wav] [[switches] [filename.mzf]]* 
 
Switches (global, may be anywhere in commandline): 
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-48 samplerate 48 kHz (default is 44,1 kHz) 
-p inverted polarity 
 
-wn waveform normal square (default) 
-wsin waveform sine (good for mp3, bad for high speeds) 
-wsqr waveform sqrt sine (good for mp3, recommended for high s 
peeds) 
 
Switches (applied to following MZ source): 
-fn format: normal CMT mode 
-f2 format: fast 2x (no loader) 
-f3 format: fast 3x (no loader) 
-ft2 format: TurboCopy 2x 
-ft3 format: TurboCopy 3x 
-fi2 format: InterCopy 
-fb1 format: 800ster (booster) 
 
Example: 
 
RunMe -wsqr flappy.mzf 
writes flappy.mzf to flappy.mzf.wav using square root sine wave 
in normal speed 
 
RunMe -fb1 tape.wav flappy.mzf basic1z016.mzf 
writes tape.wav with flappy and basic in boost format (loader ad 
ded automaticaly for every file) 
 
============================================================================== 
znamená to asi toľko, že do jedného wavu zapíše postupne všetky MZF súbory a prepínač pred 
názvom MZF prepína mód, v akom sa nahrá. simple. 
 
 
prosím o reakcie a hlavne radu, čo z monitoru zavolať na load programu, rutiny $0111 ani $E945 
nefungujú na väčšie programy... 
 
Feri. 
 
(See attached file: turbotc.zip) 

 
---  

 
---  

25.10.2009



Brázda Pavel 

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 3. července 2008 12:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:novy turbo loader - prosim reakciu

25.10.2009

mam strasne fukoty v praci, uz som tyzden na tom nerobil, ale dost som pokrocil 
 
minuly tyzden sa mi podarilo spravit si zaklad loadera do hlavicky, ale zatial som len cez 
emulator otestoval dlzky vln... pradepodobne sa cely loader do hlavicky nezmesti, uvidime... 
cez minuly vikend som zacal pracovat na Java programe na generovanie WAViek, aby som mal 
na com loader testovat. no a od pondelka mi praca nedovoli pokracovat, mozno cez vikend. 
 
zatial je stav taky, ze loader (pracovny nazov je zatial Turbo800 alebo 800ster - to ako booster) 
preklopy ROM do RAM a spravi patch. doterajsie loadery patchovali len casovu konstantu 
zaznamu, pripadne zmenu borderu pri cakani na nabeznu hranu, ja som sa rozhodol ist cestou 
patchu rutiny na nahratie jedneho byte. to znamena, ze vsetok zvuk zostava normalny (teda 
uvodny pilot a cvrliky pred hlavickou a body), ale samotna hlavicka aj body (samozrejme, 
programu nasledujuceho PO loaderi) sa nahra s vyssou frekvenciou. to by malo byt 
bezproblemove pre viacdielne programy, ale len za predpokladu ze nepreklopia RAM 0-$1000 
spat na ROM... 
 
v pohode dokazem zmerat aj trojnasobok zakladnej rychlosti (sirka vlny je na 10 iteracii, co dava 
dostatocnu presnost), takze pri uspore 2-4 nasobku rychlosti po zmene formatu zapisu pocitam s 
tak 6-12 nasobkom rychlosti, necham sa prekvapit, co bude spolahlivo ficat - zatial totiz testujem 
len na emulatore (za co velmi vdacim Zdenkovi, je to uzasna vec), som zvedavy co spravi realny 
sharpik... 
 
drzte palce... 
 
p.s.: zatial sa mi moc ludi neozvalo s odpovedami na minule otazky, fakt by mi to pomohlo. a 
posielam este dalsie: ma niekto napad na vystizne pomenovanie tohto noveho turba? mam 
publikovat zdrojaky na web (sourceforge, code.google)? chce niekto pomoct (zisiel by sa mi 
niekto zbehnuty v ASM Z80 na review/optimalizaciu kodu)? 
 
Feri 
 
"Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz> wrote on 
03.07.2008 10:25:27: 
 
> [image removed]  
>  
> Re:novy turbo loader - prosim reakciu 
>  
> Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)  
>  
> to: 
>  
> Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
>  
> 03.07.2008 10:54 
>  
> Please respond to "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory""  
> <sharpemu@pandora.cz> 
>  
>  
> Ahoj Feri, 
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>  
> tak co, dohrabal ses nekam skrz ty turbo funkce ? Ac na to ted nemam 
> vubec cas, celkem by mne to zajimalo... 
>  
> Vasek 
>  
> --- 
>  

 
---  

25.10.2009



Brázda Pavel 

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 9. července 2008 22:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: TURBO LOADER 1.0 (beta) - 800ster
Přílohy: turbotc.zip

25.10.2009

tadá! 
 
 
tak sa mi konečne podarilo niečo nahrať - ale ztaiaľ len v emulátore, preto veľmi prosím 
majiteľov šarpíkov aby prehnali cez kazety/audiokáble dole priloženú nahrávku. je to 
turbocopy... 
 
trochu teórie: 
- prvý som spravil univerzálny loader, ktorý by mal nahrať aj viacdielne programy, zatiaľ 
sa mi ale nepodarilo rozbehať povedzme wooky - je tam asi zlý entrypoint do ROM 
($E945), ak mi niekto v tomto poradíte, budem rád. 
- loader sa nahráva pod VRAM na $CF00, tam sa neprepíše ani pri nahrávaní bejziku - 
ALE samotný bejzik sa nahrať nedá -zatiaľ neviem prečo, ale po nahratí zatuhne. 
chcecksum sedí, inak by hodil chybu. 
- loader patchuje rutinu pre nahratie BYTE - tzn. zavádzací signál je v klasickej rýchlosti 
(ale potom to príde, ten fukot...) :-) 
- byte je kódovaný do dvoch vĺn - každá vlna kóduje štvoricu bitov (dva hore, dva dole), 
za čím nasleduje vyrovnávacia vlna s pauzou (aby mal čas zbehnúť kód monitora pre 
nahratie ďalšieho byte). je tam rezerva aj na prípadné negovanie bajtu, to v prípade že 
počet jednotiek je veľký (povedzme $FF sa zakóduje ako $00 a na konci sa pošle bit, že 
sa má negovať - to ale zatiaľ nie je implementované, navyše štatisticky sa jedná o 
úsporu len cca 6%) 
- dĺžka vĺn je na úrovni dvoch samplov na bit - čo môže spôsobovať problémy. preto 
potrebujem vedieť či to vôbec ide v reále... 
- loader má cca 192 bajtov, do hlavičky sa už nevôjde :-( 
- kódovanie na tri bity (efektívnejší) pripravujem, dajte mi zatiaľ vedieť ako to fičí pri tejto 
rýchlosti. že či to stiahnuť na 3 sample na bit... 
 
trocha štatistiky: 
- celé audio má cca 21 sekúnd. turbocopy má 7 296 bajtov = 2730 kbit/s - teda 
pesimisticky (s tichom naokolo a medzi blokmi, loader + hlavičky a tak) je to nič moc 
- čisté telo programu TC má menej ako 5 sekúnd. to je optimisticky cca 11468 bit/s. 
slušné, na prvý pokus... 
 
soft na generovanie nahrávky je v Jave, spúšťa sa cez commandline a má takýto help: 
============================================================================
Use: RunMe [switches] [filename.wav] [[switches] [filename.mzf]]* 
 
Switches (global, may be anywhere in commandline): 
-48 samplerate 48 kHz (default is 44,1 kHz) 
-p inverted polarity 
 
-wn waveform normal square (default) 
-wsin waveform sine (good for mp3, bad for high speeds) 
-wsqr waveform sqrt sine (good for mp3, recommended for high s 
peeds) 
 
Switches (applied to following MZ source): 
-fn format: normal CMT mode 
-f2 format: fast 2x (no loader) 
-f3 format: fast 3x (no loader) 
-ft2 format: TurboCopy 2x 
-ft3 format: TurboCopy 3x 
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-fi2 format: InterCopy 
-fb1 format: 800ster (booster) 
 
Example: 
 
RunMe -wsqr flappy.mzf 
writes flappy.mzf to flappy.mzf.wav using square root sine wave 
in normal speed 
 
RunMe -fb1 tape.wav flappy.mzf basic1z016.mzf 
writes tape.wav with flappy and basic in boost format (loader ad 
ded automaticaly for every file) 
 
============================================================================== 
znamená to asi toľko, že do jedného wavu zapíše postupne všetky MZF súbory a prepínač pred 
názvom MZF prepína mód, v akom sa nahrá. simple. 
 
 
prosím o reakcie a hlavne radu, čo z monitoru zavolať na load programu, rutiny $0111 ani $E945 
nefungujú na väčšie programy... 
 
Feri. 
 
(See attached file: turbotc.zip) 

 
---  

25.10.2009



Brázda Pavel 

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 23. června 2008 16:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: =?iso-8859-2?Q?nov=FD turbo loader - pros=EDm reakciu?=

25.10.2009

takže, ľudia čo tu upozornili na spektristov s ich rýchlym nahrávaním ma 
vyburcovali ku klasickému "a čo my sme horší?" a tak som sa rozhodol spraviť 
nejaké to turbo ktoré by bolo aspoň zčasti tak rýchle ako to vybájnené 
spektrácke... 
 
1) nemám v úmysle loviť baudy - ich 5 miestne cifry s rýchlosťou ma nechávajú 
chladným, podľa mňa je podstatná životaschopnosť a jednoduchosť (vždy tvrdím, 
že v jednoduchosti je genialita) 
 
2) mojim cieľom je aspoň niekoľkonásobne pokoriť doterajšiuu "magickú hranicu" 
trojnásobnej rýchlosti (tzn. pre začiatok budem spokojný s tak 6-10 násobkom 
základnej rýchlosti) 
 
3) zatiaľ ma to baví, výsledky nesľubujem, ale je to zatiaľ na dobrej ceste. 
 
 
KONCEPCIA: 
inšpiroval som sa spektráckymi loadermi a mám návrh, ako získať rýchlosť: 
doterajšie loadery (ako už bolo napísané v mojom minulom príspevku) 
zachovávajú sharpovský logický formát zápisu (každý bit kódovaný ako nábežná 
hrana, dlhší alebo kratší peak, rovnako dlhý low signal, a tak dokola) - toto 
si spektristi zmenili a m7zx funguje na princípe kódovania rovno dvoch bitov v 
jednej vlne - prvý bit kóduje dĺžka peaku, druhý bit kóduje dĺžka low signálu 
- teda presne ako to robí mnou spomínaný čiarový kód. to dáva teoretické 
zdvojnásobenie rýchlosti - skombinované s extrémnym skrátením časových 
konštánt na niekoľkonásobok to teoreticky dáva (vraj) viac ako 20 násobok 
základnej rýchlosti... 
 
moja koncepcia vychádza zhruba podobne, až na to že dĺžka peeku nebude 
dvojstavová (0/1), ale 2^n stavová, čím zakódujeme n bitov v jednej polvlne. 
potom prichádza na rad voľba vhodného n: 
- pre n = 1 je to to čo majú spektristi, bajt je kódovaný štyrmi vlnami max. 
dvojnásobnej dĺžky; (pomer 18/10 => 14) 
- pri n = 2 sa bajt zakóduje na 4 vlny max. štvornásobnej dĺžky; (pomer 18/6 
=> 12) 
- pri n = 3 (presnejšie 3+3+2) sa bajt zákóduje na dve vlny osem (resp. štvor) 
-násobnej dĺžky; (21/4 => 12,5) 
- n > 3 nemá význam - dĺžka vlny by bola 16, 32, ... násobkom pôvodnej a to je 
už neefektívne... 
 
čísla v zátvorke znamenajú počet jednotiek času potrebné na zakódovanie bajtu 
$FF/$00, za šípkou je priemerná dĺžka pri štatisticky rovnomernom rozložení 
núl a jednotiek. jednotka času zodpvedá zhruba dvom samplom, takže teoretická 
rýchlosť pri ~12 je cca 24 samplov na bajt, takže cca 14700 baud (ak by sme 
chceli spektristov tromfnúť, tak nahranie programu zo samých NOPov by sa dalo 
rýchlosťou trojnásobnou - teda cca 44100 baud! ). výsledné číslo sa možno 
kvôli stabilite zníži, prípadne pri obetovaní spoľahlivosti, naopak, zlepší :-
) 
 
mne osobne z toho vychádz víťaz n=2 (ale pocitovo sa mi páči skôr 3, pretože 
všetky párne kódovania majú jednu zbytočnú hranu na konci, a navyše 
rozličnejšia dĺžka vlny (tzn. namiesto striedania dvoch frekvencií tam bude 8 
frekvencií) bude mať asi coolovejší zvuk :-) 
 
do pléna dávam otázky: 
1) loader sa mi zatiaľ zmestí do hlavičky, takže sa rýchlejšie spustí. takto 
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ale funguje len na single programy (štýlu basic). ak by mal loader fungovať aj na 
multiparty (wooky, saboteur...), tak ho treba realokovať, aby ho hlavička 
ďalšieho bloku neprepísala. zvažujem pod D000 (tesne pod VRAM). má niekto iný 
nápad kam umiestniť cca 100 bajtov kódu? 
 
2) mám vôbec robiť loader pre multiparty? ak áno, budú musieť byť dve verzie 
loadera, pre singleparty (v hlavičke) a pre multiparty (! realokovaný). 
 
3) je dôležité testovanie SHIFT+BREAK? zaberá zbytočne miesto, nie je jednoduchší 
reset? 
 
 
zatiaľ všetko, čakám na feedback... 
 
Feri 
 
 
=== reklama ====================================== 
http://mail.szm.com - e-mail a priestor na www stranku zadarmo 
http://webhosting.szm.com - domeny a webhosting za najnizsie ceny 
 
 
 
---  

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 23. června 2008 21:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:novy turbo loader - prosim reakciu

25.10.2009

D. za info, trochu som sa pohrabal v zdrojákoch a viac hádam ako viem, ale uvazujem takto: 
 
1) velku inspiraciu som nasiel na tejto stranke: 
http://code.google.com/p/otla/wiki/ComoFunciona 
az po tvojej reakcii som pochopil, ze sa jedna o popis len jednej z metod, podla popisu v 
zdrojakoch (textos.cpp) to tipujem na metodu ultra alebo fiq... 
podla zdrojakov (rutinas.cpp) sa v loaderi metody raudio pracuje s registrom R - co prinasa o 
cosi vyssiu presnost pri merani casu (klasicky inkrement zabera cca Nx24+5 + X taktov, kdezto 
cez R to je Nx20+5 +X - mozno to robi nejaky rozdiel...) 
skusim pospekulovat o vyuziti R registra... ma niekto skusenosti? 
 
aj ked: v ich vzore pouzivaju IN F,(C) co je uzasna vec, netreba maskovat bity, ale ja som ich 
ofintil - vdaka BIT 5,(HL) s HL na E002 vieme nacitat stav CMT na 8 taktov, im to trva 12 :-) 
takze s ich R registrom su zhruba tam kde my bez R... 
 
2) siel by som cestou spolahlivosti - extremne rychlosti nepodporuju chcecksum a tak sa po sice 
kratkom nahravani pocitac s istou pravdepodobnostou aj tak sekne... 
 
3) z popisu ich algoritmov usudzujem, ze asi nik nesiel cestou "mojho" kodovania troch bitov - 
pritom, ak by sa vyuzil este jeden volny bit (3+3+2+1) a ten sa pouzil na podmienenu negaciu 
bajtu, dal by sa statisticky ziskat este asi dvojnasobok rychlosti (lebo by sme vynegovali bajty, 
ktore maju moc jednotiek a viedli by k dlhym vlnam). 
 
 
 
este jednu otazku doplnim k tym predtym - ma niekto v plane kodovat nahravky do MP3 a 
pripadne ich pustat cez MP3 player? podla skusenosti s k7zx (takze ani t7zx ani m7zx :-) vraj 
MP3 playere funguju na 48kHz, kdezto bezne zvukovky a CD playere na 44,100 - resamplovanie 
robi zasadny rozdiel v kvalite nahravky, moze to uplne rozhadzat synchronizaciu). tak by ma 
zaujimalo, ci mam ratat so samplovanim na 48 aj 44,1... 
 
 
Feri 
 
"Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz> wrote on 
23.06.2008 18:22:00: 
 
> [image removed]  
>  
> Re:=?iso-8859-2?Q?nov=FD turbo loader - pros=EDm reakciu?= 
>  
> Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)  
>  
> to: 
>  
> Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
>  
> 23.06.2008 19:04 
>  
> Please respond to "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory""  
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> <sharpemu@pandora.cz> 
>  
>  
> Ahoj Feri, 
>  
> Ja psal autorovi T7ZX (resp. nejakemu jeho kamosovi) - dostal jsem  
> od nej velice kratkou odpoved s moznosti kontaktu primo autora.  
> Chtel jsem nejakym zpusobem pochopit primo RAUDO metodu, ta se mi  
> jevila jako nejrychlejsi s dostatecnou spolehlivosti. Lec jsem  
> dostal nasledujici odpoved - viz dole. 
>  
> Jak se zda, nekdo adaptoval rychlonahravani i na jine platformy, nez 
> je Speccy. Ale zatim jsem nemel cas to nijak hledat... 
>  
> Vasek 
>  
> I don't recommend the 'Raudo' method. It's a very complicated  
> algorithm which takes advantage of things that are only available in 
> the Spectrum. 
>  
> I suggest to start with something a lot simpler like FSK and then  
> try Shavings Slow, which is now being used by Amstrad and MSX users." 
>  

 
---  

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 10. července 2008 8:02
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: TURBO LOADER 1.0 (beta) - 800ster - UZ BEZI AJ BASIC!!!!

25.10.2009

Ahoj Feri!!! 
  
Gratuluju, vypada to fakt dobre!!! Obzvlaste barevny border prokladany cernymi pruhy je zajimavy :) Mel 
bych pro Tebe jeste takovy maly hint pro dalsi vylepsovani. Vsimnul jsem si treba toho ze nahravas 
hlavicku loaderu (ktera je prazdna) + telo loaderu + hlavicku programu + telo programu. Co takhle to 
zkratit na Hlavicka programu + telo loaderu + telo programu jako je to treba u Turbo copy? Jinak mam z 
toho fakticky radost a tesim se az to nekdo zkusi na skutecnem Sharpovi, pripadne jestli se jeste podari 
vysponovat rychlost o neco vys (klidne na ukor absence testovani Shift+break ci pruhu v borderu). Drzim 
palce! 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Feri (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Thursday, July 10, 2008 12:17 AM 
Subject: TURBO LOADER 1.0 (beta) - 800ster - UZ BEZI AJ BASIC!!!! 
 
tadá a jupí! 
 
vďaka skvelému emulátoru od Zdenka som odkrokoval a našiel príčinu problému - 
používal som zrkadlové registre a tie používal aj horný ROM (dolný nie) - takže stačilo 
prepísať veci na push/pop a už funguje aj basic. 
wooky ale nepôjde - nahratie prvej časti premapuje dolnú RAM späť na ROM, takže 
očakáva program v normálnom zápise. možno by pomohol patchnutý wooky loader, 
ktorý by RAMku dole nechal... 
 
priemerná pesimistická rýchlosť (teda čisté dáta 42kb deleno 43 sekúnd) je 7810 bit/s. 
tiež nie zlé... už len aby to šlapalo aj v reáli. 
 
enjoy! 
 
Feri 
 
(See attached file: turbobasic.zip) 
 
 
---  

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 4. června 2008 8:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund
Přílohy: 1z-016_max.zip

25.10.2009

Tak se mi za pouziti predchozi teorie jeste o neco podarilo optimalizovat casovani signalu tak, aby sel az 
na hranu rychlosti rutin ROM monitoru - vic uz to skutecne nepujde: 
  
Samply pro obe log. urovne jsou poskladane nasledovne: 
  
log. 0 = 0 0 0 1 
log. 1 = 0 0 0 1 1 
  
prvni tri bity vlastne vyplnuji cas pri cekani na nabeznou hranu s testovanim na BREAK a nasledujici 1 
nebo 2 jednicky teprve rozlisuji uroven. 
Nahrani 41978 Bytoveho Basicu tedy trva jen 39 sekund coz je vice jak 7x rychleji nez originalni rychlost.  
  
V priloze posilam i zrychleny BASIC, prozatim je ale i se zrychlenou hlavickou. Kdo by ho chtel zkusit 
nahrat, je treba v ROMce modifikovat byte na adrese 0xA4B na hodnotu 01 - na skutecnem Sharpovi by 
to melo jit zkopirovanim ROMky do RAM ve ktere se byte upravi a spusti se nahravaci rutina z RAM. 
Druhou moznosti je si vypalit EPROMku - nechtelo by se nekomu zkusit? :-) V emulatoru na PC se da 
samozrejmne ROMka modifikovat lehce.... 
  
Z. 
  
  
  

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, June 04, 2008 8:31 AM 
Subject: Re: rychlonahravani 
 
Ahoj, 
  
jenom na upresneni.... data se nahravaji v podobe Start bit (long)+8 bitu data - tedy celkem 9 bitu je 
treba k preneseni 1 bajtu programu. Paritni bity zadne nejsou, jen na konci bloku se nachazi tusim dva 
bajty kontrolniho souctu ktery obsahuje pocitadlo prenesenych jednicek. 
Po pravde mne stale laka upravit standartni rutiny monitoru (kod pro upravu by se vesel do hlavicky 
MZF) a zachovat tim alespon nejakou kompatibilitu. Jinak cteni za pomoci ROM rutiny probiha asi 
nasledovne: 
  
- cekani na nabeh jednicky 
- cekaci smycka s pevne nastavenou dobou (pro 1200 Bd je to tusim 23 uS) - je to konstanta na adrese 
0x0A4B, modifikovala ho Turbo copy pri pouziti Loaderu. 
- na konci cekaci smycky se precte vystup z magnetofonu, ktery by mel byt roven ctenemu bitu 
  
z tohoto plyne ze nulova hrana signalu se muze bez problemu zkratit na minimum. Pokusy jsem dospel 
ke 3 samplum pri 44 KHz, pri kratsi dobe uz dochazelo k prebehum pri cekani na nabeznou hranu 
signalu. V tomto pripade uz je ale treba dbat na spravnou polaritu signalu - pokud se obrati, nenahrajete 
do Sharpa ani bajt... 
  
Z. 

----- Original Message -----  
From: Feri (sharpemu@pandora.cz)  
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To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Tuesday, June 03, 2008 11:47 PM 
Subject: Re: rychlonahravani 
 
mozno objavujem ameriku, ale napada ma taketo riesenie... 
 
fyzicky format: 
=============== 
inspiroval by som sa ciarovym kodom. je sice patentovany, ale pokial pojde len 
o inspiraciu, nemuselo by to vadit :-) 
sucasny MZ format je neefektivy, hlada sa nabezna hrana a v stanovenom case sa 
meria ci je HI alebo LO. potom este logika okolo, start bit, paritny bit... ak 
pojdeme cestou detekcie hran (co barcode, ale napr. aj harddisky robia), 
usetrilo by sa vela. ak za zakladnu sirku povazujeme 1 sampel (realne bude 
musiet byt niekolkonasobok sampla), tak kodovanie jedneho bajtu teraz: 
HHLL start bit 
8x: HHLL bit 1 alebo HL bit 0 
HL/HHLL parita 
(uz si nepamatam presne, ci tam bol stop bit) 
dokopy asi 4x4 + 9x3 = 55 samplov (59 so stop bitom) 
 
pri hranovej detekcii: 
8 x HH/LL pre 1 alebo H/L pre 0 
 
dokopy 8x1,5 = 12. to je len 24% (realne 17% pri 0x00 a 25% pre 0xFF) z dlzky 
prenosu u originalneho formatu. takze tych 60s (rychlostou 4x) na basic by 
bolo ~15s! (teoreticky, plus pár sekund hlavička a loader) 
 
pozn.: to "3" a "1,5" je štatistický priemer ak pomer jednotiek a nul je 50:50 
 
 
encoder (PC): 
============= 
tu by sa dalo tazit z kompresie - ak nechceme "turbocopy" pre MZ, ale pre PC, 
mozeme si dovolit proces kompresie s vyssim narokom na memory aj CPU. ten by 
potom mohol pripravit viacero verzii kompresie a pre fyzicky zaznam (vystup na 
zvukovku/MP3/WAV) by pouzil najmensi vysledok. ako kompresiu by sa dalo 
uvazovat o vselicom - len aby velkost dekodera (loadera) nebola vacsia ako 
ziskany rozdiel (casovo, nie objemom, nahrava sa pomalsie - aj ked ma napada 
ze by mohol ist najprv nekomprimovany loader a potom komprimovany obsah, 
pripadne by sa dekomprimovalo az po nahrati). 
zakladne rutiny by mohli vychadzat z huffmanovho stromu alebo RLE (efektivne 
pri vacsich blokoch rovnakych bitov za sebou) 
na zvazenie by mohlo byt aj zavedenie blokoveho prenosu - kazdy blok by mohol 
mat ine - najefektivnejsie - kodovanie. 
 
 
decoder (MZ loader): 
================= 
zakladom dekodera je schopnost spocitat cykly, ako dlho trvala doba medzi 
dvomi hranami a potom na zaklade tresholdu povedat, ci to bolo L alebo H. z 
coho vyplyva, ze rychlost (paradoxne) nesmie byt moc nizka, kvoli preteceniu 
registra :-) 
dekoder by mal byt dostatocne jednoduchy. cisto len s hranovou detekciou bez 
kompresie by sa myslim zmestil do radovo stoviek bytov (hacknutim zakladych 
rutin v ROM a presmerovanim len rutiny na citanie bajtu do tela loadera). 
s kompresiou to moze byt horsie, tam by som to videl aj na kilobajty (len 
tabulka huffmanovho stromu by zabrala 256), co pri teoreticky najvacsom 30-40k 
programe uz je prilis. 
 
 
tolko moja uvaha. 

25.10.2009



 
---  

 
---  

 
---  

25.10.2009



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 4. června 2008 7:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: rychlonahravani

25.10.2009

Ahoj, 
  
jenom na upresneni.... data se nahravaji v podobe Start bit (long)+8 bitu data - tedy celkem 9 bitu je treba 
k preneseni 1 bajtu programu. Paritni bity zadne nejsou, jen na konci bloku se nachazi tusim dva bajty 
kontrolniho souctu ktery obsahuje pocitadlo prenesenych jednicek. 
Po pravde mne stale laka upravit standartni rutiny monitoru (kod pro upravu by se vesel do hlavicky MZF) 
a zachovat tim alespon nejakou kompatibilitu. Jinak cteni za pomoci ROM rutiny probiha asi nasledovne: 
  
- cekani na nabeh jednicky 
- cekaci smycka s pevne nastavenou dobou (pro 1200 Bd je to tusim 23 uS) - je to konstanta na adrese 
0x0A4B, modifikovala ho Turbo copy pri pouziti Loaderu. 
- na konci cekaci smycky se precte vystup z magnetofonu, ktery by mel byt roven ctenemu bitu 
  
z tohoto plyne ze nulova hrana signalu se muze bez problemu zkratit na minimum. Pokusy jsem dospel 
ke 3 samplum pri 44 KHz, pri kratsi dobe uz dochazelo k prebehum pri cekani na nabeznou hranu 
signalu. V tomto pripade uz je ale treba dbat na spravnou polaritu signalu - pokud se obrati, nenahrajete 
do Sharpa ani bajt... 
  
Z. 

----- Original Message -----  
From: Feri (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Tuesday, June 03, 2008 11:47 PM 
Subject: Re: rychlonahravani 
 
mozno objavujem ameriku, ale napada ma taketo riesenie... 
 
fyzicky format: 
=============== 
inspiroval by som sa ciarovym kodom. je sice patentovany, ale pokial pojde 
len o inspiraciu, nemuselo by to vadit :-) 
sucasny MZ format je neefektivy, hlada sa nabezna hrana a v stanovenom case 
sa meria ci je HI alebo LO. potom este logika okolo, start bit, paritny 
bit... ak pojdeme cestou detekcie hran (co barcode, ale napr. aj harddisky 
robia), usetrilo by sa vela. ak za zakladnu sirku povazujeme 1 sampel 
(realne bude musiet byt niekolkonasobok sampla), tak kodovanie jedneho bajtu 
teraz: 
HHLL start bit 
8x: HHLL bit 1 alebo HL bit 0 
HL/HHLL parita 
(uz si nepamatam presne, ci tam bol stop bit) 
dokopy asi 4x4 + 9x3 = 55 samplov (59 so stop bitom) 
 
pri hranovej detekcii: 
8 x HH/LL pre 1 alebo H/L pre 0 
 
dokopy 8x1,5 = 12. to je len 24% (realne 17% pri 0x00 a 25% pre 0xFF) z 
dlzky prenosu u originalneho formatu. takze tych 60s (rychlostou 4x) na 
basic by bolo ~15s! (teoreticky, plus pár sekund hlavička a loader) 
 
pozn.: to "3" a "1,5" je štatistický priemer ak pomer jednotiek a nul je 
50:50 
 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
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encoder (PC): 
============= 
tu by sa dalo tazit z kompresie - ak nechceme "turbocopy" pre MZ, ale pre PC, 
mozeme si dovolit proces kompresie s vyssim narokom na memory aj CPU. ten by 
potom mohol pripravit viacero verzii kompresie a pre fyzicky zaznam (vystup na 
zvukovku/MP3/WAV) by pouzil najmensi vysledok. ako kompresiu by sa dalo 
uvazovat o vselicom - len aby velkost dekodera (loadera) nebola vacsia ako 
ziskany rozdiel (casovo, nie objemom, nahrava sa pomalsie - aj ked ma napada ze 
by mohol ist najprv nekomprimovany loader a potom komprimovany obsah, pripadne 
by sa dekomprimovalo az po nahrati). 
zakladne rutiny by mohli vychadzat z huffmanovho stromu alebo RLE (efektivne 
pri vacsich blokoch rovnakych bitov za sebou) 
na zvazenie by mohlo byt aj zavedenie blokoveho prenosu - kazdy blok by mohol 
mat ine - najefektivnejsie - kodovanie. 
 
 
decoder (MZ loader): 
================= 
zakladom dekodera je schopnost spocitat cykly, ako dlho trvala doba medzi dvomi 
hranami a potom na zaklade tresholdu povedat, ci to bolo L alebo H. z coho 
vyplyva, ze rychlost (paradoxne) nesmie byt moc nizka, kvoli preteceniu 
registra :-) 
dekoder by mal byt dostatocne jednoduchy. cisto len s hranovou detekciou bez 
kompresie by sa myslim zmestil do radovo stoviek bytov (hacknutim zakladych 
rutin v ROM a presmerovanim len rutiny na citanie bajtu do tela loadera). 
s kompresiou to moze byt horsie, tam by som to videl aj na kilobajty (len 
tabulka huffmanovho stromu by zabrala 256), co pri teoreticky najvacsom 30-40k 
programe uz je prilis. 
 
 
tolko moja uvaha. 

 
---  

 
---  

25.10.2009
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 31. prosince 2008 18:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: PF 2009

Vše nejlepší do nového roku
vám přeje

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: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 9. prosince 2008 18:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SimEPROM

Na Aukru prodávám nově postavený ROM disk :

http://www.aukro.cz/item503369969_rom_disk_sharp_mz_800.html
Případnému výherci můžu napálit do EProm pragram dle jeho přání.

s pozdravem
Pavel
---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 8. prosince 2008 12:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: SimEPROM

Přílohy: SimEPROM.jpg

SimEPROM.jpg (123 
kB)

Zdravím vás kolegové,

dostala se mi do rukou nová hračka : SimEPROM od firmy ELNEC.
Ve spojení s ROM diskem je to naprosto dokonalá pomůcka k nahrávání souborů do Sharpa 
(z PC s DOSem).
Jediná nevýhoda je, že se z MZF souboru musí "ořezat" původní hlavička a nahradí se 
hlavičkou novou.
Také jsem zatím nezkoušel upravovat vícedílné hry.
Nemáte někdo náhodou nějakou hru/program, který by dotahoval data ze SRAM(ROMdisku) ?

Přeji pěkný den
Pavel
---
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 3. prosince 2008 20:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Pro Vaška Peroutku

Moc se neraduj, zatím jsem jen u teorie hardware.

Dlouho jsem se snažil vymyslet jak zrychlit procesor. Napojení přímo a zrychlení 
hodinového taktu by určitě neprošlo u videoprocesoru. Tak zbývá jedině Z80 oddělit od 
sběrnice MZ a všechny signály kontrolovat. Z toho je jasné, že se musí k procesoru 
přesunout i RAM jinak to zrychlení k ničemu nebude, protože původní sběrnice pojede 
pořád jen na 3,5MHz a jen ta část kde je procesor bude rychlejší. Oddělení pak musí 
být provedeno FPGA nebo CPLD. Narazil jsem na další problém a to je dostupnost 
rychlejšího CPU. Petr mi promine následující kacířskou myšlenku: Z80 se MUSÍ dostat do 
FPGA. 

Stručný výčet toho co je v plánu na dalších asi tak 5 let:
CPU (až 100MHz Z80) a základní logika: Altera Cyclone EP3C10
Paměť: tady ještě nevím jestli SDRAM nebo statickou 10ns RAM (velikost/rychlost/cena)
Konfigurační paměť pro FPGA a zároveň ROM disk pro MZ: M25P16 (2MB SPI Flash)
Řadič PS2 myš: v FPGA
Řadič SD karet: v FPGA
256 barev na VGA (jen nový PAL register, videoprocesor bude pořád v MZ): v FPGA
hodiny reálného času: DS1672S-33+
ethernet: ten taky není rozhodnutý, jestli ho budu dělat asi použiju buď přímo FPGA 
nebo ENC28J60
Všechno by to mělo být na desce co se strčí místo CPU.

To jsou součástky, které nejsou moc drahé (celkem asi za 650 bez DPH) a jsou k 
sehnání. Myslím, že máme jednu z posledních šancí ještě něco ubastlit. FBGA součástku 
asi nepřipájím a nové paměti a FPGA se už dělají hlavně v tomhle provedení

David

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 3. prosince 2008 18:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Pro Vaška Peroutku

Jupiiii !!!! :)

David Luftner (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Zdravím,
> chtěl bych převzít projekt uMZix na fourceforge.net
>
> Můžeš mi s tím pomoci
>
> David
> ix9@atlas.cz
>
>
>
>
> ---
>   

---
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 3. prosince 2008 15:30
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Pro Vaška Peroutku

Zdravím,
chtěl bych převzít projekt uMZix na fourceforge.net

Můžeš mi s tím pomoci

David
ix9@atlas.cz

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 18. listopadu 2008 9:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Zajimavy HW projekt

Mnojo, fakt pekne. Ja ted na Sharpa bohuzel cas nemam vubec :-( Takze SD interface je 
na mrtvem bode. A scandoubler taky. 

Vasek

BTW. Hynek Sladky prispiva do hw-news konference a jedna z jeho starych adres byla 
sladky na jablotron.cz - ale vubec netusim, nakolik je aktualni

> ----------------------------------------
> 
> Ty brdo, tak takove veci si nekdo skudli pro sebe?????!!!!! Myslim ze by se 
> mel autor neprodlene zapojit do konference, at z toho taky neco mame :) 
> Mimochodem, vypada to velmi zajimave...
> 
> Zdenek
> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> >
> > Ahoj,
> >
> > na tohle mě před chvílí upozornil kamarád:
> >
> > http://mujweb.cz/Pocitace/sladky/MZ800_memcard.htm
> >
> > Ctirad
> >
> > --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 18. listopadu 2008 8:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Zajimavy HW projekt

Ty brdo, tak takove veci si nekdo skudli pro sebe?????!!!!! Myslim ze by se 
mel autor neprodlene zapojit do konference, at z toho taky neco mame :) 
Mimochodem, vypada to velmi zajimave...

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz)" <c.fertr@gmail.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, November 17, 2008 3:24 PM
Subject: Zajimavy HW projekt

>
> Ahoj,
>
> na tohle mě před chvílí upozornil kamarád:
>
> http://mujweb.cz/Pocitace/sladky/MZ800_memcard.htm
>
> Ctirad
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 17. listopadu 2008 15:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Zajimavy HW projekt

Ahoj,

na tohle mě před chvílí upozornil kamarád:

http://mujweb.cz/Pocitace/sladky/MZ800_memcard.htm

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 16. října 2008 8:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp Fig Forth

Ahoj Samisto,

díky moc, je to přesně to, co jsem hledal :)

(sice byl ještě jeden na http://www.oldgames.nu/Spectrum/22/pg-153/ , ale tam nebyl 
manuál)

Takže ještě jednou díky
a přeju pěkný den

Pavel 
> ----------------------------------------
> 
> Délkou mi připomíná jednoho staříka ze Spectra.
> Možná by mohl pomoci manuál zde:
> http://www.worldofspectrum.org/infoseek.cgi?regexp=^Forth$&pub=^Abersoft$

---
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Brázda Pavel

Od: samista (sharpemu@pandora.cz) [sam.coupe@centrum.cz]
Odesláno: 16. října 2008 4:48
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp Fig Forth

Délkou mi připomíná jednoho staříka ze Spectra.
Možná by mohl pomoci manuál zde:
http://www.worldofspectrum.org/infoseek.cgi?regexp=^Forth$&pub=^Abersoft$
---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 14. října 2008 11:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp Fig Forth

Ahoj Zdeňku,

jasně, Google je Google,
ale zajímalo mě, jestli nemá někdo manuál přímo pro Sharpa.
Na různých aukcích "vyplouvají" teď neuvěřitelné věci :)

Pavel
> ----------------------------------------
> 
> A Google Ti Pavle neporadí? 
> http://www.google.cz/search?hl=cs&q=%22fig+forth%22&lr=&aq=f&oq= Sice se to 
> asi nebude týkat přímo verze na Sharpu, ale kdo ví...
> 
> Zdenek

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 14. října 2008 11:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp Fig Forth

A Google Ti Pavle neporadí? 
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=%22fig+forth%22&lr=&aq=f&oq= Sice se to 
asi nebude týkat přímo verze na Sharpu, ale kdo ví...

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, October 14, 2008 12:14 PM
Subject: Sharp Fig Forth

>
> Ahoj kolegové,
>
> neměl by někdo z vás cokoliv (manuál, odkaz na manuál či jinou 
> dokumentaci)
> k programu Sharp Fig Forth  ?
>
> (Lenght 8380h, Start: 0000, Exec:0000)
> Po spuštění v emulátoru se ohlásí jako :
> SHARP MZ-800 fig forth
> (c) SOKODI 87
>
> Děkuji předem za jakékoli info,
> s pozdravem
> Pavel Železo
>
> PS: o kurzu programování ve Forthu v Amatérském rádiu vím,
> Knight Forth manuál mám.
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 14. října 2008 11:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Sharp Fig Forth

Ahoj kolegové,

neměl by někdo z vás cokoliv (manuál, odkaz na manuál či jinou dokumentaci)
k programu Sharp Fig Forth  ?

(Lenght 8380h, Start: 0000, Exec:0000)
Po spuštění v emulátoru se ohlásí jako :
SHARP MZ-800 fig forth
(c) SOKODI 87

Děkuji předem za jakékoli info,
s pozdravem
Pavel Železo

PS: o kurzu programování ve Forthu v Amatérském rádiu vím,
Knight Forth manuál mám.
---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 2. října 2008 15:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

> Dne Tuesday 30 of September 2008 17:15:49 Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) 
> napsal(a):
> > Aha, asi myslite, ze AVR bude na portoch emulovat pamatovo mapovane
> > zariadenie (data, adresa, rd/wr/cs). A nebolo by lepsie pouzit nejaky
> > vacsi procesor, ktory ma na sebe implementovane taketo rozhranie v HW?
> 
> Nejšistší by samozřejmě bylo dát mezi to AVR a Sharpa nějaké CPLD, které tyhle 
> věci korektně ošéfuje. Případně to celé udělat v CPLD/FPGA, ale to bude 
> složitější, dražší a řádově komplikovanější na vývoj.

Ale ono to tak je, CPLD dela arbitra,drzi WAIT signal, kdyz AVR neni pripraveno 
odpovedet atd.

Schuzka v Brnenskem Sharp klubu byla fajn, popovidali jsme, po dlouhe dobe se tam 
seslo vice lidi. 

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 1. října 2008 10:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

Dne Tuesday 30 of September 2008 17:15:49 Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):
> Aha, asi myslite, ze AVR bude na portoch emulovat pamatovo mapovane
> zariadenie (data, adresa, rd/wr/cs). A nebolo by lepsie pouzit nejaky
> vacsi procesor, ktory ma na sebe implementovane taketo rozhranie v HW?

Nejšistší by samozřejmě bylo dát mezi to AVR a Sharpa nějaké CPLD, které tyhle 
věci korektně ošéfuje. Případně to celé udělat v CPLD/FPGA, ale to bude 
složitější, dražší a řádově komplikovanější na vývoj.

> Takto by bolo mozne emulovat hned niekolko zariadeni v jednom. Taky
> Rabbit 2000, resp. nejaky z jeho modulov by mozno bol na tento ucel ako
> stvoreny (http://www.rabbit.com/products/rcm2200/index.shtml - tak tento
> ma aj Ethernet...). Navyse, je to klon Z80...

To si nemyslím. Solidní MCU od AVR stojí stovku, dá se koupit všude a nehrozí, 
že to za pár let přestanou vyrábět. 

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 30. září 2008 21:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: FDC emulator

A ja jen doplnim, ze WD279x byla novejsi generace se separatorem dat a par dalsimi 
vylepsenimi oproti WD179x. U starsi generace se separator pouzival externi, vetsinou 
WD1691 nebo 9216.

V.

> Ahoj,
> 
> ano, je to tak, origo řadič byl postaven na  WD1791 .
> Mám ve své sbírce řadič s MB8876, který je s WD1791 zpětně kompatibilní.
> 
> Řadič, který měl u sebe EPROM byl s WD2797 (resp. TMS2797NL), použitá EPROM je
> ruská K573PF5.
> 
> Ostatní řadiče ( s WD2793) měly maximálně nějaký PROM (1024b)  74287  
> nebo MH74188 a FDC typu P8272.
> 
> Pavel Železo
> > ----------------------------------------
> > 
> > Original radic byl tusim s WD 1791 (nebo 1793), ted nevim presne - rozhodne 
> > to nebylo s radou WD 279X ktera prisla pozdeji a byla s 179X zpetne 
> > kompatibilni
> > 
> > Z.
> > 
> > 
> > ----- Original Message ----- 
> > From: "Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz)" <nemec.j@zoznam.sk>
> > To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Tuesday, September 30, 2008 1:17 PM
> > Subject: Re: FDC emulator
> > 
> > 
> > >
> > > Vdaka, skutocne, pekna zbierka...
> > >
> > > Tak ta EPROM vyzera byt skutocne prevodnik prikazov. Tie sa medzi 
> > > skupinami 91/3 a 95/7 trosku lisia, len neviem, preco si zatial stale 
> > > myslim, ze originalny radic bol s 2795 - asi nejaky dojem. Pozriem este do 
> > > vypisu ROM, tam bude odpoved...
> > >
> > > J.N.
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 30. září 2008 21:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

> 
> Teda, ja by som do toho isiel, ved ide o srandu, alebo nie?
> 

To jednoznacne, vis jak, v soucasne dobe ma hodne veci prednost - hlavne napriklad 
prace. Jestli to nekdy bude a bude fungovat podle mych predstav, budu jen rad. A u 
Tebe urcite taky. HW kompatibilita tam bude zarucena, proste oboje budou externi 
karty, ktere se zacvaknou do Sharpa. A puvodni software bude fungovat bez problemu.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec.j@zoznam.sk]
Odesláno: 30. září 2008 20:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

Teda, ja by som do toho isiel, ved ide o srandu, alebo nie?

J.

Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) wrote:
>
>
>> Aha, asi myslite, ze AVR bude na portoch emulovat pamatovo mapovane 
>> zariadenie (data, adresa, rd/wr/cs). A nebolo by lepsie pouzit nejaky 
>> vacsi procesor, ktory ma na sebe implementovane taketo rozhranie v 
>> HW? Takto by bolo mozne emulovat hned niekolko zariadeni v jednom. 
>> Taky Rabbit 2000, resp. nejaky z jeho modulov by mozno bol na tento 
>> ucel ako stvoreny (http://www.rabbit.com/products/rcm2200/index.shtml 
>> - tak tento ma aj Ethernet...). Navyse, je to klon Z80...
>>
>
> Ale jo, urcite se da pouzit, kazdy, co chce nebo umi. At uz ARM7, 
> Scenix, Rabbit, nebo tam pripojit PCcko s nejakou PCI kartou.
>
> Ja si vybral AVR. Muzeme dat soutez, komu to bude chodit driv a lepe ;-)
>
> V.
>
> ---
>
> __________ Informacia od ESET NOD32 Antivirus, verzia databazy 3483 
> (20080930) __________
>
> Tuto spravu preveril ESET NOD32 Antivirus.
>
> http://www.eset.sk
>
>
>

---
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec.j@zoznam.sk]
Odesláno: 30. září 2008 20:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

Teda, ja by som do toho isiel, ved ide o srandu, alebo nie?

J.

Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) wrote:
>
>
>> Aha, asi myslite, ze AVR bude na portoch emulovat pamatovo mapovane 
>> zariadenie (data, adresa, rd/wr/cs). A nebolo by lepsie pouzit nejaky 
>> vacsi procesor, ktory ma na sebe implementovane taketo rozhranie v 
>> HW? Takto by bolo mozne emulovat hned niekolko zariadeni v jednom. 
>> Taky Rabbit 2000, resp. nejaky z jeho modulov by mozno bol na tento 
>> ucel ako stvoreny (http://www.rabbit.com/products/rcm2200/index.shtml 
>> - tak tento ma aj Ethernet...). Navyse, je to klon Z80...
>>
>
> Ale jo, urcite se da pouzit, kazdy, co chce nebo umi. At uz ARM7, 
> Scenix, Rabbit, nebo tam pripojit PCcko s nejakou PCI kartou.
>
> Ja si vybral AVR. Muzeme dat soutez, komu to bude chodit driv a lepe ;-)
>
> V.
>
> ---
>
> __________ Informacia od ESET NOD32 Antivirus, verzia databazy 3483 
> (20080930) __________
>
> Tuto spravu preveril ESET NOD32 Antivirus.
>
> http://www.eset.sk
>
>
>

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 30. září 2008 19:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: FDC emulator

Ahoj,

ano, je to tak, origo řadič byl postaven na  WD1791 .
Mám ve své sbírce řadič s MB8876, který je s WD1791 zpětně kompatibilní.

Řadič, který měl u sebe EPROM byl s WD2797 (resp. TMS2797NL), použitá EPROM je ruská 
K573PF5.

Ostatní řadiče ( s WD2793) měly maximálně nějaký PROM (1024b)  74287  
nebo MH74188 a FDC typu P8272.

Pavel Železo
> ----------------------------------------
> 
> Original radic byl tusim s WD 1791 (nebo 1793), ted nevim presne - rozhodne 
> to nebylo s radou WD 279X ktera prisla pozdeji a byla s 179X zpetne 
> kompatibilni
> 
> Z.
> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz)" <nemec.j@zoznam.sk>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, September 30, 2008 1:17 PM
> Subject: Re: FDC emulator
> 
> 
> >
> > Vdaka, skutocne, pekna zbierka...
> >
> > Tak ta EPROM vyzera byt skutocne prevodnik prikazov. Tie sa medzi 
> > skupinami 91/3 a 95/7 trosku lisia, len neviem, preco si zatial stale 
> > myslim, ze originalny radic bol s 2795 - asi nejaky dojem. Pozriem este do 
> > vypisu ROM, tam bude odpoved...
> >
> > J.N.

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 30. září 2008 19:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

> Aha, asi myslite, ze AVR bude na portoch emulovat pamatovo mapovane 
> zariadenie (data, adresa, rd/wr/cs). A nebolo by lepsie pouzit nejaky 
> vacsi procesor, ktory ma na sebe implementovane taketo rozhranie v HW? 
> Takto by bolo mozne emulovat hned niekolko zariadeni v jednom. Taky 
> Rabbit 2000, resp. nejaky z jeho modulov by mozno bol na tento ucel ako 
> stvoreny (http://www.rabbit.com/products/rcm2200/index.shtml - tak tento 
> ma aj Ethernet...). Navyse, je to klon Z80...
> 

Ale jo, urcite se da pouzit, kazdy, co chce nebo umi. At uz ARM7, Scenix, Rabbit, nebo 
tam pripojit PCcko s nejakou PCI kartou.

Ja si vybral AVR. Muzeme dat soutez, komu to bude chodit driv a lepe ;-)

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 30. září 2008 17:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: FDC emulator

Original radic byl tusim s WD 1791 (nebo 1793), ted nevim presne - rozhodne 
to nebylo s radou WD 279X ktera prisla pozdeji a byla s 179X zpetne 
kompatibilni

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz)" <nemec.j@zoznam.sk>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, September 30, 2008 1:17 PM
Subject: Re: FDC emulator

>
> Vdaka, skutocne, pekna zbierka...
>
> Tak ta EPROM vyzera byt skutocne prevodnik prikazov. Tie sa medzi 
> skupinami 91/3 a 95/7 trosku lisia, len neviem, preco si zatial stale 
> myslim, ze originalny radic bol s 2795 - asi nejaky dojem. Pozriem este do 
> vypisu ROM, tam bude odpoved...
>
> J.N.
>>
>> Schemata radicu jsou u Pavla Brazdy: 
>> http://www.scav.ic.cz/sharp_mz-800/sharp_mz-800_9_Planky.htm
>>
>> Jsou tam 4 typy.
>>
>> V.
>>
>> ---
>>
>> __________ Informacia od ESET NOD32 Antivirus, verzia databazy 3482 
>> (20080930) __________
>>
>> Tuto spravu preveril ESET NOD32 Antivirus.
>>
>> http://www.eset.sk
>>
>>
>>
>
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec.j@zoznam.sk]
Odesláno: 30. září 2008 16:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

Aha, asi myslite, ze AVR bude na portoch emulovat pamatovo mapovane 
zariadenie (data, adresa, rd/wr/cs). A nebolo by lepsie pouzit nejaky 
vacsi procesor, ktory ma na sebe implementovane taketo rozhranie v HW? 
Takto by bolo mozne emulovat hned niekolko zariadeni v jednom. Taky 
Rabbit 2000, resp. nejaky z jeho modulov by mozno bol na tento ucel ako 
stvoreny (http://www.rabbit.com/products/rcm2200/index.shtml - tak tento 
ma aj Ethernet...). Navyse, je to klon Z80...

J.

Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) wrote:
>
>
>>
>> A aky by mal byt sposob komunikacie toho AVR so Z80? Lebo zakladny 
>> SHARP nie je velmi dobre pre tento ucel vybaveny.
>
> Mel by emulovat FDC, takze Sharp bude zapisovat a cist na porty 
> 0xD8-0xDD. A AVR bude mit pripravene jmeno DSK souboru a jen si bude 
> prekladat stranu/stopu/sektor na linearni pozici v souboru a podle 
> teto pozice naseekuje spravny blok dat ve FAT tabulce na SD karte.
>
> V.
>
> ---
>
> __________ Informacia od ESET NOD32 Antivirus, verzia databazy 3483 
> (20080930) __________
>
> Tuto spravu preveril ESET NOD32 Antivirus.
>
> http://www.eset.sk
>
>
>

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 30. září 2008 15:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

> 
> A aky by mal byt sposob komunikacie toho AVR so Z80? Lebo zakladny SHARP 
> nie je velmi dobre pre tento ucel vybaveny.

Mel by emulovat FDC, takze Sharp bude zapisovat a cist na porty 0xD8-0xDD. A AVR bude 
mit pripravene jmeno DSK souboru a jen si bude prekladat stranu/stopu/sektor na 
linearni pozici v souboru a podle teto pozice naseekuje spravny blok dat ve FAT 
tabulce na SD karte.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec.j@zoznam.sk]
Odesláno: 30. září 2008 12:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: FDC emulator

Vdaka, skutocne, pekna zbierka...

Tak ta EPROM vyzera byt skutocne prevodnik prikazov. Tie sa medzi 
skupinami 91/3 a 95/7 trosku lisia, len neviem, preco si zatial stale 
myslim, ze originalny radic bol s 2795 - asi nejaky dojem. Pozriem este 
do vypisu ROM, tam bude odpoved...

J.N.
>
> Schemata radicu jsou u Pavla Brazdy: 
> http://www.scav.ic.cz/sharp_mz-800/sharp_mz-800_9_Planky.htm
>
> Jsou tam 4 typy.
>
> V.
>
> ---
>
> __________ Informacia od ESET NOD32 Antivirus, verzia databazy 3482 
> (20080930) __________
>
> Tuto spravu preveril ESET NOD32 Antivirus.
>
> http://www.eset.sk
>
>
>

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 30. září 2008 10:49
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: FDC emulator

> Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) wrote:
> >> Dne Monday 29 of September 2008 20:39:53 Vaclav Peroutka
> (sharpemu@pandora.cz) 
> >> napsal(a):
> >>     
> >>> Tak tohle funguje cele trochu jinak. Na FDC je mala ROM kvuli tomu, protoze
> >>> original Sharp se pouzival WD2791. V CR byly dostupne WD2797 a tato EPROM
> >>> delala pouze to, ze konvertovala pomoci staticke tabulky povely 2791, aby
> >>> tomu ta 2797 rozumela.
> >>>       
> >> Aha, tak to mě v tom případě můj hardwarový guru a bývalý aktivní sharpista 
> >> mystifikoval. Není možné, že těch řadičů bylo víc a některé měly opravdu ROM
> 
> >> s programem?
> >>     
> >
> > Mozne to je, ale bezne ci dokonce zname v zadnem pripade. Nektere radice na
> sobe mely navic vyvedenou sbernici (myslim, ze typ "Horava"). Ale FDC spolu s
> ROMdiskem jsem jeste nevidel :-) Nerikam, ze to neni mozne. Proc by nebylo.
> Mozna nekdo dalsi se s tim setkal. Nicmene, pokud na te desce radice je neco
> jineho, nez WD2791, tak ta EEPROM je tam na 99,999% prave na konverzi povelu
> FDC
> Pamati sa casto zvykli pouzivat ako kvalitnejsia verzia adresnych 
> koderov/dekoderov. Na vstupe je adresa a obsah pamatoveho miesta sa 
> pouzije ako kombinacia signalov pre vystup. Pocet kombinacii je v 
> pripade pamati neuveritelne velky, a kedze si to clovek moze 
> naprogramovat sam, tak nie je obmedzeny prakticky nicim, len rozsahom - 
> na vystupe je obycajne 8 signalov, na vstupe podla velkosti pamati.
> 
> Nema niekto schemu zapojenia? - mam pocit, ze v tomto pripade by mohlo 
> ist prave o toto. Ja som sice originalny radic nevidel, podla toho, co 
> je v ROM by vsak mal byt zalozeny na WD2795 a ten je prikazovo 
> kompatibilny s WD2797.
> 

Schemata radicu jsou u Pavla Brazdy: http://www.scav.ic.cz/sharp_mz-800/sharp_mz-800_9
_Planky.htm

Jsou tam 4 typy.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 30. září 2008 8:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: FDC emulator

Dne Tuesday 30 of September 2008 08:34:07 Vaclav Peroutka 
(sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> > Je zbytečné vymýšlet kolo, když když už to mají odladěné jinde, např
> > tady: http://www.sd2iec.de/sd2iec-0.7.3.zip
>
> Kouknu na to, i kdyz mi tam prijde nejak moc souboru.

Díky tomu je to právě přehledně rozdělené na jednotlivé funkční bloky. Pro nás 
jsou podstatné jenom ty věci týkající se sdcard/spi a fat. 

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 30. září 2008 7:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: FDC emulator

> 
> Dne Monday 29 of September 2008 20:39:53 Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) 
> napsal(a):
> > Tak tohle funguje cele trochu jinak. Na FDC je mala ROM kvuli tomu, protoze
> > original Sharp se pouzival WD2791. V CR byly dostupne WD2797 a tato EPROM
> > delala pouze to, ze konvertovala pomoci staticke tabulky povely 2791, aby
> > tomu ta 2797 rozumela.
> 
> Aha, tak to mě v tom případě můj hardwarový guru a bývalý aktivní sharpista 
> mystifikoval. Není možné, že těch řadičů bylo víc a některé měly opravdu ROM 
> s programem?

Mozne to je, ale bezne ci dokonce zname v zadnem pripade. Nektere radice na sobe mely 
navic vyvedenou sbernici (myslim, ze typ "Horava"). Ale FDC spolu s ROMdiskem jsem 
jeste nevidel :-) Nerikam, ze to neni mozne. Proc by nebylo. Mozna nekdo dalsi se s 
tim setkal. Nicmene, pokud na te desce radice je neco jineho, nez WD2791, tak ta 
EEPROM je tam na 99,999% prave na konverzi povelu FDC.

> Je zbytečné vymýšlet kolo, když když už to mají odladěné jinde, např tady: 
> http://www.sd2iec.de/sd2iec-0.7.3.zip

Kouknu na to, i kdyz mi tam prijde nejak moc souboru.

> Je už nějaký nástřel interface se sharpem, abych si to mohl zbastlit a začít 
> se v tom vrtat?

Co se tyce SD karty, zatim nic konkretniho. Vse se da udelat stylem 74245, Xilinx, 
Atmega. Takhle jsem to cca pred rokem zkousel - Atmel se choval jako ROMdisk - v 
programove ROMce mel kod pro Sharpa a ten pri IN A,($F8) postupne hazel na sbernici 
:-) Nekde mam dokonce fotky a to moje vrabci hnizdo jeste stale v krabicce.

Pro tu CFku jsem nakreslil kartu - CF+ bootovaci ROMdisk. Krome EPROM tam je 1x 
74hct245, 2x 74hct238, 1x 74hct4040, 1x7400. Takze se to da udelat i z "klasiky". 
Pravda, bizuterie se vejde do nejakeho xilinxe. ale lidi, co nemaji 
zkusenosti/prostredky muzou postavit "klasickou" verzi.

Deska "klasika" s Atmegou je problem, kvuli asynchronnim hodinam na Sharpu a Atmelu, 
takze tam ten Xilinx zaroven dela arbitra - generuje WAIT stavy pro Sharpa. Z klasicke 
logiky by to asi taky bylo zvladnutelne, ale hrat se mi s tim nechce.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 29. září 2008 22:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: FDC emulator

Dne Monday 29 of September 2008 20:39:53 Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):
> Tak tohle funguje cele trochu jinak. Na FDC je mala ROM kvuli tomu, protoze
> original Sharp se pouzival WD2791. V CR byly dostupne WD2797 a tato EPROM
> delala pouze to, ze konvertovala pomoci staticke tabulky povely 2791, aby
> tomu ta 2797 rozumela.

Aha, tak to mě v tom případě můj hardwarový guru a bývalý aktivní sharpista 
mystifikoval. Není možné, že těch řadičů bylo víc a některé měly opravdu ROM 
s programem?

> Momentalni stav je takovyto. Mam ATMEGA16 - mohl by pro zacatek stacit.
> Napsal jsem si program, ktery ma nejaky default obraz - system.dsk . Ten
> najde ve FAT12/FAT16 a umi z nej cist, podle toho, jaky nastavis sektor,
> stranu. Tohle mi zatim jede v zimulaci na PC. Dale mam desticku s SD kartou
> a level konvertory 5V<->3,3V. S tou se taky snazim kecat. Ale nekde je
> momentalne pruser - karta se mi nehlasi. 

Je zbytečné vymýšlet kolo, když když už to mají odladěné jinde, např tady: 
http://www.sd2iec.de/sd2iec-0.7.3.zip

Je už nějaký nástřel interface se sharpem, abych si to mohl zbastlit a začít 
se v tom vrtat?

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 29. září 2008 20:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

Ahoj Feri,

> USECASE: na CF kartu nahrám MZF programy, a mám jednoduchú možnosť ich
> spustiť ihneď

Bingo, presne to je ten usecase, ktery jsem mel na mysli. Podpora v NIPOSu je pekna, 
ale tohle je daleko vice pro pritahnuti lidi k tomu, aby vytahli Sharpa a zahrali si 
nejakou hru.

> USECASE: na CF kartu nahrám obrazy diskiet, na úrovni dosky (displej sa mi
> zdá už trochu prekomplikovaný, a binárne switche je tak trochu geek stuff)
> si prepnem požadovaný obraz diskety. tu by možno poradili majitelia FD -
> akú majú predstavu o "výmene emulovanej diskety".

Na tohle je lepsi SD karta - pripojuje se min draty k procesoru (ktery bude delat tu 
FDC emulaci). A aspon budou na sobe nezavisle tato dve zarizeni.

Vasek

PS1: Proc mi UMZE emulator nenabiha ? Dostanu Applet started, ale nic se nedeje

PS2: Jak to dopadlo s tim fast downloadem (asi dotaz pro vsechny pritomne) ? Nejake 
dalsi pokroky ?

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 29. září 2008 19:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: FDC emulator

> Dale mam desticku s SD kartou a level konvertory 5V<->3,3V. S tou  
> se taky snazim kecat. Ale nekde je momentalne pruser - karta se mi  
> nehlasi.

Já myslel, že to je vlastně komunikace po I2C sběrnici (s tou SD nebo  
MMC kartou).
Doporučuju zeptat se ataristů, jak to, že jim to jede.
           J.D.
---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 29. září 2008 19:49
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

>
> Má to jeden drobný problém. ROM na FD řadiči není programová. Je to
> pokud se nepletu vtipně vyřešený selektivní investor. Celé  
> Bootování je
> v ROMce Sharpa už od výroby.

Platí pro MZ-800.
MZ-700 má na kartě ROM obsahující program, na kterou skáče a která  
obsahuje boot. Čiže, interface si samo nese svůj bootovací program  
(úvod do obsluhy připojeného zařízení) bez ohledu na to, jde-li to  
disketovka, Quick disk, IDE nebo ethernet.
                J.D.
---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 29. září 2008 19:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: FDC emulator

> Vzít MCU (asi ATmegaXY) a připojit to do sharpa pomocí signálů co používá FD 
> interface. Využít toho, že v reálném FD řadiči je malá ROM, co se něj stará a 
> vyrobit takovou, co by hned na úvodní obrazovku přidala volby týkající se 
> nahrávání MZF a vkládání obrazl disket. K tomu by obsahovala jednoduchý 
> filebrowser.

Tak tohle funguje cele trochu jinak. Na FDC je mala ROM kvuli tomu, protoze original 
Sharp se pouzival WD2791. V CR byly dostupne WD2797 a tato EPROM delala pouze to, ze 
konvertovala pomoci staticke tabulky povely 2791, aby tomu ta 2797 rozumela.

Uvodni obrazovky Sharpa jsou pevne dane v ROM kodu. Pokud potrebujes neco zmenit, 
musis nabootovat z externiho ROMdisku. Coz se samozrejme da. A nebo do boot casti dane 
"diskety" (alias image) si dat svuj boot kod. Ale to mi prijde zbytecne, protoze muzes 
pouzit CP/M, kde je MZRUN, ktery Ti spusti jakekoli MZF na dane diskete.
 
> 
> Implementovat by to chtělo asi nejdřív ty MZF, protože je nejjednodužší a 
> zastřeší největší kus software. Potom vysokoúrovňovou práci s obrazy disket, 
> pro programy, co používají služby systému. A teprve nakonec bych se zabýval 
> lowlevel emulací WD řadiče a třeba i návrhem nějakého rozhraní pro přímý 
> přístup ze sharpa na kartu na souborové úrovni. Co vy na to?
> 

Momentalni stav je takovyto. Mam ATMEGA16 - mohl by pro zacatek stacit. Napsal jsem si 
program, ktery ma nejaky default obraz - system.dsk . Ten najde ve FAT12/FAT16 a umi z 
nej cist, podle toho, jaky nastavis sektor, stranu. Tohle mi zatim jede v zimulaci na 
PC. Dale mam desticku s SD kartou a level konvertory 5V<->3,3V. S tou se taky snazim 
kecat. Ale nekde je momentalne pruser - karta se mi nehlasi. Takze dal experimentuju, 
nekde mam problem, zatim nevim, kde. Az mi tohle pujde, predpokladam, ze bych zvladl 
skrz ATMegu otevrit jakykoli DSK a Sharp jej bude proste videt jako disketu.

Tohle vsechno samozrejme zatim pro cteni. Ono nejvetsi problem neni nastaveni 
stopy/strany/sektoru a vycteni bloku dat. Tahle cast emulace je fakt trivialni.

Vasek

---

34

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


35

Brázda Pavel

Od: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [martin.frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 29. září 2008 19:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

Má to jeden drobný problém. ROM na FD řadiči není programová. Je to
pokud se nepletu vtipně vyřešený selektivní investor. Celé Bootování je
v ROMce Sharpa už od výroby. 
Pokud by se jednalo o vyřešení hromady problému jednou ranou tak asi
LowLevel emulace WD řadiče je nejschůdnější cesta.

Mafro

-----Original Message-----
From: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [mailto:c.fertr@gmail.com] 
Sent: Monday, September 29, 2008 5:47 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re: Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

Dne Monday 29 of September 2008 16:47:46 Feri (sharpemu@pandora.cz)
napsal(a):

> je malá šanca, že by som vyťahoval sharpa preto, aby som tam
"programoval".
> naozaj, už len preto že sa dá sraviť (povedzme) ICQ klient pre sharpa,
> nepovažujem to za niečo, čomu by človek venoval svoj (žiaľ stále viac
a
> viac nedostatkový) čas. podobne - projekt umzixu ma tiež nadchol, ale
keď
> si človek povie "a čo potom?", zistí že okrem dobrého pocitu nezsotane
> nič...

Stejně jako z kterékoliv jiné činnosti, která neslouží k vydělávání
peněz ;)

> USECASE: na CF kartu nahrám MZF programy, a mám jednoduchú možnosť ich
> spustiť ihneď

Jak už bylo řečeno, zabývat se IDE (a potažmo CF) má smysl pouze v
případě, že 
už to stávající software podporuje, což podle všeho není ten případ a
tudíž 
by se všechno muselo napsat znova, včtně obsluhy nějakého běžného
filesystému 
(čti: alespoň FAT16) na straně Sharpa.

Takže MZF loader jednoznačně ano, ale ne přes IDE/CF, ale přes jednočip
a SD 
(levnější, jednodužší). Potom obsluhu karty a FAT odře ten čip (a taky
už to 
napsal někdo jiný a dá se to zrecyklovat) a Sharp si řekne jenom o data 
souborů.  

Navrhoval bych tento postup: 
Vzít MCU (asi ATmegaXY) a připojit to do sharpa pomocí signálů co
používá FD 
interface. Využít toho, že v reálném FD řadiči je malá ROM, co se něj
stará a 
vyrobit takovou, co by hned na úvodní obrazovku přidala volby týkající
se 
nahrávání MZF a vkládání obrazl disket. K tomu by obsahovala jednoduchý 
filebrowser. 
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Implementovat by to chtělo asi nejdřív ty MZF, protože je nejjednodužší
a 
zastřeší největší kus software. Potom vysokoúrovňovou práci s obrazy
disket, 
pro programy, co používají služby systému. A teprve nakonec bych se
zabýval 
lowlevel emulací WD řadiče a třeba i návrhem nějakého rozhraní pro přímý

přístup ze sharpa na kartu na souborové úrovni. Co vy na to?

Ctirad

 

  

---

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 29. září 2008 16:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

Dne Monday 29 of September 2008 16:47:46 Feri (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):

> je malá šanca, že by som vyťahoval sharpa preto, aby som tam "programoval".
> naozaj, už len preto že sa dá sraviť (povedzme) ICQ klient pre sharpa,
> nepovažujem to za niečo, čomu by človek venoval svoj (žiaľ stále viac a
> viac nedostatkový) čas. podobne - projekt umzixu ma tiež nadchol, ale keď
> si človek povie "a čo potom?", zistí že okrem dobrého pocitu nezsotane
> nič...

Stejně jako z kterékoliv jiné činnosti, která neslouží k vydělávání peněz ;)

> USECASE: na CF kartu nahrám MZF programy, a mám jednoduchú možnosť ich
> spustiť ihneď

Jak už bylo řečeno, zabývat se IDE (a potažmo CF) má smysl pouze v případě, že 
už to stávající software podporuje, což podle všeho není ten případ a tudíž 
by se všechno muselo napsat znova, včtně obsluhy nějakého běžného filesystému 
(čti: alespoň FAT16) na straně Sharpa.

Takže MZF loader jednoznačně ano, ale ne přes IDE/CF, ale přes jednočip a SD 
(levnější, jednodužší). Potom obsluhu karty a FAT odře ten čip (a taky už to 
napsal někdo jiný a dá se to zrecyklovat) a Sharp si řekne jenom o data 
souborů.  

Navrhoval bych tento postup: 
Vzít MCU (asi ATmegaXY) a připojit to do sharpa pomocí signálů co používá FD 
interface. Využít toho, že v reálném FD řadiči je malá ROM, co se něj stará a 
vyrobit takovou, co by hned na úvodní obrazovku přidala volby týkající se 
nahrávání MZF a vkládání obrazl disket. K tomu by obsahovala jednoduchý 
filebrowser. 

Implementovat by to chtělo asi nejdřív ty MZF, protože je nejjednodužší a 
zastřeší největší kus software. Potom vysokoúrovňovou práci s obrazy disket, 
pro programy, co používají služby systému. A teprve nakonec bych se zabýval 
lowlevel emulací WD řadiče a třeba i návrhem nějakého rozhraní pro přímý 
přístup ze sharpa na kartu na souborové úrovni. Co vy na to?

Ctirad

 

  

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 29. září 2008 15:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ako chcem pouzivat externy disk (aka IDE)

> (displej sa mi
>zdá už trochu prekomplikovaný, a binárne switche je tak trochu geek stuff)

...ale je to super nápad!
Právě switche a blikající LEDky jsou důvod, proč si chci postavit PDP-8 ( 
http://computermuseum.informatik.uni-stuttgart.de/pics/pdp8s/pdp8sf.jpg )
Binární switche, pomocí kterých si na interfacu nastavím virtuální disketu - no, geek 
stuff může bý t i pěkně zajímavě vypadající stuff!
                           J.D.

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 29. září 2008 9:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Setkání 1.10. v Brně

Kdyby mel nekdo zajem, tak ho muzeme pribrat na trase Vsetin, Valmez, 
Novy Jicin, Hranice, Olomouc, Brno ...

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 29. září 2008 9:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Setkání 1.10. v Brně

> >jak už tady tento měsíc letmo padlo, tak se na tuto středu plánuje malé
> setkání, ke kterému by jsme rádi využili prostory Brněnského Sharp klubu. 
> 
> Nechce tam jet někdo z Prahy? Že bych ho vzal autem?
> Znamenalo by to v půl čtvrté až ve čtyři vyrazit z Prahy... Návrat za tmy...
> Samotnému se mi jet nechce.
>                                           J.D.
> 

Jo, pokud dorazis, bylo by fajn. Ja tam prijedu - predpokladam - mezi 17.30-18h. To 
zavisi od toho, v kolik nam skonci skoleni...

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 29. září 2008 8:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Setkání 1.10. v Brně

Zdravím,

upresnim - setkani je tedy v 17 hodin v Centru volného času Brno v parku
Lužánky, tamvaj č. 1 směr Řečkovice, vystoupit na zastávce Antonínská a
kousek parkem vpřed.

Budova uprostřed této mapy v parku
http://www.mapy.cz/#x=138141536@y=132851232@z=15@mm=Z@sa=s@st=s@ssq=Brno,%20
Anton%C3%ADnsk%C3%A1%20@sss=1@ssp=137611796_132495779_138532372_133311907
Uvnitr budovy je recepce, kde je mozno se zeptat na pozici krouzku... jinak
po vstupu ihned doleva a chodba Vas dovede do sklepnich prostor kde projdete
kolem vypocetky, jogy, modelaru az do zadni mistnosti. V pripade nouze ve
vypocetce stale nekdo je, da se tam pripadne zeptat.

S parkovanim moc neporadim... jeste jsem do krouzku autem nejel, ale urcite
se misto najde na Luzanecke a kousek pesky parkem. Budovu urcite
neprehlednete..

Oficialni cas krouzku je do 19 hodin, ale neni problem se zdrzet az do 20.

Vybaveni krouzku - 4x Sharp s disketovkou, ramdiskem + monitor.

tesim se, Pavel Brázda

 

>Zdravím,

>jak už tady tento měsíc letmo padlo, tak se na tuto středu plánuje malé
setkání, ke kterému by jsme rádi využili prostory Brněnského Sharp klubu. 
>Podle informací, které doposud mám, tak by se tam snad mohli sejít Vašek
Peroutka, Pavel Brázda, Pepa Augustín, snad i Zdeněk Adler a z Valašského
konce  světa také Martin Frohlich a ja.
>Kromě toho, že tam Vaškovi vezu 1ks posvátného hardware, tak myslim, že by
jsme mohli probrat různé témata, jako např. budoucnost NIPOSu, emulátor
Sharpa, nový scandoubler a také třeba to, zda si uděláme SD/CF rozhraní k
Sharpovi se šípkovou omáčkou, nebo se zelím... 

>I když mi to jako přespolnímu moc nepřísluší, tak bych vás rád všechny na
toto setkání pozval.

>Zároveň bych chtěl poprosit někoho z domácích, zda by mohli podat i nějakou
podrobnější informaci k úspěšné lokalizaci Sharp klubu v centru volného
>času, aby jsme neskončili třeba v klubu přátel vyšívání křížkovým stehem :)
>Je tam možné někde pokud možno nejblíž parkovat? Kdysi tu padlo, že je klub
otevřeno od 17:00, do ??:??, platí to stále? 

>Michal

---

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 29. září 2008 8:48
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:  Setkání 1.10. v  Brně

>jak už tady tento měsíc letmo padlo, tak se na tuto středu plánuje malé setkání, ke 
kterému by jsme rádi využili prostory Brněnského Sharp klubu. 

Nechce tam jet někdo z Prahy? Že bych ho vzal autem?
Znamenalo by to v půl čtvrté až ve čtyři vyrazit z Prahy... Návrat za tmy...
Samotnému se mi jet nechce.
                                          J.D.

---

42

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:computer.research@centrum.cz


43

Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 29. září 2008 8:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Setkání 1.10. v Brně

Zdravím,

jak už tady tento měsíc letmo padlo, tak se na tuto středu plánuje malé setkání, ke 
kterému by jsme rádi využili prostory Brněnského Sharp klubu. 
Podle informací, které doposud mám, tak by se tam snad mohli sejít Vašek Peroutka, 
Pavel Brázda, Pepa Augustín, snad i Zdeněk Adler a z Valašského konce  světa také 
Martin Frohlich a ja.
Kromě toho, že tam Vaškovi vezu 1ks posvátného hardware, tak myslim, že by jsme mohli 
probrat různé témata, jako např. budoucnost NIPOSu, emulátor Sharpa, nový scandoubler 
a také třeba to, zda si uděláme SD/CF rozhraní k Sharpovi se šípkovou omáčkou, nebo se 
zelím... 

I když mi to jako přespolnímu moc nepřísluší, tak bych vás rád všechny na toto setkání 
pozval.

Zároveň bych chtěl poprosit někoho z domácích, zda by mohli podat i nějakou 
podrobnější informaci k úspěšné lokalizaci Sharp klubu v centru volného času, aby jsme 
neskončili třeba v klubu přátel vyšívání křížkovým stehem :)
Je tam možné někde pokud možno nejblíž parkovat? Kdysi tu padlo, že je klub otevřeno 
od 17:00, do ??:??, platí to stále? 

Michal

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 25. září 2008 6:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Proto jsem se ja osobne vydal jinou cestou - emulace FDD. Ta je v CP/M davno 
zvladnuta a velmi dobre. Pokud je mi znamo, jsou 4 ruzne diskove formaty:
> 1. LEC CP/M ( autor Jiri Lamac), ze ktereho vychazi i NIPOS - 720kB s 0.stopou 
0.strany kompatibilni s PC/AT standardem - 360kB samozrejme taky, ale neni duvod 
podporovat
> 2. P-CP/M - original Sharp, velikost diskety je 320kB - to asi nema cenu podporovat, 
pokud nekdo neprijde s programem, ktery je zajimavy a nebezi na jinem systemu.
> 3. Disk BASIC 2Z046 - disketa 316kB - zrejme by ten format sel "zestandartizovat" na 
720kB
> 4. MRS - autor Vlastimil Vesely - tam ani ten format neznam presne, nicmene je to 
opet neco jineho.  Wex nasledne upravil MZ-Paint pro FDD, takze se domnivam, ze ten 
pouziva stejny format, jako MRS. MRS mam rad, takze bud podporovat, nebo opet predelat 
diskove funkce.
>   

5. Lemings - autor VlastikVesely, nestandardni pocty sektoru na 
nekterych stopach (mozna i vetsi pocet stop?)
6. Diskety z distribuce BBS - vetsi pocet stop, nez je standard.

---

44

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ordoz@ordoz.com
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


45

Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 21:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

> 
> Ano, tohle je cesta. A napadlo mě tohle:
> CP/M je pro Sharp perfektní, ale nejde do něj z prostorových důvodů
> nacpat podpora IDE16, FAT, atd... A co tak do CP/M BIOSu a BDOSu udělat
> jenom most přes který se budou volání CP/M služeb posílat na HW zařízení
> a to vrátí výsledek. Služba čti sektor pak přes ten mostek vrátí sektor
> ať je uložený na SD kartě, CF kartě, HDD, nebo třeba na virtuálním FTP.
> A nevím jaké služby má CP/M v BDOSu, ale myslím že práce se soubory tam
> určitě bude a ta se dá takhle taky přehrát na HW. (princip ala SordM5)
> Takže tímto se ušetří místo v paměti SHARPA. A bude stačit jedna CP/M (s
> tím mostkem) a všechno složité a na Z80 obtížně řešitelné se takto
> přehraje na chytrou HW kartu. Pak už tomu CP/M systému bude zcela jedno
> jestli se data čtou s SD karty nebo třeba internetu (sakra to už to
> někdo říkal... ;-)
> 

Mnojo, vsichni v zasade mluvime o podobnych vecech. Jedna vec je abstrakce fyzickeho 
media - to ma prave na starosti radic daneho media. K tomu slouzi BIOS operacniho 
systemu. Druha vec je abstrakce vyssi vrstvy, tzn. urovne souboroveho systemu - tak, 
jak je delany ten radic Sord-FD5. Tohle jsou sluzby BDOSu - prepni disk, otevri/zavri 
soubor atd.

Mas pravdu, ze pokud by nekdo presunul sluzby BDOSu (a tedy i BIOSu) do externiho HW, 
tak zbude spousta mista, kazde dalsi zarizeni bude krasne kompatibilni.

To je ale podmineno jednou malickosti. Nekdo to musi udelat. A taky nekdo musi udelat 
"abstrakcni protokol" - proste to, jak bude spolu kecat Sharp s externim zarizenim. Co 
se stane, kdyz se pripoji do Sharpa vice zarizeni. Co se stane, kdyz se pripoji vice 
stejnych zarizeni. Atd. 

Proto jsem se ja osobne vydal jinou cestou - emulace FDD. Ta je v CP/M davno zvladnuta 
a velmi dobre. Pokud je mi znamo, jsou 4 ruzne diskove formaty:
1. LEC CP/M ( autor Jiri Lamac), ze ktereho vychazi i NIPOS - 720kB s 0.stopou 
0.strany kompatibilni s PC/AT standardem - 360kB samozrejme taky, ale neni duvod 
podporovat
2. P-CP/M - original Sharp, velikost diskety je 320kB - to asi nema cenu podporovat, 
pokud nekdo neprijde s programem, ktery je zajimavy a nebezi na jinem systemu.
3. Disk BASIC 2Z046 - disketa 316kB - zrejme by ten format sel "zestandartizovat" na 
720kB
4. MRS - autor Vlastimil Vesely - tam ani ten format neznam presne, nicmene je to opet 
neco jineho.  Wex nasledne upravil MZ-Paint pro FDD, takze se domnivam, ze ten pouziva 
stejny format, jako MRS. MRS mam rad, takze bud podporovat, nebo opet predelat diskove 
funkce.

Hlavni omezeni je velikost "diskety". Otazkou je, nakolik je toto omezeni seriozni.

Muj osobni nazor je, ze nabidka by se mela ridit poptavkou. To jest, co REALNE budou 
lidi na Sharpu delat. Idealni je mit uplne vsechno a aby uplne vsechno chodilo. To je 
jasne. Ale beznejsi mi prijde spise to, ze clovek sedne, napise, ja mam Sharpa, chci s 
nim delat to a to. Hrat hry. Programovat v Cecku. V Basicu. Od toho by se melo odvijet 
to, kam se zamerit.

Momentalne ja mam nejake predstavy a ty se snazim realizovat. A je jasne, ze jsou tady 
lidi, kteri maji predstavy uplne jine. A o tom to je, je potreba rict konkretne. Takze 
ja se momentalne vydal cestou zpetne kompatibility. A k tomu bych chtel tu CF kartu, 
zezacatku asi jenom jako repozitar her/programu, nabootovat, vybrat hru, spustit. 
Behem par sekund. Pak by se videlo dal.
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A bohuzel toho casu taky nemam tolik, kolik bych si predstavoval.

Jsem se zase rozepsal...

V.

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 24. září 2008 20:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

On Sep 24, 2008, at 8:25 PM, Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz)  
wrote:

>> No a teď se všichni na mě vrhněte. ;-)

Ale ne, my v principu souhlasíme.

>
> jenom most přes který se budou volání CP/M služeb posílat na HW  
> zařízení
> a to vrátí výsledek. Služba čti sektor pak přes ten mostek vrátí  
> sektor
> ať je uložený na SD kartě, CF kartě, HDD, nebo třeba na virtuálním  
> FTP.
> A nevím jaké služby má CP/M v BDOSu, ale myslím že práce se soubory  
> tam
> určitě bude a ta se dá takhle taky přehrát na HW.

Tak nějak.
stačí pak vyřešit dvě věci:
1) jak přepínat ty virtuální "diskety" (jako adresáře s tím, že každý  
adresář má omezenou kapacitu? Jako k sekvenci defragmentovaných  
images v proprietárním FS? Jako k (potenciálně fragmentovaným) imagím  
uloženým v rámci FAT16/32?)
2) co s programy, které nejsou na spolupráci s CP/M stavěny a šahají  
si na řadič samy. Protože pak je potřeba emulovat přímo řadič.  
Porozuměl jsem dobře, že takových programů není zrovna málo?
              J.D.
---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 20:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: video kabel

> > 
> > To RGBI se da vyresit odporovymi delici. Jen si clovek asi musi trochu pohrat
> s 
> > barvickama...
> 
> Da se pouzit tenhle navod, nebo je tam jeste nutna nejaka uprava?
> http://www.softwolves.pp.se/cbm/maskinvara/scart.en.html
> 

Jo, tohle se mi libi, vypada to dobre, zkuste to nekdo. Nemel by tam byt zadny jiny 
problem.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [martin.frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 19:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

Ano, tohle je cesta. A napadlo mě tohle:
CP/M je pro Sharp perfektní, ale nejde do něj z prostorových důvodů
nacpat podpora IDE16, FAT, atd... A co tak do CP/M BIOSu a BDOSu udělat
jenom most přes který se budou volání CP/M služeb posílat na HW zařízení
a to vrátí výsledek. Služba čti sektor pak přes ten mostek vrátí sektor
ať je uložený na SD kartě, CF kartě, HDD, nebo třeba na virtuálním FTP.
A nevím jaké služby má CP/M v BDOSu, ale myslím že práce se soubory tam
určitě bude a ta se dá takhle taky přehrát na HW. (princip ala SordM5)
Takže tímto se ušetří místo v paměti SHARPA. A bude stačit jedna CP/M (s
tím mostkem) a všechno složité a na Z80 obtížně řešitelné se takto
přehraje na chytrou HW kartu. Pak už tomu CP/M systému bude zcela jedno
jestli se data čtou s SD karty nebo třeba internetu (sakra to už to
někdo říkal... ;-)

No a teď se všichni na mě vrhněte. ;-)

S pozdravem
Mafro

-----Original Message-----
From: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [mailto:computer.research@centrum.cz] 
Sent: Wednesday, September 24, 2008 3:50 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

>Popravde receno, nevim, jak presne funguje PMD-32. Sord FD-5 ma, pokud
vim, rozhrani na vyssi urovni, jakoby "externi" BDOS, je to tak ?

Oboje je vlastně "druhý počítač" (s Sorda Z80, u PMD 8080), se kterým se
komunikuje přes PIO.
Se Sordem se komunikuje pomocí povelů "chci soubor ten", "chci soubor
onen", "chci adresářovou položku" - Sordu je v podstatě jedno, jak
vypadá fyziky disketa nebo kolik je na ní místa.
PMD to má dělané hůř - disketovka bere povely "chci sektor ten na stopě
oné", filesystém i velikost disku si hlídá samo PMD, což dost ztěžuje
přechod na média větší než 360 kB (vyžaduje to měnit software na straně
PMD - to znamená přeprogramovávat CP/M a PMD-DOS).

Dobré by bylo "sordovský" způsob podařilo realizovat třeba u IQ-tykve
nebo ZX-81, kde není moc prostoru pro to, aby počítač sám hobloval
média. Ale poslat "někam" žádost o zaslání souboru se zadaným jménem
(nebo jeho části) není nic paměťově a podobně náročného. Na podobném
principu fungovalo připojení Commodorovské 1541 k ZX-81, které stačí
poslat povel "chci soubor ten a ten", akorát je to komplikováno tím, že
se místo paralelně komunikuje podivným a v konkrétní implementaci
pomalým sériovým protokolem.

Vzhledem k už existujícímu softwaru to takhle (t.j. poslat si přímo
požadavek o soubor) u Sharpu realizovat nepůjde - ale co technicky (krom
nedostatku času a lidí) brání tomu, aby se nějakému Atmelu přes porty
určené pro FDD posílaly povely, a on si je interpretoval? Vždyť kromě
samotných povelů read/write (které by Atmel realizoval čtením ze SD
karty místo načítání/zapisování MFM sekvence na disketu) jde jen o
plnění registrů něčím.
Na ZX konferenci jsem to navrhoval kvůli emulaci Betadisku, ale pak se
to zabilo Velesoftovou "softwarovou" emulací - což u Sharpu nejde
(nahradit v programech outy na porty FDD odskokem na emulaci. Beta
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umožňuje sahat na porty pouze z ROM, takže těch pár známých bodů se
přepsat dá, u Sharpu to fakt nepůjde).
 
J.D.

---

---

50



51

Brázda Pavel

Od: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [martin.frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 19:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

Lidi, já to tady víceméně jen tiše sleduji a do případných hádek se
nemíchám, ale pár nápadů bych měl (zatím si nechám uzrát v hlavě).

Ale co se týká ExtCPC nemusíte s jeho podporou vymýšlet kolo.
Tady je Open Source knihovna v C pro práci s ExtCPC obrazy disků:
http://www.seasip.demon.co.uk/Unix/LibDsk/

Já mám momentálně přeloženou hlavičku k Win32 DLL do pascalu a dělám ve
volných chvílích program pro správu DSK obrazů disket a přenos souborů
mezi PC a obrazem diskety. A navíc se mi podařilo, díky této DLL a
jednoho driveru (http://simonowen.com/fdrawcmd/) přečíst Sharp disketu
ve Win XP (WOW)!

Takže doufám že budu mít čas a podaří se mi tento projekt dokončit
(Zdeněk ví že jsem na tom začal dělat už loni), ale vzhledem k
pracovnímu vytížení se nedaří tak jak bych chtěl.

S pozdravem Sharpu zdar
Mafro

-----Original Message-----
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz] 
Sent: Wednesday, September 24, 2008 1:56 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

> Jednoznacne ano. Nicmene nadratovat CF schema na unidesku mi od oka
zabere 
> vcetne vrtani der 3 hodiny. A muzu to predat nekomu, kdo bude psat
podporu 
> pro NIPOS. Proto jsem se ptal, jak to dopadlo v NIPOSu s podporou
IDE16 - 
> Petrova radice. Bohuzel mi zatim nebyl schopen nikdo, kdo to v te dobe

> testoval, odpovedet

S NIPOSem to Vasku dopadlo tak, ze podporu IDE16 uz Marek pouze
rozpracoval, 
ale nedokoncil. Stejne tak podpora FAT byla pouze planovana, nikoliv
vsak 
dokoncena.

>
> Co se tyce FDC emulace, je tam trochu vic problemu, aby se to veslo do

> toho Atmela a bylo to rozumne rychle (aby se nepodarilo neco
funkcniho, 
> ale rychleho jako C=64 mechanika). A dalsi vec, nad kterou jsem uz
travil 
> cas, byla podpora ruznych formatu, parsovani EXTCPC atd. A tohle
urcite 3 
> hodiny nezabere.

ExtCPC sice neni trivialni, ale mel by byt zvladnutelny. Osobne tomuto 
formatu hodne fandim neb jako jeden z mala dokaze uchovavat i informace
o 
nestandartnich stopach ci sektorech, diskovych chybach apod. - proste da
se 
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podle nej emulovat floppy disk "jako zivy".
Kdyz nedosahneme rychlosti orig. radice by nebyla zadna tragedie - zase 
usetrime cas na presunech hlavicky floppy mechaniky. A jestli mi naskoci

CP/M za 1 nebo 2 vteriny.....

> Zdenku, to jsem zase lehl smichy :-) Aspon to trochu odlehcilo tu 
> konfrontacni atmosferu.

To jen aby vyvojarske hlavy nevystydly :-) No ale resitelne to je, ne ze
ne 
:-)

Zdenek 

---

---

52



53

Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 24. září 2008 17:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: video kabel

----- Original Message ----
> From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, September 23, 2008 9:20:53 AM
> Subject: Re: video kabel

> > konentoru už smíchaný CSYNC. Nicméně MZ-800 má digitální RGBI a ten se přímo 
> > na SCART připojit nedá. Teda dá, ale barvy budou redukované na 8 kousků právě 
> > kvůli chybějícímu signálu "I", který na scartu není kam zapojit a ani to RGB 
> > asi nebude optimálně napěťově přizpůsobené. 
> > 
> 
> To RGBI se da vyresit odporovymi delici. Jen si clovek asi musi trochu pohrat s 
> barvickama...

Da se pouzit tenhle navod, nebo je tam jeste nutna nejaka uprava?
http://www.softwolves.pp.se/cbm/maskinvara/scart.en.html

Pepax

      

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 14:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

> ale co technicky (krom nedostatku času a
> lidí) brání tomu, aby se nějakému Atmelu přes porty určené pro FDD posílaly
> povely, a on si je interpretoval? 

Presne na tomhle pracuju :-) A mas pravdu, ze jedina vec je nedostatek casu. A taky, 
ze nemam Sharpa tady v Praze. Ale to druhe az takovy problem neni.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 24. září 2008 14:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

>Popravde receno, nevim, jak presne funguje PMD-32. Sord FD-5 ma, pokud vim, rozhrani 
na vyssi urovni, jakoby "externi" BDOS, je to tak ?

Oboje je vlastně "druhý počítač" (s Sorda Z80, u PMD 8080), se kterým se komunikuje 
přes PIO.
Se Sordem se komunikuje pomocí povelů "chci soubor ten", "chci soubor onen", "chci 
adresářovou položku" - Sordu je v podstatě jedno, jak vypadá fyziky disketa nebo kolik 
je na ní místa.
PMD to má dělané hůř - disketovka bere povely "chci sektor ten na stopě oné", 
filesystém i velikost disku si hlídá samo PMD, což dost ztěžuje přechod na média větší 
než 360 kB (vyžaduje to měnit software na straně PMD - to znamená přeprogramovávat 
CP/M a PMD-DOS).

Dobré by bylo "sordovský" způsob podařilo realizovat třeba u IQ-tykve nebo ZX-81, kde 
není moc prostoru pro to, aby počítač sám hobloval média. Ale poslat "někam" žádost o 
zaslání souboru se zadaným jménem (nebo jeho části) není nic paměťově a podobně 
náročného. Na podobném principu fungovalo připojení Commodorovské 1541 k ZX-81, které 
stačí poslat povel "chci soubor ten a ten", akorát je to komplikováno tím, že se místo 
paralelně komunikuje podivným a v konkrétní implementaci pomalým sériovým protokolem.

Vzhledem k už existujícímu softwaru to takhle (t.j. poslat si přímo požadavek o 
soubor) u Sharpu realizovat nepůjde - ale co technicky (krom nedostatku času a lidí) 
brání tomu, aby se nějakému Atmelu přes porty určené pro FDD posílaly povely, a on si 
je interpretoval? Vždyť kromě samotných povelů read/write (které by Atmel realizoval 
čtením ze SD karty místo načítání/zapisování MFM sekvence na disketu) jde jen o plnění 
registrů něčím.
Na ZX konferenci jsem to navrhoval kvůli emulaci Betadisku, ale pak se to zabilo 
Velesoftovou "softwarovou" emulací - což u Sharpu nejde (nahradit v programech outy na 
porty FDD odskokem na emulaci. Beta umožňuje sahat na porty pouze z ROM, takže těch 
pár známých bodů se přepsat dá, u Sharpu to fakt nepůjde).
                                                                                       
J.D.

---
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 24. září 2008 13:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

----- Original Message ----
> From: "Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz)" <c.fertr@gmail.com>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, September 24, 2008 1:21:46 PM
> Subject: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

> Podle mě, Sharp se může dostat zpět do povědomí pouze v případě, že se na něm 
> rozejede symbos nebo něco podobného. Jakkoliv kvalitně vyřešené natahování  
> gamesek, z valné části zkonvertovaných ze spectra, to opravdu nevytrhne.
> 
> Ctirad  

Tak s tim si dovolim nesouhlasit. Jako BFU bych jiste Sharpa tahal ze skrine daleko 
casteji, kdybych k nemu mel nejaky "emulator disketovky", kteremu by chutnaly SD karty 
(+ nejaky uzivatelsky privetivy ovladaci program). Taky proto se tesim na SDrive pro 
Atari.... ;-)
Symbos bych si na Sharpovi urcite rad vyzkousel, ale ze bych ho pak chtel pouzivat 
pokazde, kdyz zapnu Sharpa? To si nejak nedovedu predstavit, i kdybych mel v Sharpovi 
Ethernet kartu a existoval nejaky SymICQ nebo SymFTP. :)

Pepax

      

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 12:56
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

> Jednoznacne ano. Nicmene nadratovat CF schema na unidesku mi od oka zabere 
> vcetne vrtani der 3 hodiny. A muzu to predat nekomu, kdo bude psat podporu 
> pro NIPOS. Proto jsem se ptal, jak to dopadlo v NIPOSu s podporou IDE16 - 
> Petrova radice. Bohuzel mi zatim nebyl schopen nikdo, kdo to v te dobe 
> testoval, odpovedet

S NIPOSem to Vasku dopadlo tak, ze podporu IDE16 uz Marek pouze rozpracoval, 
ale nedokoncil. Stejne tak podpora FAT byla pouze planovana, nikoliv vsak 
dokoncena.

>
> Co se tyce FDC emulace, je tam trochu vic problemu, aby se to veslo do 
> toho Atmela a bylo to rozumne rychle (aby se nepodarilo neco funkcniho, 
> ale rychleho jako C=64 mechanika). A dalsi vec, nad kterou jsem uz travil 
> cas, byla podpora ruznych formatu, parsovani EXTCPC atd. A tohle urcite 3 
> hodiny nezabere.

ExtCPC sice neni trivialni, ale mel by byt zvladnutelny. Osobne tomuto 
formatu hodne fandim neb jako jeden z mala dokaze uchovavat i informace o 
nestandartnich stopach ci sektorech, diskovych chybach apod. - proste da se 
podle nej emulovat floppy disk "jako zivy".
Kdyz nedosahneme rychlosti orig. radice by nebyla zadna tragedie - zase 
usetrime cas na presunech hlavicky floppy mechaniky. A jestli mi naskoci 
CP/M za 1 nebo 2 vteriny.....

> Zdenku, to jsem zase lehl smichy :-) Aspon to trochu odlehcilo tu 
> konfrontacni atmosferu.

To jen aby vyvojarske hlavy nevystydly :-) No ale resitelne to je, ne ze ne 
:-)

Zdenek 

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 24. září 2008 12:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

Dne Wednesday 24 of September 2008 12:39:34 +GAMA (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):
> Ta činorodost je dána tím, že můžu jít, koupit si IDE interface k C64,
> natahat na to programy a dělat, co chci. Nebo koupit si SIO2IDE či SD2SIO,
> hotové, nemusím nic pájet, připojím k Atari SD kartu a jedu. 

S tímhle bych nesouhlasil. Řekl bych, že to je zaměňování příčiny a důsledku. 
Na výše uvedené platformy především existovalo a existuje obrovské kvantum 
software i hardware a stále aktivní demoscéna, která posouvá možnosti pořád 
dál. S tím jde ruku v ruce to, že existuje i hromada lidí, kteří chtějí ten 
software nějak jednoduše spouštět a archivovat a z této poptávky potom plyne 
to, že se mezi najdou lidi, co takový hardware navrhnou, vyrobí a odladí.

U Sharpa (alespoň tak to vidím jako člověk, který přišel zvenku) je situace 
jiná. Na svojí dobu určitě vynikající hardware, ale naprostá absence 
nějakých "killer apps", které by (tehdy i dneska) přitáhly nezandebatelný 
počet lidí toužících po tom je jednoduše spouštět a tedy i tu podmnožinu z 
nich, co je začne i vyvíjet a bastlit hardware. Takže vzniká začarovaný kruh.

Podle mě, Sharp se může dostat zpět do povědomí pouze v případě, že se na něm 
rozejede symbos nebo něco podobného. Jakkoliv kvalitně vyřešené natahování  
gamesek, z valné části zkonvertovaných ze spectra, to opravdu nevytrhne.

Ctirad  

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 12:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

> Jakmile se objevilo hotové DivIDE, tak se po něm v podstatě zaprášilo. Na
> nahrávání "emulátořích" souborů a snapů stačí. Developeři, kteří chtějí psát
> programy, sice řvou, že nějaký loader her je pro ně nedostačující, ale spoustu
> lidí to donutilo vyndat Spectrum aspoň ze skříně a zapařit toho Manic Minera
> nebo whatever.

Ano, neco typu DivIDE pro lidi, aby vytahli Sharpa ze skrine,je moje prvotni motivace 
blbnout s CF kartou.

> 
> To je taky důvod, proč si porád lámu hlavu s tou SD náhradou PMD-32 a Sord FD-5,
> protože by to výrazně oživilo PMD či jinou scénu (leckdo to má doma, ale tahat
> programy z kazety se nikomu moc nechce), i když na to hardwarové vzdělání ani
> zkušenosti nemám.

Popravde receno, nevim, jak presne funguje PMD-32. Sord FD-5 ma, pokud vim, rozhrani 
na vyssi urovni, jakoby "externi" BDOS, je to tak ?

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 11:56
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

Zdenku, ja to okomentuju dovnitr, jo ? :-)

> co takhle rekneme soustredit veskere sily do vyvoje jednoho zarizeni ktere 
> bude stat skutecne za to a neupadne v zapomneni prave diky nekompatibilite 
> se stovkami (nebo spis tisicovkami) programu ktere byly pro Sharpa napsany ?

Jednoznacne ano. Nicmene nadratovat CF schema na unidesku mi od oka zabere vcetne 
vrtani der 3 hodiny. A muzu to predat nekomu, kdo bude psat podporu pro NIPOS. Proto 
jsem se ptal, jak to dopadlo v NIPOSu s podporou IDE16 - Petrova radice. Bohuzel mi 
zatim nebyl schopen nikdo, kdo to v te dobe testoval, odpovedet.

Co se tyce FDC emulace, je tam trochu vic problemu, aby se to veslo do toho Atmela a 
bylo to rozumne rychle (aby se nepodarilo neco funkcniho, ale rychleho jako C=64 
mechanika). A dalsi vec, nad kterou jsem uz travil cas, byla podpora ruznych formatu, 
parsovani EXTCPC atd. A tohle urcite 3 hodiny nezabere.

> Rozhranim IDE16 se naposledy v Sharp klubu zabyval Mirek Hajda - slo ale 
> zase jen o testovani v Basicu kdy vysledkem bylo vypsani adresare disku s 
> FAT. Dal uz jen pustoprazdno....

Takze NIPOS nic ? Ja mam zdrojaky od Marka, posledni zmeny 28.7.2003. Cca od brezna 
tam vidim zminky o IDEBootu a podobnych vecech. V konfere jsem videl zminky, ze FAT 
podpora bude externe. Ale pokud je to tak, jak pises, je to zalostne malo...

> Jinak napadl me takovy napad k one vysnene "superkarte" emulujici FD - 
> teoreticky by s ni slo emulovat i magnetofon a venkem ji propojit zo zdirek 
> pro ext. CMT. Ale to je jen napad :o) Vypiskat MZF soubor z karty by jiste v 
> planovanem AVRku neukouslo moc pameti.

Zdenku, to jsem zase lehl smichy :-) Aspon to trochu odlehcilo tu konfrontacni 
atmosferu.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 11:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

> >   Tak, jak to maji spektristi, ruzny HW, ruzne operacni systemy.
> 
> Spectrum je super počítač (nejlepší!), ale na zrovna na tohle dštím síru a oheň
> a nadávám, kudy chodím, naprosto to znemožňuje napsat nějaký slušný software
> (tedy cokoliv jiného než hru).
> Pokud to má mít nějaký vstup a výstup dat, tak pak řešíte otázku, jak to vlastně
> napsat - pro jaký z těch mnoha systémů to ušijete?
> Nebo se bude program vracet do BASICu, a I/O operace budou napsané v BASICu, aby
> si každý mohl upravit syntaxi LOAD a SAVE příkazu na míru tomu svému DOSu?
> Kokotina.
> A co když chcete v jednom souboru (spojitě) uložit data, která jsou v paměti
> nespojitě (třeba v rýzných paměťových bankách)? Jistě, lze udělat přesuny v
> paměti a data si přerovnat, ale většinou za cenu toho, že nezbývá moc místa na
> nějaké korektní vypadávání do Basicu, předávání parametrů a po I/O operaci zase
> po skoku na start strojáku se nasměrovat zase do správného místa, přesunout zase
> paměť z "I/O" do "provozního" stavu a přeměrování na pokračování v přerušené
> činnosti.
> Prostě vopruz na entou!
> Mně kvůli tomu zůstává už několik let nedodělaný emulátor Apple I pro Spectrum -
> a už ani nemám chuť ho dodělávat, protože němčouři mezitím napsali svůj (zdaleka
> ne tak dobrý) a pustili do světa.
> Sere mi to!
> Jeden Národ! Jeden Vůdce! Jeden Systém!
> 

Nojo, jeden system, ale na nektere programy potrebujes CP/M kompatibilitu. A uz tam 
nenacpes podporu IDE. Protoze se to tam zkratka nevejde. Tak jak z toho vybruslit ? 
Nekompatibilni CP/M ? Sharp pametove banky nema, tim by se asi usetrilo misto pro IDE 
a dalsi veci. Mno, tezko rict, co by bylo lepsi...

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 11:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

Vyborne Vasku,

co takhle rekneme soustredit veskere sily do vyvoje jednoho zarizeni ktere 
bude stat skutecne za to a neupadne v zapomneni prave diky nekompatibilite 
se stovkami (nebo spis tisicovkami) programu ktere byly pro Sharpa napsany ?
Rozhranim IDE16 se naposledy v Sharp klubu zabyval Mirek Hajda - slo ale 
zase jen o testovani v Basicu kdy vysledkem bylo vypsani adresare disku s 
FAT. Dal uz jen pustoprazdno....
Jinak napadl me takovy napad k one vysnene "superkarte" emulujici FD - 
teoreticky by s ni slo emulovat i magnetofon a venkem ji propojit zo zdirek 
pro ext. CMT. Ale to je jen napad :o) Vypiskat MZF soubor z karty by jiste v 
planovanem AVRku neukouslo moc pameti.

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, September 24, 2008 12:23 PM
Subject: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

>
> Zdenku, Tvuj postoj chapu. Mas opravnene obavy, ze ta podpora CF vysumi do 
> ztracena.
>
> Opet se budu opakovat i ja - na vyvoji FDC kompatibilniho pripojeni SD 
> karet samozrejme pokracuju.
>
> Bylo by dobre, kdyby sis tu pristi stredu udelal aspon chvilku casu (i 
> kdyz chapu, ze momentalne mas zcela jine zivotne dulezitejsi priority pred 
> prichodem zimy). Mohlibychom se o tom vsem pobavit v Brnenskem Sharp 
> klubu, o predstavach a moznostech.
>
>> Kdo dnes vyuziva funkcni IDE16 na Sharpu???
>
> Otazkou je, kdo dnes (a jakym zpusobem) vubec vyuziva Sharpa. Ja jsem 
> ochoten (v ramci casovych a schopnostnich moznosti) udelat cokoli, aby se 
> nejak komunita kolem Sharpa pozvedla - i kdyz asi uz nemuzu cekat, ze 
> budeme konkurovat cinorodosti okolo ZX Spectra (ci jinych - Atari, C=64 ).
>
> V.

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 24. září 2008 11:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

>Otazkou je, kdo dnes (a jakym zpusobem) vubec vyuziva Sharpa. Ja jsem ochoten (v 
ramci casovych a schopnostnich moznosti) udelat cokoli, aby se nejak komunita kolem 
Sharpa pozvedla - i kdyz asi uz nemuzu cekat, ze budeme konkurovat cinorodosti okolo 
ZX Spectra (ci jinych - Atari, C=64 ).

Ta činorodost je dána tím, že můžu jít, koupit si IDE interface k C64, natahat na to 
programy a dělat, co chci.
Nebo koupit si SIO2IDE či SD2SIO, hotové, nemusím nic pájet, připojím k Atari SD kartu 
a jedu.
Nevyužitých Sharpů se válí po republice dost - většinou proto, že nahrávat z kazeťáku 
už prostě nějakou dobu není in. A disketové jednotky už taky moc ne.
Pokud budou moci sběratelé / retrogameři / lidi, které to doopravdy zajímá / whatever 
koupit si sestavený interface, připíchnout k nemodifikovanému počítači a natáhnout 
data (fuk jestli ve FAT nebo ve vlastním systému třeba CP/M kompatibilním, i když mám 
dojem, že Lamačův formát byl kompatibilní s FAT12 na MS-DOSu), tak pokud nic jiného, 
budou na něm nahrávat a hrát hry, a ten, koho to doopravdy zajímá, bude mít větší 
motivaci něco vytvořit.

Problém je s kity, které si lidi musí pájet - ZX-IDE, které bylo distribuováno jako 
stavebnice, skončilo tak, že to měli lidi v šuplících a čekali, až se to nějak zapájí 
nebo až bude čas (sám mám takhle připravených pár projektů a čekám, až je zapájím).
Jakmile se objevilo hotové DivIDE, tak se po něm v podstatě zaprášilo. Na nahrávání 
"emulátořích" souborů a snapů stačí. Developeři, kteří chtějí psát programy, sice 
řvou, že nějaký loader her je pro ně nedostačující, ale spoustu lidí to donutilo 
vyndat Spectrum aspoň ze skříně a zapařit toho Manic Minera nebo whatever.

To je taky důvod, proč si porád lámu hlavu s tou SD náhradou PMD-32 a Sord FD-5, 
protože by to výrazně oživilo PMD či jinou scénu (leckdo to má doma, ale tahat 
programy z kazety se nikomu moc nechce), i když na to hardwarové vzdělání ani 
zkušenosti nemám.
                       J.D.

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 24. září 2008 11:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

>   Tak, jak to maji spektristi, ruzny HW, ruzne operacni systemy.

Spectrum je super počítač (nejlepší!), ale na zrovna na tohle dštím síru a oheň a 
nadávám, kudy chodím, naprosto to znemožňuje napsat nějaký slušný software (tedy 
cokoliv jiného než hru).
Pokud to má mít nějaký vstup a výstup dat, tak pak řešíte otázku, jak to vlastně 
napsat - pro jaký z těch mnoha systémů to ušijete?
Nebo se bude program vracet do BASICu, a I/O operace budou napsané v BASICu, aby si 
každý mohl upravit syntaxi LOAD a SAVE příkazu na míru tomu svému DOSu? Kokotina.
A co když chcete v jednom souboru (spojitě) uložit data, která jsou v paměti nespojitě 
(třeba v rýzných paměťových bankách)? Jistě, lze udělat přesuny v paměti a data si 
přerovnat, ale většinou za cenu toho, že nezbývá moc místa na nějaké korektní 
vypadávání do Basicu, předávání parametrů a po I/O operaci zase po skoku na start 
strojáku se nasměrovat zase do správného místa, přesunout zase paměť z "I/O" do 
"provozního" stavu a přeměrování na pokračování v přerušené činnosti.
Prostě vopruz na entou!
Mně kvůli tomu zůstává už několik let nedodělaný emulátor Apple I pro Spectrum - a už 
ani nemám chuť ho dodělávat, protože němčouři mezitím napsali svůj (zdaleka ne tak 
dobrý) a pustili do světa.
Sere mi to!
Jeden Národ! Jeden Vůdce! Jeden Systém!

                                       J.D.

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 11:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

Zdenku, Tvuj postoj chapu. Mas opravnene obavy, ze ta podpora CF vysumi do ztracena.

Opet se budu opakovat i ja - na vyvoji FDC kompatibilniho pripojeni SD karet 
samozrejme pokracuju.

Bylo by dobre, kdyby sis tu pristi stredu udelal aspon chvilku casu (i kdyz chapu, ze 
momentalne mas zcela jine zivotne dulezitejsi priority pred prichodem zimy). 
Mohlibychom se o tom vsem pobavit v Brnenskem Sharp klubu, o predstavach a moznostech.

> Kdo dnes vyuziva funkcni IDE16 na Sharpu???

Otazkou je, kdo dnes (a jakym zpusobem) vubec vyuziva Sharpa. Ja jsem ochoten (v ramci 
casovych a schopnostnich moznosti) udelat cokoli, aby se nejak komunita kolem Sharpa 
pozvedla - i kdyz asi uz nemuzu cekat, ze budeme konkurovat cinorodosti okolo ZX 
Spectra (ci jinych - Atari, C=64 ).

V.

> 
> Vasku, nechci vam do toho nijak zasahovat, kazdy necht k Sharpovi pripojuje 
> cokoliv dle vlastni fantazie.... Pokud se ale jedna o vytvoreni neceho 
> standardizovaneho, nesel bych urcite cestou kdy se vytvori hromada udelatek 
> ktere jdou k Sharpovi strasne jednoduse pripojit a nasledne uvadne i SW 
> podpora. Trochu jiny pripad byl zase IDE16 od Petra Zydka, ktery vypustil 
> nekolik variant odstupnovanych pismeny v abecede (skoncilo se tusim u F) - 
> prakticky nikdo pak nevedel ktere je vlastne to spravne, softwarova podpora 
> uvadla na utilite HDDTEST kterou jsem aspon pro odzkouseni uplacal... Kdo 
> dnes vyuziva funkcni IDE16 na Sharpu??? Petr sice tvrdi ze neni kam spechat, 
> ze Sharp je konickem na dlouha leta.... na druhou stranu tu nikdo nejsme 
> naveky :)
> Asi uz se budu opakovat, ale znovu zvedam ruku pro to jit cestou 
> kompatibility (karta kterou zasunu do neupraveneho pocitace a bude to 
> fungovat s veskerym softwarem). Nechci byt prorokem, ale rad bych kdyby 
> pribyvaly dalsi mrtve HW doplnky.....
> 
> Zdenek
> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, September 24, 2008 9:55 AM
> Subject: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu
> 
> 
> >
> >> Jasne, tohle vsechno chapu... Chces tedy rici ze bez uprav tohle zapojeni 
> >> bude fungovat s NIPOSem, popr. je pro nej napsana jina SW podpora? Nechci 
> >> NIPOS zatracovat, ale precijen prave kvuli narocnosti na pamet (jen 
> >> alokacni tabulka pro 32MB partition neco zabere) ztracel hodne na 
> >> kompatabilite vuci puvodni Lamacove CP/M. Stale hlasuji pro emulaci 
> >> nejrozsirenejsiho a nejrychlejsiho media na Sharpu (Floppy) za pomoci MCU 
> >> + SD karty. Vyresi se tim veskere nekompatability, pro zarizeni bude 
> >> maximalni podpora softwaru, nebudou zadna omezeni ve vyuziti pametove 
> >> karty (obrazu disket, popr. MZF souboru na ni ulozim kolik budu chtit), 
> >> ....
> >>
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> >
> > Jestli bude fungovat s NIPOSem, to ted vazne nejsem schopen rici. Bohuzel, 
> > kdyz jste tyto upravy tady delali, o Sharp komunite jsem tehdy nevedel. 
> > "Pristoupil" jsem do tohoto vlaku az koncem roku 2006. Ale myslim, ze 
> > Marek tu podporu IDE16 uz nestihl dopsat.
> >
> > V cem se projevovala ta ztrata kompatibility NIPOSu s CP/M ? Marek zacal 
> > preadresovavat sluzby ? Neco konkretniho nebehalo, jak melo ? Ja se zacal 
> > prehrabovat ve zdrojacich NIPOSu, bohuzel tomu rozumim jako koza petrzeli. 
> > Podle LOGu byla v NIPOSu nejaka podpora IDE8, IDE16, bylo tam neco i o 
> > FAT. Muzes, Zdenku (nebo kdokoli jiny dobre informovany) shrnout, co 
> > presne v poslednim NIPOSu chodilo, co nechodilo, na co byly externi 
> > programy (zrejme FAT), co bylo uvnitr systemu, v cem byly problemy ?Ja 
> > prochazel nedavno konferu, tam vyvoj bezel, ale chtelo by to nejaky 
> > uceleny nahled - aspon pro mne.
> >
> > Samozrejme, ze na MCU+SD pracuju. Pripojenim CF vyvoj nezastavuji, To se 
> > neobavej :-) Jde jen o to, ze to schema, co jsem posilal, je dabelsky 
> > jednoduche, v NIPOSu uz nejaka podpora urcite je (zrejme bude potreba 
> > predelat adresaci, ktera se muze lisit). Osobne by se mi libilo reseni 
> > takoveto:
> > - hardware: FD emulator (napr. na bazi MCU+SD/MMC) + CF karta
> > - software:
> >     - CP/M, ktera by napr. umela jen s FD - v ramci zachovani zpetne 
> > kompatibility
> >     - jiny OS - napr. jej nazveme NIPOS - ktery by nebyl kompatibilni s 
> > CP/M, ale umel by pracovat jak s FD, tak s CF.  Tak, jak to maji 
> > spektristi, ruzny HW, ruzne operacni systemy.
> >
> > Vyhoda FD emulace je na prvni pohled jasna - zpetna kompatibilita. Vyhodu 
> > CF vidim v tom, ze muzes mit najednou pristup k veskeremu software.
> >
> > Co Ty na to ?
> >
> > V.
> >
> > PS. za nejake ucelene shrnuti NIPOSu z pohledu uzivatele bych byl fakt 
> > rad. Napr. myslim si, ze tam jsou veci, ktere uz nikdo na Sharpu nepouziva 
> > (ve zdrojacich jsem videl cosi o podpore BT100) a ktere by se daly 
> > pripadne vyhodit. A pak jsou veci, ktere by se hodily a ktere se tam 
> > bohuzel uz nevejdou.
> >
> >
> > --- 
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 10:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

Vasku, nechci vam do toho nijak zasahovat, kazdy necht k Sharpovi pripojuje 
cokoliv dle vlastni fantazie.... Pokud se ale jedna o vytvoreni neceho 
standardizovaneho, nesel bych urcite cestou kdy se vytvori hromada udelatek 
ktere jdou k Sharpovi strasne jednoduse pripojit a nasledne uvadne i SW 
podpora. Trochu jiny pripad byl zase IDE16 od Petra Zydka, ktery vypustil 
nekolik variant odstupnovanych pismeny v abecede (skoncilo se tusim u F) - 
prakticky nikdo pak nevedel ktere je vlastne to spravne, softwarova podpora 
uvadla na utilite HDDTEST kterou jsem aspon pro odzkouseni uplacal... Kdo 
dnes vyuziva funkcni IDE16 na Sharpu??? Petr sice tvrdi ze neni kam spechat, 
ze Sharp je konickem na dlouha leta.... na druhou stranu tu nikdo nejsme 
naveky :)
Asi uz se budu opakovat, ale znovu zvedam ruku pro to jit cestou 
kompatibility (karta kterou zasunu do neupraveneho pocitace a bude to 
fungovat s veskerym softwarem). Nechci byt prorokem, ale rad bych kdyby 
pribyvaly dalsi mrtve HW doplnky.....

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, September 24, 2008 9:55 AM
Subject: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

>
>> Jasne, tohle vsechno chapu... Chces tedy rici ze bez uprav tohle zapojeni 
>> bude fungovat s NIPOSem, popr. je pro nej napsana jina SW podpora? Nechci 
>> NIPOS zatracovat, ale precijen prave kvuli narocnosti na pamet (jen 
>> alokacni tabulka pro 32MB partition neco zabere) ztracel hodne na 
>> kompatabilite vuci puvodni Lamacove CP/M. Stale hlasuji pro emulaci 
>> nejrozsirenejsiho a nejrychlejsiho media na Sharpu (Floppy) za pomoci MCU 
>> + SD karty. Vyresi se tim veskere nekompatability, pro zarizeni bude 
>> maximalni podpora softwaru, nebudou zadna omezeni ve vyuziti pametove 
>> karty (obrazu disket, popr. MZF souboru na ni ulozim kolik budu chtit), 
>> ....
>>
>
> Jestli bude fungovat s NIPOSem, to ted vazne nejsem schopen rici. Bohuzel, 
> kdyz jste tyto upravy tady delali, o Sharp komunite jsem tehdy nevedel. 
> "Pristoupil" jsem do tohoto vlaku az koncem roku 2006. Ale myslim, ze 
> Marek tu podporu IDE16 uz nestihl dopsat.
>
> V cem se projevovala ta ztrata kompatibility NIPOSu s CP/M ? Marek zacal 
> preadresovavat sluzby ? Neco konkretniho nebehalo, jak melo ? Ja se zacal 
> prehrabovat ve zdrojacich NIPOSu, bohuzel tomu rozumim jako koza petrzeli. 
> Podle LOGu byla v NIPOSu nejaka podpora IDE8, IDE16, bylo tam neco i o 
> FAT. Muzes, Zdenku (nebo kdokoli jiny dobre informovany) shrnout, co 
> presne v poslednim NIPOSu chodilo, co nechodilo, na co byly externi 
> programy (zrejme FAT), co bylo uvnitr systemu, v cem byly problemy ?Ja 
> prochazel nedavno konferu, tam vyvoj bezel, ale chtelo by to nejaky 
> uceleny nahled - aspon pro mne.
>
> Samozrejme, ze na MCU+SD pracuju. Pripojenim CF vyvoj nezastavuji, To se 
> neobavej :-) Jde jen o to, ze to schema, co jsem posilal, je dabelsky 
> jednoduche, v NIPOSu uz nejaka podpora urcite je (zrejme bude potreba 
> predelat adresaci, ktera se muze lisit). Osobne by se mi libilo reseni 
> takoveto:
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> - hardware: FD emulator (napr. na bazi MCU+SD/MMC) + CF karta
> - software:
>     - CP/M, ktera by napr. umela jen s FD - v ramci zachovani zpetne 
> kompatibility
>     - jiny OS - napr. jej nazveme NIPOS - ktery by nebyl kompatibilni s 
> CP/M, ale umel by pracovat jak s FD, tak s CF.  Tak, jak to maji 
> spektristi, ruzny HW, ruzne operacni systemy.
>
> Vyhoda FD emulace je na prvni pohled jasna - zpetna kompatibilita. Vyhodu 
> CF vidim v tom, ze muzes mit najednou pristup k veskeremu software.
>
> Co Ty na to ?
>
> V.
>
> PS. za nejake ucelene shrnuti NIPOSu z pohledu uzivatele bych byl fakt 
> rad. Napr. myslim si, ze tam jsou veci, ktere uz nikdo na Sharpu nepouziva 
> (ve zdrojacich jsem videl cosi o podpore BT100) a ktere by se daly 
> pripadne vyhodit. A pak jsou veci, ktere by se hodily a ktere se tam 
> bohuzel uz nevejdou.
>
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 9:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.2

> > Aha, tak verze 0.3 - se spravnym konektorem pro klasicke IDE :-) Ono
> > napajeni je prave na tom adapteru, ze ano...
> 
> Jde o to, jak bude napájený ten iface. Pokud to bude strčené v nějakém slotu 
> nebo cartridge, tak bych tam dal 44pin a napájel z toho i CF, ať se zbytečně 
> nemusí tahat dráty.
> 

Ty oddelovaci obvody muzou byt napajene primo z toho 44pinoveho konektoru v Sharpu. 
Jen se obavam ( a nepletu-li se, nekdo tady ty pokusy uz delal), ze cesticky na PCB a 
dratky jsou prilis tenke na to, aby se skrz ne dala napajet ta CF karta. Zezadu Sharpa 
je konektor 5V/2A, takze bych to napajel z tohoto konektou, nebo interne tech 5V 
privedl k CF-IDE adapteru. To bych rekl, ze to je nejlepsi reseni.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 24. září 2008 9:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.2

Dne Wednesday 24 of September 2008 10:06:26 Vaclav Peroutka 
(sharpemu@pandora.cz) napsal(a):

> Aha, tak verze 0.3 - se spravnym konektorem pro klasicke IDE :-) Ono
> napajeni je prave na tom adapteru, ze ano...

Jde o to, jak bude napájený ten iface. Pokud to bude strčené v nějakém slotu 
nebo cartridge, tak bych tam dal 44pin a napájel z toho i CF, ať se zbytečně 
nemusí tahat dráty.

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 9:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.2

Přílohy: mz800-CFIDE.0.3.png

mz800-CFIDE.0.3.p
ng (14 kB)

> > PS. vzhledem k tomu, kolik stoji ten adapter na dealextreme, tak bych se s
> > tim CF konektorem fakt nebabral :-) Jen mne ted trkla do oci jedna vec, IDE
> > ma 40 pinu, nebo 44 ?? Ja mel za to, ze 44, ale oznaceni tam vidim jako
> > IDE-40...
> 
> Obojí ;) Klasické IDE v PC je 40 pinů. Pak je 44 pin IDE používané u 2.5" 
> notebookových harddisků, kde je na těch pinech navíc zem na 5V napájení.
> 

Aha, tak verze 0.3 - se spravnym konektorem pro klasicke IDE :-) Ono napajeni je prave 
na tom adapteru, ze ano...

Jen si nejsem jisty, co se tyce pinu 28 adapteru - to asi zalezi na zapojeni 
konkretniho adapteru, jinak, pokud je to CSELECT, tak by mel jit asi taky na zem...

V.
---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 8:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - podpora v NIPOSu

> Jasne, tohle vsechno chapu... Chces tedy rici ze bez uprav tohle zapojeni 
> bude fungovat s NIPOSem, popr. je pro nej napsana jina SW podpora? Nechci 
> NIPOS zatracovat, ale precijen prave kvuli narocnosti na pamet (jen alokacni 
> tabulka pro 32MB partition neco zabere) ztracel hodne na kompatabilite vuci 
> puvodni Lamacove CP/M. Stale hlasuji pro emulaci nejrozsirenejsiho a 
> nejrychlejsiho media na Sharpu (Floppy) za pomoci MCU + SD karty. Vyresi se 
> tim veskere nekompatability, pro zarizeni bude maximalni podpora softwaru, 
> nebudou zadna omezeni ve vyuziti pametove karty (obrazu disket, popr. MZF 
> souboru na ni ulozim kolik budu chtit), ....
> 

Jestli bude fungovat s NIPOSem, to ted vazne nejsem schopen rici. Bohuzel, kdyz jste 
tyto upravy tady delali, o Sharp komunite jsem tehdy nevedel. "Pristoupil" jsem do 
tohoto vlaku az koncem roku 2006. Ale myslim, ze Marek tu podporu IDE16 uz nestihl 
dopsat.

V cem se projevovala ta ztrata kompatibility NIPOSu s CP/M ? Marek zacal 
preadresovavat sluzby ? Neco konkretniho nebehalo, jak melo ? Ja se zacal prehrabovat 
ve zdrojacich NIPOSu, bohuzel tomu rozumim jako koza petrzeli. Podle LOGu byla v 
NIPOSu nejaka podpora IDE8, IDE16, bylo tam neco i o FAT. Muzes, Zdenku (nebo kdokoli 
jiny dobre informovany) shrnout, co presne v poslednim NIPOSu chodilo, co nechodilo, 
na co byly externi programy (zrejme FAT), co bylo uvnitr systemu, v cem byly problemy 
?Ja prochazel nedavno konferu, tam vyvoj bezel, ale chtelo by to nejaky uceleny nahled 
- aspon pro mne.

Samozrejme, ze na MCU+SD pracuju. Pripojenim CF vyvoj nezastavuji, To se neobavej :-) 
Jde jen o to, ze to schema, co jsem posilal, je dabelsky jednoduche, v NIPOSu uz 
nejaka podpora urcite je (zrejme bude potreba predelat adresaci, ktera se muze lisit). 
Osobne by se mi libilo reseni takoveto:
- hardware: FD emulator (napr. na bazi MCU+SD/MMC) + CF karta
- software:
     - CP/M, ktera by napr. umela jen s FD - v ramci zachovani zpetne kompatibility
     - jiny OS - napr. jej nazveme NIPOS - ktery by nebyl kompatibilni s CP/M, ale 
umel by pracovat jak s FD, tak s CF.  Tak, jak to maji spektristi, ruzny HW, ruzne 
operacni systemy.

Vyhoda FD emulace je na prvni pohled jasna - zpetna kompatibilita. Vyhodu CF vidim v 
tom, ze muzes mit najednou pristup k veskeremu software.

Co Ty na to ?

V.

PS. za nejake ucelene shrnuti NIPOSu z pohledu uzivatele bych byl fakt rad. Napr. 
myslim si, ze tam jsou veci, ktere uz nikdo na Sharpu nepouziva (ve zdrojacich jsem 
videl cosi o podpore BT100) a ktere by se daly pripadne vyhodit. A pak jsou veci, 
ktere by se hodily a ktere se tam bohuzel uz nevejdou.

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 24. září 2008 8:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.2

Dne Wednesday 24 of September 2008 09:34:32 Vaclav Peroutka 
(sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> PS. vzhledem k tomu, kolik stoji ten adapter na dealextreme, tak bych se s
> tim CF konektorem fakt nebabral :-) Jen mne ted trkla do oci jedna vec, IDE
> ma 40 pinu, nebo 44 ?? Ja mel za to, ze 44, ale oznaceni tam vidim jako
> IDE-40...

Obojí ;) Klasické IDE v PC je 40 pinů. Pak je 44 pin IDE používané u 2.5" 
notebookových harddisků, kde je na těch pinech navíc zem na 5V napájení.

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 8:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.2

Přílohy: mz800-CFCON.png

mz800-CFCON.png 
(15 kB)

> > Takze jsem pridat terminatory mezi 245 a IDE, ohledne 33 Ohmu jako seriove
> > ochrany - z meho pohledu to muze snizovat rychlost prebehu s kapacitami
> > hradel. I kdyz ono to asi na tech rychlostech, na kterych to budeme
> > pouzivat, neni kriticke. Nicmene pokud by bylo mozne se jim vyhnout, asi by
> > to bylo lepsi. Ty mas nejake konkretnejsi zkusenosti (podobne jako s temi
> > pull-down odpory )?
> 
> Ta terminace je nutnost.  Bez toho mi to s CF skoro vůbec nechodilo. S IDE 
> diskem to chodilo normálně (asi má narozdíl od CF korektně přizpůsobenou 
> sběrnici), ale ze tří CF karet to s jednou chodilo s chybama, s druhou to už 
> ani nebootovalo (tak 1 ze 3 pokusů) a třetí se pořádně ani nenadetekovala. 
> Po zaterminování jdou všechny bez problémů. Stejnou zkušenost mám úplně jiným 
> řadičem v Amize. Sériové odpory jsem nikde nedával, ale doporučoval mi to 
> kamarád zběhlý hardwarista.   

Jasne, tomu bych i veril, neprizpusobena sberna dokaze delat psi kusy. Mne slo spise o 
prakticke zkusenosti s temi seriovymi odpory.

Pokud bude nekdo stavet tu verzi s CF konektorem, tak nakres jsem prilozil, ani to 
dlouho netrvalo. Doufam, ze to je zapojene dobre.

V.

PS. vzhledem k tomu, kolik stoji ten adapter na dealextreme, tak bych se s tim CF 
konektorem fakt nebabral :-) Jen mne ted trkla do oci jedna vec, IDE ma 40 pinu, nebo 
44 ?? Ja mel za to, ze 44, ale oznaceni tam vidim jako IDE-40...

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 8:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.1 alpha

Jasne, tohle vsechno chapu... Chces tedy rici ze bez uprav tohle zapojeni 
bude fungovat s NIPOSem, popr. je pro nej napsana jina SW podpora? Nechci 
NIPOS zatracovat, ale precijen prave kvuli narocnosti na pamet (jen alokacni 
tabulka pro 32MB partition neco zabere) ztracel hodne na kompatabilite vuci 
puvodni Lamacove CP/M. Stale hlasuji pro emulaci nejrozsirenejsiho a 
nejrychlejsiho media na Sharpu (Floppy) za pomoci MCU + SD karty. Vyresi se 
tim veskere nekompatability, pro zarizeni bude maximalni podpora softwaru, 
nebudou zadna omezeni ve vyuziti pametove karty (obrazu disket, popr. MZF 
souboru na ni ulozim kolik budu chtit), ....

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, September 24, 2008 8:37 AM
Subject: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.1 alpha

>
> Zdenku,
>
> tohle je "16-bitove" pripojeni CF karty. Na HD to nebude fungovat. CF ma 
> specialni mod, kdy pomoci A0 multiplexujes horni a dolni bajt na datove 
> sbernici (jak jsem jiz psal vcera v jednom z emailu).
>
> Tzn. to, na co Petr Zydek pouzil 74F652, je nyni uvnitr CF karty.
>
> Neni to o tom, ze bys vyuzil jen polovicni kapacitu karty. To uz tu bylo, 
> mas pravdu, pred 6 lety. Tohle je plnohodnotne pripojeni s vyuzitim 
> vlastnosti CF.
>
> Nevim, jestli jsem to dokazal popsat srozumitelne :-) Defakto vyuzijes 
> puvodni 8-bit interface, ktery sis postavil pred 6 lety, k plnohodnotne 
> komunikaci (avsak pouze pro CF).
>
> V.
>
>>
>> Vasku,
>>
>> je to pekne, jednoduche, ...... Ale fakticky chcete jit extra jednoduchou 
>> cestou za cenu softwarove nepodpory? Vzdyt jak dopadlo IDE-8......
>>
>> Z.
>>
>> >
>> > Ahoj vsichni aktivni,
>> >
>> > tak jsem neco v rychlosti namaloval - je to vicemene prekreslena vec od 
>> > Atari, prizpusobena na MZ bus.
>> >
>> > Zkouknete to, jestli je to v poradku. Adresace by mela byt 0x78-0x7f.
>> >
>> > Casem to povesim i na me stranky, ale ted bohuzel ne.
>> >
>> > Jak se vam libi ?
>> >
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>> > Vasek
>> > ---
>> >
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 24. září 2008 8:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.2

Dne Wednesday 24 of September 2008 08:32:20 Vaclav Peroutka 
(sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Takze jsem pridat terminatory mezi 245 a IDE, ohledne 33 Ohmu jako seriove
> ochrany - z meho pohledu to muze snizovat rychlost prebehu s kapacitami
> hradel. I kdyz ono to asi na tech rychlostech, na kterych to budeme
> pouzivat, neni kriticke. Nicmene pokud by bylo mozne se jim vyhnout, asi by
> to bylo lepsi. Ty mas nejake konkretnejsi zkusenosti (podobne jako s temi
> pull-down odpory )?

Ta terminace je nutnost.  Bez toho mi to s CF skoro vůbec nechodilo. S IDE 
diskem to chodilo normálně (asi má narozdíl od CF korektně přizpůsobenou 
sběrnici), ale ze tří CF karet to s jednou chodilo s chybama, s druhou to už 
ani nebootovalo (tak 1 ze 3 pokusů) a třetí se pořádně ani nenadetekovala. 
Po zaterminování jdou všechny bez problémů. Stejnou zkušenost mám úplně jiným 
řadičem v Amize. Sériové odpory jsem nikde nedával, ale doporučoval mi to 
kamarád zběhlý hardwarista.   

> Co se tyce patice CF, ja osobne na univerzalni desku s modulem 2,54mm dam
> konektor IDE a CFIDE adapter mam tento:
> http://www.stromecek.cz/pocitacove-komponenty/radice/ata/index.php?op=detai
>l&zid=20549 

Lepší na http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10309 
Poštovné je zadarmo kamkoliv po světě.

Ctirad

 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 7:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: SHARP a CompactFlash - schema 0.2

>Jen ani nevim, ci se da v kusovem mnozstvi sehnat CF konektor. 

Par volnych cf card conektoru mam, cca 16ks. V pripade nouze neni problem
zaslat.

Pavel

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 7:38
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.1 alpha

Zdenku,

tohle je "16-bitove" pripojeni CF karty. Na HD to nebude fungovat. CF ma specialni 
mod, kdy pomoci A0 multiplexujes horni a dolni bajt na datove sbernici (jak jsem jiz 
psal vcera v jednom z emailu).

Tzn. to, na co Petr Zydek pouzil 74F652, je nyni uvnitr CF karty.

Neni to o tom, ze bys vyuzil jen polovicni kapacitu karty. To uz tu bylo, mas pravdu, 
pred 6 lety. Tohle je plnohodnotne pripojeni s vyuzitim vlastnosti CF.

Nevim, jestli jsem to dokazal popsat srozumitelne :-) Defakto vyuzijes puvodni 8-bit 
interface, ktery sis postavil pred 6 lety, k plnohodnotne komunikaci (avsak pouze pro 
CF).

V.

> 
> Vasku,
> 
> je to pekne, jednoduche, ...... Ale fakticky chcete jit extra jednoduchou 
> cestou za cenu softwarove nepodpory? Vzdyt jak dopadlo IDE-8......
> 
> Z.
> 
> >
> > Ahoj vsichni aktivni,
> >
> > tak jsem neco v rychlosti namaloval - je to vicemene prekreslena vec od 
> > Atari, prizpusobena na MZ bus.
> >
> > Zkouknete to, jestli je to v poradku. Adresace by mela byt 0x78-0x7f.
> >
> > Casem to povesim i na me stranky, ale ted bohuzel ne.
> >
> > Jak se vam libi ?
> >
> > Vasek
> > ---
> > 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 7:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.2

Přílohy: mz800-CFIDE.png

mz800-CFIDE.png 
(14 kB)

> >
> > Zkouknete to, jestli je to v poradku. Adresace by mela byt 0x78-0x7f.
> 
> Jak už jsem psal dřív, doporučuju zaterminovat minimálně data mezi 245 a IDE 
> odporovou sítí 4k7 proti zemi, jinak se to s většinou CF bude chovat 
> všelijak. Asi by bylo vhodné dát tam i 33 ohmy na každý signál do série.
> A zvážil bych i nahrazení IDE konektoru přímo paticí pro CF.
> 

Takze jsem pridat terminatory mezi 245 a IDE, ohledne 33 Ohmu jako seriove ochrany - z 
meho pohledu to muze snizovat rychlost prebehu s kapacitami hradel. I kdyz ono to asi 
na tech rychlostech, na kterych to budeme pouzivat, neni kriticke. Nicmene pokud by 
bylo mozne se jim vyhnout, asi by to bylo lepsi. Ty mas nejake konkretnejsi zkusenosti 
(podobne jako s temi pull-down odpory )?

Co se tyce patice CF, ja osobne na univerzalni desku s modulem 2,54mm dam konektor IDE 
a CFIDE adapter mam tento: http://www.stromecek.cz/pocitacove-
komponenty/radice/ata/index.php?op=detail&zid=20549
Pokud se nekomu bude chtit babrat s vyrobou desky a pajenim SMD CF konektoru, branit 
nebudu :-) Jen ani nevim, ci se da v kusovem mnozstvi sehnat CF konektor. Ale to by 
mohli vedet ve Speccy konfere, tam kluci delali CFIDE adaptery - nakonec je prodavali 
snad kolem 500-600 Kc, tak ani nevim, jestli se to vyplatilo.

Vasek

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2008 7:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.1 alpha

Vasku,

je to pekne, jednoduche, ...... Ale fakticky chcete jit extra jednoduchou 
cestou za cenu softwarove nepodpory? Vzdyt jak dopadlo IDE-8......

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Pocítac SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, September 23, 2008 3:05 PM
Subject: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.1 alpha

>
> Ahoj vsichni aktivni,
>
> tak jsem neco v rychlosti namaloval - je to vicemene prekreslena vec od 
> Atari, prizpusobena na MZ bus.
>
> Zkouknete to, jestli je to v poradku. Adresace by mela byt 0x78-0x7f.
>
> Casem to povesim i na me stranky, ale ted bohuzel ne.
>
> Jak se vam libi ?
>
> Vasek
> ---
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 23. září 2008 22:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.1 alpha

Dne Tuesday 23 of September 2008 15:05:19 Vaclav Peroutka 
(sharpemu@pandora.cz) napsal(a):

> tak jsem neco v rychlosti namaloval - je to vicemene prekreslena vec od
> Atari, prizpusobena na MZ bus.
>
> Zkouknete to, jestli je to v poradku. Adresace by mela byt 0x78-0x7f.

Jak už jsem psal dřív, doporučuju zaterminovat minimálně data mezi 245 a IDE 
odporovou sítí 4k7 proti zemi, jinak se to s většinou CF bude chovat 
všelijak. Asi by bylo vhodné dát tam i 33 ohmy na každý signál do série.
A zvážil bych i nahrazení IDE konektoru přímo paticí pro CF.

Ctirad 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 23. září 2008 15:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.1 alpha

Ahoj Pavle,

ty obvody, co tam jsou, samozrejme bud HCT (v lepsim pripade) nebo LS (v horsim 
pripade). Stoji par korun. Schema je fakt jednoduche. Predpokladam pouziti CF<->IDE 
"prevodniku" - proto na IDE strane je jen 44 pinu. Zadratovat to pujde rychle. A zcela 
v pohode na tu univerzalni desku, kterou jsem nechal minuly rok vyrobit - a kterou 
mas.

Napajet se ta CF karta musi "zvenku" - na MZ-BUSu je 5V, ale proudove to neda. Proto 
na IDE strane neni 5V zapojenych. Takze prvni chyba je, ze ty 3 odpory musi byt 
napajene z pinu 41/42 IDE konektoru...

Vasek

PS. Ja mam osobne vetsi problem s tim TIFem, nez s PNG - na Windows. Pouzivam Mozillu, 
ta zna (ale uz i ostatni programy) PNG nativne. ;-)

> 
> Ahoj Vašku,
> 
> dobrá práce, musím se podívat do šuplíku, jestli tam mám ty správné šváby :)
> 
> (taky jsem si dovolil schéma zkonvertovat do formátu, vhodnějšího pro nás
> Widláky :)
> 
> zdraví Pavel
> > ----------------------------------------
> > 
> > Ahoj vsichni aktivni,
> > 
> > tak jsem neco v rychlosti namaloval - je to vicemene prekreslena vec od
> Atari,
> > prizpusobena na MZ bus.
> > 
> > Zkouknete to, jestli je to v poradku. Adresace by mela byt 0x78-0x7f.
> > 
> > Casem to povesim i na me stranky, ale ted bohuzel ne.
> > 
> > Jak se vam libi ?
> > 
> > Vasek
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 23. září 2008 14:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.1 alpha

Přílohy: mz800-CFIDE.tif

mz800-CFIDE.tif 
(35 kB)

Ahoj Vašku,

dobrá práce, musím se podívat do šuplíku, jestli tam mám ty správné šváby :)

(taky jsem si dovolil schéma zkonvertovat do formátu, vhodnějšího pro nás Widláky :)

zdraví Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Ahoj vsichni aktivni,
> 
> tak jsem neco v rychlosti namaloval - je to vicemene prekreslena vec od Atari,
> prizpusobena na MZ bus.
> 
> Zkouknete to, jestli je to v poradku. Adresace by mela byt 0x78-0x7f.
> 
> Casem to povesim i na me stranky, ale ted bohuzel ne.
> 
> Jak se vam libi ?
> 
> Vasek

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 23. září 2008 14:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash - schema 0.1 alpha

Přílohy: mz800-CFIDE.png

mz800-CFIDE.png 
(13 kB)

Ahoj vsichni aktivni,

tak jsem neco v rychlosti namaloval - je to vicemene prekreslena vec od Atari, 
prizpusobena na MZ bus.

Zkouknete to, jestli je to v poradku. Adresace by mela byt 0x78-0x7f.

Casem to povesim i na me stranky, ale ted bohuzel ne.

Jak se vam libi ?

Vasek
---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 23. září 2008 13:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash

> > > Aj som kedysi
> > > zacal vymyslat taky maly adapter, lebo dobre by bolo aspon oddelit
> > > zbernicu, pre pripad poruchy, nech radsej odide len nejaka logika. 
> > 
> > Na to stačí jeden brouk 74LS245. Inspirace tady: 
> > http://www.mr-atari.com/myide.htm
> > Mám to postavené ve 130XE, akorát jsem musel přidat 4k7 terminátory na data, 
> > jinak se to s CF chovalo všelijak. 
> > 
> 
> Ja bych se jeste zeptal k tomuhle schematku. Z CF specifikace verze 2.0 vyplyva,
> ze 8-bitova operace na 2 bajtech funguje takto:
> CE1=1 CE2=0 -> Operace na D15-D8
> CE1=0 CE2=1 -> Operace na D7-D0
> Nasel jsem to na strane 44, tabulka20 (a CF spec jsem vygooglil).
> 
> Na schematu z mr-atari.com je ale CE2 trvale na plusu. takze tech D15-D8 bych
> teoreticky nikdy nemel dostat - paklize je to podle SPECu. Nebo se pletu ?
> Pravdou je, ze jsem trochu zmateny z pinoutu, CF karty pouzivaji 50-pinovy
> konektor... Ale i tak, podle mne by se tou CE2 melo taky hybat...

A tak si odpovim sam, nasel jsem dalsi tabulku, tentokrat 28 na strane 55 - z ni 
vyplyva, ze CE2/CE1 povoluji datove latche. Nikoli ze by multiplexovaly prenos. To se 
deje pomoci A0. A takze je vsechno v nejlepsim poradku ;-)

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 23. září 2008 13:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash

> > Aj som kedysi
> > zacal vymyslat taky maly adapter, lebo dobre by bolo aspon oddelit
> > zbernicu, pre pripad poruchy, nech radsej odide len nejaka logika. 
> 
> Na to stačí jeden brouk 74LS245. Inspirace tady: 
> http://www.mr-atari.com/myide.htm
> Mám to postavené ve 130XE, akorát jsem musel přidat 4k7 terminátory na data, 
> jinak se to s CF chovalo všelijak. 
> 

Ja bych se jeste zeptal k tomuhle schematku. Z CF specifikace verze 2.0 vyplyva, ze 8-
bitova operace na 2 bajtech funguje takto:
CE1=1 CE2=0 -> Operace na D15-D8
CE1=0 CE2=1 -> Operace na D7-D0
Nasel jsem to na strane 44, tabulka20 (a CF spec jsem vygooglil).

Na schematu z mr-atari.com je ale CE2 trvale na plusu. takze tech D15-D8 bych 
teoreticky nikdy nemel dostat - paklize je to podle SPECu. Nebo se pletu ? Pravdou je, 
ze jsem trochu zmateny z pinoutu, CF karty pouzivaji 50-pinovy konektor... Ale i tak, 
podle mne by se tou CE2 melo taky hybat...

Vasek

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 23. září 2008 8:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: RE: video kabel

> 
> Vdaka za radu. Nakoniec stacilo priamo  prepojit TV  a Sharp pomocou CINCH-CINCH
> kablu (aj bez SCARTU) a obraz je perfektny. Tak som si zahral Manic-Miner priamo
> cez Sharpa ako pred 20 rokmi :-)))
> 
> P. Gregorik 

Ahoj,

doufam, ze Manicem-Minerem to neskonci :-)

V.

---
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Brázda Pavel

Od: jimbopepo@hotmail.com (sharpemu@pandora.cz) [jimbopepo@hotmail.com]
Odesláno: 23. září 2008 8:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: RE: video kabel

Vdaka za radu. Nakoniec stacilo priamo  prepojit TV  a Sharp pomocou CINCH-CINCH kablu 
(aj bez SCARTU) a obraz je perfektny. Tak som si zahral Manic-Miner priamo cez Sharpa 
ako pred 20 rokmi :-)))

P. Gregorik 
---
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 23. září 2008 8:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: video kabel

Jo, zapomnel jsem dodat, ze to sice jaksi funguje, ale ty barvy se mi zdaly jaksi 
podezrele. :)
Asi to spis pripojim k EGA monitoru...
 
Pepax

----- Original Message ----
> From: "Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz)" <c.fertr@gmail.com>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, September 23, 2008 8:59:54 AM
> Subject: Re: video kabel
> 
> 
> Dne Monday 22 of September 2008 16:23:51 Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) 
> napsal(a):
> > http://www.sharpmz.org/mz-700/download/mz-scart2.pdf
> 
> Tohle zapojení vypadá krajně podezřele. Předně je prasárna míchat VSYNC a 
> HSYNC jen tak natvrdo. Když už, tak bych tam dal alespoň odpory a 
> kondenzátory. Ale zrovna v tomhle případě je to zbytečné, když je tom 
> konentoru už smíchaný CSYNC. Nicméně MZ-800 má digitální RGBI a ten se přímo 
> na SCART připojit nedá. Teda dá, ale barvy budou redukované na 8 kousků právě 
> kvůli chybějícímu signálu "I", který na scartu není kam zapojit a ani to RGB 
> asi nebude optimálně napěťově přizpůsobené. 
> 
> Ctirad    
> 
> ---

      

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 23. září 2008 8:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: video kabel

> Dne Monday 22 of September 2008 16:23:51 Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) 
> napsal(a):
> > http://www.sharpmz.org/mz-700/download/mz-scart2.pdf
> 
> Tohle zapojení vypadá krajně podezřele. Předně je prasárna míchat VSYNC a 
> HSYNC jen tak natvrdo. Když už, tak bych tam dal alespoň odpory a 
> kondenzátory. Ale zrovna v tomhle případě je to zbytečné, když je tom 
> konentoru už smíchaný CSYNC. Nicméně MZ-800 má digitální RGBI a ten se přímo 
> na SCART připojit nedá. Teda dá, ale barvy budou redukované na 8 kousků právě 
> kvůli chybějícímu signálu "I", který na scartu není kam zapojit a ani to RGB 
> asi nebude optimálně napěťově přizpůsobené. 
> 

To RGBI se da vyresit odporovymi delici. Jen si clovek asi musi trochu pohrat s 
barvickama...

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 23. září 2008 8:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: video kabel

Dne Monday 22 of September 2008 16:23:51 Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):
> http://www.sharpmz.org/mz-700/download/mz-scart2.pdf

Tohle zapojení vypadá krajně podezřele. Předně je prasárna míchat VSYNC a 
HSYNC jen tak natvrdo. Když už, tak bych tam dal alespoň odpory a 
kondenzátory. Ale zrovna v tomhle případě je to zbytečné, když je tom 
konentoru už smíchaný CSYNC. Nicméně MZ-800 má digitální RGBI a ten se přímo 
na SCART připojit nedá. Teda dá, ale barvy budou redukované na 8 kousků právě 
kvůli chybějícímu signálu "I", který na scartu není kam zapojit a ani to RGB 
asi nebude optimálně napěťově přizpůsobené. 

Ctirad    

---
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 22. září 2008 15:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: video kabel

----- Original Message ----
> From: "Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz)" <nemec.j@zoznam.sk>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Monday, September 22, 2008 11:53:09 AM
> Subject: RE: video kabel
> 
> 
> Sharp ma na vystupe okrem televizneho signalu aj zlozene video aj RGB. Ak 
> mate televizor so SCART-om, staci, ak tam date SCART konvertor so vstupom 
> pre composite video (zlty) a spojite to kablom CINCH-CINCH s tym druhym 
> konektorom (na Sharpe) hned vedla televizneho vystupu (vyzera uplne 
> rovnako). Ide spojit aj RGB -  to je ten DIN osemkolik, ale to uz je na 
http://www.sharpmz.org/mz-700/download/mz-scart2.pdf

> spajkovanie a okrem toho, 8-pinove DIN konektory sa tazsie zhanaju...
Osobne pajeni DINu nesnasim, ale nakonec jsem to nejak zvladl. :) Se shanenim 8koliku 
to snad zas tak zle nebude.
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=807-021
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XBS13
&inc=detail&gesid=GES06601002
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XBS13
&inc=detail&gesid=GES06601005
Ted nevim z hlavy, ktery to presne je. 
GM ma pobocku i na Slovensku, pokud vim.

Pepax

> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> From:    "jimbopepo@hotmail.com (sharpemu@pandora.cz)" 
> 
> To:      "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
> 
> Sent:    Mon, 22 Sep 2008 11:27:29 +0200
> Subject: video kabel
> 
> > 
> > Zdravim vsetkych,
> > 
> > moja otazka je velmi laicka a urcite mnohych rozosmeje, ale oprasil som
> > po rokoch svojho stareho Sharpa MZ-800. Pocitac je zda sa funkcny, ale 
> > chyba mi kabel na prepojenie pocitaca a televizora. Skusil som kabel z
> > videa, ale tam je prilis tenky kolik. Chcem sa spytat, co mozno tento
> > kabel nahradit nejakym bezne dostupnym v predaji. Dakujem za pomoc.
> > 
> > P. Gregorik
> > 
> >  
> > ---
> 
> 
> 
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> --- reklama -----------------------------------------------------
> Využi čas, ktorý ti ostáva na maximum!
> http://cp.zoznam.sk
> 
> ---

      

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 22. září 2008 15:02
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ohledně toho, jestli řešit SD/CF tak či onak  ...

Dne Monday 22 of September 2008 15:24:09 Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):

> Malé doplnění - IDE v PC nekončí! Z hlediska programátorského je přístup
> na ATA registry totožný, liší se jen vnější interfejs, místo 16ti bitů dat
> a několika řídících pinů má SATA dvě diferenciální dvoulinky jako 100Mbit
> ethernet. Realizovat SATA na osmibitech hardwarově půjde asi těžko,
> ale je tu řešení v podobě takovýchto přípravků:
>
> http://www.suntech.cz/produkt/63310/ST-LAB-S-250-konvertor-z-SATA-zarizeni-
>na-IDE-pripojeni.htm

Otázka je k čemu je to dobré. Za dvě stovky mám SD kartu s kapacitou pár GB, 
kterou nemám šanci zaplnit i kdybych chtěl. Z tohodle pohledu je harddisk 
akorát velký, hlučný, energeticky náročný a drahý nesmysl ;) A optická 
mechanika? I kdybych hypoteticky zvládl číst alespoň základní ISO9660, tak mi 
to přinejlepším může sloužit na natahování mzf souborů nebo prohlížení 
jednoduchých textových fajlů, případně blbinky typu audioCD přehávač. 
Opravdu to někdo potřebuje? 

To by spíš bylo zajímavětší namísto 16bit IDE udělat PCMCIA a pokusit se 
domluvit s nějakou síťovkou.

> Pokud jde o tu pochybnost ''Xilinx a nahrávání konfigurace po zapnutí'',
> myslel jsem to takto - za jakou dobu od náběhu napájení je schopen
> ''práce'' (tj. zajímá mě doba ''prodlevy'')? 

CPLD IMHO okamžitě, stejně jako hradla nebo PAL/GAL.

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 14:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novy sharpista ;)

> 
> Jinak pro Sharpa se to mělo rozběhnout zde:
> http://sourceforge.net/projects/umzix/
> 

Jo, tohle jsem zakladal ja. Bavili jsme se o tom prave s Romanem Dolejsim. Ale proste 
na to neni cas. Pokud si chce nekdo pohrat s portaci UZIXe (proto uMZix ) - dam mu na 
ten projekt prava...

Vasek

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 22. září 2008 14:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ohledně toho, jestli řešit SD/CF tak či onak ...

Dne Monday 22 of September 2008 14:38:18 Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):
> Třeba můj ramdisk 16MB - dá se ''dostat'' do návrhu jako část schematu
> s běžnými TTL obvody?
> IDE16 - tady by se mi víc líbila možnost použití pravdivostních tabulek ...
> A další periferie, např. dekodér adresy pro FDD obého druhu, zde by
> mi vyhovoval popis slovní např. (WD279x):
>
> Y0WD, Y1WD, Y2WD = 1 kromě:
> je-li IORQ=0 a ADR (AD7.. AD0) = D8h,! potom Y0WD = 0
> je-li IORQ=0 a ADR (AD7.. AD0) = D9h, potom Y0WD = 0
> je-li IORQ=0 a ADR (AD7.. AD0) = DAh, potom Y0WD = 0
> je-li IORQ=0 a ADR (AD7.. AD0) = DBh, potom Y0WD = 0
> je-li IORQ=0 a ADR (AD7.. AD0) = DCh, potom Y1WD = 0
> je-li IORQ=0 a ADR (AD7.. AD0) = DDh, potom Y2WD = 0
>
> Syntaxi jsem si vymyslel ;-)
> Pokud by toto vše šlo, není co řešit.

V zásadě to tak přesně jde, viz:
http://eva.fit.vutbr.cz/~xvasic11/cl.cpld/

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec.j@zoznam.sk]
Odesláno: 22. září 2008 13:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Ohledně toho, jestli řešit SD/CF tak=?utf-8?Q? =C4=8Di?= onak ...

Nikto nic nezatracuje, vede nie sme kolegovia v jednej firme, ktori by sa 
uchadzali o priazen jedneho bossa... ;-)

Len pre vysvetlenie - pouzivat IDE16 ako prostriedok na spolupracu s 
CompactFlash je zbytocne. CF vie komunikovat cez 8 bitov. Ostatne 
moznosti, ako HDD, CD/DVD su samozrejme ina kategoria. Aj ked aj tam by v 
dnesnych casoch mozno nebolo od veci poohliadnut sa po nejakom SATA 
rieseni...

A na druhu otazku - su aj take FPGA, co maju flash pamat pre "program", 
napr. Lattice, mozno by sa nasla aj nejaka Altera... Ale aj take, co flash 
nemaju zvyknu mat moznost "bootovat" z ROM.

----- Original Message ----- 
From:    "Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)" <judeware@volny.cz>
To:      "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>
Sent:    Mon, 22 Sep 2008 13:44:00 +0200
Subject: Ohledně toho, jestli řešit SD/CF tak či onak ...

> 
> 
> 
> Nezatracujte rozhraní IDE16, hodí se nejen pro pevný disk, ale i pro
> optické mechaniky! A nezapomeňte, že rozhraní CF karty je defacto
> hard disk a implementace IDE16 je technicky jednoduchá. Pravda,
> veškerou komunikaci musí oddřít O.S., ale k tomu on přece slouží ...
> 
> Už jsem započal práci na oficiální písemné dokumentaci ke všem historicky
> vyvinutým periferiím, ale jsem momentálně marod, tak se to mírně zdrží
> ...
> Nic není třeba brát doslova jako dogma, kdo by v mých návodech našel
> inspiraci a chtěl Hw řešení zjednodušit použitím programovatelné logiky,
> jen do toho :-)
> 
> Při nesmělém studiu mi akorát vrtá hlavou - neexistuje něco jiného než
> Xilinx? Nelíbí se mi myšlenka ''plnit'' švába konfigurací při každém
> zapnutí
> PC (hledám výrobce, jehož brouk by se programoval jen jednou, něco
> ve stylu starších obvodů GAL).
> 
> Petr de Zviqov
> 
> 
> 
> --- 

--- reklama -----------------------------------------------------
Neseď doma a vybehni do ulíc! Koncerty, divadlo alebo šport, všetky vstupenky nájdeš 
na: http://listky.zoznam.sk

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 22. září 2008 13:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novy sharpista ;)

>> Ano, ten napad tu uz byl, byl tu i napad preportovat Uzix (coz je unix pro
>> MSX). Ale - nejsou lidi.
>
>A jsou alespoň zdrojáky?

TADY!
Našel jsem.
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=32622

Jinak pro Sharpa se to mělo rozběhnout zde:
http://sourceforge.net/projects/umzix/

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 22. září 2008 13:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novy sharpista ;)

>> Ano, ten napad tu uz byl, byl tu i napad preportovat Uzix (coz je unix pro
>> MSX). Ale - nejsou lidi.
>
>A jsou alespoň zdrojáky?

http://uzix.sourceforge.net
- ale nějak je tam nevidím, zmizely i screenshoty a další, ještě nedávno tam bylo 
všechno, tak nevím, jestli to z webu smazali.
                                          J.D.

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 22. září 2008 13:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: MZ-700 ???

>K používání stardardních diskových systémů se přikláním i proto, že do
>nich lze ''dodělat'' i další zde zmiňované diskové periferie jako SD atd.
>Je to mnohem univerzálnější, než speciální řešení těchto komponent
>přes jednoúčelový řadič s MCU (myslím tedy) ...

IMHO přesně naopak.
Fyzickou vrstvu a filesystém počítači úplně sebrat - co je jemu do toho, jak konkrétně 
jsou data uložena?
On si má být schopen říct o soubor či jeho část, o jednotlivé položky adresáře, o 
zápis.
Ale nebude k ničemu užitečné, když bude osmibit hoblovat MBR, hrabat se ve FATce 
mnohonásobně překračující velikostí kapacitu jeho paměti, prostě vysilovat se 
ptákovinami, místo aby dělal to, co má - zavedl odněkud program a věnoval se pak běhu 
toho programu.

Ideální je to na Sordu - "něčemu", a je jedno, jestli je to sordovská disketovka FD-5 
se Z80, nebo nějaký Atmel, pošlu povel "chci soubor ten a ten" - a je mi jedno, jestli 
on to načte z flopiny nebo SD karty a má-li to uloženo v nějakém proprietárním 
filesystému, ve FAT16, FAT32 nebo třeba NTFS. Při jakémkoliv vývoji se pro počítač 
samotný nic nemění - mění se jen periferie. Na straně počítače je obsah ROM i software 
stále stejné, i kdyby přes to PIO komunikoval s nějakou čtečkou holografické kostky 
nebo přes ethernet adaptér s FTP serverem!
A o to jde.

Podle mne špatný přístup je naopak  "přidrátovat to k procesoru", jako se to dělá na 
ZX Spectru - existuje sice možnost přepsat rutiny DOSu a přesměrovat na HDD (emulovat 
disketu), většinou ale je omezení v tom, jakou kapacitu umí obsluhovat, takže pak 
pracují jen v rámci images a jsou s tím potíže. Každé další novější zařízení (třeba SD 
místo CF) pak kromě nového hardwaru znamená měnit i software. Použití FAT16/32 je pro 
osmibity dost náročná věc - asi nejlépe je to zapracované ve FATware na ZX, ale 
rozhodně se ten vývoj dělá obtížněji, než na Atmelech a podobných sráčích, kde 
existují už hotové knihovny pro různé filesystémy.

A nejhorší je kombinovat nevýhody obojího, jako to má PMD-32, která má sice v sobě 
8080 a mohla by mít vlastní inteligenci, ale reaguje jen na povely typu "nahraj 
sektor" a "ulož sektor", souborový systém si musí počítač zase řešit sám - což je 
přesně to, co je špatně. A s novým zařízením (větší kapacitou) je potřeba zavádět 
image původních 360 kB médií a učit nějak periferii, aby je mapovala a emulovala tak 
disketovku.
                                                              J.D.

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 22. září 2008 13:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ohledně toho, jestli řešit SD/CF tak či onak ...

Dne Monday 22 of September 2008 13:44:00 Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):
> Při nesmělém studiu mi akorát vrtá hlavou - neexistuje něco jiného než
> Xilinx? Nelíbí se mi myšlenka ''plnit'' švába konfigurací při každém
> zapnutí PC (hledám výrobce, jehož brouk by se programoval jen jednou, něco
> ve stylu starších obvodů GAL).

CPLD od xilinxu se rozhodně nemusí plnit po každém zapnutí. Je to v nich 
naflashované. Externí eeprom potřebují až větší FPGA, ale to se nás netýká.

Ctirad 

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 13:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ-700 ???

Oproti Petrovi bych tvrdil, že správně jsou všechny 3 body - tedy jak 
přístup z ROM, BDOSu i sahání na řadič vlastními rutinami. První bod (ROM) 
se snad týká pouze BOOTu, neznám jiný program který by rutiny z ROMky 
využíval - po pravdě jich tam oproti obsluze QD ani moc není. Vlastní rutiny 
dle mého používalo hodně programů - pro příklad uvedu DISK BASIC, IPLDISK, 
MRS, tuším že i MZPaint a MZMusic, dále i různé utility programátorů z 
dalekého Nizozemí (kde vznikla spousta zajímavých programů na MZ-800).
Proto myslím že jediná správná a taky pokroková varianta je kombinace SD 
karta + jednočipový MCU + logika (CPLD) emulující standartní periferie 
(floppy, ....). Na této konferenci už problesklo spousta HW doplňků které 
nedodržely kompatabilitu s originálním HW a ROM, všechny ale dle očekávání 
skončily v propadlišti dějin. Je třeba si uvědomit že Sharp komunita není 
tak silná jako Spectristé, takže tu chybí dostatečná paleta dobrých 
programátorů kteří by nový HW podpořili. Pak končí mnohdy zajímavé doplňky 
jen s podporou rutin typu "Ejhle, přečetl jsem sektor!".
Proto prosím, pokud chystáte něco velkého, jděte cestou kompatibility! 
Myslím že emulace floppy za pomocí image disket uložených na SD kartě je tou 
nejlepší volbou i vzhledem k jednoduchým přenosům Sharp - PC. Veškeré 
dokumentace rád poskytnu.
Jinak vítám nového Sharpisty - jsem rád že je tu někdo nový kdo se nespokojí 
se sestavou MZ-821+Joystick :o)

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "+GAMA (sharpemu@pandora.cz)" <computer.research@centrum.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, September 22, 2008 12:34 PM
Subject: Re: MZ-700 ???

>
>
>>Mnojo, a opet bude problem s podporou v programech... To je bohuzel alfa a 
>>omega 8-bitovych pocitacu.
>
> Zas tolik situaci na Sharpu neznám (bez diskového zařízení, DOS jsem tedy 
> nepoužíval), ale měl jsme za to, že základ při použití disku je CP/M.
> Jak vlastně sharpácké programy volají diskové operace?
> Sahají do ROM na nějaké diskové rutiny, nebo volají CP/M, nebo si samy 
> sahají přímo na řadič?
> V druhém případě stačí upravit BDOS, v prvním případě odchytávat vstupní 
> body v ROM (nebo přeprogramovat ROM - jako tape emulátor na Spectru v 
> BS-DOSu a MDOSu 3), třetí by byl průserový.
>                                                          dex
>
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 13:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novy sharpista ;)

> 
> Pak by tu byla ještě možnost, že by se ten interface zároveň mohl chovat jako 
> IDE s plným přístupem k té stejné kartě. Ale znamenalo by to řešit zamykání 
> při přístupu na image disket a taky netuším, jak je na tom nipos s podporou 
> FAT nebo jiného fs rozumně použitelného na SD kartu.
> To už mi přijde jednodužší upravit Nipos tak, aby k celé kartě mohl přímo přes 
> to floppy rozhraní, jak už jsem psal jinde.

Podpora FAT v NIPOSu myslim zatim neni - a pri soucasnem mnozstvi prostredku nevim, 
jestli se tam vejde. Obavam se, ze na nic jineho uz tam nebude misto, nez na tu 
podporu 16-bitoveho IDE.

> 
> BTW, jak je to vůbec s niposem a kompatibilitou s normálními sharpovými 
> programy? Lze z niposu spouštět přímo mzf nebo něco podobného nebo je to 
> úplně jiný svět? 

Ano, tohle se da, tedy, ja vzdycky pouzival LEC CP/M. Ale je jasne, ze MZF preslehne 
NIPOS v pameti, takze kdyz napr. dohrajes hru, musis resetovat pocitac, aby mohl NIPOS 
zase nabootovat.

> 
> > Ano, ten napad tu uz byl, byl tu i napad preportovat Uzix (coz je unix pro
> > MSX). Ale - nejsou lidi.
> 
> A jsou alespoň zdrojáky?

K Uzixu ? Mely by byt nekde tady: http://uzix.sourceforge.net/ Zdrojaky NIPOSu mam 
nekde ja, ale budu je muset pohledat. Kdyby se nasel nejaky programator, ktery ma cas 
a je schopny pokracovat, bude to jen dobre.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 22. září 2008 12:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ-700 ???

> Zas tolik situaci na Sharpu neznám (bez diskového zařízení, DOS jsem tedy 
nepoužíval), ale měl jsme za to, že základ při použití disku je CP/M.
> Jak vlastně sharpácké programy volají diskové operace?
> Sahají do ROM na nějaké diskové rutiny, nebo volají CP/M, nebo si samy sahají přímo 
na řadič?
> V druhém případě stačí upravit BDOS, v prvním případě odchytávat vstupní body v ROM 
(nebo přeprogramovat ROM - jako tape emulátor na Spectru v BS-DOSu a MDOSu 3), třetí 
by byl průserový.
>                                                           dex
>
>   

Tipnul bych si, ze pres ROM pobezi jen BASIC, IPLdisk + nejake dalsi 
boot FD managery,uz  ktere asi stejne nikdo nepouziva.
CP/M pouziva vlastni rutiny i format a upraveny MRS od Vlastika Veseleho 
ma taky vlastni verzi diskovych rutin.
Pokud si vzpominam, tak vsechny vicedilne hry, ktere byly upraveny pro 
floppy se musely spoustet z CP/M, takze predpokladam, ze se natahovaly 
pres standardni CP/m sluzby.

Michal

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 22. září 2008 12:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novy sharpista ;)

Dne Monday 22 of September 2008 12:03:29 Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):
> Souhlasim, ale jak jsem psal, podpora IDE je v NIPOSu pripravena a snad i
> temer hotova. Podpora FDD (tedy i obrazu na SD karte) je funkcni uz davno.
> Jde o vec, ze na SD karta bys e chovala spise jako storage medium pro
> diskety, nez jako jedno velke medium. 

Pak by tu byla ještě možnost, že by se ten interface zároveň mohl chovat jako 
IDE s plným přístupem k té stejné kartě. Ale znamenalo by to řešit zamykání 
při přístupu na image disket a taky netuším, jak je na tom nipos s podporou 
FAT nebo jiného fs rozumně použitelného na SD kartu.
To už mi přijde jednodužší upravit Nipos tak, aby k celé kartě mohl přímo přes 
to floppy rozhraní, jak už jsem psal jinde.

BTW, jak je to vůbec s niposem a kompatibilitou s normálními sharpovými 
programy? Lze z niposu spouštět přímo mzf nebo něco podobného nebo je to 
úplně jiný svět? 

> A dalsi vyhoda je, ze pripojis starou 
> disketovku, pretahnes data na HD, pripojis SD kartu a muzes pohodlne
> pretahnout data do image na SD. Oboji najednou ( skutecny FDD a SD
> emulator) pripojene mit nemuzes. 

Když odhlédnu od řešení naznačeného výše, napadá mě možnost přehazovat 
floppy/SD nějakým jumperem a kopírovat přes ramdisk. Případně sofistikovaněji 
přepínat to softwarově a k tomu účelu udělat nějakou šikovnou kopírovací 
utilitu. 

> Ano, ten napad tu uz byl, byl tu i napad preportovat Uzix (coz je unix pro
> MSX). Ale - nejsou lidi.

A jsou alespoň zdrojáky?

Ctirad 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 12:38
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Disky a CP/M - bylo Re: MZ-700 ???

> Zas tolik situaci na Sharpu neznám (bez diskového zařízení, DOS jsem tedy
> nepoužíval), ale měl jsme za to, že základ při použití disku je CP/M.
> Jak vlastně sharpácké programy volají diskové operace?
> Sahají do ROM na nějaké diskové rutiny, nebo volají CP/M, nebo si samy sahají
> přímo na řadič?

Co je mi znamo, tak originalni P-CP/M se v Cechach nepouziva. Pouziva se Lamacova LEC 
CP/M ( viz
http://www.scav.ic.cz/sharp_mz-800/mz-800/operacni_system_CP_M_v22.htm ) nebo NIPOS 
(viz archiv konfery kolem roku 2004 ).
Obecne pro CP/M plati, ze se musi odmapovat ROM, primapovat RAM. Takze ROM se pouzije 
jen pri bootovani. Pak uz uvnitr CP/M jsou vlastni rutiny pro pristup na 
FDD/HD/kamkoli jinam.

Co se tyce BASICu, ten pouziva jiny format diskety a myslim si, ze opet je ROM 
odmapovana a BASIC si na disketu saha vlastnimi prostredky. Jak je to u ostatniho 
software ( MRS, Sonix, mzpaint atd. ) to netusim. Ono totiz toho aplikacniho softwaru 
asi pod CP/M neni mnoho. Ale to fakt nevim...

> V druhém případě stačí upravit BDOS, v prvním případě odchytávat vstupní body v
> ROM (nebo přeprogramovat ROM - jako tape emulátor na Spectru v BS-DOSu a MDOSu
> 3), třetí by byl průserový.

Tak tak, proto jsem psal, ze by se musely prepatchovat vsechny programy pracujici s 
FDD naprimo.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 22. září 2008 11:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ-700 ???

>Mnojo, a opet bude problem s podporou v programech... To je bohuzel alfa a omega 8-
bitovych pocitacu.

Zas tolik situaci na Sharpu neznám (bez diskového zařízení, DOS jsem tedy nepoužíval), 
ale měl jsme za to, že základ při použití disku je CP/M.
Jak vlastně sharpácké programy volají diskové operace?
Sahají do ROM na nějaké diskové rutiny, nebo volají CP/M, nebo si samy sahají přímo na 
řadič?
V druhém případě stačí upravit BDOS, v prvním případě odchytávat vstupní body v ROM 
(nebo přeprogramovat ROM - jako tape emulátor na Spectru v BS-DOSu a MDOSu 3), třetí 
by byl průserový.
                                                          dex

---
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec.j@zoznam.sk]
Odesláno: 22. září 2008 11:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: SHARP a CompactFlash

Jeden navrh - na tej scheme to vyzera ako TrueIDE rezim. Pre Sharpa by bol 
vyhodnejsi memory-mapped mod. Navyse, umozni to aj hot-swap, cize 
vyberanie a vkladanie "za jazdy", aj ked, mozno by o to neslo.

Vyhrabem svoje stare projekty a navrhnem nieco konkretne.

J.

--- reklama -----------------------------------------------------
Stovky výborných hier pre jedného aj viacerých hráčov. Daj si chvíľku pauzičku a zabav 
sa!
www.pauzicka.sk

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 11:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novy sharpista ;)

 
> Dne Monday 22 of September 2008 11:13:06 Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) 
> napsal(a):
> > CF muze byt podporovana primo jedine v NIPOSu (CP/M asi uz nikdo prepisovat
> > nebude). Mel jsem predstavu systemu CF s podporou NIPOSu a SD karta, ktera
> > se chova jako floppy disk - tedy jednocip a emulace.
> 
> To už mi přijde překomplikované. Jedno velké médium musí stačit.

Souhlasim, ale jak jsem psal, podpora IDE je v NIPOSu pripravena a snad i temer 
hotova. Podpora FDD (tedy i obrazu na SD karte) je funkcni uz davno. Jde o vec, ze na 
SD karta bys e chovala spise jako storage medium pro diskety, nez jako jedno velke 
medium. A dalsi vyhoda je, ze pripojis starou disketovku, pretahnes data na HD, 
pripojis SD kartu a muzes pohodlne pretahnout data do image na SD. Oboji najednou ( 
skutecny FDD a SD emulator) pripojene mit nemuzes. Ale v zasade s Tebou souhlasim.

> 
> > To taky neni spatny napad. Ja jsem spise premyslel, ze na kartu dam male
> > LCD a ty si vyberes primo DSK soubor, se kterym chces delat - timto
> > zpusobem muzes menit "diskety" jak v Basicu, tak NIPOSu, tak ostatnich
> > programech za behu systemu.
> 
> To ano. Ale zase je to složitější a dražší na výrobu a přiznejme si, že to 
> ovládání přes display taky není žádná výhra. Ostatně obdobné produkty pro 
> jiné platformy tak od používání displejů ustupují a najíždí na softwarové 
> managery. 

Souhlasim. Urcite by to slo udelat i v ramci nejakeho pridavneho programu.

> 
> > Ano, to je taky moznost, problem je, ze v NIPOSu uz Marek Smihla bojoval s
> > mistem a optimalizoval kazdy blok kodu. Takze by se musel uselat spise
> > nejaky specialni system, ktery by nekam strankoval. Otazkou je, jestli do
> > RAMDisku, nebo nekam jinam, to je asi dost prace. Ale v zasade to nemozne
> > neni.
> 
> Teď přesně nevím, co si mám představit pod pojmem RAMdisk. Je to běžná 
> rozšířená RAM přes banky jako u ZX128, Atari 130XE a výš apod.? Pro běh 
> rozumného OS bych předpokládal rozšířenou RAM jako nutnost. 

Ramdisk je externi cast pameti, ke ktere pristupujes pomoci IN/OUT - chova se to jako 
V/V zarizeni, tedy neni to nativni pamet. To, co existuje na ZX128 Sharp nemel, ale 
existuje jiz zmineny MemExt, kde odpojis RAM, ROM, prijpojis na ta mista MemExt.

> 
> BTW, znáte někdo http://www.symbos.de/ ? Co to zkusit naportovat na Sharpa?

Ano, ten napad tu uz byl, byl tu i napad preportovat Uzix (coz je unix pro MSX). Ale - 
nejsou lidi.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec.j@zoznam.sk]
Odesláno: 22. září 2008 10:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: video kabel

Sharp ma na vystupe okrem televizneho signalu aj zlozene video aj RGB. Ak 
mate televizor so SCART-om, staci, ak tam date SCART konvertor so vstupom 
pre composite video (zlty) a spojite to kablom CINCH-CINCH s tym druhym 
konektorom (na Sharpe) hned vedla televizneho vystupu (vyzera uplne 
rovnako). Ide spojit aj RGB -  to je ten DIN osemkolik, ale to uz je na 
spajkovanie a okrem toho, 8-pinove DIN konektory sa tazsie zhanaju...

----- Original Message ----- 
From:    "jimbopepo@hotmail.com (sharpemu@pandora.cz)" 
<jimbopepo@hotmail.com>
To:      "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>
Sent:    Mon, 22 Sep 2008 11:27:29 +0200
Subject: video kabel

> 
> Zdravim vsetkych,
> 
> moja otazka je velmi laicka a urcite mnohych rozosmeje, ale oprasil som
> po rokoch svojho stareho Sharpa MZ-800. Pocitac je zda sa funkcny, ale 
> chyba mi kabel na prepojenie pocitaca a televizora. Skusil som kabel z
> videa, ale tam je prilis tenky kolik. Chcem sa spytat, co mozno tento
> kabel nahradit nejakym bezne dostupnym v predaji. Dakujem za pomoc.
> 
> P. Gregorik
> 
>   
> ---

--- reklama -----------------------------------------------------
Využi čas, ktorý ti ostáva na maximum!
http://cp.zoznam.sk

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 10:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novy sharpista ;)

 
> Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> > Ano, to je taky moznost, problem je, ze v NIPOSu uz Marek Smihla bojoval s
> mistem a optimalizoval kazdy blok kodu. Takze by se musel uselat spise nejaky
> specialni system, ktery by nekam strankoval. Otazkou je, jestli do RAMDisku,
> nebo nekam jinam, to je asi dost prace. Ale v zasade to nemozne neni.
> >   
> Nezaslechl jsem nekde v pozadi MemExt? :))  
> http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt/ (info predevsim pro noveho 
> Sharpistu)

Nezaslechl, ja jsem znamy odpurce MemExtu, protoze kdyz chce nekdo programovat Sharpa, 
ma Sharpa. Kdyz chce hodne pameti, at radeji pouzije PCcko ;-) Proste mam rad 
originaly a ne rozsireni, ktera zavisi na zmene puvodniho hardwaru. Kdyby Sharp udelal 
neco podobneho, jako s VRAM, i s RAM (tzn. priprava prepinani bank pameti), v zadnem 
pripade bych proti nebyl.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 22. září 2008 10:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novy sharpista ;)

Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Ano, to je taky moznost, problem je, ze v NIPOSu uz Marek Smihla bojoval s mistem a 
optimalizoval kazdy blok kodu. Takze by se musel uselat spise nejaky specialni system, 
ktery by nekam strankoval. Otazkou je, jestli do RAMDisku, nebo nekam jinam, to je asi 
dost prace. Ale v zasade to nemozne neni.
>   
Nezaslechl jsem nekde v pozadi MemExt? :))  
http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt/ (info predevsim pro noveho 
Sharpistu)

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 22. září 2008 10:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novy sharpista ;)

Dne Monday 22 of September 2008 11:13:06 Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):
> CF muze byt podporovana primo jedine v NIPOSu (CP/M asi uz nikdo prepisovat
> nebude). Mel jsem predstavu systemu CF s podporou NIPOSu a SD karta, ktera
> se chova jako floppy disk - tedy jednocip a emulace.

To už mi přijde překomplikované. Jedno velké médium musí stačit.

> To taky neni spatny napad. Ja jsem spise premyslel, ze na kartu dam male
> LCD a ty si vyberes primo DSK soubor, se kterym chces delat - timto
> zpusobem muzes menit "diskety" jak v Basicu, tak NIPOSu, tak ostatnich
> programech za behu systemu.

To ano. Ale zase je to složitější a dražší na výrobu a přiznejme si, že to 
ovládání přes display taky není žádná výhra. Ostatně obdobné produkty pro 
jiné platformy tak od používání displejů ustupují a najíždí na softwarové 
managery. 

> Ano, to je taky moznost, problem je, ze v NIPOSu uz Marek Smihla bojoval s
> mistem a optimalizoval kazdy blok kodu. Takze by se musel uselat spise
> nejaky specialni system, ktery by nekam strankoval. Otazkou je, jestli do
> RAMDisku, nebo nekam jinam, to je asi dost prace. Ale v zasade to nemozne
> neni.

Teď přesně nevím, co si mám představit pod pojmem RAMdisk. Je to běžná 
rozšířená RAM přes banky jako u ZX128, Atari 130XE a výš apod.? Pro běh 
rozumného OS bych předpokládal rozšířenou RAM jako nutnost. 

BTW, znáte někdo http://www.symbos.de/ ? Co to zkusit naportovat na Sharpa?

Ctirad 

---
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Brázda Pavel

Od: jimbopepo@hotmail.com (sharpemu@pandora.cz) [jimbopepo@hotmail.com]
Odesláno: 22. září 2008 10:27
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: video kabel

Zdravim vsetkych,

moja otazka je velmi laicka a urcite mnohych rozosmeje, ale oprasil som po rokoch 
svojho stareho Sharpa MZ-800. Pocitac je zda sa funkcny, ale  chyba mi kabel na 
prepojenie pocitaca a televizora. Skusil som kabel z videa, ale tam je prilis tenky 
kolik. Chcem sa spytat, co mozno tento kabel nahradit nejakym bezne dostupnym v 
predaji. Dakujem za pomoc.

P. Gregorik

  
---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 10:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novy sharpista ;)

> Dne Monday 22 of September 2008 10:06:15 Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) 
> napsal(a):
> > Presne tak, v ROMce je kod, ktery precte 1.sektor 0. stopy 1. strany a
> > nabootuje z kodu ulozeneho ve 2.-5. sektoru teze stopy. Format Sharpa je
> > 256 bajtu na sektor, ale Lamacova CP/M i NIPOS pouzivaji 512 bajtu. Jakmile
> > se nabootuje, pak uz CP/M odmapuje ROM (aby mel plnych 64kB) a saha na WD
> > registry sam - a taky kvuli tomu, aby mel dostupnych celych 512bajtu na
> > sektoru.
> 
> Aha, takže v tom případě se asi z důvodu kompatibility nemá smysl zabývat 
> jakokoliv formou IDE/CF přímo na sběrnici, ale jít cestou jednočip s emulací 
> floppy a kartou s běžným (FAT) fs.

CF muze byt podporovana primo jedine v NIPOSu (CP/M asi uz nikdo prepisovat nebude). 
Mel jsem predstavu systemu CF s podporou NIPOSu a SD karta, ktera se chova jako floppy 
disk - tedy jednocip a emulace.

>  Optimálně bych si ptředstavoval tak, že po zapnutí by systém nabootoval z 
> MCU/SD "disketu" s loaderem, kde by se daly buď přímo procházet a nahrávat 
> mzf soubory (s tím, že případné ukládání by holt bez úprav nefungovalo jinam 
> než na kazetu; ale jinak se to stejně udělat nedá) nebo by si člověk nacpal 
> obrazy disket do emulované mechaniky a nabootoval z ní. 

To taky neni spatny napad. Ja jsem spise premyslel, ze na kartu dam male LCD a ty si 
vyberes primo DSK soubor, se kterym chces delat - timto zpusobem muzes menit 
"diskety" jak v Basicu, tak NIPOSu, tak ostatnich programech za behu systemu.

> Časem ještě můžeme uvažovat třetí možnost, kdy by nějaký chytrý OS (C/PM, 
> nipos - teď vařím z vody, neznám ani jeden ani možnosti jejich dalšího 
> upravování) mohl přistupovat na kartu rovnou a to buď na souborové úrovni 
> nebo na sektorové do nějaký předpřipravených partitionů.

Ano, to je taky moznost, problem je, ze v NIPOSu uz Marek Smihla bojoval s mistem a 
optimalizoval kazdy blok kodu. Takze by se musel uselat spise nejaky specialni system, 
ktery by nekam strankoval. Otazkou je, jestli do RAMDisku, nebo nekam jinam, to je asi 
dost prace. Ale v zasade to nemozne neni.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 22. září 2008 9:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novy sharpista ;)

Dne Monday 22 of September 2008 10:06:15 Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):
> Presne tak, v ROMce je kod, ktery precte 1.sektor 0. stopy 1. strany a
> nabootuje z kodu ulozeneho ve 2.-5. sektoru teze stopy. Format Sharpa je
> 256 bajtu na sektor, ale Lamacova CP/M i NIPOS pouzivaji 512 bajtu. Jakmile
> se nabootuje, pak uz CP/M odmapuje ROM (aby mel plnych 64kB) a saha na WD
> registry sam - a taky kvuli tomu, aby mel dostupnych celych 512bajtu na
> sektoru.

Aha, takže v tom případě se asi z důvodu kompatibility nemá smysl zabývat 
jakokoliv formou IDE/CF přímo na sběrnici, ale jít cestou jednočip s emulací 
floppy a kartou s běžným (FAT) fs.

> Ja jsem v tom stavu, ze nactu FAT12/FAT16 image, otevru DSK soubor (image
> Sharpi diskety) ulozeny na FAT a muzu posilat vybrane jednotlive sektory.

 Optimálně bych si ptředstavoval tak, že po zapnutí by systém nabootoval z 
MCU/SD "disketu" s loaderem, kde by se daly buď přímo procházet a nahrávat 
mzf soubory (s tím, že případné ukládání by holt bez úprav nefungovalo jinam 
než na kazetu; ale jinak se to stejně udělat nedá) nebo by si člověk nacpal 
obrazy disket do emulované mechaniky a nabootoval z ní. 

Časem ještě můžeme uvažovat třetí možnost, kdy by nějaký chytrý OS (C/PM, 
nipos - teď vařím z vody, neznám ani jeden ani možnosti jejich dalšího 
upravování) mohl přistupovat na kartu rovnou a to buď na souborové úrovni 
nebo na sektorové do nějaký předpřipravených partitionů.

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 9:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ-700 ???

Ahoj Pavle, jak se projevuje chybovost RAM pameti ?

Mimochodem, ICQ uz nemivas zapnute ?

Vasek

> Ahoj,
> 
> také u mě hraje prim osmistovka, ale jednu MZ-700 mám.
> (a dokonce také "vrak" MZ-80K :)
> Bohužel, už před třemi roky, kdy jsem ji získal (MZ-700), začala se projevovat
> chybovost RAM pamětí.
> (Bojím se toho, že za pár let to postihne všechny 8bity :(
> 
> Pavel

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 9:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novy sharpista ;)

> > Padny duvod je podpora stavajiciho software. Existuje software, ktery se
> > bavi jenom s CMT. Pak existuje software, ktery se umi bavit i s floppy - at
> > uz Basic, nebo CP/M / NIPOS, nebo Sonix, mzpaint atd. - Zdenek Adler by Ti
> > urcite napsal dlouhy seznam. Neznam jediny SW, ktery by primo podporovat SD
> > karty - a je pravdou, ze uz jsem premyslel nad tim pripojit SD kartu primo
> > na LPT port. A problem by to pravda nebyl.
> >
> > Je to stejny problem, jako s radici FD Petra Zydka - vyzkousel, ze to
> > funguje, ale stejne mu to lezi, protoze zadny software to nepodporuje.
> 
> OK. Takže si to rozdělme na dvě věci:
> 1. CMT věci. Tady by bylo možné udělat triviální interface s CF nebo 
> složitější s SD a patchnout ROM nebo udělat nějaký loader, aby si s tím 
> interfacem pokecal, zobrazil nějaký fileselector a pak natáhl vybraný mzf 
> soubor do RAM a spustil. 

Patchovat ROM je moznost, ale neni idealni. Obsluha kazetaku je primitivni - par 
bajtu, obsluha SD karty se na ta mista nevejde. Udelat loader je lepsi, to umistis na 
ROMdisk, ze ktereho se da nabootovat. Ale nejde jen o to spoustet MZF z SD karty. Kdyz 
mas program, ktery potrebuje zapisovat data (at uz vysledky nejake prace - grafiku, 
assembler, hudbu, BASIC programy), nebo jenom obycejne vysledky her, tak se Ti muze 
stat, ze ten program bud vyuziva, nebo nevyuziva stavajici ROM (protoze je zbytecne 
rozlezla a da se odmapovat, at mas vice pameti pro program). A stejne ten program 
budes muset patchnout (rutiny pro obsluhu kazetaku).

> V případě IDE/CF by se tohle všechno muselo dělat na straně Sharpa, což by 
> nejspíš znamenalo vymyslet nějaký zjednodušený filesystém na CF, který by byl 
> Sharp schopen rozumně obsloužit a to by zase komplikovalo s takovými daty 
> rozumně pracovat v PC ve čtečce.

Tohle uz je hotovo v NIPOSu. Ale momentalne umi pracovat pouze 8-bitove. Marek Smihla 
uz nestihl 16-tibitovou podporu dokoncit.
 
> 2. floppy věci. Jak tohle funguje? Má na to sharp nějaké rutiny v ROM, 
> sandardní DOS nebo tak něco nebo si programy sahají rovnou na WD? Jak jsou 
> různé floppy řadiče mezi sebou kompatibilní? Jak je vyřešené bootování?

Presne tak, v ROMce je kod, ktery precte 1.sektor 0. stopy 1. strany a nabootuje z 
kodu ulozeneho ve 2.-5. sektoru teze stopy. Format Sharpa je 256 bajtu na sektor, ale 
Lamacova CP/M i NIPOS pouzivaji 512 bajtu. Jakmile se nabootuje, pak uz CP/M odmapuje 
ROM (aby mel plnych 64kB) a saha na WD registry sam - a taky kvuli tomu, aby mel 
dostupnych celych 512bajtu na sektoru.

Ja jsem v tom stavu, ze nactu FAT12/FAT16 image, otevru DSK soubor (image Sharpi 
diskety) ulozeny na FAT a muzu posilat vybrane jednotlive sektory. Takze smer je 
dobry. Chci to nacpat do ATMega16 a pak to doladit primo se Sharpem, ktery tady v 
Praze nemam. Trochu je problem s nekompatibilitami mezi formaty disku pro CP/M / NIPOS 
(720kB - 360kB asi nema smysl), P-CPM (original Sharp CP/M - 320kB) a BASIC (316kB). 
Prozatim budu rad, kdyz mi to bude chodit s 720kB obrazy.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 22. září 2008 8:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novy sharpista ;)

Dne Monday 22 of September 2008 08:17:41 Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):
> Padny duvod je podpora stavajiciho software. Existuje software, ktery se
> bavi jenom s CMT. Pak existuje software, ktery se umi bavit i s floppy - at
> uz Basic, nebo CP/M / NIPOS, nebo Sonix, mzpaint atd. - Zdenek Adler by Ti
> urcite napsal dlouhy seznam. Neznam jediny SW, ktery by primo podporovat SD
> karty - a je pravdou, ze uz jsem premyslel nad tim pripojit SD kartu primo
> na LPT port. A problem by to pravda nebyl.
>
> Je to stejny problem, jako s radici FD Petra Zydka - vyzkousel, ze to
> funguje, ale stejne mu to lezi, protoze zadny software to nepodporuje.

OK. Takže si to rozdělme na dvě věci:
1. CMT věci. Tady by bylo možné udělat triviální interface s CF nebo 
složitější s SD a patchnout ROM nebo udělat nějaký loader, aby si s tím 
interfacem pokecal, zobrazil nějaký fileselector a pak natáhl vybraný mzf 
soubor do RAM a spustil. 

V tomhle směru se jeví výhodnější řešení s SD a jednočipem, protože ten by 
odřel veškerou práci s obsluhou karty, tabulkou oddílů a filesystémem a sharp 
by jenom mohl dostávat jména a data souborů. 

V případě IDE/CF by se tohle všechno muselo dělat na straně Sharpa, což by 
nejspíš znamenalo vymyslet nějaký zjednodušený filesystém na CF, který by byl 
Sharp schopen rozumně obsloužit a to by zase komplikovalo s takovými daty 
rozumně pracovat v PC ve čtečce.

2. floppy věci. Jak tohle funguje? Má na to sharp nějaké rutiny v ROM, 
sandardní DOS nebo tak něco nebo si programy sahají rovnou na WD? Jak jsou 
různé floppy řadiče mezi sebou kompatibilní? Jak je vyřešené bootování?

Ctirad 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 8:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ-700 ???

Ahoj,

také u mě hraje prim osmistovka, ale jednu MZ-700 mám.
(a dokonce také "vrak" MZ-80K :)
Bohužel, už před třemi roky, kdy jsem ji získal (MZ-700), začala se projevovat 
chybovost RAM pamětí.
(Bojím se toho, že za pár let to postihne všechny 8bity :(

Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Ahoj,
> 
> dusi i srdcem jsem sice osmistovkar, ale mam ve sbirce i jeden MZ-700 :) 
> Zatim jsem si s nim jeste moc nehral - proc taky, kdyz vse co umi je 
> plne kompaktibilni i s jeho mladsim braskou :)
> 
> Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> > A este jedna malickost ma zaujima uz nejaky cas - su medzi nami aj nejaki
> > sedemstovkari?
> >
> > J.
> >

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 8:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash

> 
> > Aj som kedysi
> > zacal vymyslat taky maly adapter, lebo dobre by bolo aspon oddelit
> > zbernicu, pre pripad poruchy, nech radsej odide len nejaka logika. 
> 
> Na to stačí jeden brouk 74LS245. Inspirace tady: 
> http://www.mr-atari.com/myide.htm
> Mám to postavené ve 130XE, akorát jsem musel přidat 4k7 terminátory na data, 
> jinak se to s CF chovalo všelijak. 
> 

Tohle je dobre, diky za tip. Staci tam dodelat dekoder A7-A3  pomoci 74HCT138 a je to 
pouzitelne na Sharpa.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 22. září 2008 8:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a CompactFlash

Dne Monday 22 of September 2008 00:01:06 Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):

> Aj som kedysi
> zacal vymyslat taky maly adapter, lebo dobre by bolo aspon oddelit
> zbernicu, pre pripad poruchy, nech radsej odide len nejaka logika. 

Na to stačí jeden brouk 74LS245. Inspirace tady: 
http://www.mr-atari.com/myide.htm
Mám to postavené ve 130XE, akorát jsem musel přidat 4k7 terminátory na data, 
jinak se to s CF chovalo všelijak. 

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 22. září 2008 8:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SHARP a FAT

Dne Monday 22 of September 2008 00:09:06 Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):

> FTDI, resp. Vinculum chip VNC1L. Je sice z tych drahsich (cca do 500
> slovenskych...) ale je v nom sila. V najblizsich tyzdnoch sa to chystam
> vyskusat, ak zafunguje, zreportujem...

O ten jsem se před časem zajímal a podle všeho je zrovna implementace FAT 
kámen úrazu, protože je velmi omezená (na úrovni DOSu), pomalá a bugová. 
Tudíž by se stejně musel napsat upravený firmware. Z tohodle pohledu je lepší 
vzít už něco hotového, kde mají hotovou a odladěnou podporu všeho až po 
FAT32.

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 22. září 2008 8:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ-700 ???

Ahoj,

dusi i srdcem jsem sice osmistovkar, ale mam ve sbirce i jeden MZ-700 :) 
Zatim jsem si s nim jeste moc nehral - proc taky, kdyz vse co umi je 
plne kompaktibilni i s jeho mladsim braskou :)

Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> A este jedna malickost ma zaujima uz nejaky cas - su medzi nami aj nejaki
> sedemstovkari?
>
> J.
>
>
>
> --- reklama -----------------------------------------------------
> Madona, Hendrix, 50 cent alebo Duchoň?
> Daj tvojmu mobilu ten správny drive.
> http://coolmobil.zoznam.sk
>
> ---
>   

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 7:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ-700 ???

> >
> > A este jedna malickost ma zaujima uz nejaky cas - su medzi nami aj  
> > nejaki
> > sedemstovkari?
> 
> Jo, asi před rokem se tu o tom mluvilo.
> Od té doby dumám nad nějakým bootovatelným SD či CF řešením pro  
> MZ-700, ale realizace zatím veškerá žádná.
> Jen jsem se dostal do fáze, kdy raději místo čistě MZ-700 řešení chci  
> udělat raději něco univerzálnějšího - samostatný počítač nejlépe se  
> Z80 (v nouzi Atmel), který bude obsluhovat SD kartu (nejlépe FAT32  
> formátovanou) a bavit se s "hlavním" počítačem přes paralelní  
> sběrnici (aby to šlo použít nejen k sedmistovce, ale po úpravě  
> softwaru i k Sordu místo FD-5, k PMD 85-3 místo disketovky PMD-32, k  
> ZX-81 a nejspíš by se to dalo napasovat i na IQ-151 a další půvpdně  
> "nediskové" stroje).
> Jako nápad je tohezké a řešilo by se několik platforem naráz, ale  
> jsou to zatím fakt jen nápady. Jen neustále prolejzám dostupnou  
> dokumentaci.
>                                      J.D.

Mnojo, a opet bude problem s podporou v programech... To je bohuzel alfa a omega 8-
bitovych pocitacu.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2008 7:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novy sharpista ;)

> To mi připadá trochu jako vymýšlení kola. Existuje celá řada projektů 
> používající AVR, kde je komunikace s SD hotová a odladěná včetně obsluhy FAT. 
> Tudíž bych se zabýval už jenom tím, jak to nainterfacovat směrem do Sharpa.
> BTW, je nějaký pádný důvod emulovat WD? Nějaký zásadní software na tom visí?

Padny duvod je podpora stavajiciho software. Existuje software, ktery se bavi jenom s 
CMT. Pak existuje software, ktery se umi bavit i s floppy - at uz Basic, nebo CP/M / 
NIPOS, nebo Sonix, mzpaint atd. - Zdenek Adler by Ti urcite napsal dlouhy seznam. 
Neznam jediny SW, ktery by primo podporovat SD karty - a je pravdou, ze uz jsem 
premyslel nad tim pripojit SD kartu primo na LPT port. A problem by to pravda nebyl.

Je to stejny problem, jako s radici FD Petra Zydka - vyzkousel, ze to funguje, ale 
stejne mu to lezi, protoze zadny software to nepodporuje.

Uplne stejne to je s Vinculem, co zminoval v jinem emailu J. Nemec. Neni problem to 
rozchodit. Je problem mit podporu v programech. Sharp scena nema zadneho Velesofta 
nebo ruskou scenu - lidi, kteri jsou schopni a maji cas predelavat programy.

> Má v dnešní době smysl zabývat se 16 bit IDE? V reálu tam stejně každý nacpe 
> CF a ta se dá přepnout do 8 bitů je potom přístupná plná kapacita.

To jsem netusil, je to primo ve specifikaci CF ? To se hned musim kouknout. Ostatne, 
do Xilinxe se da narvat cokoli, ale o 8 dratu mene je pro mou lenost rozhodujici :-)

> Hmm, škoda. Je někde zdokumentovaná kompletní mapa paměti včetně HW registrů a 
> jejich funkce? Dá se nějak docílit overscan? 16 barev má nějakou paletu nebo
> jsou "natvrdo"? 
> 

Jo, skoda, ja to tvrdim taky. Ale - nejsou lidi. Vsechno kolem Sharpa je kompletne 
zdokumentovano - tady je dokumentace, software. http://www.scav.ic.cz/sharp_mz-800.htm 
- je tam oddil "Vse o MZ-800" - konkretne 5. oddil je grafika.

Co se tyce zvuku a hudby, tak asi je lepsi pouzit Spectristicky Soundtracker a na 
prehravani v hrach nebo demech pod prerusenim pouzit "Sharp wrapper", ktery je na 
http://medvidec.ic.cz/comp/mz800.htm . Kdyby se naslo nejake efektivnejsi hradlo, bylo 
by to jen lepsi.

Co je overscan, to pravda netusim, tech 16 barev je plnych v rozliseni 320x200, pokud 
mas pridavnou VideoRAM (coz asi mas).

Vasek

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 22. září 2008 5:49
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ-700 ???

>
> A este jedna malickost ma zaujima uz nejaky cas - su medzi nami aj  
> nejaki
> sedemstovkari?

Jo, asi před rokem se tu o tom mluvilo.
Od té doby dumám nad nějakým bootovatelným SD či CF řešením pro  
MZ-700, ale realizace zatím veškerá žádná.
Jen jsem se dostal do fáze, kdy raději místo čistě MZ-700 řešení chci  
udělat raději něco univerzálnějšího - samostatný počítač nejlépe se  
Z80 (v nouzi Atmel), který bude obsluhovat SD kartu (nejlépe FAT32  
formátovanou) a bavit se s "hlavním" počítačem přes paralelní  
sběrnici (aby to šlo použít nejen k sedmistovce, ale po úpravě  
softwaru i k Sordu místo FD-5, k PMD 85-3 místo disketovky PMD-32, k  
ZX-81 a nejspíš by se to dalo napasovat i na IQ-151 a další půvpdně  
"nediskové" stroje).
Jako nápad je tohezké a řešilo by se několik platforem naráz, ale  
jsou to zatím fakt jen nápady. Jen neustále prolejzám dostupnou  
dokumentaci.
                                     J.D.
---
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec.j@zoznam.sk]
Odesláno: 21. září 2008 23:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MZ-700 ???

A este jedna malickost ma zaujima uz nejaky cas - su medzi nami aj nejaki
sedemstovkari?

J.

--- reklama -----------------------------------------------------
Madona, Hendrix, 50 cent alebo Duchoň?
Daj tvojmu mobilu ten správny drive.
http://coolmobil.zoznam.sk

---
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec.j@zoznam.sk]
Odesláno: 21. září 2008 23:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: SHARP a FAT

Dalsia vec - FAT.

Ako tiez Ctirad hovori - je vela implementacii v roznych MCU (aj ja mam
jednu na svedomi...). Existuje vsak nieco zaujimavejsie - hardwarovy USB
host adapter, ktory dokaze pripojit USB kluc a citat/pisat na neho. Je to
FTDI, resp. Vinculum chip VNC1L. Je sice z tych drahsich (cca do 500
slovenskych...) ale je v nom sila. V najblizsich tyzdnoch sa to chystam
vyskusat, ak zafunguje, zreportujem...

J.

--- reklama -----------------------------------------------------
http://zajazdy.zoznam.sk......Daj si pauzu a choď!

---
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec.j@zoznam.sk]
Odesláno: 21. září 2008 23:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: SHARP a CompactFlash

Zdravim po dlhsom case vsetkych,

...a noveho kolegu zvlast!

A kedze som hned nabral aj inspiraciu, dovolil som si zacat novy thread.
Konecne sa mi podarilo poriesit problem casovy, no a pretoze z mojich dvoch
jobov ani jeden v tejto chvili nie je hw-orientovany, tak som sa rozhodol,
ze v nasledujej sezone bude tato oblast mojim hobby. No ale k veci.

Novy kolega ma velku pravdu v mnohych veciach. A jednou z nich je CF. Pre
masinky ako SHARP zariadenie ako stvorene pre externu pamat. Kvalitna
paralelna zbernica, ktora ide skoro priamo napojit na Z80. Aj som kedysi
zacal vymyslat taky maly adapter, lebo dobre by bolo aspon oddelit zbernicu,
pre pripad poruchy, nech radsej odide len nejaka logika. Ved nie sme nejaki
spectristi, co maju take veci, ako signaly procesora vyvedene na
nezakrytovanom priamom konektore vzadu na masine, no nie? ;-)

A dalsia vec je to, ze, ako aj Ctirad sprave poznamenal, CF ma v ATA
protokole male rozsirenie - 8-bitovy mod. Z80 vie s CF komunikovat uplne
priamo ako s ktorymkolvek inym pamatovo mapovanym obvodom. Takze by nam
vlastne stacilo najst zopar portov (z hlavy si nespomeniem kolko, ale
zistim...). Ani 512-bajtove sektory my nemali byt problem. Osobne som
navrhol aj oprogramoval zopar pripadov pripojenia CF k jednemu z klonov Z80
(Rabbit 2000), a nic zlozite v tom nie je.

Nuz, tolko na uvod - teraz strielajte ostatni...

J.

--- reklama -----------------------------------------------------
Vždy čerstvé spravodajstvo z domova i zahraničia, bulvárne pikošky, online rozhovory, 
zaujímavé videonahrávky a priame prenosy. Všetko na jednej adrese: www.topky.sk

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 21. září 2008 22:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novy sharpista ;)

Dne Sunday 21 of September 2008 22:24:35 Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):

> Ja mam momentalne pripravenou univerzalni kartu s Xilinxem 9572. To je
> tezka dratarina, ma to sto nozicek a moc se mi do toho pajeni dratku
> nechce. V planu je ATMega16 s SD kartou, ktera bude emulovat cinnost
> WD2791. Takze Sharp bude mit floppy disk, ktery bude ulozeny na SD karte.
> Momentalne jsem ve stadiu pokusu dohovorit se s SD kartou. 

To mi připadá trochu jako vymýšlení kola. Existuje celá řada projektů 
používající AVR, kde je komunikace s SD hotová a odladěná včetně obsluhy FAT. 
Tudíž bych se zabýval už jenom tím, jak to nainterfacovat směrem do Sharpa.
BTW, je nějaký pádný důvod emulovat WD? Nějaký zásadní software na tom visí?

> Roman Dolejsi mi poslal testovaci verzi jeho emulatoru MCE, pak se snad
> konecne dostaneme k NIPOSu, dokoncit 16bitove rozhrani pro CF/harddisk. 

Má v dnešní době smysl zabývat se 16 bit IDE? V reálu tam stejně každý nacpe 
CF a ta se dá přepnout do 8 bitů je potom přístupná plná kapacita. Teď jde o 
to, jak si Sharp poradí s 512b dlouhými sektory. Třeba u Atari XL/XE je to 
problém, protože standardní DOSy umí maximálně 256b, takže by se to muselo 
nějak transparetně převádět a na to je zase potřeba zabrat kus paměti, což má 
neblahý dopad na kompatibilitu. 

> Co se tyce demosceny, je to spatne. Neznam v soucasne dobe jedineho
> cloveka, ktery by programoval pro Sharpa jakekoli demo. Ja se cca pred
> rokem a pul snazil o Tetris (viz archiv konfery). Skoncilo to na zmene
> zamestnani a zmenach kvuli pridani hudby. Takze ted bych to cele mel
> predelat a dokoncit, mno...

Hmm, škoda. Je někde zdokumentovaná kompletní mapa paměti včetně HW registrů a 
jejich funkce? Dá se nějak docílit overscan? 16 barev má nějakou paletu nebo
jsou "natvrdo"? 

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 21. září 2008 21:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Novy sharpista ;)

Ahoj Ctirade,

co se tyce HW rozsireni, tak je toho malo. V posledni dobe toho mnoho nevzniklo, 
vsechno je poplatne sve dobe pred X lety. Tj sezenes nejake ROM disky (neco jako 
cartridge u Commodore/Atari atd.) - popis dokonce vysel v Amaterskem radiu zacatkem 
90. let. Sezenes RAMdisk, sezenes FDD rozsireni.

Petr Zydek tady delal pokusy s RAMdiskem z 30-tipinovych DRAM desek, ale myslim, ze 
mel pouze castecny uspech zpusobeny nevhodnym casovanim. Pak si hral s ruznymi radici 
FD z PC/AT platformy zalozenymi na i8272/uPD765 a kompatibilnimi. Je to pouzitelne. 
Dokonce jeden takovy radic vysel v Amaterskem Radiu 12/89 s rutinami primo pro Sharp. 
Ostatne, nekdo tady ma snad dokonce EPROM s funkcemi pro tyto radice, misto puvodnich 
WD2797.

Ja mam momentalne pripravenou univerzalni kartu s Xilinxem 9572. To je tezka 
dratarina, ma to sto nozicek a moc se mi do toho pajeni dratku nechce. V planu je 
ATMega16 s SD kartou, ktera bude emulovat cinnost WD2791. Takze Sharp bude mit floppy 
disk, ktery bude ulozeny na SD karte. Momentalne jsem ve stadiu pokusu dohovorit se s 
SD kartou. Ostatne, David Luftner si snad hral s necim podobnym. Davide, jsi tady ?

Roman Dolejsi mi poslal testovaci verzi jeho emulatoru MCE, pak se snad konecne 
dostaneme k NIPOSu, dokoncit 16bitove rozhrani pro CF/harddisk. Ale to je hudba daleke 
budoucnosti.

Co se tyce demosceny, je to spatne. Neznam v soucasne dobe jedineho cloveka, ktery by 
programoval pro Sharpa jakekoli demo. Ja se cca pred rokem a pul snazil o Tetris (viz 
archiv konfery). Skoncilo to na zmene zamestnani a zmenach kvuli pridani hudby. Takze 
ted bych to cele mel predelat a dokoncit, mno...

A mas pravdu, ze co se tyce grafiky, mel Sharp MZ-800 prevahu oproti jinym osmibitum. 
Bohuzel ji tener nikdo nevyuzil. Ale mozna, tak jak se upravovaly hry ze Spectra, by 
sly upravit hry z Amstrada, mnoho z nich vypada dost dobre.

Pokud se chces zapojit do vyvoje, bude to jedine dobre. Jak vidis, moznosti je 
spousta, zalezi, co Te bavi, ja bych osobne rad videl nejake poradne nove demo, 
vyuzivajici vsechny graficke moznosti GDG, at se muze Sharp predvest na nejakem srazu 
osmibitu.

Vasek

> 
> Zdravím všechny,
> 
> jsem tady nový a chtěl bych se trochu představit a zeptat se na pár věcí, co 
> se mi nepodařilo dohledat jinde. Před nedávnem do mojí sbírky retromašinek 
> přibyl i jeden sharp MZ800, bohužel kromě kazeťáku bez jakýchkoliv úprav. 
> 
> Jelikož spíš než gamesení mě baví sledovat dema a vrtat se v něčem pájkou, 
> chtěl bych se zeptat, jaká jsou aktuální nejběžnější rozšíření Sharpa? Hádám 
> základ bude rozšíření RAM/VRAM a nějaké diskové médium. Floppy bych už asi 
> přeskočil a IDE beru pouze jako mezistupeň k CF (s výhodou lze využít 
> jednodužší osmibitovou variantu), optimální by bylo něco používajícího SD. 
> Jsou někde nějaká schémata? Klidně se i zapojím do vývoje a testování nějakého 
> takového zařízení, pokud mi to čas dovolí. 
> 
> Taky by mě zajímalo, jestli má Sharp vůbec nějakou demoscénu. Nic jsem 
> překvapivě nenašel přesto, že podle parametrů (obzvlášť s rozšířenou VRAM) 
> jde o jeden z nejnadupanějších osmibitů. 
> 
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> Díky za každý podnět.
> 
> Ctirad 
> 
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 21. září 2008 20:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Novy sharpista ;)

Zdravím všechny,

jsem tady nový a chtěl bych se trochu představit a zeptat se na pár věcí, co 
se mi nepodařilo dohledat jinde. Před nedávnem do mojí sbírky retromašinek 
přibyl i jeden sharp MZ800, bohužel kromě kazeťáku bez jakýchkoliv úprav. 

Jelikož spíš než gamesení mě baví sledovat dema a vrtat se v něčem pájkou, 
chtěl bych se zeptat, jaká jsou aktuální nejběžnější rozšíření Sharpa? Hádám 
základ bude rozšíření RAM/VRAM a nějaké diskové médium. Floppy bych už asi 
přeskočil a IDE beru pouze jako mezistupeň k CF (s výhodou lze využít 
jednodužší osmibitovou variantu), optimální by bylo něco používajícího SD. 
Jsou někde nějaká schémata? Klidně se i zapojím do vývoje a testování nějakého 
takového zařízení, pokud mi to čas dovolí. 

Taky by mě zajímalo, jestli má Sharp vůbec nějakou demoscénu. Nic jsem 
překvapivě nenašel přesto, že podle parametrů (obzvlášť s rozšířenou VRAM) 
jde o jeden z nejnadupanějších osmibitů. 

Díky za každý podnět.

Ctirad 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 17. září 2008 11:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: ANN: webring Sharp MZ-800

Ahoj vsichni,

vytvoril jsem webring pro Sharp MZ-800 stranky, at jsou nejakym zpusobem propojene. 
Vsechno je to tady:

http://www.webring.com/hub?ring=sharpmz800

Pokud mate nekdo nejakou stranku o Sharpu a mate k ni admin prava ? Tak si ji tam 
prihlaste (musite pak pridat webring navigation bar na spodek stranky). Nebo mi 
poslete jeji odkaz + popis a ja vam poslu kod pro navigation bar.

Vasek

---
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 12. září 2008 23:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:plotr MZ-1P16

Přílohy: Perka_ do_ plotru.jpg

Perka_ do_ 
plotru.jpg (58 kB)

Ahoj,
tak ta perka už jsem na Pandoře prezentoval. Julek Fila, bývalý člen Sharp 
MZ klubu Brno, upravoval perka vyvrtáním dírky se závitem a dirka se 
zaslepovala šroubkem. K plnění postačila obyčejná razítková barva na 
podušky, do dirky stačilo několik kapek ze štětečku, který je u každé 
lahvičky s razítkovou barvou. Pochopitelně, že před každou další .

Jára Špaček

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, September 12, 2008 9:23 AM
Subject: Re:plotr MZ-1P16

>
> Ahoj,
>
>
> Napájení je 5V,
> datové signály jsou (pokud si dobře vzpomínám ) negované oproti standardu 
> Centronics.
> V Amatérském rádiu (cca rok 1991) vyšla úprava , po které bylo možno 
> připojit plotter k PC.
>
> Plotter self test, odpojit datový kabel od compu a při zapnutí napájení 
> držet tlačítko "paper feed button" , ten s tou "topnou spirálou" :)
>
>
> Krokové motorky byly velice malé => poruchové.
> Dalo se to sice opravit, ale byla to dost piplačka.
> Zdeněk Adler by mohl vyprávět :)
>
> Doplňování inkoustu per se řešilo vyvrtáním malé dírky a nakapáním vhodnéh 
> inkoustu injekční jehlou (otvor přelepit izolepou)
> Inkoust musel mít správnou "tekutost", aby nevytékal samovolně z pera a 
> naopak aby pero vůbec psalo.
>
> Co se týče per, tak na www.sharpmz.org je následující článek o nové výrobě 
> per pro Plotter (ale je to dost drahé )
>
> You need plotter pens? - No problem!!
> The times of searching for this very rare item are over! The sets of 
> plotter ball-point pens EA850B and EA850C useable for the MZ-1P01 and 
> MZ-1P16 are now again available. The German company "Christiane Lass" 
> developed the equivalent set which is now waterproof ( the original SHARP 
> set is not ). I got the following message from the company:
> "The pens correspond actually accurately to the defaults of the models 
> EA850C and EA850B including the crucial ball point. We worked at the 
> project nearly 1 year; and first we experimented with a fiber tip, but 
> this wasn't acceptable by the technical examination of international 
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> medical technology manufacturers. We now sell the current version to 
> Scandinavia and into the USA with no objection. Our actual emphasis lies 
> in the medical technology but the pens are also useable for computer 
> plotters."
> Really, they are! I could test a free set. See the result on the picture. 
> The company sells the pen sets internationally and has 2,000 sets at its 
> stock. Contact Christane Lass by email: Christiane.Lass@t-online.de if you 
> want to get more info or if you want to order the set(s). Price: Euro 
> 12.70 plus shipping costs Euro 5.00 for Germany. Please ask for the 
> shipping costs outside of Germany.
>
> Další info na
> http://www.sharpmz.org/mz-700/useplot.htm
>
> zdravím
> Pavel
>> ----------------------------------------
>>
>> Zdravím sharpisty,
>>
>> na speccy konferenci se kolega zeptal na sharpovský plotr.
>> Dokážete prosím někdo poradit?
>>
>> O archivu na adrese www.scav.ic.cz víme, našel jsem však jen popis 
>> softwareove
>> obsluhy.
>>
>> S poděkováním
>> samista
>> sam.speccy.cz
>>
>> Mám od kolegy plotr MZ-1P16, nevím o něm ale vůbec nic a zajímalo by
>> mne, jestli existuje způsob připojení k ZX Spectru, případně dokumentace
>> pro Sharpa dostupná/stáhnutelná ...
>>
>> Chybí mi napájecí adaptér, neznám pinout kabelu, nevím ani čím a jak
>> nahradit zvláštní malá pera - mikrofixy? kterými je osazena hlava
>> plotru. Obávám se, že budou vyschlá k nepoužití.
>>
>> Jakékoliv info vítám, kolega o tom neví nic než to, že to kdysi tisklo a
>> pak bylo uloženo do skříně.
>>
>> Moc se mi líbí, že je to malé a čtyřbarevné :-)
>>
>> ---
>>
>>
>>
>
> ---
>
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. září 2008 9:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:plotr MZ-1P16

Ještě k tomu jak tu Pavel zmiňuje ty opravy krokových motorků - byla to 
velice častá závada kdy plotter vydával zvuky jako kdyby motorek běžel a 
přitom se nic nedělo, popř. plotter vynechával. Jednalo se myslím o odlepení 
feritového hrníčku od osy motorku, takže stačilo motorek rozebrat a osku 
znovu přilepit. Blbé bylo že byly obě poloviny motorku k sobě chycené svárem 
který bylo třeba odbrousit - tenkrát jsem se s tím trápil jehlovým pilníkem 
(děsná práce), dneska bych na to použil nějakou mikrofrézku (Dremel, 
Proxxon, ....) s řezným kotoučkem.

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, September 12, 2008 9:23 AM
Subject: Re:plotr MZ-1P16

>
> Ahoj,
>
>
> Napájení je 5V,
> datové signály jsou (pokud si dobře vzpomínám ) negované oproti standardu 
> Centronics.
> V Amatérském rádiu (cca rok 1991) vyšla úprava , po které bylo možno 
> připojit plotter k PC.
>
> Plotter self test, odpojit datový kabel od compu a při zapnutí napájení 
> držet tlačítko "paper feed button" , ten s tou "topnou spirálou" :)
>
>
> Krokové motorky byly velice malé => poruchové.
> Dalo se to sice opravit, ale byla to dost piplačka.
> Zdeněk Adler by mohl vyprávět :)
>
> Doplňování inkoustu per se řešilo vyvrtáním malé dírky a nakapáním vhodnéh 
> inkoustu injekční jehlou (otvor přelepit izolepou)
> Inkoust musel mít správnou "tekutost", aby nevytékal samovolně z pera a 
> naopak aby pero vůbec psalo.
>
> Co se týče per, tak na www.sharpmz.org je následující článek o nové výrobě 
> per pro Plotter (ale je to dost drahé )
>
> You need plotter pens? - No problem!!
> The times of searching for this very rare item are over! The sets of 
> plotter ball-point pens EA850B and EA850C useable for the MZ-1P01 and 
> MZ-1P16 are now again available. The German company "Christiane Lass" 
> developed the equivalent set which is now waterproof ( the original SHARP 
> set is not ). I got the following message from the company:
> "The pens correspond actually accurately to the defaults of the models 
> EA850C and EA850B including the crucial ball point. We worked at the 
> project nearly 1 year; and first we experimented with a fiber tip, but 
> this wasn't acceptable by the technical examination of international 
> medical technology manufacturers. We now sell the current version to 
> Scandinavia and into the USA with no objection. Our actual emphasis lies 
> in the medical technology but the pens are also useable for computer 
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> plotters."
> Really, they are! I could test a free set. See the result on the picture. 
> The company sells the pen sets internationally and has 2,000 sets at its 
> stock. Contact Christane Lass by email: Christiane.Lass@t-online.de if you 
> want to get more info or if you want to order the set(s). Price: Euro 
> 12.70 plus shipping costs Euro 5.00 for Germany. Please ask for the 
> shipping costs outside of Germany.
>
> Další info na
> http://www.sharpmz.org/mz-700/useplot.htm
>
> zdravím
> Pavel
>> ----------------------------------------
>>
>> Zdravím sharpisty,
>>
>> na speccy konferenci se kolega zeptal na sharpovský plotr.
>> Dokážete prosím někdo poradit?
>>
>> O archivu na adrese www.scav.ic.cz víme, našel jsem však jen popis 
>> softwareove
>> obsluhy.
>>
>> S poděkováním
>> samista
>> sam.speccy.cz
>>
>> Mám od kolegy plotr MZ-1P16, nevím o něm ale vůbec nic a zajímalo by
>> mne, jestli existuje způsob připojení k ZX Spectru, případně dokumentace
>> pro Sharpa dostupná/stáhnutelná ...
>>
>> Chybí mi napájecí adaptér, neznám pinout kabelu, nevím ani čím a jak
>> nahradit zvláštní malá pera - mikrofixy? kterými je osazena hlava
>> plotru. Obávám se, že budou vyschlá k nepoužití.
>>
>> Jakékoliv info vítám, kolega o tom neví nic než to, že to kdysi tisklo a
>> pak bylo uloženo do skříně.
>>
>> Moc se mi líbí, že je to malé a čtyřbarevné :-)
>>
>> ---
>>
>>
>>
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 12. září 2008 9:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: plotr MZ-1P16

> Krokové motorky byly velice malé => poruchové.
> Dalo se to sice opravit, ale byla to dost piplačka
>   
Taky jsem jiich par opravil :)
Snad ani nevim o nikom, kdo tenhle plotr mel a nepokazil se mu krokac. 
Mam pocit, ze se vzdycky "utrhnula" osa rotoru. Oprava spocivala v 
opatrnem rozriznuti obalu motoru (uprostred) lupenkovou pilkou. Po 
rozebrani se  prilepila osa k rotoru sekundovym lepidlem, ktere bylo 
potreba nechat alespon 24h odvetrat (vypary jsou dost agresivni a mohly 
by naleptat vnitrek motorku). Po opetovnem slozeni se obal motoru spojil 
cinem.

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. září 2008 8:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: plotr MZ-1P16

Přílohy: plot1P16.jpg; MZ-1P01.GIF

plot1P16.jpg (195 
kB)

MZ-1P01.GIF (17 
kB)

Něco o oživení / náhradě kuličkových per v plotteru nalezneš tady: 
http://mz-800.xf.cz/plotpens.htm
Co se týká interface plotteru, je to prakticky sdandartní Centronics (teď 
nevím zda některý z řídících signálů nebyl invertovaný). V příloze najdeš 
článek tuším z AR o přípojení k PC, z něj bude popis konektoru dostatečně 
jasný. Navíc ještě přikládám schema plotteru.
Připojení k ZX Spectru by mělo určitě jít přes nějakou mezikrabičku s 8255 
:o)

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "samista (sharpemu@pandora.cz)" <sam.coupe@centrum.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, September 12, 2008 9:03 AM
Subject: plotr MZ-1P16

>
> Zdravím sharpisty,
>
> na speccy konferenci se kolega zeptal na sharpovský plotr.
> Dokážete prosím někdo poradit?
>
> O archivu na adrese www.scav.ic.cz víme, našel jsem však jen popis 
> softwareove obsluhy.
>
> S poděkováním
> samista
> sam.speccy.cz
>
> Mám od kolegy plotr MZ-1P16, nevím o něm ale vůbec nic a zajímalo by
> mne, jestli existuje způsob připojení k ZX Spectru, případně dokumentace
> pro Sharpa dostupná/stáhnutelná ...
>
> Chybí mi napájecí adaptér, neznám pinout kabelu, nevím ani čím a jak
> nahradit zvláštní malá pera - mikrofixy? kterými je osazena hlava
> plotru. Obávám se, že budou vyschlá k nepoužití.
>
> Jakékoliv info vítám, kolega o tom neví nic než to, že to kdysi tisklo a
> pak bylo uloženo do skříně.
>
> Moc se mi líbí, že je to malé a čtyřbarevné :-)
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 12. září 2008 8:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:plotr MZ-1P16

Ahoj,

Napájení je 5V,
datové signály jsou (pokud si dobře vzpomínám ) negované oproti standardu Centronics.
V Amatérském rádiu (cca rok 1991) vyšla úprava , po které bylo možno připojit plotter 
k PC.

Plotter self test, odpojit datový kabel od compu a při zapnutí napájení držet tlačítko 
"paper feed button" , ten s tou "topnou spirálou" :)

Krokové motorky byly velice malé => poruchové.
Dalo se to sice opravit, ale byla to dost piplačka.
Zdeněk Adler by mohl vyprávět :)

Doplňování inkoustu per se řešilo vyvrtáním malé dírky a nakapáním vhodnéh inkoustu 
injekční jehlou (otvor přelepit izolepou)
Inkoust musel mít správnou "tekutost", aby nevytékal samovolně z pera a naopak aby 
pero vůbec psalo.

Co se týče per, tak na www.sharpmz.org je následující článek o nové výrobě per pro 
Plotter (ale je to dost drahé )

You need plotter pens? - No problem!!
The times of searching for this very rare item are over! The sets of plotter ball-
point pens EA850B and EA850C useable for the MZ-1P01 and MZ-1P16 are now again 
available. The German company "Christiane Lass" developed the equivalent set which is 
now waterproof ( the original SHARP set is not ). I got the following message from the 
company:
"The pens correspond actually accurately to the defaults of the models EA850C and 
EA850B including the crucial ball point. We worked at the project nearly 1 year; and 
first we experimented with a fiber tip, but this wasn't acceptable by the technical 
examination of international medical technology manufacturers. We now sell the current 
version to Scandinavia and into the USA with no objection. Our actual emphasis lies in 
the medical technology but the pens are also useable for computer plotters."
Really, they are! I could test a free set. See the result on the picture. The company 
sells the pen sets internationally and has 2,000 sets at its stock. Contact Christane 
Lass by email: Christiane.Lass@t-online.de if you want to get more info or if you want 
to order the set(s). Price: Euro 12.70 plus shipping costs Euro 5.00 for Germany. 
Please ask for the shipping costs outside of Germany.

Další info na 
http://www.sharpmz.org/mz-700/useplot.htm

zdravím
Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Zdravím sharpisty,
> 
> na speccy konferenci se kolega zeptal na sharpovský plotr.
> Dokážete prosím někdo poradit?
> 
> O archivu na adrese www.scav.ic.cz víme, našel jsem však jen popis softwareove
> obsluhy.
> 
> S poděkováním
> samista
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> sam.speccy.cz
> 
> Mám od kolegy plotr MZ-1P16, nevím o něm ale vůbec nic a zajímalo by 
> mne, jestli existuje způsob připojení k ZX Spectru, případně dokumentace
> pro Sharpa dostupná/stáhnutelná ...
> 
> Chybí mi napájecí adaptér, neznám pinout kabelu, nevím ani čím a jak 
> nahradit zvláštní malá pera - mikrofixy? kterými je osazena hlava 
> plotru. Obávám se, že budou vyschlá k nepoužití.
> 
> Jakékoliv info vítám, kolega o tom neví nic než to, že to kdysi tisklo a
> pak bylo uloženo do skříně.
> 
> Moc se mi líbí, že je to malé a čtyřbarevné :-)
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: samista (sharpemu@pandora.cz) [sam.coupe@centrum.cz]
Odesláno: 12. září 2008 8:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: plotr MZ-1P16

Zdravím sharpisty,

na speccy konferenci se kolega zeptal na sharpovský plotr.
Dokážete prosím někdo poradit?

O archivu na adrese www.scav.ic.cz víme, našel jsem však jen popis softwareove 
obsluhy.

S poděkováním
samista
sam.speccy.cz

Mám od kolegy plotr MZ-1P16, nevím o něm ale vůbec nic a zajímalo by 
mne, jestli existuje způsob připojení k ZX Spectru, případně dokumentace
pro Sharpa dostupná/stáhnutelná ...

Chybí mi napájecí adaptér, neznám pinout kabelu, nevím ani čím a jak 
nahradit zvláštní malá pera - mikrofixy? kterými je osazena hlava 
plotru. Obávám se, že budou vyschlá k nepoužití.

Jakékoliv info vítám, kolega o tom neví nic než to, že to kdysi tisklo a
pak bylo uloženo do skříně.

Moc se mi líbí, že je to malé a čtyřbarevné :-)

---
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Brázda Pavel

Od: Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz) [marek@brunda.name]
Odesláno: 6. září 2008 12:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Bytefest

Dne Tuesday 02 of September 2008 10:08:58 Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):
> Ja tam rozhodne budu.
> Pepa
>
Ahoj, tak to nevyslo. Zapomnel jsem, ze mame patek - sobota firemni 
chlastacku. Prave jsem prijel a - kulantne receno - jsem docela spolecensky 
unaven, takze jdu spat.

skoda.... nebyt toho, tak jsem zlanaril i svyho sefa se synama.

>
>
> ----- Original Message ----
>
> > From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
> > To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Tuesday, September 2, 2008 9:37:02 AM
> > Subject: Bytefest
> >
> >
> > Zdravicko vsichni,
> >
> > zucastni se nekdo tento vikend Bytefestu ? Ja premyslim, ze bych tam sel
> > nakouknout, ale zatim nejsem plne rozhodnut jestli vubec a kdy.
> >
> > Vasek
> >
> > ---
>
> ---

---
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 2. září 2008 9:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Bytefest

Ja tam rozhodne budu.
Pepa

----- Original Message ----
> From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, September 2, 2008 9:37:02 AM
> Subject: Bytefest
> 
> 
> Zdravicko vsichni,
> 
> zucastni se nekdo tento vikend Bytefestu ? Ja premyslim, ze bych tam sel 
> nakouknout, ale zatim nejsem plne rozhodnut jestli vubec a kdy.
> 
> Vasek
> 
> ---

      

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 2. září 2008 8:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Bytefest

Zdravicko vsichni,

zucastni se nekdo tento vikend Bytefestu ? Ja premyslim, ze bych tam sel nakouknout, 
ale zatim nejsem plne rozhodnut jestli vubec a kdy.

Vasek

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 30. srpna 2008 8:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:JSS ROM

Přílohy: JSS(C) EPROM.doc; JSS.rar; 800WILLY_en.ROM

JSS(C) EPROM.doc 
(36 kB)

JSS.rar (15 kB) 800WILLY_en.ROM 
(16 kB)

Tady je to,
včetně popisu
a jako bonus Willy's ROM
(podrobnosti k Willimu viz. "Willy's MZ-800 Monitor"  na sharpmz.org)

Pavel
> ----------------------------------------
> 
> 
> Ahoj Pavle,
> 
> prosimte bylo by mozne tu JSS ROM stahnout a poslat do konference? 
> Predem Diky.
> 
> Ahoj -
>     Michal

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 30. srpna 2008 8:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: JSS ROM

Ahoj Pavle,

prosimte bylo by mozne tu JSS ROM stahnout a poslat do konference? 
Predem Diky.

Ahoj -
    Michal

Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Ahoj,
>
> takže jsem to vyzkoušel, bohužel, bez úspěchu:
> testoval jsem na 3 Sharpech s 2 ma různými ROM:
> JSS v.1.3 a standardní ROM Sharp.
>   

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. srpna 2008 7:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

:o(

Toho jsem se obaval... Rozdil mezi nahravanim v emulatoru a na realnem 
Sharpovi bude ten, ze emulaci podstrkavam nadherne hrany signalu primo z WAV 
souboru, kdezto v realu to prochazi tvarovacem kde mozna dojde k urcite 
degradaci / posunu signalu. Asi bude treba stvorit vice testovacich WAVu, na 
ktery se to chytne....
V casovani by v emulatoru problem byt nemel (casovani a emulaci Z80 mam na 
99,9% spravnou) - pri nahravani pomoci IPL se ani nevyuziva casovace 8253, 
vse je pouze mereno s pomoci primitivnich casovych smycek....

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, August 28, 2008 8:44 PM
Subject: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

>
> Ahoj,
>
> takže jsem to vyzkoušel, bohužel, bez úspěchu:
> testoval jsem na 3 Sharpech s 2 ma různými ROM:
> JSS v.1.3 a standardní ROM Sharp.
>
> Nahrával jsem jak přes standardní IPL , tak přes Load  z monitoru.
> Vždy nahrávání skončilo na 13 sekundě nahrávky, poté, co se úspěšně nahrál 
> LOADER... a objevil se text:
> IPL is looking for a program,
> tak vždy po 13 sekundách (u všech tří programů)
> vše skončilo s chybovým hlášením CMT loading error !
>
> Nahrával jsem soubory WAV z notebooku.
>
> zdraví
> Pavel
>
>>
>>
>>
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 28. srpna 2008 19:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

Ahoj,

takže jsem to vyzkoušel, bohužel, bez úspěchu:
testoval jsem na 3 Sharpech s 2 ma různými ROM:
JSS v.1.3 a standardní ROM Sharp.

Nahrával jsem jak přes standardní IPL , tak přes Load  z monitoru.
Vždy nahrávání skončilo na 13 sekundě nahrávky, poté, co se úspěšně nahrál LOADER... a 
objevil se text:
IPL is looking for a program,
tak vždy po 13 sekundách (u všech tří programů)
 vše skončilo s chybovým hlášením CMT loading error !

Nahrával jsem soubory WAV z notebooku.

zdraví
Pavel

> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 27. srpna 2008 21:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

Omlouvám se, nějak jsem zapomněl, že se dnes u nás tapetuje :|
Testy odkládám na zítřek.

Pavel

---

153

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


154

Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 27. srpna 2008 16:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: A znáte tohle ? z88dk

http://www.z88dk.org/forum/

z88dk is a z80 C cross compiler supplied with an assembler/linker and a set of 
libraries implementing the C standard library for a number of different z80 based 
machines. The name z88dk originates from the time when the project was founded and 
targetted only the Cambridge z88 portable. 

Zkoušel jste to někdo ? (ať už s Z88, ZX nebo Sharpem ?)

díky za info 
Pavel
---
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 27. srpna 2008 15:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

----- Original Message -----
From: "VELESOFT (SPRINTER)" <sharpemu@pandora.czvelesoft@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, August 27, 2008 4:33 PM
Subject: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Josef Augustin" <sharpemu@pandora.czpepax@yahoo.com>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, August 27, 2008 3:53 PM
> Subject: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?
>
>
> >
> > Ja zatim zkousim obyc. kazetovy adapter. S kombinaci PC s Linuxem
(PulseAudio
> fuj :() a ZX Spectrum jsem neuspel. Dalsi pokus bude s MP3 prehravacem a na
> Sharpa se taky dostane.
> > Pepax
> >
> S obyc. kazetovym adapterem se mi nikdy nedarilo neco delsiho nahrat. MP3
> adapter podava vysledny nejlepsi. BLUETOOTH take celkem cisty zvuk, ale zase
> desne maly dosah. Ale u vseho zalezi na hlasitosti.
>
> VELESOFT
>
Ale pokud obejdete mechanickou cast kazetaku a vyvedete si primej konektor na
externi kazetak, muzete do nej poustet zvukovy zaznam primo z PC nebo z MP3
prehravace/kazety s daleko lepsi kvalitou.

VELESOFT

---
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 27. srpna 2008 15:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

----- Original Message -----
From: "Josef Augustin" <sharpemu@pandora.czpepax@yahoo.com>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, August 27, 2008 3:53 PM
Subject: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

>
> Ja zatim zkousim obyc. kazetovy adapter. S kombinaci PC s Linuxem (PulseAudio
fuj :() a ZX Spectrum jsem neuspel. Dalsi pokus bude s MP3 prehravacem a na
Sharpa se taky dostane.
> Pepax
>
S obyc. kazetovym adapterem se mi nikdy nedarilo neco delsiho nahrat. MP3
adapter podava vysledny nejlepsi. BLUETOOTH take celkem cisty zvuk, ale zase
desne maly dosah. Ale u vseho zalezi na hlasitosti.

VELESOFT

---
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 27. srpna 2008 15:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

ANK-1?
Mam.
Ozvi se soukrome.
Pepax

----- Original Message ----
> From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, August 27, 2008 2:39:00 PM
> Subject: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?
> 
> 
> > Neni lepsi u SHARPA vyvest ven zdisku na jack 3.5mm a nahravat primo ciste z
> > MP3
> > kazety pres kabel ?
> > 
> 
> Ano, je to tak.
> (jednoduché , mělo mě to napadnout, ale ...:)
> 
> Pavel
> 
> BTW, sháním membránovou klávesnici k SAPI, neválí se někomu doma ?
> 
> ---

      

---
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 27. srpna 2008 14:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

----- Original Message ----
> From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, August 27, 2008 1:16:53 PM
> Subject: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?
> 
> 
> Zajímavá to hračička - vytknul bych tomu akorát jedinou věc, že tlačítko 
> play by mohlo být dublované detekcí otáčení navíjecího trnu. Tlačítka na 
> kazetě jsou umístěna fakt dost nešťastně :-)
To si predratujes, ne? ;-)

> 
> Zdenek

Ja zatim zkousim obyc. kazetovy adapter. S kombinaci PC s Linuxem (PulseAudio fuj :() 
a ZX Spectrum jsem neuspel. Dalsi pokus bude s MP3 prehravacem a na Sharpa se taky 
dostane.
Pepax

      

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 27. srpna 2008 13:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

> Neni lepsi u SHARPA vyvest ven zdisku na jack 3.5mm a nahravat primo ciste z
> MP3
> kazety pres kabel ?
> 

Ano, je to tak.
(jednoduché , mělo mě to napadnout, ale ...:)

Pavel

BTW, sháním membránovou klávesnici k SAPI, neválí se někomu doma ?

---
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 27. srpna 2008 13:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

Neni lepsi u SHARPA vyvest ven zdisku na jack 3.5mm a nahravat primo ciste z MP3
kazety pres kabel ?

VELESOFT

----- Original Message -----
From: "Pavel Železo" <sharpemu@pandora.czzelezo@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, August 27, 2008 2:24 PM
Subject: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

>
> Ahoj Jirko,
>
> díky za ten typ s Equalizérem, to se přiznám, že jsem ještě nezkoušel a bude
to mít jistě velký vliv !
>
> Jinak prostor pro kazetu je u Sharpa trochu těsnější a musíš dovřít dvířka,
abys mohl nahrávat.
> A právě při tom vkládání se mi často stává, že si MP3 "kazetu" i vypnu.
> Chce to trochu cviku :)
>
> přeju pěkný den,
> Pavel
> > ----------------------------------------
> >
> > Ja konvertoval soubory pro ZX pomoci programu K7ZX a daval jsem original
speed
> > a
> > musis si pohrat s hranama signalu. A jede to bez problemu. Jen prevest audio
> > zaznam do bezne MP3 nejde.
> >
> > Vypinaci/zapinaci tlacitko je na boku, ale proc by se melo samo pokazde
vypinat
> > ? Ja kazetu zapnu pred vlozenim do kazetaku a pak jen pouzivam.
> >
> > Nevim jestli to umi i MP3 kazeta, ale treba ta BLUETOOTH se sama vypne,
pokud
> > ji
> > nekolik minut nepouzivas (pokud nema spojeni a netoci se kazetak).
> >
> > VELESOFT
> >
> > > >
> > > >
> > >
> > > ---
> >
> >
> > ---
> >
> >
> >
>
> ---

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 27. srpna 2008 13:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

Ahoj Jirko,

díky za ten typ s Equalizérem, to se přiznám, že jsem ještě nezkoušel a bude to mít 
jistě velký vliv !

Jinak prostor pro kazetu je u Sharpa trochu těsnější a musíš dovřít dvířka, abys mohl 
nahrávat.
A právě při tom vkládání se mi často stává, že si MP3 "kazetu" i vypnu.
Chce to trochu cviku :)

přeju pěkný den,
Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Ja konvertoval soubory pro ZX pomoci programu K7ZX a daval jsem original speed
> a
> musis si pohrat s hranama signalu. A jede to bez problemu. Jen prevest audio
> zaznam do bezne MP3 nejde.
> 
> Vypinaci/zapinaci tlacitko je na boku, ale proc by se melo samo pokazde vypinat
> ? Ja kazetu zapnu pred vlozenim do kazetaku a pak jen pouzivam.
> 
> Nevim jestli to umi i MP3 kazeta, ale treba ta BLUETOOTH se sama vypne, pokud
> ji
> nekolik minut nepouzivas (pokud nema spojeni a netoci se kazetak).
> 
> VELESOFT
> 
> > >
> > >
> >
> > ---
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 27. srpna 2008 13:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

Ja konvertoval soubory pro ZX pomoci programu K7ZX a daval jsem original speed a
musis si pohrat s hranama signalu. A jede to bez problemu. Jen prevest audio
zaznam do bezne MP3 nejde.

Vypinaci/zapinaci tlacitko je na boku, ale proc by se melo samo pokazde vypinat
? Ja kazetu zapnu pred vlozenim do kazetaku a pak jen pouzivam.

Nevim jestli to umi i MP3 kazeta, ale treba ta BLUETOOTH se sama vypne, pokud ji
nekolik minut nepouzivas (pokud nema spojeni a netoci se kazetak).

VELESOFT

>
> Další velice nepraktická věc je,
> že zapínací / vypínací přepínač je z boku kazety,
> takže téměř při každém vložení se současně "hračka" i vypne :)
>
>
> Pavel
>
> PS:Další chybička je, že se mi zatím nepodařilo  žádnou MP3 do Sharpa nahrát,
ale zkoušel jsem to zatím jen asi 2x (nebyl čas)
> Zřejmě si to bude chtít pohrát s bitrate.
> > ----------------------------------------
> >
> > Zajímavá to hračička - vytknul bych tomu akorát jedinou věc, že tlačítko
> > play by mohlo být dublované detekcí otáčení navíjecího trnu. Tlačítka na
> > kazetě jsou umístěna fakt dost nešťastně :-)
> >
> > Zdenek
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
> > To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Wednesday, August 27, 2008 12:40 PM
> > Subject: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?
> >
> >
> > >
> > > Ahoj,
> > >
> > > už jsem zpět z dovolené,
> > > tak to večer vyzkouším a napíšu zkušenosti.
> > >
> > > Vyzkouším současně i novou hračku:
> > > http://velesoft.speccy.cz/zx/mp3_cassette.htm
> > >
> > > zdraví
> > > Pavel
> > >
> > >> ----------------------------------------
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> prosím, stále čakám na odozvu niekoho z vás, či turbo nahrávky idú
> > >> prečítať
> > >> z CMT alebo externého magneťáku...
> > >>
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> > >> dík!
> > >>
> > >> Feri
> > >>
> > >
> > >>
> > >
> > > ---
> >
> >
> > ---
> >
> >
> >
>
> ---

---
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 27. srpna 2008 12:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

No funguje to celkem spolehlive a dokonce kdyz zastavis kazetak a motor se
prestane tocit, kazeta s mensim zpozdenim take stopne a po opetovnem pusteni
zase hraje. U nekterych kazetaku v ZX128+2 byva slabej tah a casto trn vubec
kazetu neutahne, a to ani tuto MP3. Lepsi by bylo kazetu rozebrat a vevnitr
nastalo tento spinac spojit, aby kazeta byla nezavisla na otaceni trnu. Jo a
velice dulezite je spravne nastaveni tlacitkem ekvalizeru, je tam nekolik modu a
nejlepe funguje rezim, kdy jsou slyset stredy a vysky.

VELESOFT

----- Original Message -----
From: "Zdenek Adler" <sharpemu@pandora.czzdeneka@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, August 27, 2008 1:16 PM
Subject: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

>
> Zajímavá to hračička - vytknul bych tomu akorát jedinou věc, že tlačítko
> play by mohlo být dublované detekcí otáčení navíjecího trnu. Tlačítka na
> kazetě jsou umístěna fakt dost nešťastně :-)
>
> Zdenek
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, August 27, 2008 12:40 PM
> Subject: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?
>
>
> >
> > Ahoj,
> >
> > už jsem zpět z dovolené,
> > tak to večer vyzkouším a napíšu zkušenosti.
> >
> > Vyzkouším současně i novou hračku:
> > http://velesoft.speccy.cz/zx/mp3_cassette.htm
> >
> > zdraví
> > Pavel
> >
> >> ----------------------------------------
> >>
> >>
> >>
> >> prosím, stále čakám na odozvu niekoho z vás, či turbo nahrávky idú
> >> prečítať
> >> z CMT alebo externého magneťáku...
> >>
> >> dík!
> >>
> >> Feri
> >>
> >
> >>
> >
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> > ---
>
>
> ---

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 27. srpna 2008 12:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

Další velice nepraktická věc je,
že zapínací / vypínací přepínač je z boku kazety,
takže téměř při každém vložení se současně "hračka" i vypne :)

Pavel

PS:Další chybička je, že se mi zatím nepodařilo  žádnou MP3 do Sharpa nahrát, ale 
zkoušel jsem to zatím jen asi 2x (nebyl čas)
Zřejmě si to bude chtít pohrát s bitrate.
> ----------------------------------------
> 
> Zajímavá to hračička - vytknul bych tomu akorát jedinou věc, že tlačítko 
> play by mohlo být dublované detekcí otáčení navíjecího trnu. Tlačítka na 
> kazetě jsou umístěna fakt dost nešťastně :-)
> 
> Zdenek
> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, August 27, 2008 12:40 PM
> Subject: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?
> 
> 
> >
> > Ahoj,
> >
> > už jsem zpět z dovolené,
> > tak to večer vyzkouším a napíšu zkušenosti.
> >
> > Vyzkouším současně i novou hračku:
> > http://velesoft.speccy.cz/zx/mp3_cassette.htm
> >
> > zdraví
> > Pavel
> >
> >> ----------------------------------------
> >>
> >>
> >>
> >> prosím, stále čakám na odozvu niekoho z vás, či turbo nahrávky idú 
> >> prečítať
> >> z CMT alebo externého magneťáku...
> >>
> >> dík!
> >>
> >> Feri
> >>
> >
> >>
> >
> > --- 
> 
> 
> ---
> 
> 
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> 

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 27. srpna 2008 12:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

Zajímavá to hračička - vytknul bych tomu akorát jedinou věc, že tlačítko 
play by mohlo být dublované detekcí otáčení navíjecího trnu. Tlačítka na 
kazetě jsou umístěna fakt dost nešťastně :-)

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, August 27, 2008 12:40 PM
Subject: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

>
> Ahoj,
>
> už jsem zpět z dovolené,
> tak to večer vyzkouším a napíšu zkušenosti.
>
> Vyzkouším současně i novou hračku:
> http://velesoft.speccy.cz/zx/mp3_cassette.htm
>
> zdraví
> Pavel
>
>> ----------------------------------------
>>
>>
>>
>> prosím, stále čakám na odozvu niekoho z vás, či turbo nahrávky idú 
>> prečítať
>> z CMT alebo externého magneťáku...
>>
>> dík!
>>
>> Feri
>>
>
>>
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 27. srpna 2008 11:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:skusal niekto turbo z kazetaku?

Ahoj,

už jsem zpět z dovolené,
tak to večer vyzkouším a napíšu zkušenosti.

Vyzkouším současně i novou hračku:
http://velesoft.speccy.cz/zx/mp3_cassette.htm

zdraví
Pavel

> ----------------------------------------
> 
> 
> 
> prosím, stále čakám na odozvu niekoho z vás, či turbo nahrávky idú prečítať
> z CMT alebo externého magneťáku...
> 
> dík!
> 
> Feri
> 

> 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 26. srpna 2008 19:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: FW: sharp mz-800

-----Original Message-----
From: Vlastimil Kukla [mailto:vlastimil.kukla@centrum.cz] 
Sent: Tuesday, August 26, 2008 6:43 PM
To: sharp.klub@scav.wz.cz
Subject: sharp mz-800

Dobry den

Daruji pocitac Sharp MZ-800.

Vybaveni:
upraveny cb prenosny televizor s videovstupem
magnetofon+spousta kazet s hrami a programy
rozsirena VRAM na 32k
nejake manualy a dokumentace

Stav: funkcni neposkozeny.

Stehuji se a je mi lito to vyhodit.

Pokud mate zajem napiste nebo volejte ci smskujte na ....
"Telefon zdelim na e-mailu sharp.klub@scav.wz.cz , pripadne kontaktujte
vlastimil.kukla@centrum.cz"

S pozdravem
Vlastimil Kukla
Brandys nad Labem

---
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Brázda Pavel

Od: Taurus (sharpemu@pandora.cz) [ego.taurus@seznam.cz]
Odesláno: 15. srpna 2008 22:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu

Zdravím díky za pomoc!  Zkusím to nějak 'spáchat', na NETu už jsem našel i zapojení 
konektoru na tiskárně StarLC-20, ale přesto pokud by ta "redukce" do Sharpa a norm. 
LPT kabel  ještě byla k mání mám samosebou zájem (eventuelně i o ten prográmek k 
LC-10).

            S pozdravem 'SHARPu Zdar'     Taurus.
---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 15. srpna 2008 15:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu

Myslim ze to neni redukce ke Spectru, ale ze se jedna o Centronics interface 
pro tuhle tiskarnu....

Z.

----- Original Message ----- 
From: "+GAMA (sharpemu@pandora.cz)" <computer.research@centrum.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, August 15, 2008 3:58 PM
Subject: Re: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu

>
>>Tiskarnu Datacop (tusim ze se jedna o PRT-80) jsem kdysi davno mel a na
> zapojeni jsem prichazel zkusmo - datove vodice se daly lehce vysledovat na
> te redukci ktera se k tiskarne dodavala, bohuzel uz si ale nevzpomenu.
>
> Ta redukce k PRT-80, ovšem k ZX Spectru, nikoliv primárně k Sharpu, je teď 
> zrovna na Aukru v aukci.
> Pokud se chce někdo otravovat s její analýzou...
>                                                                  J.D.
>
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 15. srpna 2008 14:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:  Re:Připojení Star LC20 k SHARPu

>Tiskarnu Datacop (tusim ze se jedna o PRT-80) jsem kdysi davno mel a na
zapojeni jsem prichazel zkusmo - datove vodice se daly lehce vysledovat na
te redukci ktera se k tiskarne dodavala, bohuzel uz si ale nevzpomenu.

Ta redukce k PRT-80, ovšem k ZX Spectru, nikoliv primárně k Sharpu, je teď zrovna na 
Aukru v aukci.
Pokud se chce někdo otravovat s její analýzou...
                                                                  J.D.

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 15. srpna 2008 13:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu

Zdravicko,

> tistaku ze zakl. desky Sharpa.  Na Star LC10 mam i nejaky dobry program od
> Bohouse Darbujana, ten ji mel k Sharpu pripojenou.
> 

A co umi ten dobry program ?

VP

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 15. srpna 2008 11:30
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Připojení Star LC20 k SHARPu

To je zajimavy napad, LC-20ku mam taky doma :-)

Zapojeni Centronicse je tady: 
http://www.interfacebus.com/Design_Centronics_Connector_PinOuts.html
A zapojeni PIO portu Sharpa tady: http://www.scav.ic.cz/sharp_mz-800.htm#T%208%
20Interface%20PIO

Tak by to snad stacilo spojit dohromady.

V.

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Taurus (sharpemu@pandora.cz) <ego.taurus@seznam.cz>
> Předmět: Připojení Star LC20 k SHARPu
> Datum: 15.8.2008 12:12:37
> ----------------------------------------
> 
> Zdravím!   Mohl by mi někdo poradit jak připojit tiskárnu Star LC20 k SHARPu ?
> Kdysi jsem měl u SHARPíka Star LC10 ale někam jsem 'zašantročil' kablík a
> zapojení si taky už nepamatuji (to asi bude ta 'skleróza').
>      Předem díky. Taurus.
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Taurus (sharpemu@pandora.cz) [ego.taurus@seznam.cz]
Odesláno: 15. srpna 2008 11:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Připojení Star LC20 k SHARPu

Zdravím!   Mohl by mi někdo poradit jak připojit tiskárnu Star LC20 k SHARPu ? Kdysi 
jsem měl u SHARPíka Star LC10 ale někam jsem 'zašantročil' kablík a zapojení si taky 
už nepamatuji (to asi bude ta 'skleróza').
     Předem díky. Taurus.

---

177

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ego.taurus@seznam.cz


178

Brázda Pavel

Od: Taurus (sharpemu@pandora.cz) [ego.taurus@seznam.cz]
Odesláno: 15. srpna 2008 11:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Připojení Star LC20 k SHARPu

Zdravím!   Mohl by mi někdo poradit jak připojit tiskárnu Star LC20 k SHARPu ? Kdysi 
jsem měl u SHARPíka Star LC10 ale někam jsem 'zašantročil' kablík a zapojení si taky 
už nepamatuji (to asi bude ta 'skleróza').
     Předem díky. Taurus.

---
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Brázda Pavel

Od: Taurus (sharpemu@pandora.cz) [ego.taurus@seznam.cz]
Odesláno: 15. srpna 2008 11:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Připojení Star LC20 k SHARPu

Zdravím!   Mohl by mi někdo poradit jak připojit tiskárnu Star LC20 k SHARPu ? Kdysi 
jsem měl u SHARPíka Star LC10 ale někam jsem 'zašantročil' kablík a zapojení si taky 
už nepamatuji (to asi bude ta 'skleróza').
     Předem díky. Taurus.

---
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 24. července 2008 11:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Sharp  zmíněn na root.cz

V článku o magnetických záznamových médiích se objevila i zmíňka o MZ-821 ;-)
http://www.root.cz/clanky/magneticke-pameti-pro-trvaly-zaznam-dat/

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 8. července 2008 13:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Byte Fest 2008

Pokud mi to vyjde, tak bych se prisel v sobotu kouknout.

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) 
> Předmět: Byte Fest 2008
> Datum: 08.7.2008 14:02:13
> ----------------------------------------
> 
> Ahoj,
> 
> tak Byte Fest bude viz.
> 
> http://bytefest.hostuju.cz/
> 
> Přijedete se někdo podívat ?
> 
> zdraví Pavel
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 8. července 2008 12:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Byte Fest 2008

Ahoj,

tak Byte Fest bude viz.

http://bytefest.hostuju.cz/

Přijedete se někdo podívat ?

zdraví Pavel
---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 3. července 2008 9:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:novy turbo loader - prosim reakciu

Ahoj Feri,

tak co, dohrabal ses nekam skrz ty turbo funkce ? Ac na to ted nemam vubec cas, celkem 
by mne to zajimalo...

Vasek

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 24. června 2008 8:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:novy turbo loader - prosim reakciu

Ahoj,

budu zatím reagovat jen na Feriho poslední otázku:

>ma niekto v plane kodovat
> nahravky do MP3 a pripadne ich pustat cez MP3 player? 

Ano, rád bych vyzkoušel následující "vychytávky",
které  se objevily na Speccy-Pandoře:

http://velesoft.speccy.cz/zx/mp3_cassette.htm  
http://velesoft.speccy.cz/zx/bluetooth_cassette.htm
http://velesoft.speccy.cz/zx/audio_cassette.htm

http://velesoft.speccy.cz/zx/cf_to_ide.htm
http://velesoft.speccy.cz/zx/sd_to_ide.htm

Pokud bude chtít někdo provozovat  Sharpa v "minimální" konfiguraci - rozuměj jen s 
kazeťákem,
je to asi ta nejjednodušší  možnost, jak nahrávat MP3ky.

Jinak Feri držím palce, ať se podaří ustanovit nové rekordy v nahrávání :)
,až se vrátím z dovolené, určitě se rád zapojím do další debaty / testování.

zdraví Pavel
> ----------------------------------------
> 
> 
> 
> D. za info, trochu som sa pohrabal v zdrojákoch a viac hádam ako viem, ale
> uvazujem takto:
> 
> 1) velku inspiraciu som nasiel na tejto stranke:
> http://code.google.com/p/otla/wiki/ComoFunciona
> az po tvojej reakcii som pochopil, ze sa jedna o popis len jednej z metod,
> podla popisu v zdrojakoch (textos.cpp) to tipujem na metodu ultra alebo
> fiq...
> podla zdrojakov (rutinas.cpp) sa v loaderi metody raudio pracuje s
> registrom R - co prinasa o cosi vyssiu presnost pri merani casu (klasicky
> inkrement zabera cca Nx24+5 + X taktov, kdezto cez R to je Nx20+5 +X -
> mozno to robi nejaky rozdiel...)
> skusim pospekulovat o vyuziti R registra... ma niekto skusenosti?
> 
> aj ked: v ich vzore pouzivaju IN F,(C) co je uzasna vec, netreba maskovat
> bity, ale ja som ich ofintil - vdaka BIT 5,(HL) s HL na E002 vieme nacitat
> stav CMT na 8 taktov, im to trva 12 :-) takze s ich R registrom su zhruba
> tam kde my bez R...
> 
> 2) siel by som cestou spolahlivosti - extremne rychlosti nepodporuju
> chcecksum a tak sa po sice kratkom nahravani pocitac s istou
> pravdepodobnostou aj tak sekne...
> 
> 3) z popisu ich algoritmov usudzujem, ze asi nik nesiel cestou "mojho"
> kodovania troch bitov - pritom, ak by sa vyuzil este jeden volny bit
> (3+3+2+1) a ten sa pouzil na podmienenu negaciu bajtu, dal by sa
> statisticky ziskat este asi dvojnasobok rychlosti (lebo by sme vynegovali
> bajty, ktore maju moc jednotiek a viedli by k dlhym vlnam).
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> 
> 
> 
> este jednu otazku doplnim k tym predtym - ma niekto v plane kodovat
> nahravky do MP3 a pripadne ich pustat cez MP3 player? podla skusenosti s
> k7zx (takze ani t7zx ani m7zx :-) vraj MP3 playere funguju na 48kHz, kdezto
> bezne zvukovky a CD playere na 44,100 - resamplovanie robi zasadny rozdiel
> v kvalite nahravky, moze to uplne rozhadzat synchronizaciu). tak by ma
> zaujimalo, ci mam ratat so samplovanim na 48 aj 44,1...
> 
> 
> Feri
> 
> "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz> wrote on
> 23.06.2008 18:22:00:
> 
> > [image removed]
> >
> > Re:=?iso-8859-2?Q?nov=FD turbo loader - pros=EDm reakciu?=
> >
> > Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)
> >
> > to:
> >
> > Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> >
> > 23.06.2008 19:04
> >
> > Please respond to "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory""
> > <sharpemu@pandora.cz>
> >
> >
> > Ahoj Feri,
> >
> > Ja psal autorovi T7ZX (resp. nejakemu jeho kamosovi) - dostal jsem
> > od nej velice kratkou odpoved s moznosti kontaktu primo autora.
> > Chtel jsem nejakym zpusobem pochopit primo RAUDO metodu, ta se mi
> > jevila jako nejrychlejsi s dostatecnou spolehlivosti. Lec jsem
> > dostal nasledujici odpoved - viz dole.
> >
> > Jak se zda, nekdo adaptoval rychlonahravani i na jine platformy, nez
> > je Speccy. Ale zatim jsem nemel cas to nijak hledat...
> >
> > Vasek
> >
> > I don't recommend the 'Raudo' method. It's a very complicated
> > algorithm which takes advantage of things that are only available in
> > the Spectrum.
> >
> > I suggest to start with something a lot simpler like FSK and then
> > try Shavings Slow, which is now being used by Amstrad and MSX users."
> >
> ---
> 
> 
> 

---
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: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. června 2008 7:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:novy turbo loader - prosim reakciu

Zvukovky se delaji s vzorkovacim kmitoctem jak 44.1kHz tak 48kHz, zalezi na chipsetu. 
Uvnitr casto byva "sample rate converter", ktery to cele "podela". Bohuzel nevim, jak 
korektne detekovat na konkretni zvukovce, aby se SRC nepouzil a data sla primo na 
vystup. 

Asi by byly lepsi dve rutiny, jedna pro 44.1 a druha pro 48kHz. A kazdy si vybere 
rucne tu, ktera mu vyhovuje...

S tim bit 5,(HL) je to dobry napad :-)

Nahodou na to jednoduche FSK ses nedival ?

V.

> 
> D. za info, trochu som sa pohrabal v zdrojákoch a viac hádam ako viem, ale
> uvazujem takto:
> 
> 1) velku inspiraciu som nasiel na tejto stranke:
> http://code.google.com/p/otla/wiki/ComoFunciona
> az po tvojej reakcii som pochopil, ze sa jedna o popis len jednej z metod,
> podla popisu v zdrojakoch (textos.cpp) to tipujem na metodu ultra alebo
> fiq...
> podla zdrojakov (rutinas.cpp) sa v loaderi metody raudio pracuje s
> registrom R - co prinasa o cosi vyssiu presnost pri merani casu (klasicky
> inkrement zabera cca Nx24+5 + X taktov, kdezto cez R to je Nx20+5 +X -
> mozno to robi nejaky rozdiel...)
> skusim pospekulovat o vyuziti R registra... ma niekto skusenosti?
> 
> aj ked: v ich vzore pouzivaju IN F,(C) co je uzasna vec, netreba maskovat
> bity, ale ja som ich ofintil - vdaka BIT 5,(HL) s HL na E002 vieme nacitat
> stav CMT na 8 taktov, im to trva 12 :-) takze s ich R registrom su zhruba
> tam kde my bez R...
> 
> 2) siel by som cestou spolahlivosti - extremne rychlosti nepodporuju
> chcecksum a tak sa po sice kratkom nahravani pocitac s istou
> pravdepodobnostou aj tak sekne...
> 
> 3) z popisu ich algoritmov usudzujem, ze asi nik nesiel cestou "mojho"
> kodovania troch bitov - pritom, ak by sa vyuzil este jeden volny bit
> (3+3+2+1) a ten sa pouzil na podmienenu negaciu bajtu, dal by sa
> statisticky ziskat este asi dvojnasobok rychlosti (lebo by sme vynegovali
> bajty, ktore maju moc jednotiek a viedli by k dlhym vlnam).
> 
> 
> 
> este jednu otazku doplnim k tym predtym - ma niekto v plane kodovat
> nahravky do MP3 a pripadne ich pustat cez MP3 player? podla skusenosti s
> k7zx (takze ani t7zx ani m7zx :-) vraj MP3 playere funguju na 48kHz, kdezto
> bezne zvukovky a CD playere na 44,100 - resamplovanie robi zasadny rozdiel
> v kvalite nahravky, moze to uplne rozhadzat synchronizaciu). tak by ma
> zaujimalo, ci mam ratat so samplovanim na 48 aj 44,1...
> 
> 
> Feri

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 23. června 2008 17:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:=?iso-8859-2?Q?nov=FD turbo loader - pros=EDm reakciu?=

Ahoj Feri,

Ja psal autorovi T7ZX (resp. nejakemu jeho kamosovi) - dostal jsem od nej velice 
kratkou odpoved s moznosti kontaktu primo autora. Chtel jsem nejakym zpusobem pochopit 
primo RAUDO metodu, ta se mi jevila jako nejrychlejsi s dostatecnou spolehlivosti. Lec 
jsem dostal nasledujici odpoved - viz dole.

Jak se zda, nekdo adaptoval rychlonahravani i na jine platformy, nez je Speccy. Ale 
zatim jsem nemel cas to nijak hledat...

Vasek

I don't recommend the 'Raudo' method. It's a very complicated algorithm which takes 
advantage of things that are only available in the Spectrum.

I suggest to start with something a lot simpler like FSK and then try Shavings Slow, 
which is now being used by Amstrad and MSX users."

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Feri (sharpemu@pandora.cz)
> Předmět: =?iso-8859-2?Q?nov=FD turbo loader - pros=EDm reakciu?=
> Datum: 23.6.2008 17:57:16
> ----------------------------------------
> 
> 
> takže, ľudia čo tu upozornili na spektristov s ich rýchlym
> nahrávaním ma vyburcovali ku klasickému "a čo my sme horší?" a tak som
> sa rozhodol spraviť nejaké to turbo ktoré by bolo aspoň zčasti tak
> rýchle ako to vybájnené spektrácke...
> 
> 1)
> nemám v úmysle loviť baudy - ich 5 miestne cifry s rýchlosťou ma
> nechávajú chladným, podľa mňa je podstatná životaschopnosť a
> jednoduchosť (vždy tvrdím, že v jednoduchosti je genialita)
> 
> 2) mojim cieľom je aspoň niekoľkonásobne pokoriť doterajšiuu "magickú hranicu"
> trojnásobnej rýchlosti (tzn. pre začiatok budem spokojný s tak 6-10 násobkom
> základnej rýchlosti)
> 
> 3) zatiaľ ma to baví, výsledky nesľubujem, ale je to zatiaľ na dobrej ceste.
> 
> 
> KONCEPCIA:
> inšpiroval
> som sa spektráckymi loadermi a mám návrh, ako získať rýchlosť:
> doterajšie loadery (ako už bolo napísané v mojom minulom príspevku) zachovávajú
> sharpovský
> logický formát zápisu (každý bit kódovaný ako nábežná hrana, dlhší alebo kratší
> peak, rovnako
> dlhý low signal, a tak dokola) - toto si spektristi zmenili a m7zx
> funguje na princípe kódovania rovno dvoch bitov v jednej vlne - prvý bit kóduje
> dĺžka
> peaku, druhý bit kóduje dĺžka low signálu - teda presne ako to robí mnou
> spomínaný čiarový kód. to dáva teoretické zdvojnásobenie
> rýchlosti - skombinované s extrémnym skrátením časových konštánt na
> niekoľkonásobok to teoreticky dáva (vraj) viac ako 20 násobok základnej
> rýchlosti...
> 
> moja

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


188

> koncepcia vychádza zhruba podobne, až na to že dĺžka peeku nebude
> dvojstavová (0/1), ale 2^n stavová, čím zakódujeme n bitov v jednej polvlne.
> potom prichádza na rad voľba vhodného n:
> - pre n = 1 je to to čo majú spektristi, bajt je kódovaný štyrmi vlnami max.
> dvojnásobnej dĺžky; (pomer 18/10 =&gt; 14)
> - pri n = 2 sa bajt zakóduje na 4 vlny max. štvornásobnej dĺžky; (pomer 18/6
> =&gt; 12)
> - pri n = 3 (presnejšie 3+3+2) sa bajt zákóduje na dve vlny osem (resp. štvor)
> -násobnej dĺžky; (21/4 =&gt; 12,5)
> - n &gt; 3 nemá význam - dĺžka vlny by bola 16, 32, ... násobkom pôvodnej a to
> je už neefektívne...
> 
> čísla v zátvorke znamenajú počet jednotiek času potrebné na zakódovanie bajtu
> $FF/$00, za šípkou je priemerná dĺžka pri štatisticky rovnomernom rozložení núl
> a jednotiek. jednotka času zodpvedá zhruba dvom samplom, takže teoretická
> rýchlosť pri ~12 je cca 24 samplov na bajt, takže cca 14700 baud (ak by sme
> chceli spektristov tromfnúť, tak nahranie programu zo samých NOPov by sa dalo
> rýchlosťou trojnásobnou - teda cca 44100 baud). výsledné číslo sa možno kvôli
> stabilite zníži, prípadne pri obetovaní spoľahlivosti, naopak, zlepší :-)
> 
> mne osobne z toho vychádz víťaz n=2 (ale pocitovo sa mi páči skôr 3, pretože
> všetky párne kódovania majú jednu zbytočnú hranu na konci, a navyše rozličnejšia
> dĺžka vlny (tzn. namiesto striedania dvoch frekvencií tam bude 8 frekvencií)
> bude mať asi coolovejší zvuk :-)
> 
> do pléna dávam otázky:
> 1) loader sa mi zatiaľ zmestí do hlavičky, takže sa rýchlejšie spustí. takto ale
> funguje len na single programy (štýlu basic). ak by mal loader fungovať aj na
> multiparty (wooky, saboteur...), tak ho treba realokovať, aby ho hlavička
> ďalšieho bloku neprepísala. zvažujem pod D000 (tesne pod VRAM). má niekto iný
> nápad kam umiestniť cca 100 bajtov kódu?
> 
> 2) mám vôbec robiť loader pre multiparty? ak áno, budú musieť byť dve verzie
> loadera, pre singleparty (v hlavičke) a pre multiparty (realokovaný).
> 
> 3) je dôležité testovanie SHIFT+BREAK? zaberá zbytočne miesto, nie je
> jednoduchší reset?
> 
> 
> zatiaľ všetko, čakám na feedback...
> 
> Feri
> 
> 
> 
> 
> 
> === reklama ======================================
> 
> http://mail.szm.com - e-mail a priestor na www stranku zadarmo
> 
> http://webhosting.szm.com - domeny a webhosting za najnizsie ceny
> 
> 
> 
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Taurus (sharpemu@pandora.cz) [Ego.Taurus@seznam.cz]
Odesláno: 17. června 2008 16:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Dotaz na hardware

   Dobrý den,

 děkuji za nabídku. O ten RAMdisk  64KB bych zájem měl.
Jen to něco zajímavého na výměnu asi nic nenajdu,
záleží na tom co by to asi tak mělo být.
 
               S pozdravem Jiří Peňáz

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: faba (sharpemu@pandora.cz) <faba@seznam.cz>
> Předmět: Re: Re:Dotaz na hardware
> Datum: 16.6.2008 15:55:32
> ----------------------------------------
> 
> Zdravím všechny skalní sharpisty,
> až Vaše zpráva mě přesvědčila se zaregistrovat na pandoře.
> I když dění okolo sharpa pravidelně sleduji nejsem v současné době schopen se
> aktivně zapojit.
> 
> Pokud byste měl zájem mohl bych vám výměnou za něco zajímavého jeden exemplář
> funkčního originálního RAMdisku 64 kB přenechat.
> 
> S pozdravem
> V. Fabikovič
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: faba (sharpemu@pandora.cz) [faba@seznam.cz]
Odesláno: 16. června 2008 14:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Dotaz na hardware

Zdravím všechny skalní sharpisty,
až Vaše zpráva mě přesvědčila se zaregistrovat na pandoře.
I když dění okolo sharpa pravidelně sleduji nejsem v současné době schopen se aktivně 
zapojit.

Pokud byste měl zájem mohl bych vám výměnou za něco zajímavého jeden exemplář 
funkčního originálního RAMdisku 64 kB přenechat.

S pozdravem
V. Fabikovič
---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 13. června 2008 18:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Je to sice ZX ...

... nicmene to asi neni az tak podstatne.
Co lze dokazat s jednim gumakem, tiskarnou, scanerem a 10 haddiskama? ;)
Chce to zapnout zvuk a pockat az se do toho ZX nahraje program...  

http://blog-beta.epicfu.com/2008/06/epic-spotlight-james-houston.html

---
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: Taurus (sharpemu@pandora.cz) [Ego.Taurus@seznam.cz]
Odesláno: 13. června 2008 17:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Dotaz na hardware

       Dobrý den,

děkuji za odpověď  i nabídku na výměnu. Ten RAMdisk
určitě originál nebude, to spíš ten "bastl", protože tam jsou
obvody 'Made IN USSR'  a také TESLA.

 Pokud o něj máte i tak zájem, napište mi adresu kam 
ho mám zaslat. Třeba se vám podaří ho 'rozchodit'.

                    S pozdravem Jiří Peňáz

 
 

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz) <Rudde@seznam.cz>
> Předmět: Re:Dotaz na hardware
> Datum: 12.6.2008 16:28:31
> ----------------------------------------
> 
> Dobrý den,
> 
> s malým zpožděním (1 měsíc :) reaguji na váš dotaz na Pandoře (Sharp MZ-800)
> 
> a měl bych následující dotaz:
> byl ten RAMdisk 64kB originální SHARP nebo nějaký "bastl"?
> 
> V případě, že to byl originál, měl bych o něj zájem , přestože vám "odešel".
> Nabízím výměnou stavebnici RAM disku  od firmy Tatra softer (pan Koštial)
> Součástí stavebnice je profi prokovená deska + součástky + paměti RAM ( na
> výslednou kapacitu 256 kB)
> Zdůrazňuji, že disk není hotový, jedná se o neosazenou desku + součástky.
> 
> Napiště mi prosím, jestli byste měl o výměnu zájem.
> 
> s pozdravem
> 
> Pavel Železo
> 
> > ----------------------------------------
> > 
> >  Zdravím, neměl by někdo levně na prodej RAMdisk, FDD řadič apod.  
> > Opět po létech jsem vytáhl SHARPa ze skříně a poněkud mi "odešel"
> > RAMdisk 64KB. Jinak SHARPík běhá i plotter.
> > 
> >                      Předem díky Jirka.
> > ---
> > 
> > 
> > 
> 
> ---
> 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Ego.Taurus@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<Rudde@seznam.cz>


193

> 
> 

---
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: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 12. června 2008 21:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Dotaz na hardware

----- Original Message ----
> From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <ordoz@ordoz.com>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, June 12, 2008 10:02:56 PM
> Subject: Re: Dotaz na hardware
> 
> 
> Nebylo by lepe naklonovat spise tu novou verzi s aplikovanym Xilinxem? ;)
Lidi dneska koupi vsechno. :)

Pepax

P.S. Skalnim priznivcum firmy Sharp doporucuji podivat se na stranku nejmenovaneho 
oranzoveho dopravce, nabizi totiz zatim nejlevnejsi zpatecni letenky do Osaky, jake 
jsem za poslednich par let videl..... :) Takova exkurze do firemniho muzea, to by bylo 
zuzo.... ;)

> 
> Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> > ---- Original Message ----
> >  
> >> From: "Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz)" 
> >> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
> >> Sent: Thursday, June 12, 2008 4:27:31 PM
> >> Subject: Re:Dotaz na hardware
> >>
> >>
> >> Dobrý den,
> >>
> >> s malým zpožděním (1 měsíc :) reaguji na váš dotaz na Pandoře (Sharp MZ-800)
> >>
> >> a měl bych následující dotaz:
> >> byl ten RAMdisk 64kB originální SHARP nebo nějaký "bastl"?
> >>
> >> V případě, že to byl originál, měl bych o něj zájem , přestože vám "odešel".
> >> Nabízím výměnou stavebnici RAM disku  od firmy Tatra softer (pan Koštial)
> >> Součástí stavebnice je profi prokovená deska + součástky + paměti RAM ( na 
> >>    
> > Navrhuji stavebnici pred pouzitim nechat "naklonovat". ;-) Zajemci by se jiste 
> nasli...
> >
> >
> > Pepax
> >
> > __________________________________________________
> > Do You Yahoo!?
> > Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
> > http://mail.yahoo.com 
> >
> > ---
> >  
> 
> 
> ---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 12. června 2008 21:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Dotaz na hardware

Nebylo by lepe naklonovat spise tu novou verzi s aplikovanym Xilinxem? ;)

Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> ---- Original Message ----
>   
>> From: "Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz)" <Rudde@seznam.cz>
>> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
>> Sent: Thursday, June 12, 2008 4:27:31 PM
>> Subject: Re:Dotaz na hardware
>>
>>
>> Dobrý den,
>>
>> s malým zpožděním (1 měsíc :) reaguji na váš dotaz na Pandoře (Sharp MZ-800)
>>
>> a měl bych následující dotaz:
>> byl ten RAMdisk 64kB originální SHARP nebo nějaký "bastl"?
>>
>> V případě, že to byl originál, měl bych o něj zájem , přestože vám "odešel".
>> Nabízím výměnou stavebnici RAM disku  od firmy Tatra softer (pan Koštial)
>> Součástí stavebnice je profi prokovená deska + součástky + paměti RAM ( na 
>>     
> Navrhuji stavebnici pred pouzitim nechat "naklonovat". ;-) Zajemci by se jiste 
nasli...
>
>
> Pepax
>
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
> http://mail.yahoo.com 
>
> ---
>   

---
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 12. června 2008 19:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Dotaz na hardware

---- Original Message ----
> From: "Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz)" <Rudde@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, June 12, 2008 4:27:31 PM
> Subject: Re:Dotaz na hardware
> 
> 
> Dobrý den,
> 
> s malým zpožděním (1 měsíc :) reaguji na váš dotaz na Pandoře (Sharp MZ-800)
> 
> a měl bych následující dotaz:
> byl ten RAMdisk 64kB originální SHARP nebo nějaký "bastl"?
> 
> V případě, že to byl originál, měl bych o něj zájem , přestože vám "odešel".
> Nabízím výměnou stavebnici RAM disku  od firmy Tatra softer (pan Koštial)
> Součástí stavebnice je profi prokovená deska + součástky + paměti RAM ( na 
Navrhuji stavebnici pred pouzitim nechat "naklonovat". ;-) Zajemci by se jiste 
nasli...

Pepax

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

---
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Brázda Pavel

Od: Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz) [Rudde@seznam.cz]
Odesláno: 12. června 2008 15:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Dotaz na hardware

Dobrý den,

s malým zpožděním (1 měsíc :) reaguji na váš dotaz na Pandoře (Sharp MZ-800)

a měl bych následující dotaz:
byl ten RAMdisk 64kB originální SHARP nebo nějaký "bastl"?

V případě, že to byl originál, měl bych o něj zájem , přestože vám "odešel".
Nabízím výměnou stavebnici RAM disku  od firmy Tatra softer (pan Koštial)
Součástí stavebnice je profi prokovená deska + součástky + paměti RAM ( na výslednou 
kapacitu 256 kB)
Zdůrazňuji, že disk není hotový, jedná se o neosazenou desku + součástky.

Napiště mi prosím, jestli byste měl o výměnu zájem.

s pozdravem

Pavel Železo

> ----------------------------------------
> 
>  Zdravím, neměl by někdo levně na prodej RAMdisk, FDD řadič apod.  
> Opět po létech jsem vytáhl SHARPa ze skříně a poněkud mi "odešel"
> RAMdisk 64KB. Jinak SHARPík běhá i plotter.
> 
>                      Předem díky Jirka.
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 5. června 2008 14:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

Tak po debate s Michalem byly shledany v konvertoru nejake chyby, proto 
zatim odvolavam testovaci maraton a slibuju ze se na to po vikendu znovu 
podivam :-)

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, June 05, 2008 11:25 AM
Subject: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

>
> Takze zde je alespon kratky popis konvertoru a moznosti laborovani:
>
> v prvnim chlivku jsou zasadni udaje pro casovani signalu a ovlivnit se tu 
> da presne jaky bude mit tvar log. 0 a log. 1. Jelikoz se jedna o 
> pulzne-sirkovou modulaci, kazdy prenaseny bit je reprezentovan nizkou a 
> vysokou urovni a teprve dle pomeru mezi temito urovnemi se rozlisi zda je 
> prenaseny bit 1 ci 0. Vsechna cisla uvedena v tomto chlivku znamenaji 
> pocet samplu pro tu ci onu uroven, pri rychlosti 44100 Hz
>
> Standartni signal 1200 Bd by mel v nasem pripade vypadat nasledovne:
>
> Log.0 LO = 9, Log.0 HI = 11
> Log.1 LO = 18, Log.1 HI = 19
> Konstanta na 0A4B = 82 (0x52 hexa)
>
> - u signalu 2400 Bd dojde ke zkraceni vsech urovni priblizne na polovinu, 
> konstanta na 0A4B by mela byt priblizne polovicni - 41 (0x29 hexa)
>
> - u signalu 3600 Bd dojde ke zkraceni vsech urovni oproti 1200Bd priblizne 
> na tretinu,  konstanta na 0A4B by mela byt dle Turbo copy zhruba 27 (0x1B 
> hexa)
>
> Pri nahravani se signal meri asi nasledovne: nejdrive probehne LO uroven 
> signalu a ceka se na prechod do HI urovne. Jakmile se tak stane, probehne 
> odskok do jednoduche smycky ktera probehne presne tolikrat na jake cislo 
> je nastavena konstanta na 0A4B. Po ukonceni teto smycky se precte signal 
> ze vstupu pro magnetofon a podle toho zda je ve stavu HI nebo LO se jedna 
> o log. 1 ci 0
>
> Jinak posledni cisla k nastavovani ktera nejsou nijak kriticka je LGAP a 
> SGAP - je to jen delka dlouheho tahleho tonu pred blokem dat, cislo je v 
> poctu vyslanych jednicek. V pripade zvetseni cisla se nic moc nestane 
> (prodlouzi se nahravani), v pripade vyraznejsiho zkraceni se Sharp 
> nezasynchronizuje a nenahraje hlavicku. Monitor tusim ocekava pouhych 100 
> jednicek, ale je vhodne jich poslat min. 5000 a vice - s timto uz se da 
> laborovat az na zaver.
>
> Takze, tesim se na vysledky :)
>
> Zdenek
>
> ----- Original Message ----- 
> From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
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> Sent: Thursday, June 05, 2008 10:58 AM
> Subject: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund
>
>
>>
>> V priloze posilam prvni nastrel uni-konvertoru. V dalsim mailu ho zkusim
>> trochu popsat s par priklady, nyni jen co zkusit jako prvni...
>> Konvertor je po spusteni nastaveny na ty nejkritictejsi hodnoty (s jekymi
>> byl vygenerovan vcerejsi basic) - jako prvni bych zkusil prodlouzit LGAP 
>> +
>> SGAP na hodnotu rekneme 11000 a k tomu zkusil pohnout s casovaci 
>> konstantou
>> pro Monitor - v emulatoru to pri teto rychlosti chodilo s hodnotou 1 ci 
>> 2,
>> tak mozna vyzkouset 2-3 zda se to nechytne, popr. se nenacte alespon cast
>> dat.
>>
>> Zdenek
>>
>>
>> ----- Original Message ----- 
>> From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <ordoz@ordoz.com>
>> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
>> Sent: Thursday, June 05, 2008 10:44 AM
>> Subject: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund
>>
>>
>>>
>>>
>>> V pohode, mam "v praci ;)" Sharpa na stole, takze muzu experimentovat 
>>> ...
>>> Nahrany blok dat je vzdy stejny, ale asi se to chyta na trochu jinych
>>> hranach, nez by melo: 00 08 D3 CE E5 21 00 00 ...
>>> Nevim zda by se nejak projevila zmena hlasitosti (mam nastaveno na max),
>>> taky nemam odzkouseno jak je to stabilni pri ostatnich rychlostech -
>>> podarilo se mi vytvori pouze jediny referencni wav, ktery je na 1200bps 
>>> a
>>> ten nahraju bez problemu ... Nejak se mi prozatim nepodarilo prijit na 
>>> to,
>>> jak vytvorit 2400 a 3600bps. Emulatorem mi to nejak nejde...
>>>
>>> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>>>>
>>>> Michale, jestli jsi takto online u Sharpa, planuji behem dneska 
>>>> vypustit
>>>> konvertor MZF-WAV ve kterem bude mozne nastavit vsechny parametry
>>>> prevodu. Jinak data ktera se nahraji od 1200, podobaji se BASICu? Mela 
>>>> by
>>>> zacinat C3 F9 0E C3 84 0A C3 AB .......
>>>>
>>>> Zdenek
>>>
>>>
>>> --- 
>>
>> ---
>>
>
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 5. června 2008 10:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

Takze zde je alespon kratky popis konvertoru a moznosti laborovani:

v prvnim chlivku jsou zasadni udaje pro casovani signalu a ovlivnit se tu da 
presne jaky bude mit tvar log. 0 a log. 1. Jelikoz se jedna o 
pulzne-sirkovou modulaci, kazdy prenaseny bit je reprezentovan nizkou a 
vysokou urovni a teprve dle pomeru mezi temito urovnemi se rozlisi zda je 
prenaseny bit 1 ci 0. Vsechna cisla uvedena v tomto chlivku znamenaji pocet 
samplu pro tu ci onu uroven, pri rychlosti 44100 Hz

Standartni signal 1200 Bd by mel v nasem pripade vypadat nasledovne:

Log.0 LO = 9, Log.0 HI = 11
Log.1 LO = 18, Log.1 HI = 19
Konstanta na 0A4B = 82 (0x52 hexa)

- u signalu 2400 Bd dojde ke zkraceni vsech urovni priblizne na polovinu, 
konstanta na 0A4B by mela byt priblizne polovicni - 41 (0x29 hexa)

- u signalu 3600 Bd dojde ke zkraceni vsech urovni oproti 1200Bd priblizne 
na tretinu,  konstanta na 0A4B by mela byt dle Turbo copy zhruba 27 (0x1B 
hexa)

Pri nahravani se signal meri asi nasledovne: nejdrive probehne LO uroven 
signalu a ceka se na prechod do HI urovne. Jakmile se tak stane, probehne 
odskok do jednoduche smycky ktera probehne presne tolikrat na jake cislo je 
nastavena konstanta na 0A4B. Po ukonceni teto smycky se precte signal ze 
vstupu pro magnetofon a podle toho zda je ve stavu HI nebo LO se jedna o 
log. 1 ci 0

Jinak posledni cisla k nastavovani ktera nejsou nijak kriticka je LGAP a 
SGAP - je to jen delka dlouheho tahleho tonu pred blokem dat, cislo je v 
poctu vyslanych jednicek. V pripade zvetseni cisla se nic moc nestane 
(prodlouzi se nahravani), v pripade vyraznejsiho zkraceni se Sharp 
nezasynchronizuje a nenahraje hlavicku. Monitor tusim ocekava pouhych 100 
jednicek, ale je vhodne jich poslat min. 5000 a vice - s timto uz se da 
laborovat az na zaver.

Takze, tesim se na vysledky :)

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, June 05, 2008 10:58 AM
Subject: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

>
> V priloze posilam prvni nastrel uni-konvertoru. V dalsim mailu ho zkusim
> trochu popsat s par priklady, nyni jen co zkusit jako prvni...
> Konvertor je po spusteni nastaveny na ty nejkritictejsi hodnoty (s jekymi
> byl vygenerovan vcerejsi basic) - jako prvni bych zkusil prodlouzit LGAP +
> SGAP na hodnotu rekneme 11000 a k tomu zkusil pohnout s casovaci 
> konstantou
> pro Monitor - v emulatoru to pri teto rychlosti chodilo s hodnotou 1 ci 2,
> tak mozna vyzkouset 2-3 zda se to nechytne, popr. se nenacte alespon cast
> dat.
>

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


202

> Zdenek
>
>
> ----- Original Message ----- 
> From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <ordoz@ordoz.com>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, June 05, 2008 10:44 AM
> Subject: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund
>
>
>>
>>
>> V pohode, mam "v praci ;)" Sharpa na stole, takze muzu experimentovat ...
>> Nahrany blok dat je vzdy stejny, ale asi se to chyta na trochu jinych
>> hranach, nez by melo: 00 08 D3 CE E5 21 00 00 ...
>> Nevim zda by se nejak projevila zmena hlasitosti (mam nastaveno na max),
>> taky nemam odzkouseno jak je to stabilni pri ostatnich rychlostech -
>> podarilo se mi vytvori pouze jediny referencni wav, ktery je na 1200bps a
>> ten nahraju bez problemu ... Nejak se mi prozatim nepodarilo prijit na 
>> to,
>> jak vytvorit 2400 a 3600bps. Emulatorem mi to nejak nejde...
>>
>> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>>>
>>> Michale, jestli jsi takto online u Sharpa, planuji behem dneska vypustit
>>> konvertor MZF-WAV ve kterem bude mozne nastavit vsechny parametry
>>> prevodu. Jinak data ktera se nahraji od 1200, podobaji se BASICu? Mela 
>>> by
>>> zacinat C3 F9 0E C3 84 0A C3 AB .......
>>>
>>> Zdenek
>>
>>
>> --- 
>
> ---
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 5. června 2008 10:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

mám stejná data od adresy 1200 jako Michal:
3E 08 D3 CE E5 21 00 00 ...
Celkem 89 bajtů
Pavel

Rutina v ROM
GE807 vypadne po 3 sekundách nahrávání s hláškou OK!

(na rutinku budu mít čas až večer.)
Pavel
> ----------------------------------------
> 
> 
> V pohode, mam "v praci ;)" Sharpa na stole, takze muzu experimentovat 
> ... Nahrany blok dat je vzdy stejny, ale asi se to chyta na trochu 
> jinych hranach, nez by melo: 00 08 D3 CE E5 21 00 00 ...
> Nevim zda by se nejak projevila zmena hlasitosti (mam nastaveno na max), 
> taky nemam odzkouseno jak je to stabilni pri ostatnich rychlostech - 
> podarilo se mi vytvori pouze jediny referencni wav, ktery je na 1200bps 
> a ten nahraju bez problemu ... Nejak se mi prozatim nepodarilo prijit na 
> to, jak vytvorit 2400 a 3600bps. Emulatorem mi to nejak nejde...
> 
> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> >
> > Michale, jestli jsi takto online u Sharpa, planuji behem dneska 
> > vypustit konvertor MZF-WAV ve kterem bude mozne nastavit vsechny 
> > parametry prevodu. Jinak data ktera se nahraji od 1200, podobaji se 
> > BASICu? Mela by zacinat C3 F9 0E C3 84 0A C3 AB .......
> >
> > Zdenek
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 5. června 2008 9:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

Přílohy: mzfast.zip

mzfast.zip (140 kB)

V priloze posilam prvni nastrel uni-konvertoru. V dalsim mailu ho zkusim 
trochu popsat s par priklady, nyni jen co zkusit jako prvni...
Konvertor je po spusteni nastaveny na ty nejkritictejsi hodnoty (s jekymi 
byl vygenerovan vcerejsi basic) - jako prvni bych zkusil prodlouzit LGAP + 
SGAP na hodnotu rekneme 11000 a k tomu zkusil pohnout s casovaci konstantou 
pro Monitor - v emulatoru to pri teto rychlosti chodilo s hodnotou 1 ci 2, 
tak mozna vyzkouset 2-3 zda se to nechytne, popr. se nenacte alespon cast 
dat.

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <ordoz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, June 05, 2008 10:44 AM
Subject: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

>
>
> V pohode, mam "v praci ;)" Sharpa na stole, takze muzu experimentovat ... 
> Nahrany blok dat je vzdy stejny, ale asi se to chyta na trochu jinych 
> hranach, nez by melo: 00 08 D3 CE E5 21 00 00 ...
> Nevim zda by se nejak projevila zmena hlasitosti (mam nastaveno na max), 
> taky nemam odzkouseno jak je to stabilni pri ostatnich rychlostech - 
> podarilo se mi vytvori pouze jediny referencni wav, ktery je na 1200bps a 
> ten nahraju bez problemu ... Nejak se mi prozatim nepodarilo prijit na to, 
> jak vytvorit 2400 a 3600bps. Emulatorem mi to nejak nejde...
>
> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>>
>> Michale, jestli jsi takto online u Sharpa, planuji behem dneska vypustit 
>> konvertor MZF-WAV ve kterem bude mozne nastavit vsechny parametry 
>> prevodu. Jinak data ktera se nahraji od 1200, podobaji se BASICu? Mela by 
>> zacinat C3 F9 0E C3 84 0A C3 AB .......
>>
>> Zdenek
>
>
> --- 

---

204

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<ordoz@ordoz.com>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


205

Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 5. června 2008 9:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

V pohode, mam "v praci ;)" Sharpa na stole, takze muzu experimentovat 
... Nahrany blok dat je vzdy stejny, ale asi se to chyta na trochu 
jinych hranach, nez by melo: 00 08 D3 CE E5 21 00 00 ...
Nevim zda by se nejak projevila zmena hlasitosti (mam nastaveno na max), 
taky nemam odzkouseno jak je to stabilni pri ostatnich rychlostech - 
podarilo se mi vytvori pouze jediny referencni wav, ktery je na 1200bps 
a ten nahraju bez problemu ... Nejak se mi prozatim nepodarilo prijit na 
to, jak vytvorit 2400 a 3600bps. Emulatorem mi to nejak nejde...

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Michale, jestli jsi takto online u Sharpa, planuji behem dneska 
> vypustit konvertor MZF-WAV ve kterem bude mozne nastavit vsechny 
> parametry prevodu. Jinak data ktera se nahraji od 1200, podobaji se 
> BASICu? Mela by zacinat C3 F9 0E C3 84 0A C3 AB .......
>
> Zdenek

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 5. června 2008 8:56
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

Michale, jestli jsi takto online u Sharpa, planuji behem dneska vypustit 
konvertor MZF-WAV ve kterem bude mozne nastavit vsechny parametry prevodu. 
Jinak data ktera se nahraji od 1200, podobaji se BASICu? Mela by zacinat C3 
F9 0E C3 84 0A C3 AB .......

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <ordoz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, June 05, 2008 9:33 AM
Subject: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

>
> Tak jeste jsem ted experimentoval a vypada to ze v te nahravaci rutine 
> neco preteka.
> Vzdy po zapnuti Sharpa se nahravani zastavi hned po 6 sekunde te wavky a 
> na adrese 1200 az 1259 jsou i nejaka, zrejme vzdy stejna data. Kdyz vsak 
> spustim nahravani znova, tak uz se nahraje jen hlavicka a obsah pameti od 
> 1200 se nezmeni (predtim jsem si ho prepsal), tedy nenajde zacatek body.
>
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 5. června 2008 8:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

Tak jeste jsem ted experimentoval a vypada to ze v te nahravaci rutine 
neco preteka.
Vzdy po zapnuti Sharpa se nahravani zastavi hned po 6 sekunde te wavky a 
na adrese 1200 az 1259 jsou i nejaka, zrejme vzdy stejna data. Kdyz vsak 
spustim nahravani znova, tak uz se nahraje jen hlavicka a obsah pameti 
od 1200 se nezmeni (predtim jsem si ho prepsal), tedy nenajde zacatek body.

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 5. června 2008 8:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

Hlavicka se zrejme nahrala v poradku (ted jsem to jeste na Vaskovu radu 
zkusil  primo z monitoru pres *GE807 a vysledek je: OK!) ...  Pri 
normalnim nahravani pres "C" se mi cca 5-15s po nacteni hlavicky Sharp 
zhroutil - pokazde jinak dump na obrazovce, reset, spusteni monitoru 
atp. CheckSumErr jsem nevidel nikdy.

Michal

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Děkuju všem kteří vyzkoušeli.... Vypadá to že na vině bude možná 
> vstupní tvarovač Sharpa který už nepropustí tak vysoké kmitočty 
> (nejkratší hrana signálu u log. 0 měří cca 50 nanosekund), nebo ještě 
> bude třeba pohnout s časovací konstantou Monitoru, popř. prodloužit 
> mezeru mezi jednotlivými bloky. Jenom se zeptám - podařilo se nahrát 
> alespoň samotný zavaděč 1/1 (tak že se objevilo jméno souboru na 
> obrazovce), nebo vůbec nic? Nahrávání skončilo chybou CHeck sum err. 
> (v jakém okamžiku) nebo se čekalo na další data z kazety? Ještě jednou 
> díky
>
> Zdenek

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 5. června 2008 7:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

Ahoj,

u mě to probíhalo tak, že se hlavička normálně zdetekovala, načetla a vypsala na 
monitoru.
Pak ale po dokončení nahrávání stále Sharp čekal  , do chybové hlášky mi to neskočilo 
ani jednou.
Zkoušel jsem různé úrovně hlasitosti, stereo i mono kablíky, přepínání polarity, ale 
nic nepomáhalo.

(Možná že jsem měl vyzkoušet stažení jednoho kanálu do nuly, tohle pomáhalo při 
nahrávání z mého noťasu do Speccy)
Mám Dell D610 s integrovanou kartou značky Sigma Tel C-Major.

Jediné co se podařilo, že v některých případech po nahrávání Sharp zřejmě kód spustil, 
ale došlo pouze k rolování chaotických znaků na obrazovce.

To je zatím vše
Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Děkuju všem kteří vyzkoušeli.... Vypadá to že na vině bude možná vstupní 
> tvarovač Sharpa který už nepropustí tak vysoké kmitočty (nejkratší hrana 
> signálu u log. 0 měří cca 50 nanosekund), nebo ještě bude třeba pohnout s 
> časovací konstantou Monitoru, popř. prodloužit mezeru mezi jednotlivými 
> bloky. Jenom se zeptám - podařilo se nahrát alespoň samotný zavaděč 1/1 (tak 
> že se objevilo jméno souboru na obrazovce), nebo vůbec nic? Nahrávání 
> skončilo chybou CHeck sum err. (v jakém okamžiku) nebo se čekalo na další 
> data z kazety? Ještě jednou díky
> 
> Zdenek

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 5. června 2008 6:56
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

Děkuju všem kteří vyzkoušeli.... Vypadá to že na vině bude možná vstupní 
tvarovač Sharpa který už nepropustí tak vysoké kmitočty (nejkratší hrana 
signálu u log. 0 měří cca 50 nanosekund), nebo ještě bude třeba pohnout s 
časovací konstantou Monitoru, popř. prodloužit mezeru mezi jednotlivými 
bloky. Jenom se zeptám - podařilo se nahrát alespoň samotný zavaděč 1/1 (tak 
že se objevilo jméno souboru na obrazovce), nebo vůbec nic? Nahrávání 
skončilo chybou CHeck sum err. (v jakém okamžiku) nebo se čekalo na další 
data z kazety? Ještě jednou díky

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, June 04, 2008 7:40 PM
Subject: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

>
> Jsem na tom stejně,
> vyzkoušel jsem dva různé Sharpy a ani na jednom se mi nepodařilo soubor 
> nahrát.
>
> Pavel
>
>> ----------------------------------------
>>
>>
>> U me to v emulatoru funguje, nicmene skutecny Sharp to nema sanci nahrat, 
>> ani po zmene polarity :(
>>
> -------------------------------------------
>>
>> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>> >
>> > Tak jeste jedenkrat pro testery - v priloze je Basic nahrany 7/1 vcetne 
>> > zavadece 1/1 ktery by mel fungovat na skutecnem Sharpovi kdyz ho 
>> > pripojita na vystup zvukove karty PC. Kdyby to nahodou neslo, zkuste 
>> > DIP prepinacem obratit polaritu signalu z ext. magnetofonu. Budu se 
>> > tesit na vysledky, ja sam aktualne doma Sharpa nemam tak nemohu 
>> > vyzkouset
>> >  Zdenek
>> >
>>
>>
>> ---
>>
>>
>>
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 4. června 2008 18:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

Jsem na tom stejně,
vyzkoušel jsem dva různé Sharpy a ani na jednom se mi nepodařilo soubor nahrát.

Pavel

> ----------------------------------------
> 
> 
> U me to v emulatoru funguje, nicmene skutecny Sharp to nema sanci 
> nahrat, ani po zmene polarity :(
> 
-------------------------------------------
> 
> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> >
> > Tak jeste jedenkrat pro testery - v priloze je Basic nahrany 7/1 
> > vcetne zavadece 1/1 ktery by mel fungovat na skutecnem Sharpovi kdyz 
> > ho pripojita na vystup zvukove karty PC. Kdyby to nahodou neslo, 
> > zkuste DIP prepinacem obratit polaritu signalu z ext. magnetofonu. 
> > Budu se tesit na vysledky, ja sam aktualne doma Sharpa nemam tak 
> > nemohu vyzkouset
> >  
> > Zdenek
> >  
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 4. června 2008 17:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund

U me to v emulatoru funguje, nicmene skutecny Sharp to nema sanci 
nahrat, ani po zmene polarity :(

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Tak jeste jedenkrat pro testery - v priloze je Basic nahrany 7/1 
> vcetne zavadece 1/1 ktery by mel fungovat na skutecnem Sharpovi kdyz 
> ho pripojita na vystup zvukove karty PC. Kdyby to nahodou neslo, 
> zkuste DIP prepinacem obratit polaritu signalu z ext. magnetofonu. 
> Budu se tesit na vysledky, ja sam aktualne doma Sharpa nemam tak 
> nemohu vyzkouset
>  
> Zdenek
>  

---
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Brázda Pavel

Od: PeC@ (sharpemu@pandora.cz) [peca@email.cz]
Odesláno: 4. června 2008 13:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Emulator pro Pandoru

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Pekna kalkulacka :-) Portovani emulatoru bych asi neprovadel (nebyl 
> psany v Cecku) ale bylo by treba jej napsat od piky. S nabytymi 
> zkusenostmi by to nebyl sice takovy problem, jen by se mi asi zarizeni 
> nechtelo kupovat. Existuje pro nej i nejaky emulator na PC?

   Pokud vim, tak se vyvoj nedela na emulatoru, ale normalne se to 
preklada a testuje ve vyvojovym prostredi a OS. Nakonec se finalni verze 
prelozi krizovou (od slova kriz, nikoli krize) kompilaci na cilovou 
platformu.
   Nevim, nikdy jsem to nedelal, ale videl jsem tak vyvijet SW pro GP2x 
- to jsem si odzkosel na Windows XP zkompilovat ze zdrojaku nejaky 
mapovy soft. Nevim, nakolik je slozite, pri takovemto zpusobu vyvoje, 
vyuzit i DSP a dalsi obvody integrovane do jednotky OMAP.
   Blizsi informace jsou na wiki: http://pandorawiki.org/Main_Page

   Jestli mas zajem a nechce se ti hned lozit po vyvojarskym foru, muzu 
to prosondovat (a udelat ze sebe blba :-) ). Pandoru urcite koupim. 
Nevim, jestli ji budu ochotny dat z ruky (pujcit), ale urcite muzu 
pomoci s testovanim.
   Ja osobne pocitam spise s drobnym prganim v pythonu nebo spise monu 
(pokud bude).

> Z.

Peca

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 4. června 2008 11:27
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: cbm drive pro sharpíka?

Pro radic IDE byl prizpusobeny pouze BIOS v CP/M - ostatni programy s tim 
nechodily.....

Z.

----- Original Message ----- 
From: "samista (sharpemu@pandora.cz)" <sam.coupe@centrum.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, June 04, 2008 12:13 PM
Subject: Re: Re: cbm drive pro sharpíka?

>
>>potiz je v tom, ze rutiny pro FDC obsazene v ROMce jiz nejsou pouzity v 
>>BIOSu CP/M ktera ma rutiny vlastni.
>
> A jak to mate prosim udelane pro radic IDE? Pokud nejaky DOS nahradi CP/M, 
> tak se programy a hry musi stejne patchnout, ne?
>
> sam.
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: samista (sharpemu@pandora.cz) [sam.coupe@centrum.cz]
Odesláno: 4. června 2008 11:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: cbm drive pro sharpíka?

>potiz je v tom, ze rutiny pro FDC obsazene v ROMce jiz nejsou pouzity v  BIOSu CP/M 
ktera ma rutiny vlastni.

A jak to mate prosim udelane pro radic IDE? Pokud nejaky DOS nahradi CP/M, tak se 
programy a hry musi stejne patchnout, ne?

sam.
---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 4. června 2008 8:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: cbm drive pro sharpíka?

> Sharp nema jednotne komunikacni rozhrani? Myslel jsem, ze to lze resit 
> pres ROM nebo nahravat pomoci CP/M (disketovku k sharpu ale nemam). Prece 
> i pro IDE bude nutne potrebne rutiny nahradit nebo alespon patchnout, ne?

- potiz je v tom, ze rutiny pro FDC obsazene v ROMce jiz nejsou pouzity v 
BIOSu CP/M ktera ma rutiny vlastni. Totez plati pro BASIC a dalsi software 
pracujici s disketovkou, takze by se jednalo i o upravy softwaru pokud 
bychom se nespokojily jen s prostym natahovanim jednodilnych kazetovych 
her/programu....

Z. 

---
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Brázda Pavel

Od: samista (sharpemu@pandora.cz) [sam.coupe@centrum.cz]
Odesláno: 4. června 2008 8:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: cbm drive pro sharpíka?

> Co se ale tyce rychlosti, rekl bych ze je to pekny propadak...

Nikdo uz dnes nepouziva drive v puvodnim nastaveni (urychlovace jsou obvykle v 
cartridgi).
u jinych HW emulaci 1541 jsem srovnani nenasel, ale SD2IEC uvadi toto:
C64 with SD2IEC and FC3, 20x, 8000 Bytes/Sec

U modernich klonu c64 pak jde rychlost SD az na dvojnasobek. 
U sharpa by to urcite slo rychleji. IDE to neni (napr. u Spectra pry az 200 KB/s), ale
pro toho, kdo si nehraje s paskem, neoprasuje diskety, nezapina soucasne PC a nechce z 
SD karty na osmibitu prehravat video, by to mohlo byt prijatelne reseni.

>  obavam se ale ze ani ucelne (diky  nekompatibilite s ROM rutinami, CP/M...

Sharp nema jednotne komunikacni rozhrani? Myslel jsem, ze to lze resit pres ROM nebo 
nahravat pomoci CP/M (disketovku k sharpu ale nemam). Prece i pro IDE bude nutne 
potrebne rutiny nahradit nebo alespon patchnout, ne?

sam.
---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 4. června 2008 7:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Emulator pro Pandoru

Pekna kalkulacka :-) Portovani emulatoru bych asi neprovadel (nebyl psany v 
Cecku) ale bylo by treba jej napsat od piky. S nabytymi zkusenostmi by to 
nebyl sice takovy problem, jen by se mi asi zarizeni nechtelo kupovat. 
Existuje pro nej i nejaky emulator na PC?

Z.

----- Original Message ----- 
From: "PeC@ (sharpemu@pandora.cz)" <palicka.petr@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, June 03, 2008 4:36 PM
Subject: Emulator pro Pandoru

>
> Ahoj vespolek!
>
> Tento email bych asi primarne smeroval na Zdenka, ale mozna se chytne i 
> nekdo jiny.
>
> Mam takovy pocit, ze tu snad Zdenek sam, mozna nekdo jiny, navrhoval 
> portovani emulatoru na linux nebo na nejake kapesni zarizeni. Proto sem 
> pisu nasledujici informaci.
>
> V soucasne dobe probiha zaverecna faze vyvoje kapesniho pocitace s hernimi 
> schopnostmi Pandora. Viz http://openpandora.org/ . Mozna nekdo z vas zna 
> GP2x - herni konzoli zalozenou na linuxu a emulatorech. Pandora je ideovym 
> naslednikem. Delaji ji jini lide, avsak s jasnou vizi a jak se zda i 
> cistymi umysly (alespon podle komunikace na foru).
>
> strucne HW:
>     * ARM? Cortex?-A8 600Mhz+ CPU running Linux
>     * 430-MHz TMS320C64x+? DSP Core
>     * PowerVR SGX OpenGL 2.0 ES compliant 3D hardware
>     * 800x480 4.3" 16.7 million colours touchscreen LCD
>     * Wifi 802.11b/g & High Speed USB Host
>     * Dual SDHC card slots & SVideo TV output
>     * Dual Analogue and Digital gaming controls
>     * 43 button QWERTY and numeric keypad
>     * Around 10+ Hours battery life
>
> Pokud by kdokoliv mel zajem portovat ci vytvorit emulator pro toto 
> zarizeni, nevahejte kontaktovat vyvojare. Jiz ted probiha vyvoj SW, aby na 
> cerstve vydane Pandore bylo co prohanet.
>
> Peca
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: PeC@ (sharpemu@pandora.cz) [palicka.petr@seznam.cz]
Odesláno: 3. června 2008 15:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Emulator pro Pandoru

Ahoj vespolek!

Tento email bych asi primarne smeroval na Zdenka, ale mozna se chytne i 
nekdo jiny.

Mam takovy pocit, ze tu snad Zdenek sam, mozna nekdo jiny, navrhoval 
portovani emulatoru na linux nebo na nejake kapesni zarizeni. Proto sem 
pisu nasledujici informaci.

V soucasne dobe probiha zaverecna faze vyvoje kapesniho pocitace s 
hernimi schopnostmi Pandora. Viz http://openpandora.org/ . Mozna nekdo z 
vas zna GP2x - herni konzoli zalozenou na linuxu a emulatorech. Pandora 
je ideovym naslednikem. Delaji ji jini lide, avsak s jasnou vizi a jak 
se zda i cistymi umysly (alespon podle komunikace na foru).

strucne HW:
     * ARM? Cortex?-A8 600Mhz+ CPU running Linux
     * 430-MHz TMS320C64x+? DSP Core
     * PowerVR SGX OpenGL 2.0 ES compliant 3D hardware
     * 800x480 4.3" 16.7 million colours touchscreen LCD
     * Wifi 802.11b/g & High Speed USB Host
     * Dual SDHC card slots & SVideo TV output
     * Dual Analogue and Digital gaming controls
     * 43 button QWERTY and numeric keypad
     * Around 10+ Hours battery life

Pokud by kdokoliv mel zajem portovat ci vytvorit emulator pro toto 
zarizeni, nevahejte kontaktovat vyvojare. Jiz ted probiha vyvoj SW, aby 
na cerstve vydane Pandore bylo co prohanet.

Peca

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. června 2008 10:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: rychlonahravani

Spise nez kod by bylo zajimave vysvetleni principu, na jakem to funguje.
Jinak jeste jsem trochu laboroval s tim ROM loaderem a podarilo se mi BASIC 
natahnout za rovnych 60 sekund, ale to uz asi bude maximum a nevim jak se to 
bude chovat v realu...

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, June 03, 2008 11:16 AM
Subject: Re: rychlonahravani

>
> Neslo by pouzit neco z tohohle kodu ?
> http://personal.auna.com/casariche/k7zx4/k7zx4.htm
>
> Tedy nejaky loader typu "Raudo" s kodem 2,25 samplu na bit je pak pro 
> klasickou zvukovku (fs = 44120Hz) rychlost 19608bps. Takze BASIC (kdyz 
> nepocitam nahrani loaderu) by to natahlo za nejakych 17s !
>
> V.
>
>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) <zdeneka@seznam.cz>
>> Předmět: Re: rychlonahravani
>> Datum: 03.6.2008 11:04:55
>> ----------------------------------------
>>
>> Tak uz jsem se dohrabal k nejakym (ikdyz zatim ne tak moc priznivym 
>> vysledkum). Narazil jsem na to, ze zkracovani CMT konstant v ROM monitoru 
>> je mozne jen do urcite miry, pak se tyto rutiny stavaji nepouzitelnymi. 
>> Pri zvysovani rychlosti jsem skoncil priblizne s temito vysledky:
>>
>> pri  44KHz vzorkovani je log. 0 reprezentovana 6-ti samply, log. 1 pak 
>> dvojnasobkem. Prumerna rychlost vychazela cca na 550 prenesenych Bajtu za 
>> vterinu coz vychazi na necely ctyrnasobek standardni rychlosti.
>>
>> TURBO COPY 1.21 - nahrana za 15 sekund (57 sekund pri normalni rychlosti)
>> basic MZ-1Z016 - nahran za 77 sekund (282 sekund pri normalni rychlosti)
>>
>> Dalsi cesta ke zrychlovani tedy vede uz jen pres novy loader, vypusteni 
>> nadbytecnych informaci (9 bitu na bajt) a dalsi...
>>
>> Z.
>>
>> P.S.: Pokud by nekdo prilis stal o soucasny konvertor (MZF-WAV 4:1), tak 
>> v pripade vetsiho ohlasu ho mohu dodelat do zverejnitelne podoby a 
>> vypustit
>> P.P.S.: Vse bylo testovano pouze v emulatoru (pres WAV soubor ve 
>> virtualnim magnetofonu), ale teoreticky by to melo chodit i na skutecnem 
>> MZ pripojenem k PC zvukovce
>>
>>
>>
>>
>> ----- Original Message ----- 
>> From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
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>> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
>> Sent: Monday, June 02, 2008 12:35 PM
>> Subject: Re: rychlonahravani
>>
>>
>> >
>> > S nejvetsi pravdepodobnosti to pouzit nepujde. Deserializator dat bude 
>> > primo v QD mechanice.
>> >
>> > Navic dosahnout 45kbps zvukovou kartou se vzorkovanim 44kHz je potreba 
>> > nejakym zpusobem ten signal kodovat. Nebo komprese. A otazkou je, jake 
>> > kodovani/komprese se pouziva...
>> >
>> > V.
>> >
>> >> ------------ Původní zpráva ------------
>> >> Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz)
>> >> Předmět: Re: rychlonahravani
>> >> Datum: 02.6.2008 10:15:08
>> >> ----------------------------------------
>> >>
>> >> ako ste sa tak bavili o programovani sharpu aby zvladal 
>> >> rychlonahranvanie...
>> >>
>> >> predsa Sharp ma v sebe nielen CMT rutinu ale aj QD a FDD... QD pritom 
>> >> nieje nic
>> >> ine nez data nahrane do spiralovej stopy - je to blizssie magnetofonu 
>> >> nez
>> >> diskete... myslite ze by to slo vyuzit? totiz ani QD rozhranie nieje 
>> >> nejak
>> >> zlozite...
>> >>
>> >> Mir
>> >>
>> >> ---
>> >>
>> >>
>> >>
>> >
>> > --- 
>>
>>
>> ---
>>
>>
>>
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 3. června 2008 10:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: rychlonahravani

Neslo by pouzit neco z tohohle kodu ?
http://personal.auna.com/casariche/k7zx4/k7zx4.htm

Tedy nejaky loader typu "Raudo" s kodem 2,25 samplu na bit je pak pro klasickou 
zvukovku (fs = 44120Hz) rychlost 19608bps. Takze BASIC (kdyz nepocitam nahrani 
loaderu) by to natahlo za nejakych 17s !

V.

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) <zdeneka@seznam.cz>
> Předmět: Re: rychlonahravani
> Datum: 03.6.2008 11:04:55
> ----------------------------------------
> 
> Tak uz jsem se dohrabal k nejakym (ikdyz zatim ne tak moc priznivym 
> vysledkum). Narazil jsem na to, ze zkracovani CMT konstant v ROM monitoru je 
> mozne jen do urcite miry, pak se tyto rutiny stavaji nepouzitelnymi. Pri 
> zvysovani rychlosti jsem skoncil priblizne s temito vysledky:
> 
> pri  44KHz vzorkovani je log. 0 reprezentovana 6-ti samply, log. 1 pak 
> dvojnasobkem. Prumerna rychlost vychazela cca na 550 prenesenych Bajtu za 
> vterinu coz vychazi na necely ctyrnasobek standardni rychlosti.
> 
> TURBO COPY 1.21 - nahrana za 15 sekund (57 sekund pri normalni rychlosti)
> basic MZ-1Z016 - nahran za 77 sekund (282 sekund pri normalni rychlosti)
> 
> Dalsi cesta ke zrychlovani tedy vede uz jen pres novy loader, vypusteni 
> nadbytecnych informaci (9 bitu na bajt) a dalsi...
> 
> Z.
> 
> P.S.: Pokud by nekdo prilis stal o soucasny konvertor (MZF-WAV 4:1), tak v 
> pripade vetsiho ohlasu ho mohu dodelat do zverejnitelne podoby a vypustit
> P.P.S.: Vse bylo testovano pouze v emulatoru (pres WAV soubor ve virtualnim 
> magnetofonu), ale teoreticky by to melo chodit i na skutecnem MZ pripojenem 
> k PC zvukovce
> 
> 
> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Monday, June 02, 2008 12:35 PM
> Subject: Re: rychlonahravani
> 
> 
> >
> > S nejvetsi pravdepodobnosti to pouzit nepujde. Deserializator dat bude 
> > primo v QD mechanice.
> >
> > Navic dosahnout 45kbps zvukovou kartou se vzorkovanim 44kHz je potreba 
> > nejakym zpusobem ten signal kodovat. Nebo komprese. A otazkou je, jake 
> > kodovani/komprese se pouziva...
> >
> > V.
> >
> >> ------------ Původní zpráva ------------
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> >> Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz)
> >> Předmět: Re: rychlonahravani
> >> Datum: 02.6.2008 10:15:08
> >> ----------------------------------------
> >>
> >> ako ste sa tak bavili o programovani sharpu aby zvladal 
> >> rychlonahranvanie...
> >>
> >> predsa Sharp ma v sebe nielen CMT rutinu ale aj QD a FDD... QD pritom 
> >> nieje nic
> >> ine nez data nahrane do spiralovej stopy - je to blizssie magnetofonu nez
> >> diskete... myslite ze by to slo vyuzit? totiz ani QD rozhranie nieje 
> >> nejak
> >> zlozite...
> >>
> >> Mir
> >>
> >> ---
> >>
> >>
> >>
> >
> > --- 
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. června 2008 10:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: rychlonahravani

Tak uz jsem se dohrabal k nejakym (ikdyz zatim ne tak moc priznivym 
vysledkum). Narazil jsem na to, ze zkracovani CMT konstant v ROM monitoru je 
mozne jen do urcite miry, pak se tyto rutiny stavaji nepouzitelnymi. Pri 
zvysovani rychlosti jsem skoncil priblizne s temito vysledky:

pri  44KHz vzorkovani je log. 0 reprezentovana 6-ti samply, log. 1 pak 
dvojnasobkem. Prumerna rychlost vychazela cca na 550 prenesenych Bajtu za 
vterinu coz vychazi na necely ctyrnasobek standardni rychlosti.

TURBO COPY 1.21 - nahrana za 15 sekund (57 sekund pri normalni rychlosti)
basic MZ-1Z016 - nahran za 77 sekund (282 sekund pri normalni rychlosti)

Dalsi cesta ke zrychlovani tedy vede uz jen pres novy loader, vypusteni 
nadbytecnych informaci (9 bitu na bajt) a dalsi...

Z.

P.S.: Pokud by nekdo prilis stal o soucasny konvertor (MZF-WAV 4:1), tak v 
pripade vetsiho ohlasu ho mohu dodelat do zverejnitelne podoby a vypustit
P.P.S.: Vse bylo testovano pouze v emulatoru (pres WAV soubor ve virtualnim 
magnetofonu), ale teoreticky by to melo chodit i na skutecnem MZ pripojenem 
k PC zvukovce

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, June 02, 2008 12:35 PM
Subject: Re: rychlonahravani

>
> S nejvetsi pravdepodobnosti to pouzit nepujde. Deserializator dat bude 
> primo v QD mechanice.
>
> Navic dosahnout 45kbps zvukovou kartou se vzorkovanim 44kHz je potreba 
> nejakym zpusobem ten signal kodovat. Nebo komprese. A otazkou je, jake 
> kodovani/komprese se pouziva...
>
> V.
>
>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz)
>> Předmět: Re: rychlonahravani
>> Datum: 02.6.2008 10:15:08
>> ----------------------------------------
>>
>> ako ste sa tak bavili o programovani sharpu aby zvladal 
>> rychlonahranvanie...
>>
>> predsa Sharp ma v sebe nielen CMT rutinu ale aj QD a FDD... QD pritom 
>> nieje nic
>> ine nez data nahrane do spiralovej stopy - je to blizssie magnetofonu nez
>> diskete... myslite ze by to slo vyuzit? totiz ani QD rozhranie nieje 
>> nejak
>> zlozite...
>>
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>> Mir
>>
>> ---
>>
>>
>>
>
> --- 

---

225



226

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. června 2008 7:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: cbm drive pro sharpíka?

Ahoj,

disketovka pro C64 byla ve sve dobe dobry napad a v soucasne dobe 
Commodoristum docela usnadnila jeji emulaci za pomoci jednocipu s pripojenou 
SD kartou, popr. se da slusne emulovat i pres paralelni port PC. Co se ale 
tyce rychlosti, rekl bych ze je to pekny propadak - kdyz uz i do Spectra 
laduji programy pres audio kabel rychleji nez z CBM disketovky, to uz je co 
rict.... :-)
Pripojeni k MZ-800 rozhodne neni nemozne, obavam se ale ze ani ucelne (diky 
nekompatibilite s ROM rutinami, CP/M, BASICem a ostatnimi programy, posleze 
take kvuli rychlosti).....

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "samista (sharpemu@pandora.cz)" <sam.coupe@centrum.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, June 03, 2008 5:03 AM
Subject: cbm drive pro sharpíka?

>
> Dobrý den,
>
> zkoušeli jste někdo připojit k sharpíkovi nějaký drive z c64/128?
> Je to už delší dobu popsáno v tomto článku (pro MZ-700), i s jednoduchým 
> ovladačem (který mi však z nějakého důvodu nikdy nebyl dostupný a 
> webmaster neodpověděl)
> http://www.zock.com/8-Bit/D_MZ-1571.HTML
>
> MGF, disků a disket se zbavuji a pro commodory se dnes objevuje řada 
> moderních a lehkých :-) náhrad s SD kartami, např. 1541-III či asi 
> nejpropracovanější 1541 Ultimate. Drivy od CBM jsou vlastně samostatné 
> počítače s vlastní romkou s DOSem, sériovým rozhraním a jednotným 
> komunikačním protokolem, které pracují s médiem po svém, což je dnes 
> paradoxně výhoda, neboť - v případě 1541-Ult. - zajistí třeba zápis do 
> FAT32.
>
> Všechny osmibity jsem měl invalidní, tj. potřebovaly podporu a nahrávání z 
> PC. Dnes už konečně dospívají IF, které umožňují zapínat comp bez PC, 
> pracovat (zatím alespoň číst) s médii s FAT,
>
> U sharpa bych rád docílil podobného stavu. Podle navrhovaného rozhraní se 
> to zdá být snadnou prací. (?)
>
> samista
> sam.speccy.cz
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 3. června 2008 7:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: cbm drive pro  sharpíka?

>zkoušeli jste někdo připojit k sharpíkovi nějaký drive z c64/128?
>Je to už delší dobu popsáno v tomto článku (pro MZ-700), i s jednoduchým
ovladačem (který mi však z nějakého důvodu nikdy nebyl dostupný a
webmaster neodpověděl)
>http://www.zock.com/8-Bit/D_MZ-1571.HTML

Vzhledem ke stejnému procesoru by mohlo jít použít software pro ZX-81, ke kterému se 
1541 taky často připojuje.
                                  J.D.

---
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Brázda Pavel

Od: samista (sharpemu@pandora.cz) [sam.coupe@centrum.cz]
Odesláno: 3. června 2008 4:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: cbm drive pro sharpíka?

Dobrý den,

zkoušeli jste někdo připojit k sharpíkovi nějaký drive z c64/128?
Je to už delší dobu popsáno v tomto článku (pro MZ-700), i s jednoduchým ovladačem 
(který mi však z nějakého důvodu nikdy nebyl dostupný a webmaster neodpověděl)
http://www.zock.com/8-Bit/D_MZ-1571.HTML

MGF, disků a disket se zbavuji a pro commodory se dnes objevuje řada moderních a 
lehkých :-) náhrad s SD kartami, např. 1541-III či asi nejpropracovanější 1541 
Ultimate. Drivy od CBM jsou vlastně samostatné počítače s vlastní romkou s DOSem, 
sériovým rozhraním a jednotným komunikačním protokolem, které pracují s médiem po 
svém, což je dnes paradoxně výhoda, neboť - v případě 1541-Ult. - zajistí třeba zápis 
do FAT32.

Všechny osmibity jsem měl invalidní, tj. potřebovaly podporu a nahrávání z PC. Dnes už 
konečně dospívají IF, které umožňují zapínat comp bez PC, pracovat (zatím alespoň 
číst) s médii s FAT,

U sharpa bych rád docílil podobného stavu. Podle navrhovaného rozhraní se to zdá být 
snadnou prací. (?)

samista
sam.speccy.cz
---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 2. června 2008 11:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: rychlonahravani

S nejvetsi pravdepodobnosti to pouzit nepujde. Deserializator dat bude primo v QD 
mechanice.

Navic dosahnout 45kbps zvukovou kartou se vzorkovanim 44kHz je potreba nejakym 
zpusobem ten signal kodovat. Nebo komprese. A otazkou je, jake kodovani/komprese se 
pouziva...

V.

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) 
> Předmět: Re: rychlonahravani
> Datum: 02.6.2008 10:15:08
> ----------------------------------------
> 
> ako ste sa tak bavili o programovani sharpu aby zvladal rychlonahranvanie...
> 
> predsa Sharp ma v sebe nielen CMT rutinu ale aj QD a FDD... QD pritom nieje nic
> ine nez data nahrane do spiralovej stopy - je to blizssie magnetofonu nez
> diskete... myslite ze by to slo vyuzit? totiz ani QD rozhranie nieje nejak
> zlozite...
> 
> Mir
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. června 2008 10:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: rychlonahravani

QD rozhrani mozna neni slozite jen z toho duvodu ze veskera logika byla 
uvnitr jednotky samotne - na karte ktera se zasouvala do Sharpa tusim byl 
jen nejaky dekoder adres ci podobna primitivni logika. Kazdopadne pripojeni 
QD bylo osmibitove na sbernici Sharpa takze propojeni s PC by bylo o dost 
komplikovanejsi a bylo by treba QD mechaniku emulovat, coz by PC za pomoci 
portu kterymi bezne disponuje nezvladlo. Mimo to povazuju QD spis jako 
takovou raritu mezi zaznamovymi medii (pripomina mi docela gramofon :-), z 
hlediska funkcnosti a moznosti pristupovat k datum jen sekvencne ho beru 
jako paskvil. Zaplat panbuh za to ze se u nas rozsirily az floppy 
mechaniky....

Z.

----- Original Message ----- 
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, June 02, 2008 10:14 AM
Subject: Re: rychlonahravani

>
> ako ste sa tak bavili o programovani sharpu aby zvladal 
> rychlonahranvanie...
>
> predsa Sharp ma v sebe nielen CMT rutinu ale aj QD a FDD... QD pritom 
> nieje nic ine nez data nahrane do spiralovej stopy - je to blizssie 
> magnetofonu nez diskete... myslite ze by to slo vyuzit? totiz ani QD 
> rozhranie nieje nejak zlozite...
>
> Mir
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 2. června 2008 9:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: rychlonahravani

ako ste sa tak bavili o programovani sharpu aby zvladal rychlonahranvanie...

predsa Sharp ma v sebe nielen CMT rutinu ale aj QD a FDD... QD pritom nieje nic ine 
nez data nahrane do spiralovej stopy - je to blizssie magnetofonu nez diskete... 
myslite ze by to slo vyuzit? totiz ani QD rozhranie nieje nejak zlozite...

Mir

---
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 30. května 2008 6:02
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Youtube

Omlouvam se za spatny odkaz, tu je spravny: http://www.youtube.com/watch?v=sKr_poWiMIo

P.

----- Original Message ----
> From: Josef Augustin <pepax@yahoo.com>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Friday, May 30, 2008 6:54:48 AM
> Subject: Re: Youtube
> 
> A tady je jeho dvojvajecne dvojce. :) http://www.youtube.com/watch?v=CLakbRdkjqA
> 
> Mozna by stalo za to napsat autorovi (treba o anglicke titulky. ;) ).
> 
> Pepa
> 
> ----- Original Message ----
> > From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" 
> > To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
> > Sent: Thursday, May 29, 2008 10:47:43 PM
> > Subject: Youtube
> > 
> > 
> > Kdyz uz jsme u toho youtube, tak kouknete na tohle ;-)
> > 
> > http://www.youtube.com/watch?v=Az3XSHNwi4w
> > 
> > A je tam toho vic.
> > 
> > V.
> > 
> > ---

      

---
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 30. května 2008 5:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Youtube

A tady je jeho dvojvajecne dvojce. :) http://www.youtube.com/watch?v=CLakbRdkjqA

Mozna by stalo za to napsat autorovi (treba o anglicke titulky. ;) ).

Pepa

----- Original Message ----
> From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, May 29, 2008 10:47:43 PM
> Subject: Youtube
> 
> 
> Kdyz uz jsme u toho youtube, tak kouknete na tohle ;-)
> 
> http://www.youtube.com/watch?v=Az3XSHNwi4w
> 
> A je tam toho vic.
> 
> V.
> 
> ---

      

---

233

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:pepax@yahoo.com
http://www.youtube.com/watch?v=CLakbRdkjqA
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<vaclavpe@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://www.youtube.com/watch?v=Az3XSHNwi4w


234

Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 29. května 2008 21:48
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Youtube

Kdyz uz jsme u toho youtube, tak kouknete na tohle ;-)

http://www.youtube.com/watch?v=Az3XSHNwi4w

A je tam toho vic.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 29. května 2008 15:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rychlonahravani z PC

Zdenku, priznam se, ze skutecne prave tohle video bylo cca pred 1/2 
rokem tim prvotnim podmetem, ktery me vedl k vytvoreni toho meho bastlu. 
Znasilneni CMT rutiny v ROMce mi vsak neprislo jako moc stastne reseni. 
Pokud by se ti vsak tu upravu loaderu podarilo nacpat do 128 B MZF 
headeru, pak teda klobouk dolu!
Nakonec jsem vsak zvolil jinou cestu, nez pres zvukovku a CMT, protoze 
stejne neni mozne uderzet kompaktibilitu se vsemi zpusoby pouzivani CMT 
na Sharpu. Programy pouzivaly vlastni loadery  jak z duvodu 
rychlosti/stability, tak i z duvodu omezeni velikosti nahravaneho 
datoveho bloku (tusim v ATM). Navic multi-blokove programy i pokud 
pouzivaly ROM, tak by ten tvuj upraveny loader pouzily jen v pripade 
prvniho bloku a pak by si sly svou vlastni cestou :( Nevim ted z hlavy, 
zda i CP/M mel vlastni systemove rutiny, nebo zda se vse realizovalo jen 
pres  program "cmt".  Proste co program, to vlastni nazor.
Proto jsem se pokusil vytvorit predevsim oboustranny komunikacni 
nastroj, nez nejaky implicitni loader.

PS: Sliboval jsem, ze ten svuj komunikator upravim tak, aby mohl bezet z 
JOY portu, bez pouziti zadne pridavne elektroniky a aby jej bylo mozne 
obsluhovat i z windows, ale nejak jsem se k tomu od te doby netento ... 
nedostal :(

BTW: ty ceny DIL jsou brutalni :( Myslite, ze je duvodem technologicka 
zastaralost?

Michal

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Pred casem tu probehl zajimavy napad se serio/paralelnim rozhranim 
> umoznujicim prenos programu z PC do Sharpa tusim rychlosti 56 KBd, 
> ovsem bylo za tim ucelem treba vyrobit jednoduchy HW a obsluzny SW byl 
> tusim jen pro Linux.
> Spectriste to dotahli pomerne daleko a jsou schopni i pres normalni 
> mgf. vstup do pocitace ladovat data celkem neuveritelnou rychlosti - 
> viz. http://www.youtube.com/watch?v=-BAHjRsnNWA (neni to fake, doma 
> jsem to s Manic Minerem uspesne odzkousel take)
> Coz to treba vyzkouset na Sharpovi? :-)
>
> Z.
>

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 29. května 2008 15:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Rychlonahravani z PC

Mno, pokud ten signal z kazetaku jde do Sharpa jen skrz nejaky "obdelnikovac" (coz asi 
ano, lec schema po ruce nemam), stacilo by pripojit vstup kazetaku napr. na vystup z 
LPT nebo tak. I kdyz je pravda, ze zvukovkou udelas daleko presnejsi casovani vystupu 
asi...

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) 
> Předmět: Re: Re:Rychlonahravani z PC
> Datum: 29.5.2008 14:58:15
> ----------------------------------------
> 
> Nedelam si zadne iluze, ale upiskat se zvukovkou polovinu jeji samplerate 
> 48KHz by mohlo jit... Po pravde, zatim jsem moc nestoural v tom jak to 
> Spectriste maji udelano - kazdopadne Manic minera jsem mel nahraneho v 
> nekolika vterinach, na mou dusi :-) Jedna se mi jen o nahravani jednodilnych 
> her/programu. Dalsi casti her typu IK+ by se asi musely nahravat max. 3600 
> Bd (vetsina z nich mela autodetekci rychlosti).
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" 
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, May 29, 2008 2:44 PM
> Subject: Re: Re:Rychlonahravani z PC
> 
> 
> >
> > Myslis, ze bys obycejnou zvukovkou "upiskal" 27kBd ? nebo bys to pripojil 
> > nekam jinam ?
> >
> > Ten Sharpi zavadec by to mozna zvladl, kdo vi... Zkus se podivat do 
> > ROMky - a nebo pouzit cast Michalova zdrojaku, jen ho prevekslovat na 
> > vstup magnetofonu; to Michalovo udelatko totiz umi komunikovat s PC 
> > obousmerne.
> >
> > Stejne by Ti mozna nektere hry nesly uplne 100%ne, myslim ze napr. 
> > Interkarate nahrava primo neco na obrazovku, ne ?
> >
> > V.
> >
> >> ------------ Původní zpráva ------------
> >> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)
> >> Předmět: Re: Re:Rychlonahravani z PC
> >> Datum: 29.5.2008 14:26:34
> >> ----------------------------------------
> >>
> >> Beru Te za slovo :-) Zkusim neco uklohnit a otestovat v emulatoru, 
> >> nasledne pak predam k otestovani na skutecnem Sharpovi. Malou obavu mam 
> >> jen z toho jak dlouhy bude zavadec - ten u TC (nebo to byla intercopy?) 
> >> se primo vesel do 128B hlavicky, zkopiroval spodni ROMku do RAM kde 
> >> nasledne modifikoval casove smycky.Myslim ze nas loader asi bude muset 
> >> byt zbrusu novy...
> >>
> >> Zdenek
> >>
> >>
> >> ----- Original Message ----- 
> >> From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)"
> >> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
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> >> Sent: Thursday, May 29, 2008 1:38 PM
> >> Subject: Re: Re:Rychlonahravani z PC
> >>
> >>
> >> >
> >> >
> >> > Ahoj,
> >> >
> >> > pochopil jsem tě přesně :)
> >> > a nabízím čas testera
> >> > (s programováním pro Wokna nemám zkušenosti )
> >> >
> >> > S tvým názorem, že by to mohlo přilákat staronové uživatel , tak s tím 
> >> > 100% souhlasím.
> >> >
> >> > Pavel
> >> >> ----------------------------------------
> >> >>
> >> >> Ahoj Pavle,
> >> >>
> >> >> mozna jsem se zle vyjadril - Michalovo zapojeni mam celkem v zive 
> >> >> pameti, jednalo se mi vsak spise pro napsani zcela noveho konvertoru 
> >> >> MZF-WAV pro PC (nejspise zatim pro Windows), ktery by byl schopen 
> >> >> prevest MZF se zavadecem ktery by nasledne natahnul program rychlosti 
> >> >> radove desitek KBd. Bezny zavadec napr. z Turbo Copy (posleze z 
> >> >> BigCopy kde bylo dovolene ukladat i vyssi rychlosti nez 3/1) zrejmne 
> >> >> upravit nepujde, vice jak 3600 Bd se mi s nim nikdy nahrat 
> >> >> nepodarilo - testovano jak v emulatoru, tak i v realu ve spojeni 
> >> >> PC-MZ.
> >> >> Myslim ze pokud by se nam podarilo dopracovat k podobne rychlosti jako 
> >> >> Spectristum (27428 Bd) pres bezny audio vstup, jiste by to povzbudilo 
> >> >> spoustu Sharpistu kteri by radi zrychlene nahravali programy a nechce 
> >> >> se jim stavet pridavna zapojeni...
> >> >>
> >> >> Zdenek
> >> >
> >> > --- 
> >>
> >>
> >> ---
> >>
> >>
> >>
> >
> > --- 
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. května 2008 13:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Rychlonahravani z PC

Nedelam si zadne iluze, ale upiskat se zvukovkou polovinu jeji samplerate 
48KHz by mohlo jit... Po pravde, zatim jsem moc nestoural v tom jak to 
Spectriste maji udelano - kazdopadne Manic minera jsem mel nahraneho v 
nekolika vterinach, na mou dusi :-) Jedna se mi jen o nahravani jednodilnych 
her/programu. Dalsi casti her typu IK+ by se asi musely nahravat max. 3600 
Bd (vetsina z nich mela autodetekci rychlosti).

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, May 29, 2008 2:44 PM
Subject: Re: Re:Rychlonahravani z PC

>
> Myslis, ze bys obycejnou zvukovkou "upiskal" 27kBd ? nebo bys to pripojil 
> nekam jinam ?
>
> Ten Sharpi zavadec by to mozna zvladl, kdo vi... Zkus se podivat do 
> ROMky - a nebo pouzit cast Michalova zdrojaku, jen ho prevekslovat na 
> vstup magnetofonu; to Michalovo udelatko totiz umi komunikovat s PC 
> obousmerne.
>
> Stejne by Ti mozna nektere hry nesly uplne 100%ne, myslim ze napr. 
> Interkarate nahrava primo neco na obrazovku, ne ?
>
> V.
>
>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)
>> Předmět: Re: Re:Rychlonahravani z PC
>> Datum: 29.5.2008 14:26:34
>> ----------------------------------------
>>
>> Beru Te za slovo :-) Zkusim neco uklohnit a otestovat v emulatoru, 
>> nasledne pak predam k otestovani na skutecnem Sharpovi. Malou obavu mam 
>> jen z toho jak dlouhy bude zavadec - ten u TC (nebo to byla intercopy?) 
>> se primo vesel do 128B hlavicky, zkopiroval spodni ROMku do RAM kde 
>> nasledne modifikoval casove smycky.Myslim ze nas loader asi bude muset 
>> byt zbrusu novy...
>>
>> Zdenek
>>
>>
>> ----- Original Message ----- 
>> From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)"
>> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
>> Sent: Thursday, May 29, 2008 1:38 PM
>> Subject: Re: Re:Rychlonahravani z PC
>>
>>
>> >
>> >
>> > Ahoj,
>> >
>> > pochopil jsem tě přesně :)
>> > a nabízím čas testera
>> > (s programováním pro Wokna nemám zkušenosti )
>> >
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>> > S tvým názorem, že by to mohlo přilákat staronové uživatel , tak s tím 
>> > 100% souhlasím.
>> >
>> > Pavel
>> >> ----------------------------------------
>> >>
>> >> Ahoj Pavle,
>> >>
>> >> mozna jsem se zle vyjadril - Michalovo zapojeni mam celkem v zive 
>> >> pameti, jednalo se mi vsak spise pro napsani zcela noveho konvertoru 
>> >> MZF-WAV pro PC (nejspise zatim pro Windows), ktery by byl schopen 
>> >> prevest MZF se zavadecem ktery by nasledne natahnul program rychlosti 
>> >> radove desitek KBd. Bezny zavadec napr. z Turbo Copy (posleze z 
>> >> BigCopy kde bylo dovolene ukladat i vyssi rychlosti nez 3/1) zrejmne 
>> >> upravit nepujde, vice jak 3600 Bd se mi s nim nikdy nahrat 
>> >> nepodarilo - testovano jak v emulatoru, tak i v realu ve spojeni 
>> >> PC-MZ.
>> >> Myslim ze pokud by se nam podarilo dopracovat k podobne rychlosti jako 
>> >> Spectristum (27428 Bd) pres bezny audio vstup, jiste by to povzbudilo 
>> >> spoustu Sharpistu kteri by radi zrychlene nahravali programy a nechce 
>> >> se jim stavet pridavna zapojeni...
>> >>
>> >> Zdenek
>> >
>> > --- 
>>
>>
>> ---
>>
>>
>>
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 29. května 2008 13:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Rychlonahravani z PC

Myslis, ze bys obycejnou zvukovkou "upiskal" 27kBd ? nebo bys to pripojil nekam jinam 
?

Ten Sharpi zavadec by to mozna zvladl, kdo vi... Zkus se podivat do ROMky - a nebo 
pouzit cast Michalova zdrojaku, jen ho prevekslovat na vstup magnetofonu; to Michalovo 
udelatko totiz umi komunikovat s PC obousmerne.

Stejne by Ti mozna nektere hry nesly uplne 100%ne, myslim ze napr. Interkarate nahrava 
primo neco na obrazovku, ne ?

V.

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)
> Předmět: Re: Re:Rychlonahravani z PC
> Datum: 29.5.2008 14:26:34
> ----------------------------------------
> 
> Beru Te za slovo :-) Zkusim neco uklohnit a otestovat v emulatoru, nasledne 
> pak predam k otestovani na skutecnem Sharpovi. Malou obavu mam jen z toho 
> jak dlouhy bude zavadec - ten u TC (nebo to byla intercopy?) se primo vesel 
> do 128B hlavicky, zkopiroval spodni ROMku do RAM kde nasledne modifikoval 
> casove smycky.Myslim ze nas loader asi bude muset byt zbrusu novy...
> 
> Zdenek
> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)"
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, May 29, 2008 1:38 PM
> Subject: Re: Re:Rychlonahravani z PC
> 
> 
> >
> >
> > Ahoj,
> >
> > pochopil jsem tě přesně :)
> > a nabízím čas testera
> > (s programováním pro Wokna nemám zkušenosti )
> >
> > S tvým názorem, že by to mohlo přilákat staronové uživatel , tak s tím 
> > 100% souhlasím.
> >
> > Pavel
> >> ----------------------------------------
> >>
> >> Ahoj Pavle,
> >>
> >> mozna jsem se zle vyjadril - Michalovo zapojeni mam celkem v zive pameti, 
> >> jednalo se mi vsak spise pro napsani zcela noveho konvertoru MZF-WAV pro 
> >> PC (nejspise zatim pro Windows), ktery by byl schopen prevest MZF se 
> >> zavadecem ktery by nasledne natahnul program rychlosti radove desitek 
> >> KBd. Bezny zavadec napr. z Turbo Copy (posleze z BigCopy kde bylo 
> >> dovolene ukladat i vyssi rychlosti nez 3/1) zrejmne upravit nepujde, vice 
> >> jak 3600 Bd se mi s nim nikdy nahrat nepodarilo - testovano jak v 
> >> emulatoru, tak i v realu ve spojeni PC-MZ.
> >> Myslim ze pokud by se nam podarilo dopracovat k podobne rychlosti jako 
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> >> Spectristum (27428 Bd) pres bezny audio vstup, jiste by to povzbudilo 
> >> spoustu Sharpistu kteri by radi zrychlene nahravali programy a nechce se 
> >> jim stavet pridavna zapojeni...
> >>
> >> Zdenek
> >
> > --- 
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. května 2008 12:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Rychlonahravani z PC

Beru Te za slovo :-) Zkusim neco uklohnit a otestovat v emulatoru, nasledne 
pak predam k otestovani na skutecnem Sharpovi. Malou obavu mam jen z toho 
jak dlouhy bude zavadec - ten u TC (nebo to byla intercopy?) se primo vesel 
do 128B hlavicky, zkopiroval spodni ROMku do RAM kde nasledne modifikoval 
casove smycky.Myslim ze nas loader asi bude muset byt zbrusu novy...

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, May 29, 2008 1:38 PM
Subject: Re: Re:Rychlonahravani z PC

>
>
> Ahoj,
>
> pochopil jsem tě přesně :)
> a nabízím čas testera
> (s programováním pro Wokna nemám zkušenosti )
>
> S tvým názorem, že by to mohlo přilákat staronové uživatel , tak s tím 
> 100% souhlasím.
>
> Pavel
>> ----------------------------------------
>>
>> Ahoj Pavle,
>>
>> mozna jsem se zle vyjadril - Michalovo zapojeni mam celkem v zive pameti, 
>> jednalo se mi vsak spise pro napsani zcela noveho konvertoru MZF-WAV pro 
>> PC (nejspise zatim pro Windows), ktery by byl schopen prevest MZF se 
>> zavadecem ktery by nasledne natahnul program rychlosti radove desitek 
>> KBd. Bezny zavadec napr. z Turbo Copy (posleze z BigCopy kde bylo 
>> dovolene ukladat i vyssi rychlosti nez 3/1) zrejmne upravit nepujde, vice 
>> jak 3600 Bd se mi s nim nikdy nahrat nepodarilo - testovano jak v 
>> emulatoru, tak i v realu ve spojeni PC-MZ.
>> Myslim ze pokud by se nam podarilo dopracovat k podobne rychlosti jako 
>> Spectristum (27428 Bd) pres bezny audio vstup, jiste by to povzbudilo 
>> spoustu Sharpistu kteri by radi zrychlene nahravali programy a nechce se 
>> jim stavet pridavna zapojeni...
>>
>> Zdenek
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 29. května 2008 12:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Rychlonahravani z PC

Ahoj,

pochopil jsem tě přesně :)
a nabízím čas testera
(s programováním pro Wokna nemám zkušenosti )

S tvým názorem, že by to mohlo přilákat staronové uživatel , tak s tím 100% souhlasím.

Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Ahoj Pavle,
> 
> mozna jsem se zle vyjadril - Michalovo zapojeni mam celkem v zive pameti, 
> jednalo se mi vsak spise pro napsani zcela noveho konvertoru MZF-WAV pro PC 
> (nejspise zatim pro Windows), ktery by byl schopen prevest MZF se zavadecem 
> ktery by nasledne natahnul program rychlosti radove desitek KBd. Bezny 
> zavadec napr. z Turbo Copy (posleze z BigCopy kde bylo dovolene ukladat i 
> vyssi rychlosti nez 3/1) zrejmne upravit nepujde, vice jak 3600 Bd se mi s 
> nim nikdy nahrat nepodarilo - testovano jak v emulatoru, tak i v realu ve 
> spojeni PC-MZ.
> Myslim ze pokud by se nam podarilo dopracovat k podobne rychlosti jako 
> Spectristum (27428 Bd) pres bezny audio vstup, jiste by to povzbudilo 
> spoustu Sharpistu kteri by radi zrychlene nahravali programy a nechce se jim 
> stavet pridavna zapojeni...
> 
> Zdenek

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. května 2008 12:30
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Rychlonahravani z PC

Ahoj Pavle,

mozna jsem se zle vyjadril - Michalovo zapojeni mam celkem v zive pameti, 
jednalo se mi vsak spise pro napsani zcela noveho konvertoru MZF-WAV pro PC 
(nejspise zatim pro Windows), ktery by byl schopen prevest MZF se zavadecem 
ktery by nasledne natahnul program rychlosti radove desitek KBd. Bezny 
zavadec napr. z Turbo Copy (posleze z BigCopy kde bylo dovolene ukladat i 
vyssi rychlosti nez 3/1) zrejmne upravit nepujde, vice jak 3600 Bd se mi s 
nim nikdy nahrat nepodarilo - testovano jak v emulatoru, tak i v realu ve 
spojeni PC-MZ.
Myslim ze pokud by se nam podarilo dopracovat k podobne rychlosti jako 
Spectristum (27428 Bd) pres bezny audio vstup, jiste by to povzbudilo 
spoustu Sharpistu kteri by radi zrychlene nahravali programy a nechce se jim 
stavet pridavna zapojeni...

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, May 29, 2008 1:13 PM
Subject: Re:Rychlonahravani z PC

>
> To rozhraní navrhoval Michal
> (v příloze je schéma )
>
> cituji :
> ...
> Pokud se chces pustit do stavby, tak tady je navrh zapojeni, kterym by
> uz melo byt mozne resit odesilani i prijem dat. Navic jsem tam radeji
> pridal odpory, aby nenastal problem, kdyby se neco otevrelo v nepravou
> chvili:
> http://duna.ordoz.com/mzcom/schema_rxtx.png
> ....
>
> Bohužel, sám jsem stavbu nedotáhl jsem to do konce, musel jsem poslat do 
> světa PeC s linuxem a ještě jsem nanainstaloval nový.
>
> Pokud se do toho Zdeňku pustíš, rád se přidám.
>
> ahoj
> Pavel
>
> PS: objednal jsem pár desek na ROM disk (dle AR 11/1990),
> opravená verze, neprokovené díry (cena cca 110,- Kč)
> Pokud máte někdo zájem, napiště.
>> ----------------------------------------
>>
>> Pred casem tu probehl zajimavy napad se serio/paralelnim rozhranim
>> umoznujicim prenos programu z PC do Sharpa tusim rychlosti 56 KBd, ovsem
>> bylo za tim ucelem treba vyrobit jednoduchy HW a obsluzny SW byl tusim 
>> jen
>> pro Linux.
>> Spectriste to dotahli pomerne daleko a jsou schopni i pres normalni mgf.
>> vstup do pocitace ladovat data celkem neuveritelnou rychlosti - viz.
>> http://www.youtube.com/watch?v=-BAHjRsnNWA (neni to fake, doma jsem to s
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>> Manic Minerem uspesne odzkousel take)
>> Coz to treba vyzkouset na Sharpovi? :-)
>>
>> Z.
>
> ---
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 29. května 2008 12:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Rychlonahravani z PC

Přílohy: schema_rxtx.png

schema_rxtx.png 
(14 kB)

To rozhraní navrhoval Michal
(v příloze je schéma )

cituji :
...
Pokud se chces pustit do stavby, tak tady je navrh zapojeni, kterym by
uz melo byt mozne resit odesilani i prijem dat. Navic jsem tam radeji
pridal odpory, aby nenastal problem, kdyby se neco otevrelo v nepravou
chvili:
http://duna.ordoz.com/mzcom/schema_rxtx.png
....

Bohužel, sám jsem stavbu nedotáhl jsem to do konce, musel jsem poslat do světa PeC s 
linuxem a ještě jsem nanainstaloval nový.

Pokud se do toho Zdeňku pustíš, rád se přidám.

ahoj 
Pavel

PS: objednal jsem pár desek na ROM disk (dle AR 11/1990), 
opravená verze, neprokovené díry (cena cca 110,- Kč)
Pokud máte někdo zájem, napiště.
> ----------------------------------------
> 
> Pred casem tu probehl zajimavy napad se serio/paralelnim rozhranim 
> umoznujicim prenos programu z PC do Sharpa tusim rychlosti 56 KBd, ovsem 
> bylo za tim ucelem treba vyrobit jednoduchy HW a obsluzny SW byl tusim jen 
> pro Linux.
> Spectriste to dotahli pomerne daleko a jsou schopni i pres normalni mgf. 
> vstup do pocitace ladovat data celkem neuveritelnou rychlosti - viz. 
> http://www.youtube.com/watch?v=-BAHjRsnNWA (neni to fake, doma jsem to s 
> Manic Minerem uspesne odzkousel take)
> Coz to treba vyzkouset na Sharpovi? :-)
> 
> Z.

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. května 2008 11:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Rychlonahravani z PC

Pred casem tu probehl zajimavy napad se serio/paralelnim rozhranim 
umoznujicim prenos programu z PC do Sharpa tusim rychlosti 56 KBd, ovsem 
bylo za tim ucelem treba vyrobit jednoduchy HW a obsluzny SW byl tusim jen 
pro Linux.
Spectriste to dotahli pomerne daleko a jsou schopni i pres normalni mgf. 
vstup do pocitace ladovat data celkem neuveritelnou rychlosti - viz. 
http://www.youtube.com/watch?v=-BAHjRsnNWA (neni to fake, doma jsem to s 
Manic Minerem uspesne odzkousel take)
Coz to treba vyzkouset na Sharpovi? :-)

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, May 29, 2008 11:12 AM
Subject: Re: Re:Je libo MZ-700 tricko? :)

>
> Ups, koukam na to jako blazen (v GME za 40, v GESu za 49 Kc), zacina se to 
> opet blizit cenam za socializmu. Asi si budeme delat redukce SMD-DIL - 
> rozdil temer 40 korun na jednom citaci je docela markantni... Respektive 
> opet zacneme dolovat obvody ze starych desek jak tomu bylo drive :o) 
> Mimochodem jsem pred nedavnem poridil horkovzdusnou pistoli s 
> elektronickou regulaci teploty a mnozstvi vzduchu, vypajeni takove 
> soucastky je pak celkem hracka
>
> Zdenek
>
>
> ----- Original Message ----- 
> From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, May 29, 2008 10:44 AM
> Subject: Re:Je libo MZ-700 tricko? :)
>
>
>>
>> copak textil, ale všimli jste si, co se stalo s cenou klasických DIL IO ?
>> šel jsem si koupit 74LS93 a málem jsem upad :((((((
>>
>> Pavel
>>> ----------------------------------------
>>>
>>> MZ800 by nebylo ? :-)
>>>
>>> >
>>> > Teda nejen tricko: http://www.cafepress.com/mz700
>>> >
>>> > S pozdravem - Michal Hucik
>>
>> --- 
>
>
> --- 
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. května 2008 10:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Je libo MZ-700 tricko? :)

Ups, koukam na to jako blazen (v GME za 40, v GESu za 49 Kc), zacina se to 
opet blizit cenam za socializmu. Asi si budeme delat redukce SMD-DIL - 
rozdil temer 40 korun na jednom citaci je docela markantni... Respektive 
opet zacneme dolovat obvody ze starych desek jak tomu bylo drive :o) 
Mimochodem jsem pred nedavnem poridil horkovzdusnou pistoli s elektronickou 
regulaci teploty a mnozstvi vzduchu, vypajeni takove soucastky je pak celkem 
hracka

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, May 29, 2008 10:44 AM
Subject: Re:Je libo MZ-700 tricko? :)

>
> copak textil, ale všimli jste si, co se stalo s cenou klasických DIL IO ?
> šel jsem si koupit 74LS93 a málem jsem upad :((((((
>
> Pavel
>> ----------------------------------------
>>
>> MZ800 by nebylo ? :-)
>>
>> >
>> > Teda nejen tricko: http://www.cafepress.com/mz700
>> >
>> > S pozdravem - Michal Hucik
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 29. května 2008 9:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Je libo MZ-700 tricko? :)

copak textil, ale všimli jste si, co se stalo s cenou klasických DIL IO ?
šel jsem si koupit 74LS93 a málem jsem upad :((((((

Pavel
> ----------------------------------------
> 
> MZ800 by nebylo ? :-)
> 
> > 
> > Teda nejen tricko: http://www.cafepress.com/mz700
> > 
> > S pozdravem - Michal Hucik

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 29. května 2008 8:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Je libo MZ-700 tricko? :)

MZ800 by nebylo ? :-)

> 
> Teda nejen tricko: http://www.cafepress.com/mz700
> 
> S pozdravem - Michal Hucik
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 29. května 2008 8:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Je libo MZ-700 tricko? :)

Teda nejen tricko: http://www.cafepress.com/mz700

S pozdravem - Michal Hucik

---
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Brázda Pavel

Od: Taurus (sharpemu@pandora.cz) [ego.taurus@seznam.cz]
Odesláno: 24. května 2008 15:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Dotaz na hardware

 Zdravím, neměl by někdo levně na prodej RAMdisk, FDD řadič apod.  
Opět po létech jsem vytáhl SHARPa ze skříně a poněkud mi "odešel"
RAMdisk 64KB. Jinak SHARPík běhá i plotter.

                     Předem díky Jirka.
---
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 18. května 2008 20:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SPI rozhrani test

----- Original Message -----
From: "David Luftner" <sharpemu@pandora.czix9@atlas.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Sunday, May 18, 2008 6:54 PM
Subject: SPI rozhrani test

>
> Tak bohužel rozhraní není zcela funkční - během zátěžových testů několikrát 
poslal/přijal chybná
data.
> I když koukám na schéma a časování Z80 není mi jasné kde je chyba.
>
> David Luftner
> ---

A co takhle komplet vsechny signaly ridit zvlast ? Treba /WR a CLK prohnat pres 
74xx174 a jejich
delku ridit zapisem na port.

VELESOFT

---
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 18. května 2008 17:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: SPI rozhrani test

Tak bohužel rozhraní není zcela funkční - během zátěžových testů několikrát 
poslal/přijal chybná data.
I když koukám na schéma a časování Z80 není mi jasné kde je chyba.

David Luftner
---
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Brázda Pavel

Od: PeC@ (sharpemu@pandora.cz) [peca@email.cz]
Odesláno: 6. května 2008 22:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SPI rozhrani

David Luftner (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Tak SD Kingston 1GB asi opravdu neumí SPI...
> Dneska jsem zkusil jinou SD (miniSD 256MB) a ta šlape.

   Ono taky SD a MMC jsou odlisne standardy. SD muze umet pracovat i 
jako MMC, ale take nemusi. Stejne tak radic SD muze a nemusi umet 
pracovat s MMC kartami.
   Pokud vim, MMC tu byli driv. SD pridava zabezpeceni a V/V zarizeni 
(SDIO). Kompatailita s MMC je jen pokud ji vyrobce implementuje a musi 
byt podporovana na obou stranach (ctecka i karta). Ci-li ciste MMC a 
ciste SD karty nejsou libovolne zamenitelne.

Peca

---
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 6. května 2008 21:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re:SPI rozhrani

Tak SD Kingston 1GB asi opravdu neumí SPI. Sehnat k ni pdf není možné.
Dneska jsem zkusil jinou SD (miniSD 256MB) a ta šlape.
Zatím jsem MMC a SD jen zinicializoval a přečetl registry CSD a CID.
Příště zkusím čtení sektorů a měření přenosové rychlosti čtení.
Musím nakoupit nějaké karty - koukali jste na výprodeje?
Třeba 256MB SD za 17,- bez DPH a bez autorského poplatku.

David Lüftner
---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 28. dubna 2008 9:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:SPI rozhrani

>takhle se chova MMC:
>na CMD0 odpovi r01
>SD misto 01 trvale rFF coz je ze nepresla do SPI modu a nekomunikuje

Autor ZXMMC (SD/MMC adaptér pro "libovolný" Z80 systém - viz 
http://www.zxbada.bbk.org/zxmmc/index.htm ) všude - i v ukázkovém zdrojáku - tvrdí, že 
chodí s MMC i SD kartami.
Zdroják zde: http://www.zxbada.bbk.org/zxmmc/software/zxmmc_testsw_v2.1.zip
Třeba v tom bude něco, co by k ovládání karty mohlo pomoct.
Chtěl jsem si ZXMMC upravit k použití s MZ-700, ale ještě nebyl čas, tak nemůžu 
referovat podrobněji.
                            J.D.

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 28. dubna 2008 9:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:SPI rozhrani

To vypada ok... A karta predpokladam, ze jinde funguje ?

Neni to nejaka specialni hi-capacity karta, ktera treba nepodporuje SPI ?

V.

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz>
> Předmět: Re: Re:SPI rozhrani
> Datum: 28.4.2008 07:53:49
> ----------------------------------------
> 
> No problem je, ze mi neodpovida uz CMD0
> postup inicializace:
> CS-do 1
> rFF rFF rFF rFF rFF rFF rFF rFF rFF rFF - 80 hodinovych pulzu
> CS-do 0
> rFF - 8 hodinovych pulsu
> w40 w00 w00 w00 w00 w95
> rFF
> r01 - odpoved od karty
> 
> takhle se chova MMC:
> na CMD0 odpovi r01
> SD misto 01 trvale rFF coz je ze nepresla do SPI modu a nekomunikuje
> 
> David
> 
> jinak ACMD41 je pro SD ale musi predtim projit CMD0
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 28. dubna 2008 6:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:SPI rozhrani

No problem je, ze mi neodpovida uz CMD0
postup inicializace:
CS-do 1
rFF rFF rFF rFF rFF rFF rFF rFF rFF rFF - 80 hodinovych pulzu
CS-do 0
rFF - 8 hodinovych pulsu
w40 w00 w00 w00 w00 w95
rFF
r01 - odpoved od karty

takhle se chova MMC:
na CMD0 odpovi r01
SD misto 01 trvale rFF coz je ze nepresla do SPI modu a nekomunikuje

David

jinak ACMD41 je pro SD ale musi predtim projit CMD0

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 28. dubna 2008 6:48
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SPI rozhrani

Pekne, tohle se docela priblizuje moji vizi o idealnim mediu pro Sharpa - 
akorat mam v planu to obsluhovat jeste vrazenym jednocipem, ktery uz 
Sharpovi bude posilat cele bajty (popr. se postara i o obsluhu FAT ci 
emulaci ROMdisku / Floppy).
Kdyby jsi chtel zdrojak (v Cecku) s univerzalni inicializaci MMC/SD, rad Ti 
ho poslu, popř. je i zde: http://www.holger-klabunde.de/avr/FATMini34.zip

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "David Luftner (sharpemu@pandora.cz)" <ix9@atlas.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Sunday, April 27, 2008 8:04 PM
Subject: SPI rozhrani

>
> Zdravím
> Máte někdo zkušenosti s paměťovýma kartama SD a MMC
> Zbastlil jsem jednoduché SPI rozhraní a MMC se mnou mluví, ale SD ani ťuk.
>
> David
> ---
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 27. dubna 2008 22:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:SPI rozhrani

Ahoj Davide,

pro SD karty je trochu jina inicializace. MMC pouziva jako druhou ACMD41 kdezto SD 
karta CMD1 nebo tak nejak.

A ta opacna vrati chybu na ten povel, co nepodporuje. Tim se ty dve daji odlisit. 
Nekde na inetu jsem to videl, ale ted fakt nevim.

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz>
> Předmět: SPI rozhrani
> Datum: 27.4.2008 20:05:27
> ----------------------------------------
> 
> Zdravím
> Máte někdo zkušenosti s paměťovýma kartama SD a MMC
> Zbastlil jsem jednoduché SPI rozhraní a MMC se mnou mluví, ale SD ani ťuk.
> 
> David
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 27. dubna 2008 19:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: SPI rozhrani

Přílohy: testSPI.GIF

testSPI.GIF (5 kB)

Zdravím
Máte někdo zkušenosti s paměťovýma kartama SD a MMC
Zbastlil jsem jednoduché SPI rozhraní a MMC se mnou mluví, ale SD ani ťuk.

David
---
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 19. dubna 2008 17:30
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Pro zajimavost: Demovecer v kine Svetozor

----- Forwarded Message ----
> From: "Factor6 (bytefest@pandora.cz)" <f6@email.cz>
> To: "Konference "www.bytefest.org"" <bytefest@pandora.cz>
> Sent: Friday, April 18, 2008 5:51:54 PM
> Subject: Demovecer v kine Svetozor
> 
> 
> Tak je to konecne jiste. DEMOVECER v prazskem
> kine Svetozor se bude konat 7. kvetna 2008 vecer (ctvrtek, den pred
> statnim svatkem).
> 
> Nejedna se o demoparty ani setkani priznivcu 8bitu.
> Jde o verejnou akci zamerenou predevsim na lidi, kteri o scene
> nic nevedi a zajimajici se o moderni formy artu, tedy
> umeni a tato akce je i prezentovana jako urcity druh
> techno artu. Ale i pro nas "lidi od fochu" to muze byt zajimave,
> takze doufam, ze vas prijde co nejvic! :)
> 
> V cca hodinovem veceru nepobezi tedy zadna, rekneme "klasicka"
> dema, ve kterych je snaha o "push it to the limits",
> ale o spise dila, vynikajici vizualne nebo zvlastnim napadem, jako
> napr. neco od Skrju, C.P.U., Triebkraft, Ate Bit, atd. (ZX Spectrum),
> psychologico-tematicka dema od Fairlightu (C64), neco na Atari
> jsme taky uz vybrali. Vse bude nahrano na profesionalnim zarizeni.
> 
> Je to klasicke "kinopredstaveni", takze prijdete, sednete, koukate,
> a pak jdete domu :) V uvodu bude zrejme nejake kratke predstaveni
> co to je demoscena, o co lidem v ni jde a tak, proste uvodni blabol
> pro lamy.
> 
> Tady je anotace pro Svetozor (nepsal jsem to ja, tak to berte s  
> rezervou :)
> 
> ---
> 8-bitová Demoscéna
> 1024 bajtové filmy
> 
> Komponovaný večer je věnován nekomerční síti kreativních lidí,  
> kteří pomocí strojového kódu vytváří na 8-bitových osobních  
> počítačích z 80. let minulého století multimediální díla.  
> Používají k tomu většinou již historické Atari, ZX Spectra a  
> Commodore 64, tedy hardwarově omezené stanice, které jsou na tom  
> výkonnostně mnohem hůře ? dokonce i než obyčejný mobilní  
> telefon s černobílým displejem. Mnohdy tak vznikají dílka, která  
> jsou objemově menší než prázdný dokument uložený ve Wordu.  
> Cílem všech tvůrců 8-bitu je maximálně využít matematických  
> algoritmů, minimálního objemu dat a plně zapojeného výkonu  
> počítače a tím demonstrovat své technické znalosti. Do večera  
> rozděleného podle platforem vzniku na tři části byly naopak  
> vybrány ukázky autorů, kteří jsou samotnou komunitou vnímáni jen  
> velice periferně. Jejich bitové filmy se silně vzdalují typické  
> techno-vizualitě a tím přesahují současnou Demoscénu. Obsahovou  
> stránkou se blíží výtvarným formám, s tím, že je zároveň  
> možné u různých skupin zaznamenat rozdílná témata a sdělení.  
> Retrospektivně bude do programu zařazen kaliningradský demo-tvůrce  
> Skrju.
> ---
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> 
> :)) Trochu sranda, ale je to pro lamy, tak to tak berte.
> 
> Podrobnosti o vstupnem, presnem zacatku apod. zatim neznam. Asi to  
> bude i
> casem na webu Svetozoru http://www.kinosvetozor.cz/
> 
> To je prozatim vsechno. Kdo muze, dejte prosim info na weby.
> 
> F6
> 
> 
> ---
> 

      
____________________________________________________________________________________
Be a better friend, newshound, and 
know-it-all with Yahoo! Mobile.  Try it now.  http://mobile.yahoo.com/;
_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ

---
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: 17. dubna 2008 8:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: BASIC prg v EPROM

Přeji pěkný den

a prosil bych o pomoc s následujícím problémem:
V ROM disku mám S-BASIC který se nahraje při startu.
pomocí BYE a krátké rutinky ve strojáku natáhnu opět z ROM disku BASIC  program od 
adresy 6BCF h.
Pomocí LIST se mi ho v pohodě podaří vylistovat, ale nejde spustit. 
(zadam-li RUN, nic se nestane. Vypíše se pětimístné číslo (ne Error) a pak už nejde 
program ani vylistovat)

Poradíte, které proměnné v Monitoru nastavit ( a kde) , aby se BASICovský program 
podařilo spustit ?

Předem děkuji

P. 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: Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz) [Rudde@seznam.cz]
Odesláno: 15. dubna 2008 15:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Type trainer

Děkuji mnohokrát, 
to je přesně ono :)

P
> ----------------------------------------
> 
> Ahoj
> 
> http://www.scav.ic.cz/download/MZ-800/MZ-800_Software/BASIC/700/Type_Trainer
> _7.mzf 
> 
> Pavel
>

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 15. dubna 2008 15:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Type trainer

Ahoj

http://www.scav.ic.cz/download/MZ-800/MZ-800_Software/BASIC/700/Type_Trainer
_7.mzf 

Pavel

-----Original Message-----
From: Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz) [mailto:rudde@seznam.cz] 
Sent: Tuesday, April 15, 2008 2:49 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Type trainer

Vážení Sharpisté,

sháním prográmek Type Trainer (snad od BBG Software)
Byl v BASICu (700 ?) 
a sloužil k výuce psaní na stroji formou opisování anglických vět.
Za jakýkoliv typ budu velice vděčen.

Pěkný den

P
---

---
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Brázda Pavel

Od: Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz) [rudde@seznam.cz]
Odesláno: 15. dubna 2008 14:49
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Type trainer

Vážení Sharpisté,

sháním prográmek Type Trainer (snad od BBG Software)
Byl v BASICu (700 ?) 
a sloužil k výuce psaní na stroji formou opisování anglických vět.
Za jakýkoliv typ budu velice vděčen.

Pěkný den

P
---
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 Werner (sharpemu@pandora.cz) [miroslav.werner@stereovideo.cz]
Odesláno: 15. dubna 2008 0:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: WD2797A

Zdravim,

o WD2797 bych zajem mel, jeste vice o 2793 a 1793.

Nabidnout naopak mohu I8287 (FDC765)

//Mirwe1

---
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: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 10. dubna 2008 12:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: WD2797A

Zdar lidi,

nemeli byste nekdo zajem o IC WD2797A? Cenu odhaduju asi na 8 Euro.

Specha to, tak se kdyztak ozvete.

BTW: Nevim, kolik toho maji na sklade, doufam, ze dost pro vsechny. ;)

pepax

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 7. dubna 2008 9:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Novinky ohledne FDC pro Sharpa

Tady to vychazi na  46.74 EUR 
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/3097.html?preisroboter#39634

Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Zdravicko,
>
> nejsem si zcela jist, ze tu jeste nekdo je, nicmene, na letosnim Amperu jsem ziskal 
kontakt na firmu, ktera je schopna sehnat WD2791 - tj. ty obvody, se kterymi FDD radic 
vyjde co nejjednodussi.
>
> Od teto firmy mi prisla tato nabidka:
>  
> Označení:                   WD2791A-PL 
>  Výrobce:                     WDC 
>  Množství:                    10
>  Cena za kus:             $36.00
>  
> Dodávka do našeho skaldu v USA: 3 - 5 dnů  
>
>  Celkem:
>     $360.00
>  
>  Zjevne to asi neni ta nejlepsi cesta - i kdyz s nejmensim odporem. Pani k tomu 
napsala pruvodni (a bohuzel pravdivy) textik:
> "ano, cílová cena je termín pro cenu, za kterou koupíte. Ale jedná-li se třeba o 
obtížně dostupnou součástku, nebo výběhovou, ceny bývají vyšší a většinou se o nich 
nedá příliš diskutovat."
>
> Pri dnesnim kurzu jeden obvod vyjde neco pod 600Kc.
>
> Petre, tys nekde sehnal ty obvody za lepsi ceny ?
>
> Mel by nekdo zajem o kus nebo vice tohohle schwaba ?
>
> Vasek
>
> ---
>   

---
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: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 7. dubna 2008 9:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Novinky ohledne FDC pro Sharpa

Zdravicko,

nejsem si zcela jist, ze tu jeste nekdo je, nicmene, na letosnim Amperu jsem ziskal 
kontakt na firmu, ktera je schopna sehnat WD2791 - tj. ty obvody, se kterymi FDD radic 
vyjde co nejjednodussi.

Od teto firmy mi prisla tato nabidka:
 
Označení:                   WD2791A-PL 
 Výrobce:                     WDC 
 Množství:                    10
 Cena za kus:             $36.00
 
Dodávka do našeho skaldu v USA: 3 - 5 dnů  

 Celkem:
    $360.00
 
 Zjevne to asi neni ta nejlepsi cesta - i kdyz s nejmensim odporem. Pani k tomu 
napsala pruvodni (a bohuzel pravdivy) textik:
"ano, cílová cena je termín pro cenu, za kterou koupíte. Ale jedná-li se třeba o 
obtížně dostupnou součástku, nebo výběhovou, ceny bývají vyšší a většinou se o nich 
nedá příliš diskutovat."

Pri dnesnim kurzu jeden obvod vyjde neco pod 600Kc.

Petre, tys nekde sehnal ty obvody za lepsi ceny ?

Mel by nekdo zajem o kus nebo vice tohohle schwaba ?

Vasek

---
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 Hlína (sharpemu@pandora.cz) [Rudde@seznam.cz]
Odesláno: 1. dubna 2008 12:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Trocha humoru z Aukra! :)

TAk to je povedené :)
hned jsem si ho dal do sledovaných aukcí .
Díky za upozornění !

Pavel
> 
> http://www.aukro.cz/item338924308_zapisovac_s_diktafonem_.html
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 31. března 2008 17:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Trocha humoru z Aukra! :)

http://www.aukro.cz/item338924308_zapisovac_s_diktafonem_.html

---
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: 21. března 2008 15:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZF studio

Program uz je to docela stary, zrejmne se bude jednat o nejaky drobnejsi 
update... Kdysi jsem take planoval oddelene od emulatoru udelat nejaky 
dokonalejsi manazer (ala Windows commander) pro praci s MZ soubory (pasky, 
diskety, rom karty, ....) pro jejich vzajemne prevody, kopirovani, opravy 
poskozenych pasek... Doufam ze se k tomu nekdy v budoucnu dopracuju nebo se 
toho zhosti nekdo sikovny :-)

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz)" <rudde@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, March 21, 2008 3:15 PM
Subject: MZF studio

>
> na stránkách
> http://www.sharpmz.org/
> se před několika dny objevila docela užitečná utilitka MZFStudio.
> ----------- konvertuje tyto soubory:
> ZT-file ==> MZF-file
> WAV-file ==> MZF-file
> MZF-file ==> MZT-file
> MZF-file ==> WAV-file
>
> MZT-files are used by several Sharp-MZ-emulators.
>
> The abovementioned WAV-files are common Windows-audiofiles
> ------------------------------------------------------------------------------------
-------
>
> zdraví
> P.
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz) [rudde@seznam.cz]
Odesláno: 21. března 2008 15:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MZF studio

na stránkách 
http://www.sharpmz.org/
se před několika dny objevila docela užitečná utilitka MZFStudio.
----------- konvertuje tyto soubory:
ZT-file ==> MZF-file 
WAV-file ==> MZF-file 
MZF-file ==> MZT-file 
MZF-file ==> WAV-file 

MZT-files are used by several Sharp-MZ-emulators. 

The abovementioned WAV-files are common Windows-audiofiles
--------------------------------------------------------------------------------------
-----

zdraví
P.
---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 10. března 2008 9:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ-80K

Zdravim,

tuhle aukci jsem taky sledoval, ale byl jsem podle prezdivky vyherce 
presvedceny, ze to koupil Pavel Zelezo :)

V sobotu jsem si studoval jak vypada u MZ-80B zaznam na kazete - lisi se 
od ostatnich Sharpu tim, ze ma zaklad v 1800bps a ma trochu jiny LGASP 
... Stahnul jsem z Inetu BASIC a vysledny wav jsem kupodivu hned 
napoprve nacetl, nicmene po 10 min provozu se ozvalo zapraskani, rana a 
ze Sharpa se vyvalil husty dym! Nastesti se jednalo jen o stabilizacni 
kondik jeste pred trafem, ale zvazuju, zda preventivne nevymenit vsechny 
kondiky co tam jsou ... Jen se obavam, ze pak uz ten stroj ztrati svou 
autenticitu ...

Michal

Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Gratuluji kolego,
> MZ-80B by měl být dle web. stránek ten "nej"
>
> ...the best that Sharp ever produced...  viz.  
> http://www.sharpmz.org/index.html
>
> Můj MZ-80K je bohužel ve stavu, viz. foto:   
> http://www.aukro.cz/item315012683_sharp_mz_80k.html
>
> No, nějak se s tím poperu, začal jsem oprášením desky a dnes to 
> proměřím a zkusím připojit napájení, co to udělá.
> Takže díky za nabídku,  dle fotek na webu  sharpmz.org se základní 
> desky moc nepodobají, ale možná že při oživování na nějaký oříšek 
> narazím a ještě se na vás obrátím s dotazem.
>
> Přeji pěkný den
> a ať vám Sharpík dělá radost !
>
>
> s pozdravem
>
> P

---
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Brázda Pavel

Od: Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz) [Rudde@seznam.cz]
Odesláno: 10. března 2008 9:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ-80K

Gratuluji kolego, 

MZ-80B by měl být dle web. stránek ten "nej"

...the best that Sharp ever produced...  viz.  http://www.sharpmz.org/index.html

Můj MZ-80K je bohužel ve stavu, viz. foto:   http://www.aukro.cz/item315012683
_sharp_mz_80k.html

No, nějak se s tím poperu, začal jsem oprášením desky a dnes to proměřím a zkusím 
připojit napájení, co to udělá.
Takže díky za nabídku,  dle fotek na webu  sharpmz.org se základní desky moc 
nepodobají, ale možná že při oživování na nějaký oříšek narazím a ještě se na vás 
obrátím s dotazem.

Přeji pěkný den
a ať vám Sharpík dělá radost !

s pozdravem

P
> ----------------------------------------
> 
> Zdravim,
> 
> shodou okolnosti jsem pro zmenu stastnym majitelem Sharpa MZ-80B a 
> zrovna dnes jsem se pustil do jeho udrzby/vycisteni :) Schemata bohuzel 
> nemam a ani netusim jak moc si jsou tyto pocitace uvnitr podobne, 
> nicmene v pripade potreby muzu neco nafotit, nebo promerit ...
> 
> Michal
> 
> Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> > Zdravím Šarpisty,
> >
> > stal jsem se šťastným majitelem Sharpa MZ80K.
> > Je to bohužel vrak bez napájení (to je snad řešitelné), ale bohužel také bez
> monitoru.
> > Nemáte někdo schéma zapojení, případně typ, jak připojit zobrazování k tomuto
> compu ?
> > Předem dík za každou radu,
> >
> > s pozdravem
> > PH
> > ---
> >   
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 7. března 2008 17:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ-80K

Zdravim,

shodou okolnosti jsem pro zmenu stastnym majitelem Sharpa MZ-80B a 
zrovna dnes jsem se pustil do jeho udrzby/vycisteni :) Schemata bohuzel 
nemam a ani netusim jak moc si jsou tyto pocitace uvnitr podobne, 
nicmene v pripade potreby muzu neco nafotit, nebo promerit ...

Michal

Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Zdravím Šarpisty,
>
> stal jsem se šťastným majitelem Sharpa MZ80K.
> Je to bohužel vrak bez napájení (to je snad řešitelné), ale bohužel také bez 
monitoru.
> Nemáte někdo schéma zapojení, případně typ, jak připojit zobrazování k tomuto compu 
?
> Předem dík za každou radu,
>
> s pozdravem
> PH
> ---
>   

---
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Brázda Pavel

Od: Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz) [rudde@seznam.cz]
Odesláno: 7. března 2008 16:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MZ-80K

Zdravím Šarpisty,

stal jsem se šťastným majitelem Sharpa MZ80K.
Je to bohužel vrak bez napájení (to je snad řešitelné), ale bohužel také bez monitoru.
Nemáte někdo schéma zapojení, případně typ, jak připojit zobrazování k tomuto compu ?
Předem dík za každou radu,

s pozdravem
PH
---
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 3. února 2008 21:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: shanim MZ 800 vrak na soucastky

----- Original Message ----
> From: "petr varadi (sharpemu@pandora.cz)" <ok1cdu@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Sunday, January 27, 2008 10:39:44 AM
> Subject: Re: shanim MZ 800 vrak na soucastky
> 
> 
> Ano, dekuji, on tam neni primo Z80, ikdyz je to to same, ale nejaky (nejake
> pismeno)0080.
> Tak jsem to napsal pro jistotu takto.
Sharp LH0080 to je. :)

Tady je jeden zajimavy vyprodej. Pokud jsou ta cisla pravdiva, maji tam tech Z80 klonu 
spousty. http://www.rtg-tengler.cz/vyprodej.html

UA880D
uPD780
oba 4MHz
"Z80 CPU ZILOG" - frekvence=???

> Prosim, nema nekdo doma vrak tohoto pocitace, potrebuji z neho jednu 
> kompletni klavesu,tj nejen hmatnik ale i to voditko, pismeno Z. Dale modul
> zdroje a
> procesor 0080. Jeden vrak MZ 800 mam, tak bych si rad udelal ze dvou alespon
> jeden funkcni :-)
> Dekuji moc za pripadne nabidky.

Klavesy se shaneji spatne. Nekdo si dokonce obcas na Aukru dovoli nabizet Sharpa bez 2 
klaves za 3000 Kc!!! Neuveritelne.
Me zase chybi klavesa "1" k MSX Sanyo PHC-28L. :(

Pepax

      
____________________________________________________________________________________
Looking for last minute shopping deals?  
Find them fast with Yahoo! Search.  
http://tools.search.yahoo.com/newsearch/category.php?category=shopping

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 27. ledna 2008 18:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: shanim MZ 800 vrak na soucastky

>Kdyz uz jste u toho tak mne napada jestli uz nekdo zkousel "zrychlit"
Sharpa? ;) Strcit do nej 10MHz procesor a premostit delicku tak, aby
delila jen dvema ... Melo by to samozrejme fatalni dopad na vsechny casove
kriticke rutiny (CMT, pripadne nejake operace s grafikou), ale jinak by to
asi nemelo nicemu vadit, ne?

Z pokusů u ZX Spectra a MSX:

Na ZX Spectru se rozhodí grafika (ULA bere signál z hodin).

MSX - počítač běží dvakrát rychleji, hudba hraje falešně vysoko (do AY jde dvojnásobná 
frekvence), ale zapojení lze provést tak, že obraz drží bez problémů. Pokud je hra 
synchronizovaná s přerušením 50 Hz, tak k jejímu zrychlení nedojde.
                                                   J.D.

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 27. ledna 2008 17:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: shanim MZ 800 vrak na soucastky

>
> nova 10MHz verze:
> http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=430-043&lk=&sk=&pict=&jaz 
> <http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=430-043&lk=&sk=&pict=&jaz>=

Kdyz uz jste u toho tak mne napada jestli uz nekdo zkousel "zrychlit" 
Sharpa? ;) Strcit do nej 10MHz procesor a premostit delicku tak, aby 
delila jen dvema ... Melo by to samozrejme fatalni dopad na vsechny 
casove kriticke rutiny (CMT, pripadne nejake operace s grafikou), ale 
jinak by to asi nemelo nicemu vadit, ne?

---
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 27. ledna 2008 11:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: shanim MZ 800 vrak na soucastky

----- Original Message -----
From: "petr varadi" <sharpemu@pandora.czok1cdu@seznam.cz>
To: "Konference Po?íta? SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Sunday, January 27, 2008 10:39 AM
Subject: Re: shanim MZ 800 vrak na soucastky

>
> Ano, dekuji, on tam neni primo Z80, ikdyz je to to same, ale nejaky (nejake 
pismeno)0080.
> Tak jsem to napsal pro jistotu takto.
> ---
>
A jeste pro uplnost. Pokud koupis novej procesor, tedy CMOS verzi, nektere 
nedokumentovane instrukce
se pak chovaji odlisne. Nekde o tom mam doma info. Jedna se napriklad o instrukci OUT 
(C),0. Tako
instrukce u original NMOS CPU posila na port o adrese BC opravdu hodnotu 0, zatimco 
CMOS verze
provede OUT (C),255. Ale myslim, ze se neni ceho bat, jedna se o instrukce, ktere 
nejsou uvedeny v
instrukcni sade a navic se ani nepouzivaji. Take mam v SAM COUPE novou CMOS verzi a 
funguje
normalne.

VELESOFT

---
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Brázda Pavel

Od: petr varadi (sharpemu@pandora.cz) [ok1cdu@seznam.cz]
Odesláno: 27. ledna 2008 10:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: shanim MZ 800 vrak na soucastky

Přílohy:  shanim MZ 800 vrak na soucastky  (3,39 kB)

 shanim MZ 800 
vrak na soucast...

Ano, dekuji, on tam neni primo Z80, ikdyz je to to same, ale nejaky (nejake 
pismeno)0080.
Tak jsem to napsal pro jistotu takto.
---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 8. ledna 2008 14:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: IPLcom

Dobra prace Michale, klobouk dolu... Jedinou pihu na krase to ma, a tou je 
hucici PC postavene vedle tichounkeho Sharpa :-) Proto je stale mou 
prioritou udelat do Sharpa desku s procesorem (treba nejaka ATMega), nejakou 
spozdovaci logikou v malem XILINXu a slotem na SD kartu. Z SD karty (ATMega 
by pro Sharpa emulovala existenci ROM karty / zalohovaneho RD) by se pak 
nabootovalo primo do podobneho "spoustece" jako mas Ty a bylo by mozne 
spoustet soubory primo z karty. Ale zatim je to jen vize kterou mam v hlave, 
s casem je to horsi...

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <ordoz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, January 08, 2008 2:33 PM
Subject: Re: IPLcom

>
> Zdrojove kody jsem uploadnul zde http://www.ordoz.com/sharp/mzcom_0.1/
>
>
> ---
> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> http://ZlataKoruna.idnes.cz/ 

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 8. ledna 2008 14:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: IPLcom

Zdrojove kody jsem uploadnul zde http://www.ordoz.com/sharp/mzcom_0.1/

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 7. ledna 2008 16:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: IPLcom

Dobry den,

pres svatky jsem napsal prvni funkcni betaverzi programu IPLcom, se kterym muzete na 
Sharpu prochazet adresarovou strukturu z PC  repozitare a spoustet libovolne MZF 
soubory pres seriovy port - prozatim stale jen z Linuxu.

Moc jsem se s tim neparal, takze zadna grafika ;) Program bezi v rezimu 640x200. Na 
prvnich 6 radcich je seznam adresaru, pak jeden radek mezera a nasleduje seznam 
souboru. Nazvy souboru jsou extrahovany z MZF hlavicek a prevedeny do ASCII, takze 
nektere znaky chybi :( 
Vyber polozky a listovani v seznamu se provadi kurzorovyma sipkama. Tabelatorem se 
prepina mezi soubory a adresari. Pres enter se bud leze do podadresaru, nebo se 
nahraje vybrany MZF. Po celou dobu prenosu tela souboru ma border cervenou barvu a po 
prenosu je opet cerny. Program se po spusteni presune na adresu #0000, takze vetsinou 
jej lze opetovne spustit pres ctrl+reset. Posledni pozici v adresarove strukture si 
pamatuje program spusteny na PC, takze po restartu na Sharpu se ocitnete v adresari ve 
kterem jste byly predtim.

Tady je kraticka video ukazka http://www.ordoz.com/sharp/

Michal

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel 

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 3. června 2008 22:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: rychlonahravani

25.10.2009

mozno objavujem ameriku, ale napada ma taketo riesenie... 
 
fyzicky format: 
=============== 
inspiroval by som sa ciarovym kodom. je sice patentovany, ale pokial pojde len 
o inspiraciu, nemuselo by to vadit :-) 
sucasny MZ format je neefektivy, hlada sa nabezna hrana a v stanovenom case sa 
meria ci je HI alebo LO. potom este logika okolo, start bit, paritny bit... ak 
pojdeme cestou detekcie hran (co barcode, ale napr. aj harddisky robia), 
usetrilo by sa vela. ak za zakladnu sirku povazujeme 1 sampel (realne bude 
musiet byt niekolkonasobok sampla), tak kodovanie jedneho bajtu teraz: 
HHLL start bit 
8x: HHLL bit 1 alebo HL bit 0 
HL/HHLL parita 
(uz si nepamatam presne, ci tam bol stop bit) 
dokopy asi 4x4 + 9x3 = 55 samplov (59 so stop bitom) 
 
pri hranovej detekcii: 
8 x HH/LL pre 1 alebo H/L pre 0 
 
dokopy 8x1,5 = 12. to je len 24% (realne 17% pri 0x00 a 25% pre 0xFF) z dlzky 
prenosu u originalneho formatu. takze tych 60s (rychlostou 4x) na basic by 
bolo ~15s! (teoreticky, plus pár sekund hlavička a loader) 
 
pozn.: to "3" a "1,5" je štatistický priemer ak pomer jednotiek a nul je 50:50 
 
 
encoder (PC): 
============= 
tu by sa dalo tazit z kompresie - ak nechceme "turbocopy" pre MZ, ale pre PC, 
mozeme si dovolit proces kompresie s vyssim narokom na memory aj CPU. ten by 
potom mohol pripravit viacero verzii kompresie a pre fyzicky zaznam (vystup na 
zvukovku/MP3/WAV) by pouzil najmensi vysledok. ako kompresiu by sa dalo 
uvazovat o vselicom - len aby velkost dekodera (loadera) nebola vacsia ako 
ziskany rozdiel (casovo, nie objemom, nahrava sa pomalsie - aj ked ma napada 
ze by mohol ist najprv nekomprimovany loader a potom komprimovany obsah, 
pripadne by sa dekomprimovalo az po nahrati). 
zakladne rutiny by mohli vychadzat z huffmanovho stromu alebo RLE (efektivne 
pri vacsich blokoch rovnakych bitov za sebou) 
na zvazenie by mohlo byt aj zavedenie blokoveho prenosu - kazdy blok by mohol 
mat ine - najefektivnejsie - kodovanie. 
 
 
decoder (MZ loader): 
================= 
zakladom dekodera je schopnost spocitat cykly, ako dlho trvala doba medzi 
dvomi hranami a potom na zaklade tresholdu povedat, ci to bolo L alebo H. z 
coho vyplyva, ze rychlost (paradoxne) nesmie byt moc nizka, kvoli preteceniu 
registra :-) 
dekoder by mal byt dostatocne jednoduchy. cisto len s hranovou detekciou bez 
kompresie by sa myslim zmestil do radovo stoviek bytov (hacknutim zakladych 
rutin v ROM a presmerovanim len rutiny na citanie bajtu do tela loadera). 
s kompresiou to moze byt horsie, tam by som to videl aj na kilobajty (len 
tabulka huffmanovho stromu by zabrala 256), co pri teoreticky najvacsom 30-40k 
programe uz je prilis. 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:umze@szm.sk


 
 
tolko moja uvaha. 

 
---  

25.10.2009



Brázda Pavel 

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 29. května 2008 18:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rychlonahravani z PC

25.10.2009

len tak z hlavy: 
- malou zmenou pomeru dlzky hi/lo signalu sa da ziskat cca 25% zakladnej rychlosti bez nutnosti 
menit loader. 
- extremne rychlosti sa daju dosiahnut IMO len zasadnou zmenou formatu. ina logiku citania 
znamena, ze loader bude musiet byt uplne iny - mozno by sa dal vyskladat z rutin monitora, ale 
neverim ze by sa vosiel do hlavicky 
- prihovaram sa za nativne riesenie cez audio, dalsi hardware, akokolvek jednoduchy obmedzi 
pocet nadsencov na jednotky kusov. 
- som ochotny prispiet softverovo, kdesi mam este rozprplany svoj plugin pre prehravanie MZF 
fajlov cez WinAmp, tak snad by som cosi oprasil... 
 
Feri 
 
"Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz> wrote on 29.05.2008 
12:43:23: 
 
>  
> Pred casem tu probehl zajimavy napad se serio/paralelnim rozhranim  
> umoznujicim prenos programu z PC do Sharpa tusim rychlosti 56 KBd, ovsem  
> bylo za tim ucelem treba vyrobit jednoduchy HW a obsluzny SW byl tusim jen  
> pro Linux. 
> Spectriste to dotahli pomerne daleko a jsou schopni i pres normalni mgf.  
> vstup do pocitace ladovat data celkem neuveritelnou rychlosti - viz.  
> http://www.youtube.com/watch?v=-BAHjRsnNWA (neni to fake, doma jsem to s  
> Manic Minerem uspesne odzkousel take) 
> Coz to treba vyzkouset na Sharpovi? :-) 
>  
> Z. 
>  

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 4. června 2008 14:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund
Přílohy: 1z016_max_w_loader.zip

25.10.2009

Tak jeste jedenkrat pro testery - v priloze je Basic nahrany 7/1 vcetne zavadece 1/1 ktery by mel fungovat 
na skutecnem Sharpovi kdyz ho pripojita na vystup zvukove karty PC. Kdyby to nahodou neslo, zkuste 
DIP prepinacem obratit polaritu signalu z ext. magnetofonu. Budu se tesit na vysledky, ja sam aktualne 
doma Sharpa nemam tak nemohu vyzkouset 
  
Zdenek 
  

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, June 04, 2008 9:06 AM 
Subject: Basic MZ-1Z016 za 39 sekund 
 
Tak se mi za pouziti predchozi teorie jeste o neco podarilo optimalizovat casovani signalu tak, aby sel 
az na hranu rychlosti rutin ROM monitoru - vic uz to skutecne nepujde: 
  
Samply pro obe log. urovne jsou poskladane nasledovne: 
  
log. 0 = 0 0 0 1 
log. 1 = 0 0 0 1 1 
  
prvni tri bity vlastne vyplnuji cas pri cekani na nabeznou hranu s testovanim na BREAK a nasledujici 1 
nebo 2 jednicky teprve rozlisuji uroven. 
Nahrani 41978 Bytoveho Basicu tedy trva jen 39 sekund coz je vice jak 7x rychleji nez originalni 
rychlost.  
  
V priloze posilam i zrychleny BASIC, prozatim je ale i se zrychlenou hlavickou. Kdo by ho chtel zkusit 
nahrat, je treba v ROMce modifikovat byte na adrese 0xA4B na hodnotu 01 - na skutecnem Sharpovi 
by to melo jit zkopirovanim ROMky do RAM ve ktere se byte upravi a spusti se nahravaci rutina z RAM. 
Druhou moznosti je si vypalit EPROMku - nechtelo by se nekomu zkusit? :-) V emulatoru na PC se da 
samozrejmne ROMka modifikovat lehce.... 
  
Z. 
  
  
  

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, June 04, 2008 8:31 AM 
Subject: Re: rychlonahravani 
 
Ahoj, 
  
jenom na upresneni.... data se nahravaji v podobe Start bit (long)+8 bitu data - tedy celkem 9 bitu je 
treba k preneseni 1 bajtu programu. Paritni bity zadne nejsou, jen na konci bloku se nachazi tusim 
dva bajty kontrolniho souctu ktery obsahuje pocitadlo prenesenych jednicek. 
Po pravde mne stale laka upravit standartni rutiny monitoru (kod pro upravu by se vesel do hlavicky 
MZF) a zachovat tim alespon nejakou kompatibilitu. Jinak cteni za pomoci ROM rutiny probiha asi 
nasledovne: 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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- cekani na nabeh jednicky 
- cekaci smycka s pevne nastavenou dobou (pro 1200 Bd je to tusim 23 uS) - je to konstanta na adrese 
0x0A4B, modifikovala ho Turbo copy pri pouziti Loaderu. 
- na konci cekaci smycky se precte vystup z magnetofonu, ktery by mel byt roven ctenemu bitu 
  
z tohoto plyne ze nulova hrana signalu se muze bez problemu zkratit na minimum. Pokusy jsem dospel ke 
3 samplum pri 44 KHz, pri kratsi dobe uz dochazelo k prebehum pri cekani na nabeznou hranu signalu. V 
tomto pripade uz je ale treba dbat na spravnou polaritu signalu - pokud se obrati, nenahrajete do Sharpa 
ani bajt... 
  
Z. 

----- Original Message -----  
From: Feri (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Tuesday, June 03, 2008 11:47 PM 
Subject: Re: rychlonahravani 
 
mozno objavujem ameriku, ale napada ma taketo riesenie... 
 
fyzicky format: 
=============== 
inspiroval by som sa ciarovym kodom. je sice patentovany, ale pokial pojde 
len o inspiraciu, nemuselo by to vadit :-) 
sucasny MZ format je neefektivy, hlada sa nabezna hrana a v stanovenom case 
sa meria ci je HI alebo LO. potom este logika okolo, start bit, paritny 
bit... ak pojdeme cestou detekcie hran (co barcode, ale napr. aj harddisky 
robia), usetrilo by sa vela. ak za zakladnu sirku povazujeme 1 sampel (realne 
bude musiet byt niekolkonasobok sampla), tak kodovanie jedneho bajtu teraz: 
HHLL start bit 
8x: HHLL bit 1 alebo HL bit 0 
HL/HHLL parita 
(uz si nepamatam presne, ci tam bol stop bit) 
dokopy asi 4x4 + 9x3 = 55 samplov (59 so stop bitom) 
 
pri hranovej detekcii: 
8 x HH/LL pre 1 alebo H/L pre 0 
 
dokopy 8x1,5 = 12. to je len 24% (realne 17% pri 0x00 a 25% pre 0xFF) z dlzky 
prenosu u originalneho formatu. takze tych 60s (rychlostou 4x) na basic by 
bolo ~15s! (teoreticky, plus pár sekund hlavička a loader) 
 
pozn.: to "3" a "1,5" je štatistický priemer ak pomer jednotiek a nul je 
50:50 
 
 
encoder (PC): 
============= 
tu by sa dalo tazit z kompresie - ak nechceme "turbocopy" pre MZ, ale pre PC, 
mozeme si dovolit proces kompresie s vyssim narokom na memory aj CPU. ten by 
potom mohol pripravit viacero verzii kompresie a pre fyzicky zaznam (vystup 
na zvukovku/MP3/WAV) by pouzil najmensi vysledok. ako kompresiu by sa dalo 
uvazovat o vselicom - len aby velkost dekodera (loadera) nebola vacsia ako 
ziskany rozdiel (casovo, nie objemom, nahrava sa pomalsie - aj ked ma napada 
ze by mohol ist najprv nekomprimovany loader a potom komprimovany obsah, 
pripadne by sa dekomprimovalo az po nahrati). 
zakladne rutiny by mohli vychadzat z huffmanovho stromu alebo RLE (efektivne 
pri vacsich blokoch rovnakych bitov za sebou) 
na zvazenie by mohlo byt aj zavedenie blokoveho prenosu - kazdy blok by mohol 
mat ine - najefektivnejsie - kodovanie. 
 

25.10.2009
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decoder (MZ loader): 
================= 
zakladom dekodera je schopnost spocitat cykly, ako dlho trvala doba medzi 
dvomi hranami a potom na zaklade tresholdu povedat, ci to bolo L alebo H. z 
coho vyplyva, ze rychlost (paradoxne) nesmie byt moc nizka, kvoli preteceniu 
registra :-) 
dekoder by mal byt dostatocne jednoduchy. cisto len s hranovou detekciou bez 
kompresie by sa myslim zmestil do radovo stoviek bytov (hacknutim zakladych 
rutin v ROM a presmerovanim len rutiny na citanie bajtu do tela loadera). 
s kompresiou to moze byt horsie, tam by som to videl aj na kilobajty (len 
tabulka huffmanovho stromu by zabrala 256), co pri teoreticky najvacsom 30-
40k programe uz je prilis. 
 
 
tolko moja uvaha. 

 
---  

 
---  

 
---  

 
---  

25.10.2009



Brázda Pavel 

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 27. ledna 2008 9:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: shanim MZ 800 vrak na soucastky

25.10.2009

Procesor 0080 ?? Neni tam spis Z80 CPU ? Original Zilog Z80 CPU 4MHz mam nejake doma, jinak se da 
koupit z vyprodeju, pripadne pouzit nove Z80 CPU 10MHz verze, kterou koupis v GM Electronic za 118 
Kc. 
  
nova 6MHz verze: 
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=430-026&lk=&sk=&pict=&jaz= 
  
nova 10MHz verze: 
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=430-043&lk=&sk=&pict=&jaz= 
  
levneji uz vyjde ta 10MHz verze. V MH800 pojede podtaktovana, ale to je jen dobre, nebude vubec hrat. 
  
VELESOFT 

----- Original Message -----  
From: petr varadi  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Saturday, January 26, 2008 11:37 PM 
Subject: shanim MZ 800 vrak na soucastky 
 
Prosim, nema nekdo doma vrak tohoto pocitace, potrebuji z neho jednu  

kompletni klavesu,tj nejen hmatnik ale i to voditko, pismeno  Z. Dale modul zdroje a 

procesor 0080. Jeden vrak MZ 800 mam, tak bych si rad udelal ze dvou alespon jeden 
funkcni :-) 

Dekuji moc za pripadne nabidky. 

 
---  

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:velesoft@seznam.cz
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=430
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=430


Brázda Pavel 

Od: petr varadi (sharpemu@pandora.cz) [ok1cdu@seznam.cz]
Odesláno: 26. ledna 2008 23:38
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: shanim MZ 800 vrak na soucastky

25.10.2009

Prosim, nema nekdo doma vrak tohoto pocitace, potrebuji z neho jednu  

kompletni klavesu,tj nejen hmatnik ale i to voditko, pismeno  Z. Dale modul zdroje a 

procesor 0080. Jeden vrak MZ 800 mam, tak bych si rad udelal ze dvou alespon jeden funkcni :-) 

Dekuji moc za pripadne nabidky. 

 
---  
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