
Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 23. prosince 2009 23:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Ještě malé vánoční doplnění

13.1.2010

 
Nerad ruším předvánoční rozjímání všech zúčastněných :-). 
 
Schéma jsem lehce pozměnil - symboly negace na DAL0..7 jsou 
jen kosmetickou změnou. Nově přibyvší jumper č. 2 jsem zařadil kvůli 
snadnému testování mechanik 3.5". Valná většina mechanik má pin 
34 s významem DC (Disk Change). Jumper zajistí, že mají všechny 
připojené mechaniky bez rozdílu status "always ready", což sice nemám 
rád (způsobí M$ modrou smrt, pokud po resetu nedáte do šachty 
médium), ale zase není potřeba 3.5ky hardwarově upravovat. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 17. prosince 2009 23:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: K tomu novému schematu s WD2791
Přílohy: DIP40_s_IC.jpg

13.1.2010

 
Těchto pár poznámek je určeno hlavně pro Lukáše "Rupico" a jiné, 
kteří by si chtěli vyrobit FDC podle mých posledních úprav ... 
 
- K1-"liché vývody" ---> přímý konektor tvořený "proužky" plošného spoje 
(strana součástek) 
- K2-"sudé vývody" ---> stejné jako výše (strana spojů) 
- při pohledu na Sharpa (a jeho sloty) zezadu je kontakt 1 vlevo nahoře, 
kontakt 2 vlevo dole 
- pin 1, 2 je napájení VCC +5V 
- pin 43, 44 je GND 0V 
- K3 - konektor MLW 90° pro kšandu mechaniky, využité piny jsou 
ve schematu, liché vývody jsou spojeny s GND 
- můj původně použitý kapacitní trimr má průměr 10mm a rozteč 
vývodů 3x 2.54mm 
- deska by měla být navrhována v palcovém modulu 2.54mm (ne metricky), 
vývody klasických integráčů mají rozteč právě 2.54mm, totéž přímý konektor 
- diody jsem zkoušel běžné spínací Tesly, doporučený typ na vývodu 
PUMP je 1N914, dnešní ekvivalenty - toť otázka, nejsou-li KA206, 
zkusil bych běžné 1N4148 (! ???) 
- PROM 74S287 byla tenkrát nejsnažším řešením (GALy atd. tu nebyly) 
Chová se takto: 
 
je-li IORQ=0 a adresa=D8 až DB hex., potom output 1=0 (LOW); 
jedná se o chip select ústředního obvodu 
 
je-li IORQ=0 a adresa=DC hex. a WR=0, potom output 2=0 (LOW); 
jedná se o clock pro registr signálu MOTOR ON\ a DS0-3\ 
 
je-li IORQ=0 a adresa=DD hex. a WR=0, potom output 3=0 (LOW); 
jedná se o clock pro registr výběru strany diskety SIDE SEL\ 
 
nenastane-li žádná z událostí viz výše všechny outputy=1 (HIGH) 
 
PROMy dodnes jsou, dají se vygůglit u řady českých firem, dokonce 
je nabízeli v diskusi uživatelů amatérských radiostanic. 
Možné verze jsou: 
Texas 74S287 (výstupy třístavové) 
Texas 74S387 (výstupy open collector) 
Signetics N82S129 (výstupy třístavové) 
Signetics N82S126 (výstupy open collector) 
Možnou náhradou je pgm. logika resp. soustava klasických dekodérů 
TTL (viz popis funkce). Tím se al! e osobně zabývat nebudu (pamětí 
mám spousty, ze starých PC obvody N82xxx, z torz  telefonních ústředen 
a jiných průmyslových desek obvody 74Sxxx). 
Jdou totiž snadno "doprogramovat" z nul do jedniček, nula je jen v několika 
paměťových místech (mám na mysli bitové nuly). Pro ten účel se chystám 



vyrobit čtečku 74S287. 
 
Před osazením 74LS243 doporučuju zkusit to bez něj (proklemovat 
krátkými vodiči otvory pro piny 3<->11, 4<->10, 5<->9, 6<->8). Kdyby 
to zlobilo, musel by se LS243 osadit a tím by se počet IC zvýšil na sedm 
(bohužel). Proto ho doporučuju umístit "dovnitř" WD2791 - na návrhu 
desky to bude vypadat, jako kdyby WDčko překrývalo LS243. Tím by se 
ušetřilo místo na desce. Předpoklad je samozřejmě patice DIL40 
pro WD2791 (viz foto). 
 
Pokud by byl FDC časem součástí desky s dalším HW, daly by se 
74LS74, 74LS14 a PROM zahrnout do vhodné programovatelné logiky 
a tím by se! realizace FDC v ideálním případě scvrkla na čtyři obvody 
(WD2791, 7406, pgm. obvod a 74LS14 - zakomponování části schematu 
s generátorem hodin do pgm. logiky posoudit nedovedu). 
 
Pokud jde o tu úpravu pro diskety 1.2/1.44MB - kdysi jsem to zvažoval. 
Nakonec jsem od toho osobně ustoupil (čímž nikomu nezakazuju vlastní 
návrh rozšířit i o toto). 
 
Důvody: 
 
-kvalita dnešních disket 1.44MB a mechanik stojí za starou belu 
-kýžená jednoduchost schematu by vzala za své (dva obvody navíc, 
pokud neuvažuju návrh s pgm. logikou) 
-nové revoluční projekty s HDD/CF a nově unicard - SD eliminují potřebu 
takového média (pro konzervativní uživatele klasických periferií stačí 
DD/QD diskety 360/720KB) 
 
Navíc jsem v projektu nalezl jeden sporný bod - přepínáním signálů 
ENMF\ a 5\ - 8 se sice přepne data rate na 500kbit/s a VCO na 500kHz, 
ale co PUMP kondenzátor? Ten má být u DD M2 a u HD M1, či je 
to jedno? Odpověď jsem nikde nenašel ..! . 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 15. prosince 2009 15:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: schéma FDD interface - Hořava

13.1.2010

 
Já mám v původním schematu kapacitní trimr 
s rozsahem 10-40pF. Kondenzátory jsou tam vlastně 
dva paralelní, jeden pevný (můj je prehistorický 
trubičkáč ze staré televize), druhý je ten trimtr, kterým 
se celková kapacita dostane na správnou hodnotu. 
Pokud máš trimr s nižším rozsahem, bude muset 
být vyšší kapacita toho druhého kondenzátoru. 
 
Pokusím se zjistit aktuální kapacitu C + C var., 
mám zrovna WDčko mimo patici. Testoval jsem 
dva kusy pro Michala Hučíka (už je má doma). 
 
Schéma s WD2791 už překresluju. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 17. prosince 2009 0:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Poslední schéma FDD ---> už s WD2791

13.1.2010

 
Pánové, 
 
tady je odkaz: 
http://mz-800.xf.cz/files/tech/fdd_2791.bmp 
 
Je to podle mého původního záměru - optimalizované na co nejmenší 
počet IC. Poznámky, náměty, možnosti drobných úprav atd. dodám 
později. Odpovědi na dřívější připomínky též. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 14. prosince 2009 13:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[4]: schéma FDD interface - Hořava

13.1.2010

Dobrý den, 
14. prosince 2009, 11:33:02, napsal jste: 
 
2797 sw mimo SInclair comunite pouzivaly i u Sordu M5. 
 
Marcel Vasak 
 
 

 
 
 
 
--  
S pozdravem, 
 falcen99 
 falcen99@seznam.cz 

 
---  

>  
WD2797 není nativní čip pro FDD Sharpa, příkazy se musí filtrovat 
EPROMkou a čtení musí procházet přes invertor datové sběrnice. 
Nedávno jsem k tomu měl podrobný příspěvek. Chystám se zeditovat 
schéma pro WD2793 (úprava ---> zjednodušení pro WD2791, mám jich 
doma sto). Takové provedení řadiče je mnohem jednodušší. Přebývající 
WD2797čky bych nabídnul Sinclair komunitě, kde se užívaly nativně 
(u Didaktiků). 
 
Pokud jde o ty patice - celkem souhlas. Ty "precizní" jsem doporučoval 
z toho důvodu, že v tomto konkrétním případě nepředpokládám 
časté vyndavání čipu (ideálně jednou a dost). 
 
Petr de Zviqov 
 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 14. prosince 2009 11:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: schéma FDD interface - Hořava

13.1.2010

 
WD2797 není nativní čip pro FDD Sharpa, příkazy se musí filtrovat 
EPROMkou a čtení musí procházet přes invertor datové sběrnice. 
Nedávno jsem k tomu měl podrobný příspěvek. Chystám se zeditovat 
schéma pro WD2793 (úprava ---> zjednodušení pro WD2791, mám jich 
doma sto). Takové provedení řadiče je mnohem jednodušší. Přebývající 
WD2797čky bych nabídnul Sinclair komunitě, kde se užívaly nativně 
(u Didaktiků). 
 
Pokud jde o ty patice - celkem souhlas. Ty "precizní" jsem doporučoval 
z toho důvodu, že v tomto konkrétním případě nepředpokládám 
časté vyndavání čipu (ideálně jednou a dost). 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 13. prosince 2009 21:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: schéma FDD interface - Hořava

13.1.2010

 
Moc to Lukáši nepřeháněj, toto schéma je pro 2797čku, jsou tam 
integráče navíc. V mém zapojení optimalizovaném pro WD2791 jich 
bude půlka. 
Když jsi tak zdatný kreslič, budeš mít vyhotovené schéma z mého 
skenovaného a zkorigovaného cáru razdva. 
 
Raději sháněj součástky dle mého doporučení (ze soboty). Zapomněl 
jsem tam zdůraznit, že WD2791 a dekodér PROM 74S287 by měly 
být v paticích. Dle názvosloví GME je to patice DIL40 prezicní, 
patice DIL16 precizní. Obyčejné patice jsou "boční páskové prožinky" 
(neumím to líp popsat) a precizní patice mají kruhové otvory. Do nich 
se vkládá integráč podstatně hůř, ale drží (neočekává se častá výměna 
obvodu)!!! 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 12. prosince 2009 12:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: FDD interface s WD 2791

13.1.2010

 
Lukáši, 
 
nespěchej. Ještě nemám čas na úpravu schematu. Máš cca 14 dní 
na sehnání součástek. 
 
Pokud to budeme stavět z klasiky (SMD v tomto případě nemá smysl, 
deska může být velká a součástek je pár), uvažuj o těchto: 
 
1x 74LS14 
1x 74LS74 
1x 74LS137 
1x 74S287 
1x 7406 
1x WD2791 
 
To je pro jednu desku. Protože si nejsem jist funkčností řadiče bez 
obvodu 74xx541 (8x neinvertující budič, "Schmitt trigger"), doporučuju 
mít v zásobě ještě 74LS243 (kratší varianta). Aby nezabral místo na desce, 
může se umístit "dovnitř" patice pro WD2791 (tak se to dělávalo u desek 
pro PC - pod BIOSem býval schován integráč). Před definitivním 
zapájením je ideální zkusit to bez něj (propojit RAW RD, WRPT, IP, TR00 
tak, aby procházely přímo z mechaniky do WD). Kdyby to zlobilo, 
osadí se 74LS243. 
 
Další bižuterie: 
1x trimr 10K 
1x trimr 47K (oba mám stojaté kvůli místu, ale je to jedno) 
1x kapacitní trimr 10..4! 0pF (teď nevím z hlavy rozteč vývodů na mé desce) 
1x kondenzátor 12 resp. 15p (pro paralelní spojení s trimrem) 
2x odpor 1K2 
1x odpor 1K 
1x dioda KA206 (nějaká dnešní náhrada) 
1x kondenzátor 100 (120p) 
5x odpor 220R 
5x odpor 330R (dnes spíš rezistor packy SIP v obou případech) 
1x krystal 2MHz 
1x jumper s kolíčky (pro signál TEST) 
1x konektor MLW34A, resp. PSL34W (90° obé) 
 
-kondenzátor C5=M2 mám ze dvou svitků M1 
-RC článek RESETu mi zlobil (to jsem už psal), zůstal z něj jen R9=1K8 
(místo pro součástky tak jak jsou ve schematu, se může rezervovat) 
-klasické blokovací kondenzátory mezi UCC a GND téměř nemám 
(a šlape to), osazeny jsou jen dva, poblíž PROM a patice s WD 
-PROM se dnes dá nahradit pgm. logikou, of course (ale neměl jsem 
čas se tím zabývat, náhrada z TTL dekodérů vychází složitější do počtu 
IC, navíc toto řešení 100%ně šlape) 



 
O náhradě 74LSxxx CMOS verzemi 74HCTxxx se vedou diskus! e 
(neumím posoudit, muselo by se experimentovat). Cenově to bude 
podobné, ty 3 (4) požadované obvody jsou běžně k sehnání. 
WDčko je jasné, 74S287 je Schottky, 7406ka variantu CMOS nemá 
(6x invertor open collector, do 30V) 
Kromě 74LS137 mám všeho tuny. 
 
Jako prvotní úkol to snad stačí... 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 11. prosince 2009 19:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: FDD interface

13.1.2010

 
Zdeňku, 
 
správná připomínka. Tento postup znám, sám jsem jej použil u  všech 
mnou stavěných řadičů. Ale vzhledem k mé známé "žydkoidní preciznosti" 
prohlašuju - měřák je měřák! A Rupico k němu má učitě přístup 
(je servisák GSM potvor). Já ty své výtvory po oživení stejně revidoval 
dodatečně (myslím, že čítačem v jedné písecké firmě) ... 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 11. prosince 2009 7:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Re: FDD interface

13.1.2010

Pokud dobře pamatuji, v nouzi se tohle nastavení dalo zvládnout i zcela bez přístrojů, pouze se šroubovákem v ruce. 
Trefit se s polohou trimrů tak, aby řadič natahnul z diskety CP/M bylo většinou otázkou prvního či druhého pokusu. 
Pak stačilo jen zadat mechanice periodické čtení z diskety (např. verifikaci) a s trimrem otáčet do obou krajních 
poloh. V momentu kdy mechanika začala zlobit se na trimru udělá ryska. Konečné nastavení trimru se pak provedlo 
na polovinu dráhy mezi levou a pravou ryskou. Celkem prosté, nezaznamenal jsem žádný problém 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Thursday, December 10, 2009 8:07 PM 
Subject: Re: Re: Re: Re: FDD interface 
 
 
Lukáši, 
 
až budu mít jenom trochu volného času, tak to překreslím ... 
Mám teď nabitý program, takže nejdřív po 24.12! Ještě poznámku 
na okraj - osazená deska nepojede hned! Má tři nastavovací prvky 
(2x trimr odporový, 1x trimr kapacitní). Metodou pokus-omyl to není 
ono, ideální je mít osciloskop nebo frekvenční čítač. Vše je popsané 
v dokumentaci k řadě WD279x. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 10. prosince 2009 20:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Ještě dodatek ...

13.1.2010

 
Lukáši, 
 
musíš číst příspěvky pozorněji. To vystavené schéma je v řadiči, který 
testnul v provozu nové WD2791 a funguje na 100%!!! 
 
Pro účely testů jsem jen vyndal MHB8287 a SAB2793. Následně jsem 
vložil MHB8286 a WDčka střídal "do bezvědomí". 
 
 
Jde akorát o to, že je mezi řadičem a kšandou na mechaniku dnes 
nedostatkový konektor FRB30 (a po letech vidím, že i nepraktický 
a zranitelný). Proto ty poznámky. Navíc je v nich popis zjednodušení 
schematu na šest brouků, což ulehčí výrobu i osazování. 
 
Inovované schéma bude. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Radek Suk (sharpemu@pandora.cz) [suk@softex.cz]
Odesláno: 10. prosince 2009 0:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Problem s 3,5" mechanikou

13.1.2010

Ahoj Petre 
  
Do Prahy jezdim docela casto. Domluvim se s Pavlem. Stejne ho chci nekdy navstivit a realne ho videt a 
pohovorit. Idelani je poslat na tvoje konto penize a nekdy prilezitostne si to vyzvednout u Pavla. Bohuzel 
neznam nikoho kdo by na mostecku neco na Sharpa jeste delal. Jedine je ze se stale schazime jednou za 
14 dni na pivku ale o Sharpovi jiz jen hovorime a jednou za cas ho prineseme a zavzpominame na casy 
kdy se neco delalo. Jinak bych vzal tech WD2791 tak tri nebo ctyri kousky. 
  
Radek 
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, December 09, 2009 11:44 PM 
Subject: Re: Re: Problem s 3,5" mechanikou 
 
 
Ve schematu je chybka - TG43 vedený na vývod 4 mechaniky je nesmysl 
(tam je zřídka používaný signál Head Load). Pokud je to myšleno jako 
přepínač DD/HD (v součinnosti s podivně umístěným 74xx123 na čtecím 
signálu Raw Read), pak to má být vývod 2. 
Jinak to předělání na WD2791 je docela snadné, pin SSO je volný 
a malinko jsem se překouk', jelikož na fotce je ruská 8287 v patici, 
pájet ven netřeba, 8287ku stačí jen vyndat a patici "vypropojkovat". 
 
Apropos Radku, míváš služebky do Prahy??? Zadal jsem pražským 
zájemcům o WD2791 úkol, aby se dohodli, kdo a kdy si přijede 
(a bude přepravcem i svědkem funkčnosti). Předběžně je to Pavel 
Železo. Dohodněte se mezi sebou. Jinak při sólo zásilkách mi vychází 
přeprava cca 55 (70) Kč, dle počtu obvodů (1, max. 3) ... 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 10. prosince 2009 20:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Re: FDD interface

13.1.2010

 
Lukáši, 
 
až budu mít jenom trochu volného času, tak to překreslím ... 
Mám teď nabitý program, takže nejdřív po 24.12! Ještě poznámku 
na okraj - osazená deska nepojede hned! Má tři nastavovací prvky 
(2x trimr odporový, 1x trimr kapacitní). Metodou pokus-omyl to není 
ono, ideální je mít osciloskop nebo frekvenční čítač. Vše je popsané 
v dokumentaci k řadě WD279x. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 23:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Problem s 3,5" mechanikou

13.1.2010

 
Ve schematu je chybka - TG43 vedený na vývod 4 mechaniky je nesmysl 
(tam je zřídka používaný signál Head Load). Pokud je to myšleno jako 
přepínač DD/HD (v součinnosti s podivně umístěným 74xx123 na čtecím 
signálu Raw Read), pak to má být vývod 2. 
Jinak to předělání na WD2791 je docela snadné, pin SSO je volný 
a malinko jsem se překouk', jelikož na fotce je ruská 8287 v patici, 
pájet ven netřeba, 8287ku stačí jen vyndat a patici "vypropojkovat". 
 
Apropos Radku, míváš služebky do Prahy??? Zadal jsem pražským 
zájemcům o WD2791 úkol, aby se dohodli, kdo a kdy si přijede 
(a bude přepravcem i svědkem funkčnosti). Předběžně je to Pavel 
Železo. Dohodněte se mezi sebou. Jinak při sólo zásilkách mi vychází 
přeprava cca 55 (70) Kč, dle počtu obvodů (1, max. 3) ... 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 23:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: FDD interface

13.1.2010

 
Davide, 
 
já už si s Lukášem dopisoval mailem (dotazoval se mě na možnost dodání 
nových WD2791). 
 
Takže ještě jednou - ilustrační schéma je zde: 
 
http://mz-800.xf.cz/files/tech/MZ-FDD.bmp 
 
 
Úpravy pro nasazení WD2791 navrhuju tyto: 
 
-vypustit U2 8287 a C2 v obvodu generátoru hodin (mě to chodilo 
i bez condenzátoru), invertor netřeba 
 
-vypustit D1 (správně má být KA206), R9, C3 - tento RC článek 
měl zajistit požadovanou délku RESETu řadiče, ale nechodilo mi to 
(možná ještě poladím) 
 
-U4 74xx541 by se mohl vypustit (nemám vyzkoušeno) 
 
-při krystalu 2MHz odpadá dělič frekvence U5A 74xx74 (použije se 
jako registr signálu MOTOR ON) 
 
-následně lze sloučit U7 a U8 do jediného obvodu 74xx137 (registr 
Drive Select 0..3), měl by to být správně open collector, ale mělo 
by to chodit 
 
-číslování vývod! ů pro připojení mechaniky odpovídá tenkrát rozšířenému 
FRB30 (posunuté o dva piny, popletené selekční vývody) 
 
Pro současný konektor MLW34 90° (PSL34W) je osazení konektoru 
pro kšandu takovéto: 
 
[1,3, ...33 - liché] GND 
[2] - bez významu (u 5.25"ky 1.2MB přepínač hustoty záznamu 
a rychlosti motoru reduced write current/normal, 300/360 ot./min.) 
[4] - bez významu (u TEAC FD-55BR 360KB s elektromagnetem 
má význam Head Load) 
[6] - Drive Select 3 
[8] - Index 
[10] - Drive Select 0 
[12] - Drive Select 1 
[14] - Drive Select 2 
[16] - Motor ON 
[18] - Direction 
[20] - Step 



[22] - Write Data 
[24] - Write Gate 
[26] - Track 0  
[28] - Write Protect 
[30] - Raw Read 
[32] - Side Select 
[34] - Ready 
 
Momentálně nemám čas to znova kreslit ani navrhovat sólo FDD desku, 
takže musí pomoci Lukášovi někdo z jeho okolí. 
Časem bude můj původní řadič na prodej, ale teď je to zkoušečka 
WD2791 --->! ; nelze prodat. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 21:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Problem s 3,5" mechanikou

13.1.2010

 
Je tam WD2797 ("verze" Siemens), ten má odlišné příkazy tam, kde se 
vyskytuje bit určující stav výstupního pinu SSO (side select output). Tento 
se u nativního WD2791 nepoužívá, deska řadiče má pro výběr strany 
diskety samostatný registr (I/O adresa DD hex.). U WD2791/93 je na místě 
SSO pin se jménem ENMF (enable mini-floppy) s tímto významem: 
"A logic LOW on this input enables an internal /2 of the Master Clock. 
This allows both 5.25" and 8" drive operation with a single 2MHz clock. 
For a 1MHz clock on pin 24, this line must be left open or tied to 
a Logic 1." 
Epromka se chová jako prostý invertor dat při všech zápisech na 
porty D9..DB hex. Při zápisu na port D8 hex. je to stejné, akorát některé 
příkazy (data) kromě inverze mají určité bity odlišné. To aby řadič 
správně interpretoval příkazy původně určené pro WD2791/93. 
Při čtení se epromka pochopitelně neužívá, na desce je obvod 
KR580VA87 (takto jej správně vygooglít! e latinkou), což je obousměrný 
invertor datové sběrnice MHB8287 (obdoba 74xx245, piny má jinak). 
V tomto zapojení se jeho obousměrnost nevyužije. Já ho mám v mé desce 
s WD2793 (to je ta, co prošla testy 100ks WD2791). 
 
Ten SAB2797 se dá i celkem snadno udat ke Spectristům - mám dojem, 
že disketový Didaktik jej měl nativně. 
 
Překopat na můj nový WD2791 by to šlo takto: 
-eprom vyndat 
-KR580VA87 vypájet 
-příslušné datové piny proklemovat (na místě KR580VA87, samozřejmě) 
a D0-D7 pak vede přímo na DAL0-DAL7 WDčka 
-vývod SSO (ENMF) se odizoluje v případě, že je frekvence krystalu 
4MHz (následně 2x dělená přes 74xx74), jinak se spojí s GND 

Bál bych se o spolehlivost ruských brouků a epromky zvláště. 
Moje verze desky s WD2793 jich má devět (teď vlastně osm, pokud 
je v patici WD2791) a dokázal bych to zredukovat na šest, ale zatím 
nemám čas to překreslovat nebo dokonce dělat nový návrh desky. 
 
Proto nově registrovanému kolegovi "Rupico" vzkazuji toto: 
"Lukáši, trpělivost!". 
 
Výstupní konektor na mechaniku PSL34W má vodiče přístupné 
i při zasunutém kabelu ---> pro laborování s READY je ideální 
(a měření na řadiči za chodu obecně). 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 12:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Problem s 3,5" mechanikou

13.1.2010

Myslím že tenhle pokus bude zbytečný. IPL by nehlásil "FD loading error", nýbrž "Make ready FD", pokud by 
signál na pinu 34 haproval. 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, December 09, 2009 11:22 AM 
Subject: Re: Re: Re: Problem s 3,5" mechanikou 
 
 
Sharp má jediné napájecí napětí +5V.  
Není pravda, že 3.5" mechaniky nepoužívají +12V. Mám jednu, 
která bez něj nejede (pravda, je to starší kus). 
 
Zkus READY na mechanice (pin 34) sprostě přizemnit 
(= je READY pořád). Pokud to nepojede, viděl bych to na 
vadnou disketu. Jinak zbývá řešení křížovou metodou 
(jiná disketa x jiná mechanika 3.5" x jiný řadič). 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 11:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Problem s 3,5" mechanikou

13.1.2010

 
Sharp má jediné napájecí napětí +5V.  
Není pravda, že 3.5" mechaniky nepoužívají +12V. Mám jednu, 
která bez něj nejede (pravda, je to starší kus). 
 
Zkus READY na mechanice (pin 34) sprostě přizemnit 
(= je READY pořád). Pokud to nepojede, viděl bych to na 
vadnou disketu. Jinak zbývá řešení křížovou metodou 
(jiná disketa x jiná mechanika 3.5" x jiný řadič). 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 10:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Problem s 3,5" mechanikou

13.1.2010

POkud se mechanika při pokusu o načtení systému normálně selektuje (rozsvítí se na chvíli LEDka), pak bych 
nehledal chybu v řadiči. V první řadě bych šel po disketě jestli je pořád OK, posléze pak po mechanice jestli něčím 
neutrpěla.  
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Factor6 (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, December 09, 2009 10:21 AM 
Subject: Re: Re: Problem s 3,5" mechanikou 
 
Diky za odpovedi. Jsem si jisty, ze mam 5,25" mechaniku na 720kB, 
protoze diskety pro ni jsou tak naformatovane a funguji. 
 
S tim signalem RDY na 3,5", ono to je asi pravda, neco podobneho 
jsem resil u Amstradu CPC, ale proste mi nejde do hlavy, ze mechanika, 
ktera fungovala, najednou bez jakehokoliv zasahu nejde. 
 
Jeste jeden dotaz. Zdroj uvnitr Sharpa nema vyvedenych 12V? Jen 5V? 
 
F6 
 
 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz> 
Předmět: Re: Problem s 3,5" mechanikou 
Datum: 08.12.2009 22:40:40 
--------------------------------------------- 

 
Factore :-), 
 
s tím jsem bojoval před mými testy 100ks WD2791. Špička 34 na kšandě 
má jiný implicitní význam u 3.5" mechaniky, jiný u 5.25" mechaniky. 
Jinak se chápe u řadičů PC (I8272 a následovníci), jinak u WD279x. 
 
Význam u PC obvodů:  
Disk Change - hodnotou LOW hlásí mechanika absenci diskety v šachtě 
(resp. je nepřiklopená páčky u 5.25ky, je-li disketa zasunuta). Signál 
přechází do HIGH po prvním odkrokování hlavy (je-li disketa zasunuta/ 
páčka přiklopena). Takto to trvá do dalšího vysunutí média. 
 
Význam u WD279x: 
READY: hodnotou LOW hlásí disketa řadiči "připravenost". Ta nastává, 
je-li vybraná (aktivní Drive Select=LOW) a detekuje aspoň 2..3 index 
pulzy (dle konkrétní značky mechaniky). Což naznačuje třetí podmínku - 
běžící motor. Hodnota HIGH znamená logicky nepřipravenost mechaniky. 



 
Každá slušná mechanika 5.25" 1.2MB má jumper DCY/RDY (nebo 
obdobně značený) a dá se zní při přepnutí j! inéh! o správného jumperu 
(pro přechod na otáčky 300/min.) krásně udělat Lamačovská 720KB 
mechanika. Ve výsledku je to mechanika se správnou rychlostí motoru, 
funkčním READY a 2x80 stopami. 
360KB mechaniky fungují téměř vždy, signál READY je na špičce 34 
implicitní. Mám jen jedinou, která neseje - Fujitsu M2551. Na onom 
vývodu má trvale HIGH (viz úprava 3.5"). 
 
Mechaniky 3.5" nechodí bez úprav skoro nikdy. Nové typy mají na 34. 
vývodu Disk change. Načtou boot program a při prvním stepu to zamrzne. 
Mám dvě funkční (byly staršího data a šly překolíkovat na RDY): 
CHINON FZ-357 a Y-E DATA YD-701B 6031B. Chodí ihned po zapojení 
na kšandě, kde byla předtím 5.25ka. 
 
Řešení 
[1] Vytvořit obvod pro generování READY. Stačí MKO 74xx123, který 
při platném periodickém index pulzu vytvoří signál READY=LOW. 
Někde to mám doma ve zkušebním soklu a myslím, že platné součástky 
jsou R=22k a C=22uF (R x C x 0.45 = 0,2178sek.). 
[2] Odpojit vý! vod 34 mezi řadičem a mechanikou, na řadiči jej uvést 
trvale do LOW. Problém nastane, pokud při bootu nebude disketa 
v šachtě, zamrzne to (řadič si myslí, že je mechanika READY a snaží se 
z ní číst pořád dokola (totéž za chodu Basicu MZ-2Z046). 
Lamač CP/M se chová ve stylu DOSu na PC, při pokusu o čtení 
bez diskety naprázdno "seekuje" a po prodlevě ohlásí chybu. 
 
Ono to řešení WD279x + funkční READY vůbec není špatná věc!!! 
 
Chystám písemně kompletního referenčního průvodce "MZ floppy", 
s popisem různých mechanik 3.5" a 5.25", popisem zprovoznění 
PC čipu DP8473 atd. Ale nemám čas, balím brouky WD2791, 
studuju digi palubku z Tipa a chystám se na NC450 (MC600Q). 
Nemám peněz (a to bych chtěl pro 8. bitovou komunitu asi tak 20ks 
AL-250). 
 
JE TOHO PROSTĚ MOC. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
---  

 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Factor6 (sharpemu@pandora.cz) [f6@email.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 10:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Problem s 3,5" mechanikou

13.1.2010

Diky za odpovedi. Jsem si jisty, ze mam 5,25" mechaniku na 720kB, 
protoze diskety pro ni jsou tak naformatovane a funguji. 
 
S tim signalem RDY na 3,5", ono to je asi pravda, neco podobneho 
jsem resil u Amstradu CPC, ale proste mi nejde do hlavy, ze mechanika, 
ktera fungovala, najednou bez jakehokoliv zasahu nejde. 
 
Jeste jeden dotaz. Zdroj uvnitr Sharpa nema vyvedenych 12V? Jen 5V? 
 
F6 
 
 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz> 
Předmět: Re: Problem s 3,5" mechanikou 
Datum: 08.12.2009 22:40:40 
--------------------------------------------- 

 
Factore :-), 
 
s tím jsem bojoval před mými testy 100ks WD2791. Špička 34 na kšandě 
má jiný implicitní význam u 3.5" mechaniky, jiný u 5.25" mechaniky. 
Jinak se chápe u řadičů PC (I8272 a následovníci), jinak u WD279x. 
 
Význam u PC obvodů:  
Disk Change - hodnotou LOW hlásí mechanika absenci diskety v šachtě 
(resp. je nepřiklopená páčky u 5.25ky, je-li disketa zasunuta). Signál 
přechází do HIGH po prvním odkrokování hlavy (je-li disketa zasunuta/ 
páčka přiklopena). Takto to trvá do dalšího vysunutí média. 
 
Význam u WD279x: 
READY: hodnotou LOW hlásí disketa řadiči "připravenost". Ta nastává, 
je-li vybraná (aktivní Drive Select=LOW) a detekuje aspoň 2..3 index 
pulzy (dle konkrétní značky mechaniky). Což naznačuje třetí podmínku - 
běžící motor. Hodnota HIGH znamená logicky nepřipravenost mechaniky. 
 
Každá slušná mechanika 5.25" 1.2MB má jumper DCY/RDY (nebo 
obdobně značený) a dá se zní při přepnutí j! inéh! o správného jumperu 
(pro přechod na otáčky 300/min.) krásně udělat Lamačovská 720KB 
mechanika. Ve výsledku je to mechanika se správnou rychlostí motoru, 
funkčním READY a 2x80 stopami. 
360KB mechaniky fungují téměř vždy, signál READY je na špičce 34 
implicitní. Mám jen jedinou, která neseje - Fujitsu M2551. Na onom 
vývodu má trvale HIGH (viz úprava 3.5"). 
 
Mechaniky 3.5" nechodí bez úprav skoro nikdy. Nové typy mají na 34. 



vývodu Disk change. Načtou boot program a při prvním stepu to zamrzne. 
Mám dvě funkční (byly staršího data a šly překolíkovat na RDY): 
CHINON FZ-357 a Y-E DATA YD-701B 6031B. Chodí ihned po zapojení 
na kšandě, kde byla předtím 5.25ka. 
 
Řešení 
[1] Vytvořit obvod pro generování READY. Stačí MKO 74xx123, který 
při platném periodickém index pulzu vytvoří signál READY=LOW. 
Někde to mám doma ve zkušebním soklu a myslím, že platné součástky 
jsou R=22k a C=22uF (R x C x 0.45 = 0,2178sek.). 
[2] Odpojit vý! vod 34 mezi řadičem a mechanikou, na řadiči jej uvést 
trvale do LOW. Problém nastane, pokud při bootu nebude disketa 
v šachtě, zamrzne to (řadič si myslí, že je mechanika READY a snaží se 
z ní číst pořád dokola (totéž za chodu Basicu MZ-2Z046). 
Lamač CP/M se chová ve stylu DOSu na PC, při pokusu o čtení 
bez diskety naprázdno "seekuje" a po prodlevě ohlásí chybu. 
 
Ono to řešení WD279x + funkční READY vůbec není špatná věc!!! 
 
Chystám písemně kompletního referenčního průvodce "MZ floppy", 
s popisem různých mechanik 3.5" a 5.25", popisem zprovoznění 
PC čipu DP8473 atd. Ale nemám čas, balím brouky WD2791, 
studuju digi palubku z Tipa a chystám se na NC450 (MC600Q). 
Nemám peněz (a to bych chtěl pro 8. bitovou komunitu asi tak 20ks 
AL-250). 
 
JE TOHO PROSTĚ MOC. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 7:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Problem s 3,5" mechanikou

13.1.2010

Po pravdě neznám hlášku IPL, že není připojená mechanika. Znám pouze "FD Loading error" a "FD Not master" - 
pokud se objevuje hláška druhá, tak všechno funguje OK, jen disketa není systémová. 
To co tu řešil Petr mě nikdy nepotkalo a to jsem vystřídal po dobu provozování mého Sharpa desítky mechanik od 
5,25" 360K po 3,5" 1,44MB a několik řadičů. Předpokládám že všechny standartní řadiče už mají signál Ready 
vyřešený.... 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Tuesday, December 08, 2009 10:40 PM 
Subject: Re: Problem s 3,5" mechanikou 
 
 
Factore :-), 
 
s tím jsem bojoval před mými testy 100ks WD2791. Špička 34 na kšandě 
má jiný implicitní význam u 3.5" mechaniky, jiný u 5.25" mechaniky. 
Jinak se chápe u řadičů PC (I8272 a následovníci), jinak u WD279x. 
 
Význam u PC obvodů:  
Disk Change - hodnotou LOW hlásí mechanika absenci diskety v šachtě 
(resp. je nepřiklopená páčky u 5.25ky, je-li disketa zasunuta). Signál 
přechází do HIGH po prvním odkrokování hlavy (je-li disketa zasunuta/ 
páčka přiklopena). Takto to trvá do dalšího vysunutí média. 
 
Význam u WD279x: 
READY: hodnotou LOW hlásí disketa řadiči "připravenost". Ta nastává, 
je-li vybraná (aktivní Drive Select=LOW) a detekuje aspoň 2..3 index 
pulzy (dle konkrétní značky mechaniky). Což naznačuje třetí podmínku - 
běžící motor. Hodnota HIGH znamená logicky nepřipravenost mechaniky. 
 
Každá slušná mechanika 5.25" 1.2MB má jumper DCY/RDY (nebo 
obdobně značený) a dá se zní při přepnutí jinéh! o správného jumperu 
(pro přechod na otáčky 300/min.) krásně udělat Lamačovská 720KB 
mechanika. Ve výsledku je to mechanika se správnou rychlostí motoru, 
funkčním READY a 2x80 stopami. 
360KB mechaniky fungují téměř vždy, signál READY je na špičce 34 
implicitní. Mám jen jedinou, která neseje - Fujitsu M2551. Na onom 
vývodu má trvale HIGH (viz úprava 3.5"). 
 
Mechaniky 3.5" nechodí bez úprav skoro nikdy. Nové typy mají na 34. 
vývodu Disk change. Načtou boot program a při prvním stepu to zamrzne. 
Mám dvě funkční (byly staršího data a šly překolíkovat na RDY): 
CHINON FZ-357 a Y-E DATA YD-701B 6031B. Chodí ihned po zapojení 
na kšandě, kde byla předtím 5.25ka. 
 
Řešení 



[1] Vytvořit obvod pro generování READY. Stačí MKO 74xx123, který 
při platném periodickém index pulzu vytvoří signál READY=LOW. 
Někde to mám doma ve zkušebním soklu a myslím, že platné součástky 
jsou R=22k a C=22uF (R x C x 0.45 = 0,2178sek.). 
[2] Odpojit vý! vod 34 mezi řadičem a mechanikou, na řadiči jej uvést 
trvale do LOW. Problém nastane, pokud při bootu nebude disketa 
v šachtě, zamrzne to (řadič si myslí, že je mechanika READY a snaží se 
z ní číst pořád dokola (totéž za chodu Basicu MZ-2Z046). 
Lamač CP/M se chová ve stylu DOSu na PC, při pokusu o čtení 
bez diskety naprázdno "seekuje" a po prodlevě ohlásí chybu. 
 
Ono to řešení WD279x + funkční READY vůbec není špatná věc!!! 
 
Chystám písemně kompletního referenčního průvodce "MZ floppy", 
s popisem různých mechanik 3.5" a 5.25", popisem zprovoznění 
PC čipu DP8473 atd. Ale nemám čas, balím brouky WD2791, 
studuju digi palubku z Tipa a chystám se na NC450 (MC600Q). 
Nemám peněz (a to bych chtěl pro 8. bitovou komunitu asi tak 20ks 
AL-250). 
 
JE TOHO PROSTĚ MOC. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 8. prosince 2009 22:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Problem s 3,5" mechanikou

13.1.2010

 
Factore :-), 
 
s tím jsem bojoval před mými testy 100ks WD2791. Špička 34 na kšandě 
má jiný implicitní význam u 3.5" mechaniky, jiný u 5.25" mechaniky. 
Jinak se chápe u řadičů PC (I8272 a následovníci), jinak u WD279x. 
 
Význam u PC obvodů:  
Disk Change - hodnotou LOW hlásí mechanika absenci diskety v šachtě 
(resp. je nepřiklopená páčky u 5.25ky, je-li disketa zasunuta). Signál 
přechází do HIGH po prvním odkrokování hlavy (je-li disketa zasunuta/ 
páčka přiklopena). Takto to trvá do dalšího vysunutí média. 
 
Význam u WD279x: 
READY: hodnotou LOW hlásí disketa řadiči "připravenost". Ta nastává, 
je-li vybraná (aktivní Drive Select=LOW) a detekuje aspoň 2..3 index 
pulzy (dle konkrétní značky mechaniky). Což naznačuje třetí podmínku - 
běžící motor. Hodnota HIGH znamená logicky nepřipravenost mechaniky. 
 
Každá slušná mechanika 5.25" 1.2MB má jumper DCY/RDY (nebo 
obdobně značený) a dá se zní při přepnutí jinéh! o správného jumperu 
(pro přechod na otáčky 300/min.) krásně udělat Lamačovská 720KB 
mechanika. Ve výsledku je to mechanika se správnou rychlostí motoru, 
funkčním READY a 2x80 stopami. 
360KB mechaniky fungují téměř vždy, signál READY je na špičce 34 
implicitní. Mám jen jedinou, která neseje - Fujitsu M2551. Na onom 
vývodu má trvale HIGH (viz úprava 3.5"). 
 
Mechaniky 3.5" nechodí bez úprav skoro nikdy. Nové typy mají na 34. 
vývodu Disk change. Načtou boot program a při prvním stepu to zamrzne. 
Mám dvě funkční (byly staršího data a šly překolíkovat na RDY): 
CHINON FZ-357 a Y-E DATA YD-701B 6031B. Chodí ihned po zapojení 
na kšandě, kde byla předtím 5.25ka. 
 
Řešení 
[1] Vytvořit obvod pro generování READY. Stačí MKO 74xx123, který 
při platném periodickém index pulzu vytvoří signál READY=LOW. 
Někde to mám doma ve zkušebním soklu a myslím, že platné součástky 
jsou R=22k a C=22uF (R x C x 0.45 = 0,2178sek.). 
[2] Odpojit vý! vod 34 mezi řadičem a mechanikou, na řadiči jej uvést 
trvale do LOW. Problém nastane, pokud při bootu nebude disketa 
v šachtě, zamrzne to (řadič si myslí, že je mechanika READY a snaží se 
z ní číst pořád dokola (totéž za chodu Basicu MZ-2Z046). 
Lamač CP/M se chová ve stylu DOSu na PC, při pokusu o čtení 
bez diskety naprázdno "seekuje" a po prodlevě ohlásí chybu. 
 
Ono to řešení WD279x + funkční READY vůbec není špatná věc!!! 
 



Chystám písemně kompletního referenčního průvodce "MZ floppy", 
s popisem různých mechanik 3.5" a 5.25", popisem zprovoznění 
PC čipu DP8473 atd. Ale nemám čas, balím brouky WD2791, 
studuju digi palubku z Tipa a chystám se na NC450 (MC600Q). 
Nemám peněz (a to bych chtěl pro 8. bitovou komunitu asi tak 20ks 
AL-250). 
 
JE TOHO PROSTĚ MOC. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [martin.frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2009 18:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Re: Re: WD2791 - dotestováno; detaily a vše pods tatné ...
Přílohy: Mz800_fs.txt

13.1.2010

No nějaký popis, který jsem někde potkal mám. Přikládám. Nakolik je správný to nevím. Ještě jsem ho 
detailně nestudoval. 
No a není tam nic jako FAT, jen bitová maska který sektor je obsazený nebo volný. Soubory jsou spojitě 
uloženy. 
Snad to k něčemu bude. 
  
Pokud mi z toho uděláš DSK image než do toho hrábneš, zkusil bych to taky opravit. 
  
Martin Frohlich 
  

-----Original Message----- 
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [mailto:judeware@volny.cz]  
Sent: Friday, November 27, 2009 5:45 PM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Re: Re: Re: WD2791 - dotestováno; detaily a vše podstatné ... 
 
 
Takhle jsem to hoši nějak myslel ... Zkusím nastudovat strukturu Basikové 
"FATky" z jednoho image, který mám v emulátoru. V této referenční 
disketě mám jako služební, tyto programy: Trans, Diskedit, Format/Copy. 
Ten první jsem používal kdysi dávno pro zálohování dat do PC. Převedl jsem 
pomocí něho všechna data na klasickou kazetu. Pak jsem je načetl jako 
soubory do Lamač CP/M a nakonec pomocí tamnějšího REFM-DOS.COM 
dorazily soubory na disketu pro PC. Hrozná práce! 
 
Nějaký odborný popis struktury dat na basické disketě by přece jen nebyl? 
Nemusel bych pak spojovat sektory a vytvářet soubory ručně, stačilo 
by tu "FATku" vytvořit znova po lokalizaci dat. 
 
Zatím jsem vyzkoumal jen to, že Basic zřejmě nepoužívá zápis číslovaných 
alokačních "groups" (jako CP/M), ale udává informace podobně jako 
v hlavičce kazetových souborů + navíc info o tom, že: BTX "Auto run" 
je nahrán vocamcaď pocamcaď (od sektoru ... do sektoru), např.!  
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2009 18:02
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: RS232 na Sharpu - je to vubec k necemu?

13.1.2010

 
Ahoj, 
 
já bych viděl SIO jako klasickou periferii stejně jako FDD nebo ramdisk. 
Na přenos dat to asi nebude (PC <-> Sharp), leda na demonstraci, co 
všechno osmibitová komunita dovede. Ale jako univerzální rozhraní - proč 
by ne? Viz příspěvek neznámého jmenovce o možných aplikacích.  
Teď např. doma bojuju s mými oblíbenými digi palubkami a když jsem 
si chtěl "přetočit" stav tachometru u Tipa, známý PonyProg na PC 
si ani neškrtl!!! Je tam eeprom NMC9306N a má anomálii v přenosovém 
protokolu. Zabral až můj EEPROMER pro paralelní port Sharpa.  
Primitivní program jsem klofal v Basicu celý večer, protože odladěný 
a použitelný SW je zatím nedobytný na mé podělané (po testech 
WDček) disketě. 
 
Apropos, 
tím, že budete šířit informace o dostupných WD2791 mezi osmibitovou 
komunitou (Sharp na 100% a myslím, že i MSX, částečně ZX a české 
stroje), mi pomůžete od dluhů!!!! 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 22. prosince 2009 22:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: dodatky k novému HW, pár poznámek z praxe ...

13.1.2010

 
Tož pánové, 
 
pokud se skutečně vyskytlo tolik dotazů na privátní mail, sem s nimi!!! 
Bude-li vidět, že je zájem, jistě to každého povzbudí v chuti do práce .... 
 
- pokud máte kondenzátor na vývodu VCO s hodnotou, která není identická 
s hodnotou ve schematu (C trimr též), nevěšte hlavu - jde o dosažení vhodné celkové hodnoty C3 
+ C4; 
změřil jsem si tuto kapacitu při vytaženém WD (bez napájení, samozřejmě), 
dělalo to přibližně 33pF, což je čirou náhodou hodnota z řady E12 
a po pokusném nahrazení kombinace C3+C4 pevnou keramikou 33pF 
řadič ihned fungoval (!); 
pokud tedy např. Lukáš "Rupico" hodlá použít C trimr 3-10p, měl by mít 
podle mých odhadů druhý kondenzátor hodnotu 27pF, to zajistí vhodný 
rozsah kapacity; 
máte-li k dispozici běžnější trimr s rozsahem 10-40pF, musí být paralelní 
kondenzátor s kapacitou nižší, cca 10-15pF (to první řešení vychází 
dokonce výhodnější, protože se dá "ladit jemněji") 
- kondenzátor C5! =M2 (0.2uF) se dá získat jako dva paralelní 0.1uF, 
raději fóliový(é) nežli keramiku (dokumentace k WD279x připouští i běžnou 
hodnotu z řady 0.22uF), pokud chceme býti perfekcionisté, doporučuju 
na desce rezervovat místo a vrtání pro oba (může se zkusmo osadit 
jeden 0.22uF) 
- zjišťoval jsem dostupnost PROMek a zdaleka to ještě není tragické, 
nejlevněší nabídky nových kusů jsou cca 2x levnější než srovnatelná 
PAL/GAL logika; na spotřebu vychází PROM mírně výhodnější 
můj kus ji má 67mA (kromě GAL 16V8-15Q -> 45mA, ten je ale dražší) 
- až otestuju svým přípravkem všechny PROMy, co mám doma 
(nestíhám stavět), jsem schopen dodat na přání k novému WD2791 
PROMku jako bonus (mám asi 15ks), u použitých PROM je 
předpokladem nula na adrese, kde je to potřeba, vše ostatní se dá 
"doprogramovat do jedniček" 
- obsah PROM jsem zapomněl publikovat - všude jsou hodnoty F hex. 
(1111 bin.), kromě těchto adres: 
 
adresa hex. = hodnota hex.! = (hodnota bin.) 
D8 = E = 1110 
D9 = E = 1110 
DA = E = 1110 
DB = E = 1110 
DC = D = 1101 
DD = B = 1011 
F8 = E = 1110 
F9 = E = 1110 
FA = E = 1110 
FB = E = 1110 
 



- programátor bohužel nemám, ale většina Elneců se chlubí, že PROM 
vypálit umí (mimo jiné) 
 
- pozor na mechanické provedení některých C trimrů, bývají třísvorkové 
a dva protilehlé piny jsou galvanicky spojené, při definici součástky 
(tvaru, roztečí vývodů) je třeba na to pamatovat 
 
- trimry R3 a R4 mohou být i v tomto provedení (čekal jsem vyšší cenu): 
 
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=electronic&id=01005055 
 
Zájemci o WD mi mohou psát na mail. Případné další postřehy na téma 
FDC dodám tehdy, pokud si na něco vzpomenu, případně pokud budou 
následovat nějaké dotazy a připomínky. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2009 7:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: WD2791 - dotestováno; detaily a vše podstatn é ...

13.1.2010

Nic není nemožné, vyhazovat původní patici netřeba. Pokud by ZIF patice nešla nasunout přímo do té původní, 
určitě by pomohlo připájet k ní klasickou lámací pinovou lištu - pak nevidím problém. Ale už je po boji a asi netřeba 
to dál rozpatlávat :-) 
  
>Potřebuju ji zrekonstruovat. Data tam jsou. Diskedit Basicu čte všechno 
kromě stopy 0 a 1, což by měla být fyzická stopa 0, oba povrchy. 
  
- Jak už naznačil Ctirad - Pomocí CPDReadu načíst do PC a první 2 stopy zkopírovat z jiného image. Pak už stačí 
zpět nakopírovat přes CPDWRITE. Pokud jsi Sharp - purista, je tu ještě jiná možnost která se jmenuje 
IPLDISK.MZF - ten když nahraješ, umožní TI na disketu zapsat libovolný MZF soubor tak, aby se zaváděl při 
BOOTu - v Tvém případě to bude MZ-2Z046.MZF. Oboje jistě bude na http://scav.ic.cz 
Mimo jiné, IPLDISK je docela užitečný nástroj pro práci s BASICovými disketami a umožňuje krom jiných kejklů 
obousměrný přenos kazeta-disk.  
  
Zdenek 
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Thursday, November 26, 2009 6:50 PM 
Subject: Re: Re: WD2791 - dotestováno; detaily a vše podstatné ... 
 
 
Zdenek, 
 
I thought about this option, of course (to use ZIF socket Textool 40). 
 
 
:-)   :-)   :-)  
 
Jsem už nějakej deformovanej. Můj řadič jsem stvořil v roce '90, po úprku 
z VŠ v prvním zaměstnání (v píseckém ÚVVEŘ). Spoje jsou frézované 
prototypovým strojem. Obával jsem se, že vypájení původní patice 
Tesla by deska asi nepřežila. Navíc je páčková Textool-ka rozměrově 
širší a delší, takže by překážela součástkám, které jsou blízko umístěné. 
Zkrátka - naroubovat ji tam je nemyslitelné. Tak jsem to vyřešil tak, jak 
je psáno ... 

 
---  

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [martin.frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2009 20:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Asi budu potřebovat pomoc

13.1.2010

Máš možnost udělat image té požkozené diskety, přes CPDRead a poslat ho. Zkusil bych ho opravit. V 
nejhorším případě bych vyextrahoval co na ní je a poslal to samostatně. 
  
  

-----Original Message----- 
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [mailto:judeware@volny.cz]  
Sent: Thursday, November 26, 2009 7:15 PM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Asi budu potřebovat pomoc 
 
 
Ono to souvisí s novými WDčky jen částečně, proto zakládám nové téma ... 
 
Neměl jsem testovat devět zlobivých integráčů na disketě s ostrými daty. 
Byla basická, s drobnými utilitami pro testy FDD mechanik, zkušebními 
prográmky pro můj eepromer serial atd. Teď jsem zjistil, že je v pytli. 
Nebootuje (loading error), po startu jiného diskového Basicu píše 
DIR FD1 "Unformat error". 
Už se mi to kdysi stalo. Některé 5.25ky mechaniky jsou svině a je třeba 
dávat pozor, aby nebyla přiklopená páčka během zapínání/vypínání 
mechaniky (resp. Sharpa). Navíc nebyla write protect. 
Možná si některý z vadných brouků něco chaoticky zapsal (třebaže jsem 
brouky zkoušel jen čtením bootovací dávky - Lamač, Basic a moje 
"Flappy as IPL"). 
 
Potřebuju ji zrekonstruovat. Data tam jsou. Diskedit Basicu čte všechno 
kromě stopy 0 a 1, což by měla být fyzická stopa 0, oba povrchy. Na 
nulté je u zdravé diskety IPL info, na první Basiková "FATka". Číslov! ání 
logických stop uvádím tak, jak je bráno basikovým diskeditem. 
Jak zrekonstruovat data? Nemá někdo nějaké zkušenosti? Neexistuje 
popis uspořádání dat na disketě se Sharp Basicem? Zpětná analýza 
z jiné diskety s Basicem s programy pro něj, to je na dlouhé a úmorné 
studium ... 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2009 19:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Asi budu potřebovat pomoc

13.1.2010

 
Ono to souvisí s novými WDčky jen částečně, proto zakládám nové téma ... 
 
Neměl jsem testovat devět zlobivých integráčů na disketě s ostrými daty. 
Byla basická, s drobnými utilitami pro testy FDD mechanik, zkušebními 
prográmky pro můj eepromer serial atd. Teď jsem zjistil, že je v pytli. 
Nebootuje (loading error), po startu jiného diskového Basicu píše 
DIR FD1 "Unformat error". 
Už se mi to kdysi stalo. Některé 5.25ky mechaniky jsou svině a je třeba 
dávat pozor, aby nebyla přiklopená páčka během zapínání/vypínání 
mechaniky (resp. Sharpa). Navíc nebyla write protect. 
Možná si některý z vadných brouků něco chaoticky zapsal (třebaže jsem 
brouky zkoušel jen čtením bootovací dávky - Lamač, Basic a moje 
"Flappy as IPL"). 
 
Potřebuju ji zrekonstruovat. Data tam jsou. Diskedit Basicu čte všechno 
kromě stopy 0 a 1, což by měla být fyzická stopa 0, oba povrchy. Na 
nulté je u zdravé diskety IPL info, na první Basiková "FATka". Číslov! ání 
logických stop uvádím tak, jak je bráno basikovým diskeditem. 
Jak zrekonstruovat data? Nemá někdo nějaké zkušenosti? Neexistuje 
popis uspořádání dat na disketě se Sharp Basicem? Zpětná analýza 
z jiné diskety s Basicem s programy pro něj, to je na dlouhé a úmorné 
studium ... 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2009 18:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: WD2791 - dotestováno; detaily a vše podstatné ...

13.1.2010

 
Zdenek, 
 
I thought about this option, of course (to use ZIF socket Textool 40). 
 
 
:-)   :-)   :-)  
 
Jsem už nějakej deformovanej. Můj řadič jsem stvořil v roce '90, po úprku 
z VŠ v prvním zaměstnání (v píseckém ÚVVEŘ). Spoje jsou frézované 
prototypovým strojem. Obával jsem se, že vypájení původní patice 
Tesla by deska asi nepřežila. Navíc je páčková Textool-ka rozměrově 
širší a delší, takže by překážela součástkám, které jsou blízko umístěné. 
Zkrátka - naroubovat ji tam je nemyslitelné. Tak jsem to vyřešil tak, jak 
je psáno ... 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2009 0:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: WD2791 - dotestováno; detaily a vše podstatné ...
Přílohy: P1010016.jpg

13.1.2010

 
Pánové, 

o nákup integráčů jsem se pokusil z toho důvodu, abych dokázal, že to jde. 
Abych umlčel některé kňouraly (ne zrovna v této konferenci - na jednom 
diskusním webu Amigy řešili, jak provést připojení k dnešním displejům 
a kvákali tam, že nejsou Averlogicy atd. ...). 
Je to ale o nervy. Brouzdat internetem, psát "requesty", čekat, kdo se ozve, 
kdo zároveň nebude považovat dotaz z chudého "čečenska" za fór 
(už kvůli požadované ceně). A ještě se z dobré vůle zadlužit. 
 
Nějaké prachy sežralo faxování objednávky, debilní clo, přeprava za 250 
doláčů, něco jsem musel dát šéfovi za zprostředkování plateb kartou 
do ciziny. A ze sta integráčů 9 (slovy devět) nefunguje! 
Jenže jejich poslání zpět je dražší než cena devíti náhradních .... 
 
Pokud toto všechno zohledním, vychází mi kusová cena 350Kč. 
Nemusel jsem to tak dělat, mohl jsem jich vzít dvacet a následně s nimi 
spekulovat. Tak si toho važte! 
 
Poničil jsem si kšandu se sl! oty, vlastní řadič zažil páčení, tlačení atd., 
patice pro WD je na sračku ... A to jsem to šetřil, že jsem WDčka zkoušel 
metodou "grupáč" (viz foto). 
Nové obvody totiž mají obě řady vývodů poněkud rozkročené - "do áčka" 
a jejich rvaní přímo do patice na řadiči by ublížilo nejen desce, ale 
i obvodům samým. To jsem nemohl připustit, protože by při případné 
reklamaci většího počtu součástek nevypadaly nedotčeně (z reklamace 
asi nebude nic, viz výše). 
 
Zkoušeli jste někdy testovat stovku DIL40tek? 
 
Bytefest bude až v září 2010. Kdo chce jakousi "záruku", může se se mnou 
domluvit mailem na osobním předání, funkčnost předvedu na svém stroji 
a tím taky mé povinnosti končí! Je vás spousta, co pocházejí z jednoho 
regionu, tak se domluvte mezi sebou. Ten kdo mívá služebky, se může 
po předchozí dohodě u mě zastavit a vzít víc kusů pro ostatní (např.). 
Posílání poštou taky není zadarmo a mě by přidělalo práci (a zdražilo 
čipy). Navíc by! nebylo možné cokoli předvádět. 
 
Zvíkovské Podhradí je snadno dostupné z nejrůznějších míst republiky: 
 
Z Prahy se jede směr Strakonice (R4), v Čimelicích se odbočí směr 
Smetanova Lhota a zbývá cca 9km. 
 
Z Plzně se jede směr Písek I. [20], v Blatné se odbočí na Mirotice 
a zbývá cca 14km. 



 
Z Brna se jede po D1, výjezd Humpolec, pak I. [19] Pelhřimov, Tábor, 
Milevsko a zbývá cca 15km. 
 
 
Můj mail je vám všem k dispozici. 
 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2009 7:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: WD2791 - dotestováno; detaily a vše podstatné ...

13.1.2010

Petře, 
  
asi Ti to bude platné jako mrtvému zimník, ale v GME se dá za 190 Korun pořídit DIL40 patice s nulovou vkládací 
silou. Do ní se bez problému vlezou i nové obvody s nohama od sebe a manipulace s nimi je o hodně snazší.  
Jinak objednávka takového množství obvodů je od Tebe vážně husarský kousek, tak přeju aby si všechny našly své 
nové majitele! 
  
Zdenek 
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Thursday, November 26, 2009 12:34 AM 
Subject: WD2791 - dotestováno; detaily a vše podstatné ... 
 
 
Pánové, 

o nákup integráčů jsem se pokusil z toho důvodu, abych dokázal, že to jde. 
Abych umlčel některé kňouraly (ne zrovna v této konferenci - na jednom 
diskusním webu Amigy řešili, jak provést připojení k dnešním displejům 
a kvákali tam, že nejsou Averlogicy atd. ...). 
Je to ale o nervy. Brouzdat internetem, psát "requesty", čekat, kdo se ozve, 
kdo zároveň nebude považovat dotaz z chudého "čečenska" za fór 
(už kvůli požadované ceně). A ještě se z dobré vůle zadlužit. 
 
Nějaké prachy sežralo faxování objednávky, debilní clo, přeprava za 250 
doláčů, něco jsem musel dát šéfovi za zprostředkování plateb kartou 
do ciziny. A ze sta integráčů 9 (slovy devět) nefunguje! 
Jenže jejich poslání zpět je dražší než cena devíti náhradních .... 
 
Pokud toto všechno zohledním, vychází mi kusová cena 350Kč. 
Nemusel jsem to tak dělat, mohl jsem jich vzít dvacet a následně s nimi 
spekulovat. Tak si toho važte! 
 
Poničil jsem si kšandu se sl! oty, vlastní řadič zažil páčení, tlačení atd., 
patice pro WD je na sračku ... A to jsem to šetřil, že jsem WDčka zkoušel 
metodou "grupáč" (viz foto). 
Nové obvody totiž mají obě řady vývodů poněkud rozkročené - "do áčka" 
a jejich rvaní přímo do patice na řadiči by ublížilo nejen desce, ale 
i obvodům samým. To jsem nemohl připustit, protože by při případné 
reklamaci většího počtu součástek nevypadaly nedotčeně (z reklamace 
asi nebude nic, viz výše). 
 
Zkoušeli jste někdy testovat stovku DIL40tek? 
 
Bytefest bude až v září 2010. Kdo chce jakousi "záruku", může se se mnou 
domluvit mailem na osobním předání, funkčnost předvedu na svém stroji 



a tím taky mé povinnosti končí! Je vás spousta, co pocházejí z jednoho 
regionu, tak se domluvte mezi sebou. Ten kdo mívá služebky, se může 
po předchozí dohodě u mě zastavit a vzít víc kusů pro ostatní (např.). 
Posílání poštou taky není zadarmo a mě by přidělalo práci (a zdražilo 
čipy). Navíc by! nebylo možné cokoli předvádět. 
 
Zvíkovské Podhradí je snadno dostupné z nejrůznějších míst republiky: 
 
Z Prahy se jede směr Strakonice (R4), v Čimelicích se odbočí směr 
Smetanova Lhota a zbývá cca 9km. 
 
Z Plzně se jede směr Písek I. [20], v Blatné se odbočí na Mirotice 
a zbývá cca 14km. 
 
Z Brna se jede po D1, výjezd Humpolec, pak I. [19] Pelhřimov, Tábor, 
Milevsko a zbývá cca 15km. 
 
 
Můj mail je vám všem k dispozici. 
 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 20. listopadu 2009 19:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: FDC prikaz READ TRACK

13.1.2010

 
Michale, 
 
tento příkaz (čtení "RAW dat" z celé stopy) jsem použil jen jednou, 
když jsem se učil detaily o WD279x. Jediný program, který by to mohl 
používat, je format (pokud si provádí verifikaci po provedení formátu 
diskety). Z hlavy nevím, který dává hlášku "verifying" (jestli LAMAČův 
format, P-CP/M nebo BASICový). Kontrolu může provádět kterýkoliv 
z nich, skrytě, bez hlášení (po každé stopě). 
 
Jinak mě nic nenapadá ... 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 18. listopadu 2009 11:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: WD2791 - čipy dorazily

13.1.2010

 
Pánové, UPC CZ mi dnes přivezl zásilku 
z NY semi. Doma se ihned pustím do testů, 
jestli jsou integráče funkční. Ještě budu muset 
něco zaplatit šéfovi za pomoc při platbě kartou 
do ciziny. 
Nemám to zatím přesně spočítané. Jen debilní 
clo s příslušnými administrativními poplatky činilo 
skoro 5000Kč! 
Je to ode mě oběť, ale je to doma, k dispozici 
pro kohokoliv z jakékoliv platformy, která využije 
WD2791(93). 
Když uvážím, že běžně chtějí na německých 
webech 45Euro za 2793ku .... stálo to zato. 
Podrobnosti uvedu později. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 16. listopadu 2009 22:02
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: k dotazům
Přílohy: Barva_ je_ barva.doc; avast info.txt

13.1.2010

Když nostalgie, tak nostalgie. Připojuji svůj 16 let starý článeček pro Zpravodaj Sharp klubu 
Brno (srpen 1993). Snad i dnes bude příspěvkem pro propojení Sharpa s barevnými 
monitory. 
  
Jára Špaček 

----- Original Message -----  
From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Sunday, November 15, 2009 11:38 PM 
Subject: Re: k dotazům 
 
Zdravím, nejlepší je spojit Sharpa s RGB vstupem na monitoru Commodore 1084 

 http://www.c64-wiki.com/index.php/Commodore_1084 

 
Sám jsem si dělal propojovací kabel,akorát  je třeba sehnat vhodné konektory. 
Občas se také  tyto monitory objeví na Aukru. 
  
S pozdravem 
  
Aleš Lupuljev 
  
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz> 
Předmět: k dotazům 
Datum: 15.11.2009 23:14:49 
--------------------------------------------- 

 
Asi budu nevědomky duplikovat odpovědi, omluvte mě ... 
 
 
Pozor, RGB Sharpa nerovná se přímé připojení připojení přes SCART! 
Sharp má digitální signály RGB, k tomu I (=intensity, jas) a separátní 
hsyn, vsyn. To je v podstatě rozhraní CGA (a jediný okamžitě připojitelný 
monitor v případě příslušného kabelu DIN8 <-> CANON DB9). 
Bohužel CGAčka nejsou. Mám jeden (s vadou), ale neprodám. 
Připojení EGA monitoru je podobné, ale mhouřím obě oči. EGA má 
barevné složky dvoubitové, což v nejjednodušším případě znamená 
spojit R, B, G secondary na straně EGy s pinem I na straně Sharpa. 
Ale není to dokonalé - pro např. světle červenou má přejít do úrovně 
HIGH jen R primary a secondary. V tomto zapojení je aktivní i B, G 
secondary (=barevně nesprávně). Mám zapojení, které to řeší naprosto 
dokonale, ale nemůžu ho najít (válí se mi tři roky doma). 



Pro připojení ke SCARTu by se musely R, G, B, I Sharpa převést na 
"dvouúrovňov! é! analogové R, G, B", vytvořit synchronizační směs atd. 
Detaily neznám, mám monitory ;-) . Mají to tak některé Didaktiky, které 
mají R, B, G vyvedené. 
 
 
Máš-li aspoň jednu disketu s programem CM.COM a řadou her v ".MZF", 
pak na kazetu lze uložit jednosouborovou verzi takto: 
 
CM SL/2 "soubor.MZF" 
 
Je-li např. třídílná (zavaděč, obrázek, tělo programu), pak většinou takto: 
 
CM SL/2 "hra[1].MZF" 
CM S/2 "hra[2].MZF" 
CM S/2 "hra[3].MZF" 
 
kde: 
- /2 znamená rychlost 2400bit/s (2x více oproti ROM Sharpa) 
- indexy znamenají části hry 
- L znamená s loaderem programu Turbo Copy (nepsaný standard 
zrychlených kazetových souborů). Loader je malý prográmek předřazený 
vlastnímu tělu programu. Provede to, že zkopíruje obsah ROM od nuly 
do 0FFF hex. na identická paměťová místa v paralelní RWM a pozmění 
čtecí rutinu tak, aby fungovalo čtení dat 2400bit/s (např.). Program se 
načte vyšší rychlostí a spustí se. Jednoduc! ! hé (=geniální). 
 
Audiosoubory .WAV umí z MZF vytvořit emulátor Zdeňka Adlera. Mohou 
se pak vypálit jako CD audio (např.). Takto mám doma nezničitenou 
CD "kazetu" pro účely testování bank Ramdisku dlouhými hrami. 
K zavedení her stačí kabel 3.5" jack samec/samec, discman a klemovací 
redukce v případě verze Sharpa s interním kazeťákem. 
 
Na Win98 SE mi diskové utility chodily ... 
 
Převod dat jde i neagresivně, ale krkolomně (.MZF z PC do Sharpa): 
 
-naformátovat PC disketu 5.25" na 360KB (3.5" na 720kB) 
-z patřičné složky v PC zkopírovat MZFka do kořene diskety 
(výběr a počet dle max. kapacity diskety) 
 
-na Sharpovi rozjet CP/M, spustit program REFM-DOS.COM 
-v menu programu je vše potřebné k provedení přenosu souborů 
z DOSovské diskety  na CP/Movskou (i naopak) 
-bez dvou mechanik na straně Sharpa to jde velmi blbě, pomalu, 
s možností udělat chybu při prohazování disket 
 
Jsou i jiné programy pro!! konverzi souborů DOS <-> CP/M, mám ještě 
MSCOPYWD.COM, je "okenní", ale výše jmenovaný je obratnější. 
 
Takto jsem kdysi převáděl celý osobní archiv programů do PC, 
včetně Basic programů a ROM Sharpa. Mám totiž na disketách spoustu 
zábavných her, převedených kvůli CP/M do jednosouborové podoby. 
 
Petr de Zviqov 

13.1.2010



 
---  

 
---  

 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Factor6 (sharpemu@pandora.cz) [f6@email.cz]
Odesláno: 16. listopadu 2009 10:27
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: k dotazům

13.1.2010

Diky za vycerpavajici odpovedi. 
Ja jsem uz pred casem vsechny CRT zobrazovace vyhazel, protoze mam doma malo mista. 
Jde mi tedy o zapojeni na LCD televizi, kterou pouzivam k jinym 8bitum. VGA reseni by bylo 
samozrejme idealni, ale pokud jde RGB, spokojim se i s tim. 
 
Ohledne kopirovani, ja mam Mac, a na nem asi nezvladnu s disketama nic, ani ve 
virtualizovanych 
windows, protoze ty konverzni programy vetsinou sahaji na hardware natvrdo a treba i takovou 
USB 
FDD nenajdou, nebo s ni odmitaji pracovat. Narazil jsem na tento problem uz driv. 
 
Presto diky za rady. 
F6 
 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz> 
Předmět: k dotazům 
Datum: 15.11.2009 23:12:18 
--------------------------------------------- 

 
Asi budu nevědomky duplikovat odpovědi, omluvte mě ... 
 
 
Pozor, RGB Sharpa nerovná se přímé připojení připojení přes SCART! 
Sharp má digitální signály RGB, k tomu I (=intensity, jas) a separátní 
hsyn, vsyn. To je v podstatě rozhraní CGA (a jediný okamžitě připojitelný 
monitor v případě příslušného kabelu DIN8 <-> CANON DB9). 
Bohužel CGAčka nejsou. Mám jeden (s vadou), ale neprodám. 
Připojení EGA monitoru je podobné, ale mhouřím obě oči. EGA má 
barevné složky dvoubitové, což v nejjednodušším případě znamená 
spojit R, B, G secondary na straně EGy s pinem I na straně Sharpa. 
Ale není to dokonalé - pro např. světle červenou má přejít do úrovně 
HIGH jen R primary a secondary. V tomto zapojení je aktivní i B, G 
secondary (=barevně nesprávně). Mám zapojení, které to řeší naprosto 
dokonale, ale nemůžu ho najít (válí se mi tři roky doma). 
Pro připojení ke SCARTu by se musely R, G, B, I Sharpa převést na 
"dvouúro! vňov! é analogové R, G, B", vytvořit synchronizační směs atd. 
Detaily neznám, mám monitory ;-) . Mají to tak některé Didaktiky, které 
mají R, B, G vyvedené. 
 
 
Máš-li aspoň jednu disketu s programem CM.COM a řadou her v ".MZF", 
pak na kazetu lze uložit jednosouborovou verzi takto: 
 
CM SL/2 "soubor.MZF" 
 



Je-li např. třídílná (zavaděč, obrázek, tělo programu), pak většinou takto: 
 
CM SL/2 "hra[1].MZF" 
CM S/2 "hra[2].MZF" 
CM S/2 "hra[3].MZF" 
 
kde: 
- /2 znamená rychlost 2400bit/s (2x více oproti ROM Sharpa) 
- indexy znamenají části hry 
- L znamená s loaderem programu Turbo Copy (nepsaný standard 
zrychlených kazetových souborů). Loader je malý prográmek předřazený 
vlastnímu tělu programu. Provede to, že zkopíruje obsah ROM od nuly 
do 0FFF hex. na identická paměťová místa v paralelní RWM a pozmění 
čtecí rutinu tak, aby fungovalo čtení dat 2400bit/s (např.). Program se 
načte vyšší rychlostí a spustí se. Jednoduc! hé (=geniální). 
 
Audiosoubory .WAV umí z MZF vytvořit emulátor Zdeňka Adlera. Mohou 
se pak vypálit jako CD audio (např.). Takto mám doma nezničitenou 
CD "kazetu" pro účely testování bank Ramdisku dlouhými hrami. 
K zavedení her stačí kabel 3.5" jack samec/samec, discman a klemovací 
redukce v případě verze Sharpa s interním kazeťákem. 
 
Na Win98 SE mi diskové utility chodily ... 
 
Převod dat jde i neagresivně, ale krkolomně (.MZF z PC do Sharpa): 
 
-naformátovat PC disketu 5.25" na 360KB (3.5" na 720kB) 
-z patřičné složky v PC zkopírovat MZFka do kořene diskety 
(výběr a počet dle max. kapacity diskety) 
 
-na Sharpovi rozjet CP/M, spustit program REFM-DOS.COM 
-v menu programu je vše potřebné k provedení přenosu souborů 
z DOSovské diskety  na CP/Movskou (i naopak) 
-bez dvou mechanik na straně Sharpa to jde velmi blbě, pomalu, 
s možností udělat chybu při prohazování disket 
 
Jsou i jiné programy pro! konverzi souborů DOS <-> CP/M, mám ještě 
MSCOPYWD.COM, je "okenní", ale výše jmenovaný je obratnější. 
 
Takto jsem kdysi převáděl celý osobní archiv programů do PC, 
včetně Basic programů a ROM Sharpa. Mám totiž na disketách spoustu 
zábavných her, převedených kvůli CP/M do jednosouborové podoby. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 16. listopadu 2009 0:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: konvertor pro EGu
Přílohy: CGA-EGA300.gif

13.1.2010

 
Tak nakonec jsem to vyhrabal. 
 
Poslední schéma řeší vše: 
 
-je-li kód barvy aktuálně zobrazovaného pixelu 0 .. 7 
(černá, modrá, červená, fialová, zelená, azurová, žlutá, bílá), 
pak do úrovně HIGH přechází příslušné vývody R, G, B primary 
 
-je-li kód barvy 8 (šedá), přechází do HIGH všechny vývody R, G, B 
secondary 
 
-je-li kód barvy aktuálně zobrazovaného pixelu 9 .. 15 
(světlé "varianty" barev) 
pak jsou v úrovni HIGH jen ty vývody R, G, B secondary, jejichž primary 
odnože jsou rovněž HIGH 
 
Příklad: barva aktuálně zobrazovaného pixelu je světle žlutá, tj. 
v úrovni HIGH je R primary, G primary (=žlutá), 
zároveň je v úrovní HIGH R secondary, G secondary (=světlá). 
B primary/secondary je LOW. 
 
Zapojení se snad hodí i pro následný konvertor Sharp -> SCART 
a zřejmě i jako předstupeň scandoubleru (zatím nemám, netestuju) 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 15. listopadu 2009 23:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: k dotazům

13.1.2010

Zdravím, nejlepší je spojit Sharpa s RGB vstupem na monitoru Commodore 1084 

 http://www.c64-wiki.com/index.php/Commodore_1084 

 
Sám jsem si dělal propojovací kabel,akorát  je třeba sehnat vhodné konektory. 
Občas se také  tyto monitory objeví na Aukru. 
  
S pozdravem 
  
Aleš Lupuljev 
  
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz> 
Předmět: k dotazům 
Datum: 15.11.2009 23:14:49 
--------------------------------------------- 

 
Asi budu nevědomky duplikovat odpovědi, omluvte mě ... 
 
 
Pozor, RGB Sharpa nerovná se přímé připojení připojení přes SCART! 
Sharp má digitální signály RGB, k tomu I (=intensity, jas) a separátní 
hsyn, vsyn. To je v podstatě rozhraní CGA (a jediný okamžitě připojitelný 
monitor v případě příslušného kabelu DIN8 <-> CANON DB9). 
Bohužel CGAčka nejsou. Mám jeden (s vadou), ale neprodám. 
Připojení EGA monitoru je podobné, ale mhouřím obě oči. EGA má 
barevné složky dvoubitové, což v nejjednodušším případě znamená 
spojit R, B, G secondary na straně EGy s pinem I na straně Sharpa. 
Ale není to dokonalé - pro např. světle červenou má přejít do úrovně 
HIGH jen R primary a secondary. V tomto zapojení je aktivní i B, G 
secondary (=barevně nesprávně). Mám zapojení, které to řeší naprosto 
dokonale, ale nemůžu ho najít (válí se mi tři roky doma). 
Pro připojení ke SCARTu by se musely R, G, B, I Sharpa převést na 
"dvouúrovňov! é! analogové R, G, B", vytvořit synchronizační směs atd. 
Detaily neznám, mám monitory ;-) . Mají to tak některé Didaktiky, které 
mají R, B, G vyvedené. 
 
 
Máš-li aspoň jednu disketu s programem CM.COM a řadou her v ".MZF", 
pak na kazetu lze uložit jednosouborovou verzi takto: 
 
CM SL/2 "soubor.MZF" 
 
Je-li např. třídílná (zavaděč, obrázek, tělo programu), pak většinou takto: 
 



CM SL/2 "hra[1].MZF" 
CM S/2 "hra[2].MZF" 
CM S/2 "hra[3].MZF" 
 
kde: 
- /2 znamená rychlost 2400bit/s (2x více oproti ROM Sharpa) 
- indexy znamenají části hry 
- L znamená s loaderem programu Turbo Copy (nepsaný standard 
zrychlených kazetových souborů). Loader je malý prográmek předřazený 
vlastnímu tělu programu. Provede to, že zkopíruje obsah ROM od nuly 
do 0FFF hex. na identická paměťová místa v paralelní RWM a pozmění 
čtecí rutinu tak, aby fungovalo čtení dat 2400bit/s (např.). Program se 
načte vyšší rychlostí a spustí se. Jednoduc! ! hé (=geniální). 
 
Audiosoubory .WAV umí z MZF vytvořit emulátor Zdeňka Adlera. Mohou 
se pak vypálit jako CD audio (např.). Takto mám doma nezničitenou 
CD "kazetu" pro účely testování bank Ramdisku dlouhými hrami. 
K zavedení her stačí kabel 3.5" jack samec/samec, discman a klemovací 
redukce v případě verze Sharpa s interním kazeťákem. 
 
Na Win98 SE mi diskové utility chodily ... 
 
Převod dat jde i neagresivně, ale krkolomně (.MZF z PC do Sharpa): 
 
-naformátovat PC disketu 5.25" na 360KB (3.5" na 720kB) 
-z patřičné složky v PC zkopírovat MZFka do kořene diskety 
(výběr a počet dle max. kapacity diskety) 
 
-na Sharpovi rozjet CP/M, spustit program REFM-DOS.COM 
-v menu programu je vše potřebné k provedení přenosu souborů 
z DOSovské diskety  na CP/Movskou (i naopak) 
-bez dvou mechanik na straně Sharpa to jde velmi blbě, pomalu, 
s možností udělat chybu při prohazování disket 
 
Jsou i jiné programy pro!! konverzi souborů DOS <-> CP/M, mám ještě 
MSCOPYWD.COM, je "okenní", ale výše jmenovaný je obratnější. 
 
Takto jsem kdysi převáděl celý osobní archiv programů do PC, 
včetně Basic programů a ROM Sharpa. Mám totiž na disketách spoustu 
zábavných her, převedených kvůli CP/M do jednosouborové podoby. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 15. listopadu 2009 23:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: k dotazům

13.1.2010

 
Asi budu nevědomky duplikovat odpovědi, omluvte mě ... 
 
 
Pozor, RGB Sharpa nerovná se přímé připojení připojení přes SCART! 
Sharp má digitální signály RGB, k tomu I (=intensity, jas) a separátní 
hsyn, vsyn. To je v podstatě rozhraní CGA (a jediný okamžitě připojitelný 
monitor v případě příslušného kabelu DIN8 <-> CANON DB9). 
Bohužel CGAčka nejsou. Mám jeden (s vadou), ale neprodám. 
Připojení EGA monitoru je podobné, ale mhouřím obě oči. EGA má 
barevné složky dvoubitové, což v nejjednodušším případě znamená 
spojit R, B, G secondary na straně EGy s pinem I na straně Sharpa. 
Ale není to dokonalé - pro např. světle červenou má přejít do úrovně 
HIGH jen R primary a secondary. V tomto zapojení je aktivní i B, G 
secondary (=barevně nesprávně). Mám zapojení, které to řeší naprosto 
dokonale, ale nemůžu ho najít (válí se mi tři roky doma). 
Pro připojení ke SCARTu by se musely R, G, B, I Sharpa převést na 
"dvouúrovňov! é analogové R, G, B", vytvořit synchronizační směs atd. 
Detaily neznám, mám monitory ;-) . Mají to tak některé Didaktiky, které 
mají R, B, G vyvedené. 
 
 
Máš-li aspoň jednu disketu s programem CM.COM a řadou her v ".MZF", 
pak na kazetu lze uložit jednosouborovou verzi takto: 
 
CM SL/2 "soubor.MZF" 
 
Je-li např. třídílná (zavaděč, obrázek, tělo programu), pak většinou takto: 
 
CM SL/2 "hra[1].MZF" 
CM S/2 "hra[2].MZF" 
CM S/2 "hra[3].MZF" 
 
kde: 
- /2 znamená rychlost 2400bit/s (2x více oproti ROM Sharpa) 
- indexy znamenají části hry 
- L znamená s loaderem programu Turbo Copy (nepsaný standard 
zrychlených kazetových souborů). Loader je malý prográmek předřazený 
vlastnímu tělu programu. Provede to, že zkopíruje obsah ROM od nuly 
do 0FFF hex. na identická paměťová místa v paralelní RWM a pozmění 
čtecí rutinu tak, aby fungovalo čtení dat 2400bit/s (např.). Program se 
načte vyšší rychlostí a spustí se. Jednoduc! hé (=geniální). 
 
Audiosoubory .WAV umí z MZF vytvořit emulátor Zdeňka Adlera. Mohou 
se pak vypálit jako CD audio (např.). Takto mám doma nezničitenou 
CD "kazetu" pro účely testování bank Ramdisku dlouhými hrami. 
K zavedení her stačí kabel 3.5" jack samec/samec, discman a klemovací 
redukce v případě verze Sharpa s interním kazeťákem. 



 
Na Win98 SE mi diskové utility chodily ... 
 
Převod dat jde i neagresivně, ale krkolomně (.MZF z PC do Sharpa): 
 
-naformátovat PC disketu 5.25" na 360KB (3.5" na 720kB) 
-z patřičné složky v PC zkopírovat MZFka do kořene diskety 
(výběr a počet dle max. kapacity diskety) 
 
-na Sharpovi rozjet CP/M, spustit program REFM-DOS.COM 
-v menu programu je vše potřebné k provedení přenosu souborů 
z DOSovské diskety  na CP/Movskou (i naopak) 
-bez dvou mechanik na straně Sharpa to jde velmi blbě, pomalu, 
s možností udělat chybu při prohazování disket 
 
Jsou i jiné programy pro! konverzi souborů DOS <-> CP/M, mám ještě 
MSCOPYWD.COM, je "okenní", ale výše jmenovaný je obratnější. 
 
Takto jsem kdysi převáděl celý osobní archiv programů do PC, 
včetně Basic programů a ROM Sharpa. Mám totiž na disketách spoustu 
zábavných her, převedených kvůli CP/M do jednosouborové podoby. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 15. listopadu 2009 13:48
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Prosba o rady do zacatku

13.1.2010

 
Tož nazdárek, 
je to moc dotazů najednou ... 
 
-MZ to VGA není zatím spolehlivě dořešeno (scandoublery s ALC250, 
resp. vhodně naprogramovaná logická pole), je to ve vývoji; pro toho, 
kdo nemá vůbec nic k dispozici je nejsnažší řešení televizor a připojení 
přes kompozit video, já osobně používám upravený monitor EGA 
a ten funfuje jedna báseň (připojení RGBI -> kon. EGA, též CGA), 
monitory ovšem téměř nejsou k sehnání 
-je-li hardware pro FDD funkční, je nejsnažší možnost jak hrát hry 
nasazení O.S. CP/M, z něj spustit na disketě program CM.COM 
ve tvaru CM R "soubor .MZF". Program nahraje hru na místo, kam by 
ho umístil obslužný program IPL loader (po stisku C po zapnutí počítače) 
a uvede Sharpa do stavu, v jakém by byl před předáním řízení na něj 
(režim MZ-700, registry atd.). Soubor .MZF vznikne z kazetové verze 
libovolného programu (nejen hry) spojením hlavičky a těla souboru. 
-co kdo dělá ....  
Mě osobně baví šťourán! í v hardwaru, novodobé periferie typu 
SD karta + emulace floppy jsou sice technicky vyspělé, ale já osobně si 
s nimi neužiju zábavu (ale časem si je pořídím). 
Zatím jsem navrhl (a i publikoval) jednoduché řešení IDE-16bit (pro 
disky, CD-ROMy, C flash karty), ale bez návaznosti na existující O.S. 
(software chybí). Pak jsem úspěšně otestoval ramdisk 16MB s DRAM 
paměťmi (dle teoretických možností, vzhledem k tenkrát nadefinovaným 
I/O portům), demostroval funkčnost řadiče FDD s čipy z platformy Intel 
(čipy z PC) přes pomůcku, díky které jsem ISA karty z PC zapojil přímo 
ke sběrnici Sharpa. Zkoušel jsem hrátky s univerzální sběrnicí I2C 
(pro ovládání scandoubleru, obvodu hodin reálného času atd.). 
Zcela soukromě, pro vlastní použití mám postavený programátor 
paralelních EPROM/EEPROM (do horního slotu Sharpa). Programátor 
sériových EEPROM jsem postavil jen z recese, je na paralelní port. 
 
Dlé mého - je to zkrátka o zábavě. Bastlení mě v! ždycky bavilo. A odehrání 
200 scén Flappy (např.) mi přijde 1000x zábavnější než bezduché akční 
střílečky s ultramoderní grafikou na zasraném PC. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 15. listopadu 2009 14:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Ještě dodatek ...

13.1.2010

Zapomněl jsem dodat - je to o zábavě, ale hlavně o svobodě! Proto když se rád šťourám ve 
starém železe, ať mě od toho nikdo neodrazuje :-D . 
 
Vlastním už tři mutiplatformní mechaniky 3.5"!!! Dá se u nich nastavit vývod 
34 jako \Ready, \Device select 0-3 a jsou tak použitelné nejen s PC, ale 
i se Sharpem (Amigou, Atari ST atd.) aniž by se musely hardwarově 
upravovat!!! 
 
Nativní obvody pro řadič floppy (WD2791) už jsou na cestě!!! Trochu to  
sice vyleze cenově díky přepravě za 250$ a debilnímu clu, ale budou. 
Je tu registrovaných cca 100 lidí, což je zhruba 1% z dovezených Sharpů 
(údajně se jich prodalo asi 10 000 kusů). Proto jsem se obětoval a vzal 
jich 100 (slovy sto). Pokud by byl zájem malý, tak mi zůstanou a při 
destrukci kus/půl roku (při experimentech) jich mám až do sto let věku 
slušnou zásobu. Víc než deset Sharpů se mi do bytu nevejde ... 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2009 8:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Možnost dodání WD2791 - dodatek

13.1.2010

OK, tak ja znovu - jeden kousek bych si vzal, na pouzdre mi nezalezi. 
V. 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz> 
Předmět: Možnost dodání WD2791 - dodatek 
Datum: 03.11.2009 22:48:09 
--------------------------------------------- 

 
Přátelé, hlaste se raději veřejně, aby bylo vidět, jaký je zájem. 
A berte cenu orientačně, zatím neznám cenu přepravy ani poplatků, 
které mi vzniknou při směně doláčů a převodu peněz do ciziny. 
Tak +/- 50Kč odhadem. 
Do důchodu se mi nashromáždí plný byt osmibitů :-) a pro cca 10 
Sharpů se bude hodit spousta brouků. Zatím licitujeme a předběžný 
zájem jsem projevil o 100 čipů, abych je navnadil ... 
 
Petr Ž. 
 
 
---  

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2009 17:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: WD2791 - dotestováno; detaily a vše podstatné ...

13.1.2010

 
Takhle jsem to hoši nějak myslel ... Zkusím nastudovat strukturu Basikové 
"FATky" z jednoho image, který mám v emulátoru. V této referenční 
disketě mám jako služební, tyto programy: Trans, Diskedit, Format/Copy. 
Ten první jsem používal kdysi dávno pro zálohování dat do PC. Převedl jsem 
pomocí něho všechna data na klasickou kazetu. Pak jsem je načetl jako 
soubory do Lamač CP/M a nakonec pomocí tamnějšího REFM-DOS.COM 
dorazily soubory na disketu pro PC. Hrozná práce! 
 
Nějaký odborný popis struktury dat na basické disketě by přece jen nebyl? 
Nemusel bych pak spojovat sektory a vytvářet soubory ručně, stačilo 
by tu "FATku" vytvořit znova po lokalizaci dat. 
 
Zatím jsem vyzkoumal jen to, že Basic zřejmě nepoužívá zápis číslovaných 
alokačních "groups" (jako CP/M), ale udává informace podobně jako 
v hlavičce kazetových souborů + navíc info o tom, že: BTX "Auto run" 
je nahrán vocamcaď pocamcaď (od sektoru ... do sektoru), např.!  
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. listopadu 2009 22:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Možnost dodání WD2791 - dodatek

13.1.2010

 
Přátelé, hlaste se raději veřejně, aby bylo vidět, jaký je zájem. 
A berte cenu orientačně, zatím neznám cenu přepravy ani poplatků, 
které mi vzniknou při směně doláčů a převodu peněz do ciziny. 
Tak +/- 50Kč odhadem. 
Do důchodu se mi nashromáždí plný byt osmibitů :-) a pro cca 10 
Sharpů se bude hodit spousta brouků. Zatím licitujeme a předběžný 
zájem jsem projevil o 100 čipů, abych je navnadil ... 
 
Petr Ž. 
 
 
---  



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. listopadu 2009 7:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: brouky od fairchild?

13.1.2010

K té emulaci FDD jednočipem a SD kartou: 
Já jsem pro realističnost emulace. Pozdržet program a tím vykonat 
"seek" přece není pro programátora rutinéra problém (?). Nic moc 
se totiž ! neušetří. 
- k tomu si dovolím jen krátkou poznámku. I v počítačovém pravěku, kdy jsme za klávesnicí Sharpa trávili daleko 
víc času bylo snad snahou každého svůj systém "vyladit" na vyšší výkon. Ať už to bylo zkracováním časů pro seek 
disketové mechaniky nebo použitím speciálního zavaděče při záznamu na pásku. Zrychlení diskových operací nikdy 
žádnému programu na MZ nevadilo, proto neočekávám problémy ani teď. Umělé přibržďování moderního hardwaru 
beru spíš jako zpátečnické - toť můj názor. 
Mimochodem, ač se chystáte použít rychlý procesor, tipnul bych si že bude výhra, když se při současné obsluze SD 
karty s FAT podaří aspoň dosáhnout rychlosti běžné floppy. Každopádně, těším se na tenhle kousek HW jako malé 
děcko :) 
  
Zdenek 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 2. listopadu 2009 0:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

13.1.2010

 
Václave, 
 
v zásadě bych souhlasil s těmi dvěma variantami hardware (třebaže 
jsem příznivcem originálních periferií a jiný nebudu). Taky jsem to tak 
kdysi chtěl (plánoval na disketu): 
-IPL loader natáhne "správce souborů" 
-tento jednoduchý zavaděč umožní vybrat program ze seznamu 
 a spustit jej (typicky jednosouborové hry) 
Nikdy na to nedošlo - nejsem profiprogramátor, nenašel jsem způsob, 
jak jednoduše diskety "plnit", přidávat a ubírat programy. Mělo to nahradit 
90ku kazetu pro herní účely. Vyřešil jsem to nasazením univerzálního 
O.S. CP/M (Lamačův), mé herní diskety obsahují jen systém, program 
CM.COM a příslušné .MZF vhodně pojmenované, aby ve hrách nebyl 
zmatek. Dál jsem pomocí POWERu drze zeditoval jeden sektor, kde 
má Lamačův O.S. výchozí definice funkčních kláves. Na každé konkrétní 
disketě jsem vytvořil vlastní definice, pak stačí např. [F1]+[F3] a ono 
to udělá CM R FLAPPY (včetně CR). Nebo u kratších n! ázvů her stačí 
[F5] a CM R MOTY lze vybavit jednou klávesou ;-) . 
Z té doby mám jen jednu "hmatatelnou" vzpomínku - právě hru Flappy, 
která nevyžaduje žádný O.S. a startuje jako program, kterému je 
předáno řízení z rutin obsluhy FDD z ROMky. Je to světový unikát :-P . 
 
Vlastně jsem odpověděl i na zbytek příspěvku - varianta "full emulace" 
FDD je výborné řešení, pokud by umožňovala i chod disk Basicu a CP/M 
tak, aby tyto programy "nic nepoznaly".  
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2009 23:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: brouky od fairchild?

13.1.2010

 
Ctirade, 

nezbývá než zagůglit, já to ve své tvrdohlavé snaze sehnat WD2791 
(resp. WD1773 - kusovku) dělám zrovna tak. Vypadá to na nákup z ciziny. 
Sám nevím, jak to dopadne ... 
 
 
Sháněl ses po schematu FDD s tím, že to mé je "čitelné". 
Je na Zdeňkových stránkách na: 
http://mz-800.xf.cz/files/tech/MZ-FDD.bmp 
 
 
Šlo by to i jednodušeji (při nasazení kýženého 2791): 
 
-odpadá invertor datové sběrnice U2 
-je-li FDD v celku s jiným HW, lze získat selekční signály z vhodného IC, 
 pak odpadá i U3 
-při krystalu 2MHz odpadá U5A (využije se jako registr pro \MOTOR ON) 
-při zamhouření obou očí lze vynechat i budič U4 
-za předešlých podmínek lze nahradit U7 a U8 jediným obvodem 74xxx137 
 
 
K té emulaci FDD jednočipem a SD kartou: 
Já jsem pro realističnost emulace. Pozdržet program a tím vykonat 
"seek" přece není pro programátora rutinéra problém (?). Nic moc 
se totiž ! neušetří. 
 
Pro srovnání: 
Měřil jsem dobu načítání Flappyho (od nápisu "IPL is loading Flappy" 
do okamžiku spuštění hry - zčernání obrazovky) z CMT: běžnou rychlostí 
1/1 1200b/s ---> 246s. Totéž z diskety (od nápisu "IPL is loading 
LAMAC CP/M" s následným rychlým vyťukáním funkčními klávesami 
"CM R FLAPPY") ---> cca 12s. To je úspora 234s (20x rychleji). 
 
Oproti tomu zerowait FDD emulace ušetří pár se kund s tím, že nelze 
předvídat chování programů (i CP/M, Basicu, hlavně jejich utilit atd.). 
Toť můj skromný názor. Osobně mám raději pravý hardware pro svou 
zábavnost, na desce s jednočipem si ji neužiju. Ale taky je to jedna 
z možností lidové tvořivosti. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 30. října 2009 12:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Jet set Willy a J.O

13.1.2010

Achjo, a zase jsem bez iluzi :-) Ja naivka myslel, ze za ty penize ktere jsem na nakup her obetoval jsi se aspon 
poradne nadrel ;-) 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Roman Dolejsi (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Friday, October 30, 2009 11:29 AM 
Subject: Re: Jet set Willy a J.O 
 
Ahoj, 
 
  neodpustim si a pridam neco k tematu rychlosti predelavani her ze ZX.. 
 
  Ke konci (rok ~93) uz to opravdu nebylo tak slozite - pouzival jsem mou sadu rutin, ktere 
simulovaly kompletne hardware ZX - stacilo nahradit prislusne zapisy/cteni portu odskoky na 
tyto rutiny a bylo vymalovano ;-) 
  Navic jsem tehdy napichl i jeden z prvnich emulatoru ZX na PC /ten nejstarsi, tusim, ze 
polsky/ a ten mi tak vzdy po chvili hrani hry v nem prozradil, kde zapisuje na obrazovku.. Cele 
predelavani se tak smrsklo jen na predelavani grafickych rutin, takze dohromady se zabalenim 
hry a pripravou uvodniho obrazku mohla predelavka trvat tak cca 2 tydny. 
 
  Pamatuji se, ze jsme si s Davidem Vorackem vybirali hry k predelani i podle toho, kolik adres 
pristupu na obrazovku nam vypadlo z emulatoru ;-)) Abychom nemeli moc prace ;-)) 
 
Jo, to byly casy ;-) 
 
Roman 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Radek Suk (sharpemu@pandora.cz) [suk@softex.cz]
Odesláno: 30. října 2009 11:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Fw: Schema referencniho FD radice pro MZ800

13.1.2010

Proc jezdit do Ameriky? WD2797 maji u nas na http://www.denkl.cz/vyhledavani/?search=wd2797 
  
Jinak o ten AL250 bych mel take zajem kdyz se to bude nekde hromadne kupovat. Zjistil jsem ze to 
prodava na http://www.semiconductorstore.com ale cena za postovne je asi 100USD. Tak by to chtelo 
koupit soucasne alespon 10 kusu. Kdyz by nekdo nechal delat plosnaky a naprogramovani toho 8051 tak 
bych o to mel take zajem. 
  
Radek 
  
  
----- Original Message ----- 
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Thursday, October 29, 2009 10:47 AM 
Subject: Re: Schema referencniho FD radice pro MZ800 
 
Ctirade, 

schéma řadiče, co jsem měl na Bytefestu Ti bez problémů pošlu mailem. Ten můj je judeware
(na)volny.cz, dohoda jistá :-) . 
 
Pokud jde o nákup WD279x, projel jsem všechny weby s polovodiči 
a výsledek je ten, že nejsnáze se floppy čipy seženou v emerice, 
bohužel. TMS2791 (93) a SAB2791 (93) se vyskytují podstatně 
hůře než originál WDčka. Jako nejbližší možnou zmenšenou 
náhradu jsem po prostudování tuny datasheetů objevil obvod 
WD1773 (pouzdro DIP28, nemá separátní \RD, \WR a má 
společný pin ENP/RDY). Na pokusy si určitě jeden seženu, 
WD2791 budu shánět větší množství. V bastlení hardwarových 
karet a rekultivaci např. starých FDD 5.25" vidím totiž ohromnou 
zábavu (kdo si někdy nezrestauroval staré gramošasi typu 
TESLA NC4xx, ten nepochopí). Přes záslužné pokroky ve vývoji 
univerzální karty s hradlovými poli :-D , bych v tomto hračičkaření 
rád pokračoval - počet mých 5.25" mechanik se blíží číslu 30. 
 
Zatím nemám nikoho, kdo by! mi pomohl jednoduchou cestou 
zaplatit kýžené čipy (pracuju na tom). Kromě WD1773 a většího 
množství WD2791 bych ještě rád sehnal na pokusy 1-2 kousky 
scandoubleru ALC250 (nemá ještě někdo zájem?). Scandoubler 
přes Sparťana od Michala Hulčíka samozřejmě beru všema 
deseti, je ovšem spousta osmibitů bez režimu 640x200 a zde 
vidím ALC250 jako dobrou příležitost k další "zábavě". 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Roman Dolejsi (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@gmail.com]
Odesláno: 30. října 2009 11:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Jet set Willy a J.O

13.1.2010

Ahoj, 
 
  neodpustim si a pridam neco k tematu rychlosti predelavani her ze ZX.. 
 
  Ke konci (rok ~93) uz to opravdu nebylo tak slozite - pouzival jsem mou sadu rutin, ktere 
simulovaly kompletne hardware ZX - stacilo nahradit prislusne zapisy/cteni portu odskoky na 
tyto rutiny a bylo vymalovano ;-) 
  Navic jsem tehdy napichl i jeden z prvnich emulatoru ZX na PC /ten nejstarsi, tusim, ze polsky/ 
a ten mi tak vzdy po chvili hrani hry v nem prozradil, kde zapisuje na obrazovku.. Cele 
predelavani se tak smrsklo jen na predelavani grafickych rutin, takze dohromady se zabalenim 
hry a pripravou uvodniho obrazku mohla predelavka trvat tak cca 2 tydny. 
 
  Pamatuji se, ze jsme si s Davidem Vorackem vybirali hry k predelani i podle toho, kolik adres 
pristupu na obrazovku nam vypadlo z emulatoru ;-)) Abychom nemeli moc prace ;-)) 
 
Jo, to byly casy ;-) 
 
Roman 
 
 
2009/10/30 Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) <ordoz@ordoz.com> 

 
Ahoj Petre, 
 
o Jardovi Ovesnem alias J.O. Vsetin jsem tu uz myslim kdysi neco napsal ... Nazivo jsem jej 
potkal cca 2x nekde v hospode, ale to az v dobe, kdy uz davno zadneho Sharpa nemel - tedy 
cca v roce '92. 
Jeho predelavky her sice nebyly prilis technicky vyspele, ale troufam si rict, ze to byl jeden z 
naprosto prvnich  uzivatelu/programatoru na MZ-800 u nas a sve produkty vydaval uz od roku 
'86, kdy mnozi z tech, kteri na nej pozdeji tak nadavali jeste mozna ani nevedeli jak vypada 
pocitac ;) 
V dobe, kdy se poustel do svych predelavek studoval nejakou stredni strojarinu a dnes tusim 
pracuje nekde v kanclu ve firme Voko. 
 
Co se tyka zapomenutych prukopniku, tak na diskuznim serveru www.okoun.cz existuje klub 
"Pocitacova nostalgie" ve kterem jsem sveho casu potkal  napr. FPL - jednoho ze spoluautoru 
komentovaneho disassemblovaneho vypisu Sharp ROM. Nebo tam napr. jeden clovek psal o 
tom, jak spolecne s Lamacem kdysi ve 3:00 rano psali virus pro jeho cp/m a popijeli pri tom 
caj se slivovici :) 
 
Michal 
 
 
Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) napsal(a): 
 

 
Pánové, 
 



probírám se archivem hardwaru. Při testování jednoho nadbytečného 
Sharpa jsem při zkouškách FDD narazil na jednu herní disketu 
(Lamač CP/M + .mzf soubory). Pod hrou Jet set Willy je jako předělávač 
podepsán J.O Vsetín, většinou rok 1988. Ač mu někteří vyčítali pomalost 
jeho předělávek atd., přesto podle mě zaslouží uznání (samozřejmě 
všichni šílenci-předělávači her ze Spectra ho zaslouží). Nevíte někdo, 
kdo to je (byl), co dělá (dělal) profesionálně? Vsetín není tak velký ... 
Michal zde dokonce bydlí. 
 
Jen pro zajímavost. 
 
Petr de Zviqov 
 
 
--- 
 

 
 
--- 

 
 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 30. října 2009 7:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Jet set Willy a J.O

13.1.2010

J.O. = Jaroslav Ovesný, mám to tušení že už tu o něm na konferenci jednou řeč byla, zkus zapátrat.... 
  
Jinak co se týče kritiky ohledně rychlosti zmiňované hry.... Petře, vyzkoušej originál na Spectru a pochopíš tyto 
výtky. Koukal jsem se na to a hra je předělaná opravdu tím nejpomalejším způsobem, tj. pravidelným 
"přesypáváním" oblasti videoram ZX Spectra do videoram Sharpa - kvůli rychlosti ještě k tomu černobíle, přestože 
celá hra skrytě v paměti běží barevně (dá se na to podívat třeba v emulátoru od J. Kysely klávesou F6 v debuggeru). 
J.O. sám vzdávám hold, ale spíše jako průkopníkovi a tomu kdo přinesl na Sharpa první hry ze Spectra, než jako 
producentovi kvalitních či rychlých předělávek. Mimochodem, zajímalo by mě kolik času takovýto přepis hry mohl 
zabrat - dnes na PC by to byla otázka minut (přidání přesýpací rutiny + nahrazení rutin čtení z klávesnice), na 
Sharpovi s magnetofonem to mohla být docela piplačka.... A ještě něco - abych na J.O. nesypal jen popel, tak třeba 
program UPRAVA2 kterym se daly zkomprimovat MZF byl docela fajn - občas se dalo RLE kompresí stahnout 
velikost i o desítky KB 
  
Z. 
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Thursday, October 29, 2009 9:19 PM 
Subject: Jet set Willy a J.O 
 
Pánové, 
 
probírám se archivem hardwaru. Při testování jednoho nadbytečného 
Sharpa jsem při zkouškách FDD narazil na jednu herní disketu 
(Lamač CP/M + .mzf soubory). Pod hrou Jet set Willy je jako předělávač 
podepsán J.O Vsetín, většinou rok 1988. Ač mu někteří vyčítali pomalost 
jeho předělávek atd., přesto podle mě zaslouží uznání (samozřejmě 
všichni šílenci-předělávači her ze Spectra ho zaslouží). Nevíte někdo, 
kdo to je (byl), co dělá (dělal) profesionálně? Vsetín není tak velký ... 
Michal zde dokonce bydlí. 
 
Jen pro zajímavost. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 29. října 2009 21:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Jet set Willy a J.O

13.1.2010

Pánové, 
 
probírám se archivem hardwaru. Při testování jednoho nadbytečného 
Sharpa jsem při zkouškách FDD narazil na jednu herní disketu 
(Lamač CP/M + .mzf soubory). Pod hrou Jet set Willy je jako předělávač 
podepsán J.O Vsetín, většinou rok 1988. Ač mu někteří vyčítali pomalost 
jeho předělávek atd., přesto podle mě zaslouží uznání (samozřejmě 
všichni šílenci-předělávači her ze Spectra ho zaslouží). Nevíte někdo, 
kdo to je (byl), co dělá (dělal) profesionálně? Vsetín není tak velký ... 
Michal zde dokonce bydlí. 
 
Jen pro zajímavost. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.32/2459 - Release Date: 10/25/09 19:57:00 



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 29. října 2009 10:48
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Schema referencniho FD radice pro MZ800

13.1.2010

Ctirade, 

schéma řadiče, co jsem měl na Bytefestu Ti bez problémů pošlu mailem. Ten můj je judeware
(na)volny.cz, dohoda jistá :-) . 
 
Pokud jde o nákup WD279x, projel jsem všechny weby s polovodiči 
a výsledek je ten, že nejsnáze se floppy čipy seženou v emerice, 
bohužel. TMS2791 (93) a SAB2791 (93) se vyskytují podstatně 
hůře než originál WDčka. Jako nejbližší možnou zmenšenou 
náhradu jsem po prostudování tuny datasheetů objevil obvod 
WD1773 (pouzdro DIP28, nemá separátní \RD, \WR a má 
společný pin ENP/RDY). Na pokusy si určitě jeden seženu, 
WD2791 budu shánět větší množství. V bastlení hardwarových 
karet a rekultivaci např. starých FDD 5.25" vidím totiž ohromnou 
zábavu (kdo si někdy nezrestauroval staré gramošasi typu 
TESLA NC4xx, ten nepochopí). Přes záslužné pokroky ve vývoji 
univerzální karty s hradlovými poli :-D , bych v tomto hračičkaření 
rád pokračoval - počet mých 5.25" mechanik se blíží číslu 30. 
 
Zatím nemám nikoho, kdo by! mi pomohl jednoduchou cestou 
zaplatit kýžené čipy (pracuju na tom). Kromě WD1773 a většího 
množství WD2791 bych ještě rád sehnal na pokusy 1-2 kousky 
scandoubleru ALC250 (nemá ještě někdo zájem?). Scandoubler 
přes Sparťana od Michala Hulčíka samozřejmě beru všema 
deseti, je ovšem spousta osmibitů bez režimu 640x200 a zde 
vidím ALC250 jako dobrou příležitost k další "zábavě". 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 29. října 2009 13:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Schema referencniho FD radice pro MZ800

13.1.2010

Vedel bych o jedne firme ve stredni Evrope, ktera ma (aspon v ceniku) 2793 (WD i SAB). Cenu 
neuvadi a navic je s nimi tezka rec, anglicke maily s klidem ignoruji. Az sezenu nekoho 
ochotneho, kdo mi prelozi mail, tak se uvidi, jak je to s temi jejich poklady ve skutecnosti. :-) 
Pepax 

  
 
From: "Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)" <judeware@volny.cz> 
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz> 
Sent: Thu, October 29, 2009 10:47:35 AM 
Subject: Re: Schema referencniho FD radice pro MZ800 
 
Ctirade, 

schéma řadiče, co jsem měl na Bytefestu Ti bez problémů pošlu mailem. Ten můj je 
judeware(na)volny.cz, dohoda jistá :-) . 
 
Pokud jde o nákup WD279x, projel jsem všechny weby s polovodiči 
a výsledek je ten, že nejsnáze se floppy čipy seženou v emerice, 
bohužel. TMS2791 (93) a SAB2791 (93) se vyskytují podstatně 
hůře než originál WDčka. Jako nejbližší možnou zmenšenou 
náhradu jsem po prostudování tuny datasheetů objevil obvod 
WD1773 (pouzdro DIP28, nemá separátní \RD, \WR a má 
společný pin ENP/RDY). Na pokusy si určitě jeden seženu, 
WD2791 budu shánět větší množství. V bastlení hardwarových 
karet a rekultivaci např. starých FDD 5.25" vidím totiž ohromnou 
zábavu (kdo si někdy nezrestauroval staré gramošasi typu 
TESLA NC4xx, ten nepochopí). Přes záslužné pokroky ve vývoji 
univerzální karty s hradlovými poli :-D , bych v tomto hračičkaření 
rád pokračoval - počet mých 5.25" mechanik se blíží číslu 30. 
 
Zatím nemám nikoho, kdo by! mi pomohl jednoduchou cestou 
zaplatit kýžené čipy (pracuju na tom). Kromě WD1773 a většího 
množství WD2791 bych ještě rád sehnal na pokusy 1-2 kousky 
scandoubleru ALC250 (nemá ještě někdo zájem?). Scandoubler 
přes Sparťana od Michala Hulčíka samozřejmě beru všema 
deseti, je ovšem spousta osmibitů bez režimu 640x200 a zde 
vidím ALC250 jako dobrou příležitost k další "zábavě". 
 
Petr de Zviqov 

 
---  

 
 
---  



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 29. října 2009 14:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

13.1.2010

 
Michale, pokud jde o řešení RTC, jedno jsem publikoval na Pandoře na přelomu 2003/2004. 
 
Schéma je na: 
www.mz-800.xf.cz/files/tech/rtc.tif 
 
Je to obvod Philips PCF8583 ovládaný přes I2C. Pro sběrnici I2C 
jsem zavedl I/O adresu 88h, zápisem na tento port se ovládají obě linky 
SCL i SDA, čtením z portu 88h se zjistí aktuální  stav obou signálů. 
Bylo to univerzální řešení I2C, nejen pro obvod RTC (zamýšlel jsem 
tak řídit i scandoubler). Navíc by se hodil i jako "CMOS RAM" 
pro udržování parametrů, ze kterých by čerpal třeba boot manažer 
nově vyvíjené kombo desky. Zakomponovat část schematu 
dovnitř pgm. logiky jistě není problém pro zasvěceného jedince ;-) , 
viz odkaz s ilustračním schematem. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.32/2459 - Release Date: 10/25/09 19:57:00 



Brázda Pavel 

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 22. října 2009 12:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

13.1.2010

Tady jsem nakreslil prozatim alespon aktualni blokove schema 



13.1.2010



Chybi tam propojeni AVR ---> SHARP INT, protoze ta destrukce zrejme s timto signalem souvisela. 
Taky se da pocitat s tim, ze do Xilinxe jeste privedeme SHARP BUSCLK a do AVR pripojime 
SHARP RESET.  
Pripadny RTC se pripoji pres I2C k AVR.  

 
---  
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 

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 14. září 2009 6:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Podzimni scandoubler :)

13.1.2010

Umí !!!!! :)  
  
Ahoj, 
  
vypadá to velice hezky, gratuluju! S tou synchronizaci na pixel clock Sharpa jsem se už také zabýval 
(kdysi při zprovozňování Scandoubleru s AL 250 - viz. http://mz-800.xf.cz/mz2vga.htm ) a s externími 
hodinami jsem také dospěl jen k lehce roztřesenému obrazu. 
Z obrázků usuzuji že to máš postavené na nějaké vývojové desce přímo od XILINXu - plánuje se i 
provedení pro normálního bastlíře, se sehnatelnými součástkami? 
Držím palce! 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Friday, September 11, 2009 4:32 PM 
Subject: Podzimni scandoubler :) 
 
Zdravim vsechny,  

s Vaskem Peroutkou jsme tento tyden pokouseli FPGA Spartan3A a snazili jsme se o 
zprovozneni scandoubleru pro Sharpa - tedy snazili jsme se pripojit MZ-800 pres VGA k LCD 
panelu.  

S pouzitim externiho oscilatoru jako zdroje kmitoctu pro scan obrazu jsme bohuzel naprosto 
pohoreli v pokusech o synchronizaci s Sharpovym pixelclockem. Vysledny obraz byl vzdy 
roztrepany jako drahy pes s Parkinsonem. 
Nakonec jsme v podstate opsali reseni Hynka Slabeho 
( http://mujweb.cz/Pocitace/sladky/MZ800_memcard.htm ) s konstatovanim, ze lepe a 
predevsim bez zavislosti na zdroji kmitoctu ze Sharpa to proste udelat neumime, a to ani kdyz s 
scanujeme s mnohonasobne vetsi frequenci :( 
Pro inspiraci, tady je par fotek http://ordoz.com/sharp/FPGA_Scandoubler/sharp.jpg  

S pozdravem - Michal Hucik 

 
---  

 
---  
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 



Brázda Pavel 

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 11. září 2009 15:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Podzimni scandoubler :)

13.1.2010

ee, to byla jedna fotka ... Par fotek je tady :) http://ordoz.com/sharp/FPGA_Scandoubler/ 

 
---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.91/2363 - Release Date: 09/11/09 09:15:00 



Brázda Pavel 

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 11. září 2009 15:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Podzimni scandoubler :)

13.1.2010

Zdravim vsechny,  

s Vaskem Peroutkou jsme tento tyden pokouseli FPGA Spartan3A a snazili jsme se o 
zprovozneni scandoubleru pro Sharpa - tedy snazili jsme se pripojit MZ-800 pres VGA k LCD 
panelu.  

S pouzitim externiho oscilatoru jako zdroje kmitoctu pro scan obrazu jsme bohuzel naprosto 
pohoreli v pokusech o synchronizaci s Sharpovym pixelclockem. Vysledny obraz byl vzdy 
roztrepany jako drahy pes s Parkinsonem. 
Nakonec jsme v podstate opsali reseni Hynka Slabeho 
( http://mujweb.cz/Pocitace/sladky/MZ800_memcard.htm ) s konstatovanim, ze lepe a predevsim 
bez zavislosti na zdroji kmitoctu ze Sharpa to proste udelat neumime, a to ani kdyz s scanujeme s 
mnohonasobne vetsi frequenci :( 
Pro inspiraci, tady je par fotek http://ordoz.com/sharp/FPGA_Scandoubler/sharp.jpg  

S pozdravem - Michal Hucik 

 
---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.91/2363 - Release Date: 09/11/09 09:15:00 



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 10. září 2009 8:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Mesto robotu
Přílohy: mestorobotu.mzs

13.1.2010

Kdyby náhodou nefungovalo, posílám v příloze uložený obraz paměti pro emulátor 
  
Z. 

----- Original Message -----  
From: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Thursday, September 10, 2009 8:42 AM 
Subject: RE: Mesto robotu 
 
Ahoj, 
  
http://www.scav.ic.cz/download/MZ-800/MZ-
800_Software/COM/MZF/GAMES/800/Mestorob.mzf 
http://www.scav.ic.cz/download/MZ-800/MZ-800_Navody/Hry/Mestorob.txt 
 
Pavel 
  

From: solaris104 (sharpemu@pandora.cz) [mailto:solaris104@post.cz]  
Sent: Thursday, September 10, 2009 7:31 AM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Mesto robotu 
 
Nema nekdo prevedenou hru Mesto robotu pro emulator Sharpa? 

 
---  

 
---  

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



Brázda Pavel 

Od: solaris104 (sharpemu@pandora.cz) [solaris104@post.cz]
Odesláno: 10. září 2009 7:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Mesto robotu

13.1.2010

Nema nekdo prevedenou hru Mesto robotu pro emulator Sharpa? 

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



Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. listopadu 2009 20:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Důležité - možnost dodání WD2791

13.1.2010

 
Pánové, 
 
naskytla se mi možnost nákupu floppy řadičů WD2791. Pouzdro bohužel 
neovlivním (DIP/PLCC). 
 
Měl by někdo zájem v případě kusové ceny 250Kč? 
Bez ohledu na osmibitovou platformu, je to pro každého, komu by se 
obvody hodily ... 
Potřeboval bych to vědět aspoň nezávazně náznakem, při nákupu většího 
počtu brouků bych do toho musel vrazit moc peněz ... 
Prosím o promptní reakce. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  



Brázda Pavel 

Od: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 10. září 2009 7:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Mesto robotu

13.1.2010

Ahoj, 
  
http://www.scav.ic.cz/download/MZ-800/MZ-
800_Software/COM/MZF/GAMES/800/Mestorob.mzf 
http://www.scav.ic.cz/download/MZ-800/MZ-800_Navody/Hry/Mestorob.txt 
 
Pavel 
  

From: solaris104 (sharpemu@pandora.cz) [mailto:solaris104@post.cz]  
Sent: Thursday, September 10, 2009 7:31 AM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Mesto robotu 
 
Nema nekdo prevedenou hru Mesto robotu pro emulator Sharpa? 

 
---  

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



Brázda Pavel 

Od: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 27. května 2009 8:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: RAM DISK nebo ŘADIČ FD pro 3.5"

13.1.2010

Take zdravim, 
  
ve sklepe bych snad mel mit 2ks nezalohovaneho ramdisku - musim udelat 
inventuru :-) 
Co se tyce radice, osobne volny nemam. 
  
- do vrchního slotu Sharpa se zasune řadič a do spodního RAMDISK ..... ano, spodni RamDisk. 
- funguje jako RAM hardisk ?  ve smyslu kopirovani souboru atd. ..... ano, da se to tak rict. 
  
Pavel 
Brno 
  
  

From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:lupuljev@seznam.cz]  
Sent: Wednesday, May 27, 2009 8:38 AM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: RAM DISK nebo ŘADIČ FD pro 3.5" 
 
Zdravím všechny Sharpisty, rád bych se Vás zeptal, jestli někdo nemá na prodej ramdisk pro 
MZ-800 nebo řadič FD pro 3.5" mechaniku.   

Táke bych se chtěl zeptat jak se ramdisk spolu s FD řadičem používá - do vrchního slotu Sharpa 
se zasune řadič a do spodního RAMDISK ? Nikdy jsem ramdisk nepoužíval - funguje jako RAM 
hardisk ?  ve smyslu kopirovani souboru atd. 

S pozdravem  

Aleš Lupuljev 

Nový  Bor  

 
---  

 
---  
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 



Brázda Pavel 

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 27. května 2009 8:38
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RAM DISK nebo ŘADIČ FD pro 3.5"

13.1.2010

Zdravím všechny Sharpisty, rád bych se Vás zeptal, jestli někdo nemá na prodej ramdisk pro 
MZ-800 nebo řadič FD pro 3.5" mechaniku.   

Táke bych se chtěl zeptat jak se ramdisk spolu s FD řadičem používá - do vrchního slotu Sharpa 
se zasune řadič a do spodního RAMDISK ? Nikdy jsem ramdisk nepoužíval - funguje jako RAM 
hardisk ?  ve smyslu kopirovani souboru atd. 

S pozdravem  

Aleš Lupuljev 

Nový  Bor  

 
---  
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 



Brázda Pavel 

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 27. května 2009 8:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RAM DISK NEBO ŘADIČ FDD 3.5"

13.1.2010

Zdravím všechny Sharpisty, rád bych se Vás zeptal, jestli jestli někdo nemá na prodej ramdisk 
pro MZ-800 nebo řadič FD pro 3.5" mechaniku.   

Táke bych se chtěl zeptat jak se ramdisk spolu s FD řadičem používá - do vrchního slotu Sharpa 
se zasune řadič a do spodního RAMDISK ? Nikdy jsem ramdisk nepoužíval - funguje jako RAM 
hardisk ?  ve smyslu kopirovani souboru atd. 

S pozdravem  

Aleš Lupuljev 

Nový  Bor  

 
---  
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 



Brázda Pavel 

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 27. května 2009 8:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RAM DISK NEBO ŘADIČ FDD 3.5"

13.1.2010

Zdravím všechny Sharpisty, rád bych se Vás zeptal, jestli někdo nemá na prodej ramdisk pro 
MZ-800 nebo řadič FD pro 3.5" mechaniku.   

Táke bych se chtěl zeptat jak se ramdisk spolu s FD řadičem používá - do vrchního slotu Sharpa 
se zasune řadič a do spodního RAMDISK ? Nikdy jsem ramdisk nepoužíval - funguje jako RAM 
hardisk ?  ve smyslu kopirovani souboru atd. 

S pozdravem  

Aleš Lupuljev 

Nový  Bor  

 
---  
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 



Brázda Pavel 

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 27. května 2009 8:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RAM DISK NEBO ŘADIČ FDD 3.5"

13.1.2010

Zdravím všechny Sharpisty, rád bych se Vás zeptal, jestli jestli někdo nemá na prodej ramdisk 
pro MZ-800 nebo řadič FD pro 3.5" mechaniku.   

Táke bych se chtěl zeptat jak se ramdisk spolu s FD řadičem používá - do vrchního slotu Sharpa 
se zasune řadič a do spodního RAMDISK ? Nikdy jsem ramdisk nepoužíval - funguje jako RAM 
hardisk ?  ve smyslu kopirovani souboru atd. 

S pozdravem  

Aleš Lupuljev 

Nový  Bor  

 
---  
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 



Brázda Pavel 

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 27. května 2009 8:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RAM DISK NEBO ŘADIČ FDD 3.5"

13.1.2010

Zdravím všechny Sharpisty, rád bych se Vás zeptal, jestli jestli někdo nemá na prodej ramdisk 
pro MZ-800 nebo řadič FD pro 3.5" mechaniku.   

Táke bych se chtěl zeptat jak se ramdisk spolu s FD řadičem používá - do vrchního slotu Sharpa 
se zasune řadič a do spodního RAMDISK ? Nikdy jsem ramdisk nepoužíval - funguje jako RAM 
hardisk ?  ve smyslu kopirovani souboru atd. 

S pozdravem  

Aleš Lupuljev 

Nový  Bor  

 
---  
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 



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 17. dubna 2009 15:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Žaponci nelení

13.1.2010

http://www.maroon.dti.ne.jp/youkan/mz700/upscan.html - scandoubler 
http://www.retropc.net/ohishi/mzbyfpga/index.htm - MZ-700 na jednom čipu 
http://www.maroon.dti.ne.jp/youkan/mz700/index.html - emulátor MZ-700 nejen pro Gameboye 
... a mnohem víc, až mi lezou oka z důlků :o) 
  
Zdenek 

 
---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.287 / Virus Database: 270.11.59/2063 - Release Date: 04/16/09 16:38:00 



Brázda Pavel 

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 16. dubna 2009 12:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Luboš Macháček

13.1.2010

Dobrý den, 
16. dubna 2009, 12:01:06, napsal jste: 
 
JE mi ho velmi lito a s uctou na nej vspominam,skoda ze jsem sharpa dal pryc kdyz 
jsem se mnel udajne stehovat ted bych ho bral vsemi deseti 
 
Marcel Vasak 
 
 

 
---  
 
 
 
 
--  
S pozdravem, 
 falcen99 
 falcen99@seznam.cz 

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

> Vzpomeňme v tichosti na někdejšího předsedu Sharp MZ Clubu Brno 
  
Jára Špaček 
 
 
__________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 4012 (20090416) 
__________ 
 
Tuto zpravu proveril ESET Smart Security. 
 
http://www.eset.cz 



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 16. dubna 2009 15:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MZ-1500 programy

13.1.2010

Netuší někdo náhodou, jak toto stahnout? 
http://www.meganzb.com/browse.php?g=alt.binaries.emulators.misc&s=42371332 
  
Rád bych ten archiv s MZT programy pro MZ-1500, mohlo by tam být leccos zajímavého. Mimochodem, 
nepodařilo se už někomu na internetu stahnout pro MZ-1500 Basic MZ-5Z001, Flappyho aj. ? 
  
Z. 

 
---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.287 / Virus Database: 270.11.58/2062 - Release Date: 04/16/09 08:12:00 



Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 16. dubna 2009 11:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Luboš Macháček
Přílohy: Parte.jpg

13.1.2010

Vzpomeňme v tichosti na někdejšího předsedu Sharp MZ Clubu Brno 
  
Jára Špaček 

 
---  
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 



Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec.j@zoznam.sk]
Odesláno: 8. dubna 2009 10:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: QD ???

13.1.2010

To bude podla mna medium pre CE-1600F (pocket floppy drive pre Sharp PC1600) - 2.5" 
disketa (CE-1650F). Kapacita 128K (2x64). Na prvy pohlad podobne, ale v skutocnosti nieco 
uplne ine ako QD. 
 
Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) wrote:  

http://www.aukro.cz/item605115241_sharp_1600_2_kusy_osobnich_pocitacu_dily.html 
  
netušíte náhodou, zda do tohoto počítače se také používaly QD media jako pro MZ-800? 
QD byl v té době použit u více počítačů (i jiných značek) - pokud by to bylo ono, je tu šance, 
jak získat 40 kusů nových médií ! 
  
Zdenek 
 
 
__________ Informacia od ESET NOD32 Antivirus, verzia databazy 3972 
(20090328) __________ 
 
Tuto spravu preveril ESET NOD32 Antivirus. 
 
http://www.eset.sk 

 
---  

 
 
---  
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 



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 8. dubna 2009 10:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: QD ???

13.1.2010

Díky za info - právě jsem o tom nic moc nenašel (krom informace že je to taky oboustrané medium po 64 
KB), tak mě zmátly podobné parametry.... 

----- Original Message -----  
From: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, April 08, 2009 11:15 AM 
Subject: Re: QD ??? 
 
To bude podla mna medium pre CE-1600F (pocket floppy drive pre Sharp PC1600) - 2.5" 
disketa (CE-1650F). Kapacita 128K (2x64). Na prvy pohlad podobne, ale v skutocnosti nieco 
uplne ine ako QD. 
 
Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) wrote:  

http://www.aukro.cz/item605115241_sharp_1600_2_kusy_osobnich_pocitacu_dily.html 
  
netušíte náhodou, zda do tohoto počítače se také používaly QD media jako pro MZ-800? 
QD byl v té době použit u více počítačů (i jiných značek) - pokud by to bylo ono, je tu 
šance, jak získat 40 kusů nových médií ! 
  
Zdenek 
 
 
__________ Informacia od ESET NOD32 Antivirus, verzia databazy 3972 
(20090328) __________ 
 
Tuto spravu preveril ESET NOD32 Antivirus. 
 
http://www.eset.sk 

 
---  

 
 
---  

 
---  
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 



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 8. dubna 2009 9:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: QD ???

13.1.2010

http://www.aukro.cz/item605115241_sharp_1600_2_kusy_osobnich_pocitacu_dily.html 
  
netušíte náhodou, zda do tohoto počítače se také používaly QD media jako pro MZ-800? QD byl v té 
době použit u více počítačů (i jiných značek) - pokud by to bylo ono, je tu šance, jak získat 40 kusů 
nových médií ! 
  
Zdenek 

 
---  
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 



1

Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 27. prosince 2009 20:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ800 na FPGA - ALFA2

Davide, super, uz se tesim, az se k tomu dostanu, doufam, ze to bude brzo...
Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz>
> Předmět: MZ800 na FPGA - ALFA2
> Datum: 26.12.2009 20:26:11
> ----------------------------------------
> 
> Tak tady je novější verze už i se zdrojákama.
> http://www.volny.cz/david.luftner/FPGA/index.html
> 
> David
> ---
> 
> 
> 

---

1



2

Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 26. prosince 2009 20:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MZ800 na FPGA - ALFA2

Tak tady je novější verze už i se zdrojákama.
http://www.volny.cz/david.luftner/FPGA/index.html

David
---

2
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 24. prosince 2009 10:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: stastne a Vesele

Dobrý den,

  Stastne vanoce a Uspesny rok 2010 preje Marcel Vasak

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---

3



4

Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 23. prosince 2009 16:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: EMULACE FDD

----- Original Message -----
From: "Michal Hučík" <sharpemu@pandora.czordoz@ordoz.com>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, December 23, 2009 3:47 PM
Subject: Re: EMULACE FDD

>
>
> > Me by zajimala konkretne ta cast s emulaci prikazu radice. Ani ne tak
zdrojak,
> > jako spis vysvetlit u kazdeho FDC prikazu co a jak puvodni radic vykonava a
jak
> > nastavuje status. Mohl bys o tom napsat kratkej pokec ? Vysvetlit jak se
chova
> > skutecnej radic a pripadne k tomu pro porovnani jak se ve funkci lisi
UNICARD.
> >
>
> Ona je to spise takova sezbiranka z dokumentace k WD a z toho co jsem
> zjistil pri krokovani FD rutin BASICu, cp/m a MRSu a na neco jsem se
> musel vytasit i s logickym analyzerem a smirovat skutecny radic...
> Kazdopadne to co dela ta moje emulace je spise blackbox, ktery
> napodobuje funkci radice, nez skutecna emulace WD297x - proto je taky
> nacitani dat z tohoto emulovaneho radice o neco rychlejsi, nez ze
> skutecne FD.
> Nektere statuskody a parametry prikazu ignoruju, protoze jsou z hlediska
> emulace nadbytecne. Nejvic toho zjistis ze souboru  FDController.c ;)
>
Super, uz na to koukam. Mas to dobre komentovane. Schvalne to nekdy porovnam s
moji softwarovou emulaci radice (psano v assembleru pro Z80 cpu). Jinak pokud
chces vedet neco vice k chovani radicu, je fura zdrojaku od ZX emulatoru, kde
jsou emulovane sice radice WD1793 a VL1772, ale to je velice podobne. Na urovni
zpracovani prikazu mozna i stejne.

VELESOFT

---
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5

Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 23. prosince 2009 15:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: EMULACE FDD

> Me by zajimala konkretne ta cast s emulaci prikazu radice. Ani ne tak zdrojak,
> jako spis vysvetlit u kazdeho FDC prikazu co a jak puvodni radic vykonava a jak
> nastavuje status. Mohl bys o tom napsat kratkej pokec ? Vysvetlit jak se chova
> skutecnej radic a pripadne k tomu pro porovnani jak se ve funkci lisi UNICARD.
>   

Ona je to spise takova sezbiranka z dokumentace k WD a z toho co jsem 
zjistil pri krokovani FD rutin BASICu, cp/m a MRSu a na neco jsem se 
musel vytasit i s logickym analyzerem a smirovat skutecny radic... 
Kazdopadne to co dela ta moje emulace je spise blackbox, ktery 
napodobuje funkci radice, nez skutecna emulace WD297x - proto je taky 
nacitani dat z tohoto emulovaneho radice o neco rychlejsi, nez ze 
skutecne FD.
Nektere statuskody a parametry prikazu ignoruju, protoze jsou z hlediska 
emulace nadbytecne. Nejvic toho zjistis ze souboru  FDController.c ;)

>> Stav projektu je zhruba takovy, ze u radice neni a zrejme ani nebude
>> implementovan prikaz READ TRACK - jinak by melo byt hotovo vse, s
>> vyjimkou osetreni chyb na FAT, ktere jeste nejsou nasledne reportovany
>> error kodem ve statusu emulovaneho radice.
>>
>>     
> V cem je problem ?
>   

READ TRACK je prikaz, jehoz implementaci jsem doposud nenasel v zadnem 
Sharpackem, ani cp/m programu a i z dokumentace k WD mi vyznelo, ze se 
to da pouzit akorat k overeni zda disketa obsahuje nejake logicke 
naformatovani, ale nic moc pouzitelneho tim clovek stejne neziska.
Zaroven k tomu musim doplnit, ze sestersky command WRITE TRACK je v 
emulaci implementovan tak, ze se disketa musi formatovat postupne od 
stopy 0, strany 0 smerem nahoru. Pokud by se nejaka stopa vynechala, 
nebo by se napr. naformatovala cela disketa a pak by se Sharp vratil k 
nejake stope a tu by preformatoval, tak by to zpusobilo destrukci 
diskoveho image ... Toto omezeni vychazi jednak ze struktury DSK obrazu 
disket a jednak z toho, ze jsme pri operacich s radicem limitovani 
rychlosti a RAMkou pouziteho mikrorocesoru.
Kvuli WRITE TRACK jsem musel upravit diskove utility MRSu a nova verze 
disk image s timto systemem je v svn adresari "./others/".

Ty chybejici statuskody pri FAT chybach jsou jen zapricineny jen mou 
vlastni lenosti ;)

Michal

---
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 23. prosince 2009 15:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: EMULACE FDD

----- Original Message -----
From: "Michal Hučík" <sharpemu@pandora.czordoz@ordoz.com>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, December 23, 2009 2:44 PM
Subject: Re: EMULACE FDD

>
>
> Ahoj,
>
> ano a v podstate uz je to temer hotovo ;)
>
> Tady jsou nejake videa s ukazkou jak to funguje:
> http://ordoz.com/sharp/unicard/
>
Pekne

> Tady jsou v svn trunk posledni zdrojaky a zpetne dokreslene schema
> prozatim jedineho prototypu:
> http://sourceforge.net/projects/mz800unicard/develop
>
Me by zajimala konkretne ta cast s emulaci prikazu radice. Ani ne tak zdrojak,
jako spis vysvetlit u kazdeho FDC prikazu co a jak puvodni radic vykonava a jak
nastavuje status. Mohl bys o tom napsat kratkej pokec ? Vysvetlit jak se chova
skutecnej radic a pripadne k tomu pro porovnani jak se ve funkci lisi UNICARD.

> Stav projektu je zhruba takovy, ze u radice neni a zrejme ani nebude
> implementovan prikaz READ TRACK - jinak by melo byt hotovo vse, s
> vyjimkou osetreni chyb na FAT, ktere jeste nejsou nasledne reportovany
> error kodem ve statusu emulovaneho radice.
>
V cem je problem ?

VELESOFT

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 23. prosince 2009 14:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: EMULACE FDD

Ahoj,

ano a v podstate uz je to temer hotovo ;)

Tady jsou nejake videa s ukazkou jak to funguje: 
http://ordoz.com/sharp/unicard/

Tady jsou v svn trunk posledni zdrojaky a zpetne dokreslene schema 
prozatim jedineho prototypu: 
http://sourceforge.net/projects/mz800unicard/develop

Stav projektu je zhruba takovy, ze u radice neni a zrejme ani nebude 
implementovan prikaz READ TRACK - jinak by melo byt hotovo vse, s 
vyjimkou osetreni chyb na FAT, ktere jeste nejsou nasledne reportovany 
error kodem ve statusu emulovaneho radice.

Dale se ted porad nemuzu dokopat k tomu, abych alespon v cp/m dokoncil 
moznost prenosu souboru primo mezi emulovanou disketou a FAT systemem na 
SD karte ...

Vasek Peroutka dela schema a  snad i PCB pro variantu s GALem  a  
mikroprocesorem STM32. A ja se snad pristi rok dostanu k tomu, abych 
navrhnul a otestoval variantu unidesky na ktere bude navic i ramdisk 
scandoubler.

Michal

VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Ahoj kluci. Delsi dobu jsem ted delal na jednom projektu pro ZX Spectrum, takze
> jsem zde konferu sledoval jen velmi zridka kvuli nedostatku casu. Ona se tu
> resila nejaka ta emulace FDD ? Tedy konkretne emulace portu radice ? Tohle by me
> celkem dost zajimalo.
>
> VELESOFT
>
>
> ---
>   

---
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 23. prosince 2009 14:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: EMULACE FDD

Ahoj kluci. Delsi dobu jsem ted delal na jednom projektu pro ZX Spectrum, takze
jsem zde konferu sledoval jen velmi zridka kvuli nedostatku casu. Ona se tu
resila nejaka ta emulace FDD ? Tedy konkretne emulace portu radice ? Tohle by me
celkem dost zajimalo.

VELESOFT

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 23. prosince 2009 8:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ale notaaaaak :-D

Lukáši, to není nic ve zlém, jen trochu soudnosti :-) Je třeba brát v potaz,
že do konference je přihlášeno poměrně dost lidí (kteří se třeba nijak
neprojevují, nicméně konferenci sledují), pro které soukromá informace o
tom, jaké součástky mi zrovna chybí asi nic nepřinese. Spamu snad každému
chodí denně dost, tak si ho nebudeme dělat navzájem :-) Je mi blbé že jsem
tu zrovna já za toho zlého, ale holt mi Ježíšek (nebo spíš Mirek Hajda) před
pár lety nadělil správcování téhle konference, tak vás tu musím aspoň trochu
komandovat :-) Mimochodem, u Spectristů by jsi dostal vynadáno i za
diakritiku :o)
To je snad vše co jsem chtěl napsat, tak jen doufám že tohle vlákno můžeme v
klidu uzavřít, popřát si ještě jednou hezké svátky a dál už přispívat jen
tím, o čem budeme přesvědčeni že bude zajímat i zbývajících 110 členů
konference. Jako příští by mohly přijít třeba zkušenosti se stavbou řadiče s
WD2791 a jeho oživením, popř. nějaké fotky.... což?

Zdeněk

----- Original Message ----- 
From: "Rupico (sharpemu@pandora.cz)" <rupico@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, December 22, 2009 4:18 PM
Subject: Ale notaaaaak :-D

>
> Dobrá tedy Zneňku.
> Po pravdě si myslím, že třeba to spousty lidí zajímá jak to postavit.
> Třeba podle toho kolik mi přišlo e-mailů mimo konferenci.
> Naopak si myslím, že se tu na konferenci toho moc neděje.
> Vlastně sem nemusím psát vůbec nic :-(
> Abych ti to tu nezasr-čistil.
>
> Takže kdyby někdo chtěl pak schéma z Eaglu a fotky hotového řadiče,
> tak to sem vlastně dávat nemusim. No a nedejbože, že by  někdo chtěl
> neosazenou desku :-D
>
> Jsem zde sice nováčkem, ale takovejde pikačusovin jsem již postavil kotel.
>
> Tak Huž Huž
> Mnoho úspěchů.
> --- 

---
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10

Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 22. prosince 2009 21:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ale notaaaaak :-D

To bude nejaky omyl.

IMHO se Zdenkovi nelibil pouze jeden konkretni prispevek, jehoz obsah byl v podstate 
soukromy a ostatni cleny konference vubec nemusel zajimat. ;-)
Podivejte se na speccy@pandora.cz, tam admin kazdeho hrisnika drsne setre..... tohle 
bylo jenom jemne upozorneni. :-)

Hysterii nechme jinym, diskuze o Sharpovi je myslim daleko vetsi zabava....

Pepax

----- Original Message ----
> From: "Rupico (sharpemu@pandora.cz)" <rupico@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tue, December 22, 2009 4:18:44 PM
> Subject: Ale notaaaaak :-D
> 
> 
> Dobrá tedy Zneňku.
> Po pravdě si myslím, že třeba to spousty lidí zajímá jak to postavit.
> Třeba podle toho kolik mi přišlo e-mailů mimo konferenci.
> Naopak si myslím, že se tu na konferenci toho moc neděje.
> Vlastně sem nemusím psát vůbec nic :-(
> Abych ti to tu nezasr-čistil.
> 
> Takže kdyby někdo chtěl pak schéma z Eaglu a fotky hotového řadiče,
> tak to sem vlastně dávat nemusim. No a nedejbože, že by  někdo chtěl
> neosazenou desku :-D
> 
> Jsem zde sice nováčkem, ale takovejde pikačusovin jsem již postavil kotel.
> 
> Tak Huž Huž
> Mnoho úspěchů.
> ---

      

---
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Brázda Pavel

Od: Rupico (sharpemu@pandora.cz) [rupico@seznam.cz]
Odesláno: 22. prosince 2009 16:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ale notaaaaak :-D

Samozřejmně jsem zapomněl napsat,
že uznávám kapacity kolem SHARPů,
proto mě to trochu namíchlo, že se ti podobné
příspěvky nezdají.
Jako tvůrce emulátoru jsi bourák :-)
S pozdravem Lukáš
---
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Brázda Pavel

Od: Rupico (sharpemu@pandora.cz) [rupico@seznam.cz]
Odesláno: 22. prosince 2009 16:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Ale notaaaaak :-D

Dobrá tedy Zneňku.
Po pravdě si myslím, že třeba to spousty lidí zajímá jak to postavit.
Třeba podle toho kolik mi přišlo e-mailů mimo konferenci.
Naopak si myslím, že se tu na konferenci toho moc neděje.
Vlastně sem nemusím psát vůbec nic :-(
Abych ti to tu nezasr-čistil.

Takže kdyby někdo chtěl pak schéma z Eaglu a fotky hotového řadiče,
tak to sem vlastně dávat nemusim. No a nedejbože, že by  někdo chtěl
neosazenou desku :-D

Jsem zde sice nováčkem, ale takovejde pikačusovin jsem již postavil kotel.

Tak Huž Huž
Mnoho úspěchů.
---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 22. prosince 2009 15:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: K tomu novému schematu s WD2791

Rupico, nic proti, jsi tu v konferenci nováček (alespoň co se data Tvého 
prvního písemného projevu týče), ale podobné věci už si jistě s Petrem 
vyřídíš přes mail. Do konference to píšu i pro ostatní, abychom si to tu 
nez...nečistili příspěvky, které nikomu nic nedají.
Jinak když už máme ty Vánoce na krku, přeji všem příjemně prožité svátky a v 
příštím roce opět hlavu plnou dobrých nápadů!

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Rupico (sharpemu@pandora.cz)" <rupico@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, December 22, 2009 2:43 PM
Subject: Re: K tomu novému schematu s WD2791

>
> Pro Petra de Zviqov.
> Jdeme na to :-)
>
> Tak už mi chybí jenom WD2971
> Ten kondenzátor C5
> A ještě krystal 2MHz
>
> Takže mohu začít stavět, ale potřeboval bych tedy zaslat 2 kousky
> toho Western Digitála :-) Na jakýho mejla mam poslat objednávku?
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Rupico (sharpemu@pandora.cz) [rupico@seznam.cz]
Odesláno: 22. prosince 2009 14:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: K tomu novému schematu s WD2791

Pro Petra de Zviqov.
Jdeme na to :-)

Tak už mi chybí jenom WD2971
Ten kondenzátor C5
A ještě krystal 2MHz

Takže mohu začít stavět, ale potřeboval bych tedy zaslat 2 kousky
toho Western Digitála :-) Na jakýho mejla mam poslat objednávku?
---
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 19. prosince 2009 9:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: MZ800 na FPGA

Dobrý den,
18. prosince 2009, 16:39:41, napsal jste:
Chyba z80 je jen jedna dale obsahuje radic ram
rampack,8255,ay112,vydeocip od amstrada,radic ide coz je neco
podobneho divide

na adrese http://www.symbos.de/trex.htm
si muzete stahnout zdrojaky do Qartuse 2 verze 5.1 od altery.

Ja bohuze programovaci jazyk Qartuse neznam.
Umim jen assembler z80,8080,8051.

Osobne bych bral v tom t-rexe naprogramovany Sord M5,nebo Sharp Mz800
z Pio a Sio porty.ktere potrebuji abych si mohl prividelat k memu
malemu duchodu.

Marcel Vasak

>>Taky si myslím, že by to mělo jít. Pokud se do toho vleze (i naspeedovaný) 
>>Amstrad CPC, tak musí jít i Sharp. Vždyť minimálně videočip je u CPC výrazně 
>>složitější a základ je skoro totéž.

G> Navíc mám dojem, že CPC v T-Rexu obsahuje hned dvě Z80 (jednu
G> "normální" a druhá se stará o komunikaci se SD kartou a dalšími periferiemi).
G> Místa habaděj.

G> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 18. prosince 2009 16:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ800 na FPGA

>Taky si myslím, že by to mělo jít. Pokud se do toho vleze (i naspeedovaný) 
>Amstrad CPC, tak musí jít i Sharp. Vždyť minimálně videočip je u CPC výrazně 
>složitější a základ je skoro totéž.

Navíc mám dojem, že CPC v T-Rexu obsahuje hned dvě Z80 (jednu "normální" a druhá se 
stará o komunikaci se SD kartou a dalšími periferiemi).
Místa habaděj.

---

16



17

Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 18. prosince 2009 12:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: TREX -> DE0

Dobrý den,
18. prosince 2009, 11:03:42, napsal jste:
Jedinou chybku asi ma v tom ze nema zvuk :-((
Marcel Vasak

DL> Tak jsem koukal na nastupce TREXe a mozna to risknu jako petr s WD a zkusim jich 
par koupit.

DL> http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=56
&No=364

DL> David
DL> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
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Brázda Pavel

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 18. prosince 2009 11:26
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: TREX -> DE0

Chjo si připadám úplně méněcený, zajdu asi do vedlejší kanceláře k vývojářům
aby mi to vysvětlili. Podlě mě to je prostě nádherná hračka, ale potřeboval
bych nějaký rychlokurz

Petr

-----Original Message-----
From: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [mailto:vaclavpe@seznam.cz] 
Sent: Friday, December 18, 2009 11:16 AM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re: TREX -> DE0

To vypada skutecne pekne, a za ty penize. Otazkou je, kolik je postovne.

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz>
> Předmět: TREX -> DE0
> Datum: 18.12.2009 11:05:43
> ----------------------------------------
> 
> Tak jsem koukal na nastupce TREXe a mozna to risknu jako petr s WD a
zkusim jich
> par koupit.
> 
>
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryN
o=56&No=364
> 
> David
> ---
> 
> 
> 

---

---
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 18. prosince 2009 11:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[13]: MZ800 na FPGA

Dobrý den,
18. prosince 2009, 10:47:03, napsal jste:
To bych toho sharpa musel mit :-)),i kdyz vic jsem delal na Sordovi
ale i toho sharpa bych bral.Potrebuji pocitac co ma pararelni a
seriovy port,abych si mohl prividelat k duchodu,Sordem pokud jsem ho
neprodal z duvodu ze mi slybovali ze pujdu do domu z pecovatelskou
sluzbou ale byl to podvo tak jsem z duvodu ze by udajne tam ta moje
zbirka pocitacu tak jsem je musel dat pryc,mnel jsem
sorda,sharp,pmd85,comodore 64,a spousty nahradnich dilu.

Marcel Vasak

>> ja umim programovat 8080,z80,8051 a tim koncim

ZA> No vida, to programovani Z80 je celkem slusna deviza.... co ji takhle 
ZA> zhodnotit na Sharpovi? ;-)

ZA> Zdenek 

ZA> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 18. prosince 2009 11:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: TREX -> DE0

To vypada skutecne pekne, a za ty penize. Otazkou je, kolik je postovne.

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz>
> Předmět: TREX -> DE0
> Datum: 18.12.2009 11:05:43
> ----------------------------------------
> 
> Tak jsem koukal na nastupce TREXe a mozna to risknu jako petr s WD a zkusim jich
> par koupit.
> 
> http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=56&No=
364
> 
> David
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 18. prosince 2009 11:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: TREX -> DE0

Tak jsem koukal na nastupce TREXe a mozna to risknu jako petr s WD a zkusim jich par 
koupit.

http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=56&No=
364

David
---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 18. prosince 2009 10:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[11]: MZ800 na FPGA

> ja umim programovat 8080,z80,8051 a tim koncim

No vida, to programovani Z80 je celkem slusna deviza.... co ji takhle 
zhodnotit na Sharpovi? ;-)

Zdenek 

---
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 18. prosince 2009 10:27
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[11]: MZ800 na FPGA

Dobrý den,
18. prosince 2009, 8:17:41, napsal jste:

To mate pravdu ze nevim co s tou deskou delat nejsem programator ale
uzivatel ja umim programovat 8080,z80,8051 a tim koncim vyssi
procesory jsou pro mne spanelska vesnice. a u  pc jsem pouhy uzivatel.

Marcel Vasak

>> skoda ze neexistuje convertor spartan altera.

VP> Konvertor ? Co to ma proboha byt ? :-) Ze by Quartus ?

>> 
>> tak jak tak ten spartan je lepsi ja na nej nejen ten Sharp ale i
>> zx-spectrum zatim co na ten zastaraly t-rex jen ten Amstrad.
>> 

VP> FPGA Altera nebo Spartan ( nebo Lattice a nebo Actel, at uz jsme
VP> kompletni) nelze srovnat, ktery je lepsi nebo horsi. Ja mel takovy
VP> odhad, paklize EP1C6 na T-Rexu ma 6000 prvku a XC3S400 ma 8000
VP> prvku, kdyz rekneme, ze technologicky a kvalitou dodavanych SW
VP> navrhovych nastroju ty prvky odpovidaji jeden druhemu a David
VP> psal, ze Sharp zabira nejakych 35%, tj. 2800 prvku, pak se totez
VP> to T-Rexe s prehledem stale vejde. Samotna Z80 by se mela vejit do cca 250 prvku.

VP> Velka deviza T-Rexe je RAM, to ta Avnet deska bohuzel nema.

VP> Zjevne vubec nemate paru, co s tou Vasi vyvojovou deskou delat,
VP> ze ? Pak se nemuzete divit, ze Vam tam jede maximalne ten Amstrad...

VP> Musim se priznat, ze jsem mel pripraveny daleko peprnejsi poznamky...

VP> V.

VP> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 18. prosince 2009 8:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[9]: MZ800 na FPGA

> skoda ze neexistuje convertor spartan altera.

Konvertor ? Co to ma proboha byt ? :-) Ze by Quartus ?

> 
> tak jak tak ten spartan je lepsi ja na nej nejen ten Sharp ale i
> zx-spectrum zatim co na ten zastaraly t-rex jen ten Amstrad.
> 

FPGA Altera nebo Spartan ( nebo Lattice a nebo Actel, at uz jsme kompletni) nelze 
srovnat, ktery je lepsi nebo horsi. Ja mel takovy odhad, paklize EP1C6 na T-Rexu ma 
6000 prvku a XC3S400 ma 8000 prvku, kdyz rekneme, ze technologicky a kvalitou 
dodavanych SW navrhovych nastroju ty prvky odpovidaji jeden druhemu a David psal, ze 
Sharp zabira nejakych 35%, tj. 2800 prvku, pak se totez to T-Rexe s prehledem stale 
vejde. Samotna Z80 by se mela vejit do cca 250 prvku.

Velka deviza T-Rexe je RAM, to ta Avnet deska bohuzel nema.

Zjevne vubec nemate paru, co s tou Vasi vyvojovou deskou delat, ze ? Pak se nemuzete 
divit, ze Vam tam jede maximalne ten Amstrad...

Musim se priznat, ze jsem mel pripraveny daleko peprnejsi poznamky...

V.

---
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 17. prosince 2009 21:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[9]: MZ800 na FPGA

Dobrý den,
17. prosince 2009, 21:42:26, napsal jste:

skoda ze neexistuje convertor spartan altera.

tak jak tak ten spartan je lepsi ja na nej nejen ten Sharp ale i
zx-spectrum zatim co na ten zastaraly t-rex jen ten Amstrad.

Ale mislim ze se tady nejedna jen o chytrost pole a le i o pocet bloku
v hednoylivych polich tj pocet i/o co z nich muzes v obvodu udelat.

MArcel Vasak

DL> No zkusime to jednoduse:
DL> ep1c6 - vezmeme tu 6 jako stupen chytrosti (ep1c3 je hloupejsi a ep1c10 je 
chytrejsi)

DL> tak ty mas na TREX stupen chytrosti 6
DL> fpga co mam ja na desce ma 7,1
DL> a to co mam zatim napsane a zkousim potrebuje 2,7

DL> doufam ze me ostatni za to jak jsem to popsal nebudou kamenovat.
DL> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 17. prosince 2009 21:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ800 na FPGA

Dne Čt 17. prosince 2009 21:42:26 David Luftner (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):
> tak ty mas na TREX stupen chytrosti 6
> fpga co mam ja na desce ma 7,1
> a to co mam zatim napsane a zkousim potrebuje 2,7

Taky si myslím, že by to mělo jít. Pokud se do toho vleze (i naspeedovaný) 
Amstrad CPC, tak musí jít i Sharp. Vždyť minimálně videočip je u CPC výrazně 
složitější a základ je skoro totéž.

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 17. prosince 2009 21:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[7]: MZ800 na FPGA

No zkusime to jednoduse:
ep1c6 - vezmeme tu 6 jako stupen chytrosti (ep1c3 je hloupejsi a ep1c10 je chytrejsi)

tak ty mas na TREX stupen chytrosti 6
fpga co mam ja na desce ma 7,1
a to co mam zatim napsane a zkousim potrebuje 2,7

doufam ze me ostatni za to jak jsem to popsal nebudou kamenovat.
---
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 17. prosince 2009 21:26
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[7]: MZ800 na FPGA

Dobrý den,
17. prosince 2009, 21:09:34, napsal jste:
popis t-rexe na symbos page
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=115&No=
14

link na vyrobce z popisem te desky

ja tam EP1C6Q248C8 altera.

Sorry ja ji neumim programovat ja jsem jen uzivatel.

DL> A co je napsano na te altere TYP?
DL> Je tam EP1C6....?
DL> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 17. prosince 2009 21:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[5]: MZ800 na FPGA

A co je napsano na te altere TYP?
Je tam EP1C6....?
---
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 17. prosince 2009 20:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[5]: MZ800 na FPGA

Dobrý den,
17. prosince 2009, 15:02:49, napsal jste:
  Neda je tam mala altera do ktere by maximalne vlezla ta ula co je v
  sharpovi.mislim tim ten 100nozickovy integrac.
>> 
>> Skoda ze se neda sharp dat do T-Rexe.Tam Maximalne Vleze ten Amstrad

VP> Ale on by se treba dal. Jen by to musel nekdo naprogramovat. A
VP> zatim nevim o nikom, kdo ma T-Rexe a kdo by byl schopen tam toho Sharpa dostat a 
mel na to cas.

VP> V.

VP> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 17. prosince 2009 15:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[3]: MZ800 na FPGA

> 
> Skoda ze se neda sharp dat do T-Rexe.Tam Maximalne Vleze ten Amstrad

Ale on by se treba dal. Jen by to musel nekdo naprogramovat. A zatim nevim o nikom, 
kdo ma T-Rexe a kdo by byl schopen tam toho Sharpa dostat a mel na to cas.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 17. prosince 2009 14:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[3]: MZ800 na FPGA

Vymen to za PC, tam se toho vleze.... ;-)

Z.

----- Original Message ----- 
From: "marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)" <falcen99@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, December 17, 2009 2:27 PM
Subject: Re[3]: MZ800 na FPGA

>
> Dobrý den,
> 16. prosince 2009, 11:54:13, napsal jste:
>
> Skoda ze se neda sharp dat do T-Rexe.Tam Maximalne Vleze ten 
> Amstrad,nejradsi bych ho vtmnenil za neco
> do ceho by sly tyto tri pocitace,
> 1-sord
> 2-Sharp
> 3-Spectrum.
> ale pochybuji ze neco takovyho existuje,protoze MSX one ani C64-ONE se
> nevyrabi.
>
> Muzu jedine vymnenit protozena koupi nove desky nemam a nebudu mit
> nikdy penize po zaplaceni poplatku mi mnesicne zbyde 1000.- na jidlo
> kdyz je dobry mnesic.
>
>
> Marcel Vasak
>
>
>
> VP> To je super. Predpokladam, ze pouzivas interni BlockRAM - planujes i 
> externi napr. 128kB ?
>
> VP> Budes davat k dispozici kod ?
>
> VP> Co se tyce 8253, to by Ti spise pomohl Zdenek Adler nebo Roman
> VP> Dolejsi, maji s tim zkusenosti z emulatoru. Eventualne tady:
> VP> http://www.pudn.com/downloads94/sourcecode/embed/detail378040.html ve 
> Verilogu
> VP> a
> VP> 
> http://www.opencores.org/websvn,revision?repname=a_vhdl_8253_timer&path=&rev=4&
>
> VP> Vasek
>
>>> ------------ Původní zpráva ------------
>>> Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz>
>>> Předmět: Re: Re: MZ800 na FPGA
>>> Datum: 16.12.2009 09:31:20
>>> ----------------------------------------
>>>
>>> Tak co umi:
>>> zatím nic moc
>>>
>>> Procesor: opencores T80 s taktovanim 50MHz brzdeny CLKEN na jeden takt z 
>>> 14 na
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>>> 3,57.
>>>
>>> GDG: zatim umi jen mod MZ700 bez borderu. Pouzivam rezim 800x600 72Hz, 
>>> pixel
>>> clock je 50MHz. Umí uz 16barev ale pouziva se jen 0,9,A,B,C,D,E,F stejne 
>>> jako v
>>> modu MZ700. Jeste je mozne videt barvu 1 (pri stisku resetu je tmave 
>>> modry
>>> border aby fungovalo tlacitko auto u monitoru). Dal je tam generator 
>>> falesnych
>>> synchronizacnich signalu kompatibilnich s originalem.
>>>
>>> VRAM: 8kB rozlozeni stejne jako u MZ700 (CGRAM, VRAM, ATRIBUTY)
>>>
>>> ROM: klasicka 16kB s jedinou upravou (zrusena inicializace i8253 protoze 
>>> neni
>>> napsana)
>>>
>>> RAM: 8kB se opakuje v celem 64kB prostoru (na vyvoj zbytku modulu to 
>>> staci)
>>>
>>> NE556: funkcni blikani kurzoru i tempo pro hudbu
>>>
>>> Mapovani pameti a portu (E000-E008) je shodne s modem MZ700
>>>
>>> i8255: hotova s modulem PS2 klavesnice (rozlozeni klaves je stejne jako 
>>> u
>>> emulatoru)
>>>
>>> Pouzito cca 35% Xilinx Spartan 3S400A
>>>
>>> -----------------------------
>>> Ted delam na 8253. Tady asi budu potrebovat pomoc, protoze ten obvod moc 
>>> neznam
>>> a co jsem stahnul ruzne dokumentace tak si i protireci tak nevim.
>>>
>>> David
>>> ---
>>>
>>>
>>>
>
> VP> ---
>
>
> -- 
> S pozdravem,
> falcen99
> falcen99@seznam.cz
>
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 17. prosince 2009 14:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[3]: MZ800 na FPGA

Dobrý den,
16. prosince 2009, 11:54:13, napsal jste:

Skoda ze se neda sharp dat do T-Rexe.Tam Maximalne Vleze ten Amstrad,nejradsi bych ho 
vtmnenil za neco
do ceho by sly tyto tri pocitace,
1-sord
2-Sharp
3-Spectrum.
ale pochybuji ze neco takovyho existuje,protoze MSX one ani C64-ONE se
nevyrabi.

Muzu jedine vymnenit protozena koupi nove desky nemam a nebudu mit
nikdy penize po zaplaceni poplatku mi mnesicne zbyde 1000.- na jidlo
kdyz je dobry mnesic.

Marcel Vasak

VP> To je super. Predpokladam, ze pouzivas interni BlockRAM - planujes i externi napr. 
128kB ?

VP> Budes davat k dispozici kod ?

VP> Co se tyce 8253, to by Ti spise pomohl Zdenek Adler nebo Roman
VP> Dolejsi, maji s tim zkusenosti z emulatoru. Eventualne tady:
VP> http://www.pudn.com/downloads94/sourcecode/embed/detail378040.html ve Verilogu
VP> a
VP> http://www.opencores.org/websvn,revision?repname=a_vhdl_8253_timer&path=&rev=4&

VP> Vasek

>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz>
>> Předmět: Re: Re: MZ800 na FPGA
>> Datum: 16.12.2009 09:31:20
>> ----------------------------------------
>> 
>> Tak co umi:
>> zatím nic moc
>> 
>> Procesor: opencores T80 s taktovanim 50MHz brzdeny CLKEN na jeden takt z 14 na
>> 3,57.
>> 
>> GDG: zatim umi jen mod MZ700 bez borderu. Pouzivam rezim 800x600 72Hz, pixel
>> clock je 50MHz. Umí uz 16barev ale pouziva se jen 0,9,A,B,C,D,E,F stejne jako v
>> modu MZ700. Jeste je mozne videt barvu 1 (pri stisku resetu je tmave modry
>> border aby fungovalo tlacitko auto u monitoru). Dal je tam generator falesnych
>> synchronizacnich signalu kompatibilnich s originalem.
>> 
>> VRAM: 8kB rozlozeni stejne jako u MZ700 (CGRAM, VRAM, ATRIBUTY)
>> 
>> ROM: klasicka 16kB s jedinou upravou (zrusena inicializace i8253 protoze neni
>> napsana)
>> 
>> RAM: 8kB se opakuje v celem 64kB prostoru (na vyvoj zbytku modulu to staci)
>> 
>> NE556: funkcni blikani kurzoru i tempo pro hudbu



35

>> 
>> Mapovani pameti a portu (E000-E008) je shodne s modem MZ700
>> 
>> i8255: hotova s modulem PS2 klavesnice (rozlozeni klaves je stejne jako u
>> emulatoru)
>> 
>> Pouzito cca 35% Xilinx Spartan 3S400A
>> 
>> -----------------------------
>> Ted delam na 8253. Tady asi budu potrebovat pomoc, protoze ten obvod moc neznam
>> a co jsem stahnul ruzne dokumentace tak si i protireci tak nevim.
>> 
>> David
>> ---
>> 
>> 
>> 

VP> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 16. prosince 2009 11:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: MZ800 na FPGA

To je super. Predpokladam, ze pouzivas interni BlockRAM - planujes i externi napr. 
128kB ?

Budes davat k dispozici kod ?

Co se tyce 8253, to by Ti spise pomohl Zdenek Adler nebo Roman Dolejsi, maji s tim 
zkusenosti z emulatoru. Eventualne tady:
http://www.pudn.com/downloads94/sourcecode/embed/detail378040.html ve Verilogu
a http://www.opencores.org/websvn,revision?repname=a_vhdl_8253_timer&path=&rev=4&

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz>
> Předmět: Re: Re: MZ800 na FPGA
> Datum: 16.12.2009 09:31:20
> ----------------------------------------
> 
> Tak co umi:
> zatím nic moc
> 
> Procesor: opencores T80 s taktovanim 50MHz brzdeny CLKEN na jeden takt z 14 na
> 3,57.
> 
> GDG: zatim umi jen mod MZ700 bez borderu. Pouzivam rezim 800x600 72Hz, pixel
> clock je 50MHz. Umí uz 16barev ale pouziva se jen 0,9,A,B,C,D,E,F stejne jako v
> modu MZ700. Jeste je mozne videt barvu 1 (pri stisku resetu je tmave modry
> border aby fungovalo tlacitko auto u monitoru). Dal je tam generator falesnych
> synchronizacnich signalu kompatibilnich s originalem.
> 
> VRAM: 8kB rozlozeni stejne jako u MZ700 (CGRAM, VRAM, ATRIBUTY)
> 
> ROM: klasicka 16kB s jedinou upravou (zrusena inicializace i8253 protoze neni
> napsana)
> 
> RAM: 8kB se opakuje v celem 64kB prostoru (na vyvoj zbytku modulu to staci)
> 
> NE556: funkcni blikani kurzoru i tempo pro hudbu
> 
> Mapovani pameti a portu (E000-E008) je shodne s modem MZ700
> 
> i8255: hotova s modulem PS2 klavesnice (rozlozeni klaves je stejne jako u
> emulatoru)
> 
> Pouzito cca 35% Xilinx Spartan 3S400A
> 
> -----------------------------
> Ted delam na 8253. Tady asi budu potrebovat pomoc, protoze ten obvod moc neznam
> a co jsem stahnul ruzne dokumentace tak si i protireci tak nevim.
> 
> David
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 16. prosince 2009 9:56
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: MZ800 na FPGA

>rozsirit Sharpovi barevnou paletu, nebo i rozliseni obrazu a pritom by
stale mohly kompatibine fungovat i puvodni obrazove rezimy.
To se tak nádherně čte... jednou za život si vyvinout vlastní počítač..

Chjo se máte fakt závidím

Petr

-----Original Message-----
From: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [mailto:ordoz@ordoz.com] 
Sent: Wednesday, December 16, 2009 9:41 AM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re: MZ800 na FPGA

Ahoj Davide,

bohuzel jsem se jeste nedostal k tomu, abych tu tvoji FPGA aplikaci taky 
vyzkousel - mam ted na stole trochu plno a navic mi zena vyhrozuje, ze 
alespon pres vanoce bych si mel vsechny ty "kramy" nekam uklidit :) 
Jinak samozrejme jeste jednou blahopreju k uspechu... Zajimalo by mne 
jak emulujes praci s GDG ... Zvazoval jsem totiz, ze kdyz uz si pichnu 
FPGA primo na sbernici a budu s nim m.j. realizovat i scandoubler, tak 
ze by se dalo treba zaexperimentovat a rozsirit Sharpovi barevnou 
paletu, nebo i rozliseni obrazu a pritom by stale mohly kompatibine 
fungovat i puvodni obrazove rezimy.

Michal

David Luftner (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Posílám na ukázku zatím jen fotky.
> David
> ---

---

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 16. prosince 2009 9:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ800 na FPGA

Ahoj Davide,

bohuzel jsem se jeste nedostal k tomu, abych tu tvoji FPGA aplikaci taky 
vyzkousel - mam ted na stole trochu plno a navic mi zena vyhrozuje, ze 
alespon pres vanoce bych si mel vsechny ty "kramy" nekam uklidit :) 
Jinak samozrejme jeste jednou blahopreju k uspechu... Zajimalo by mne 
jak emulujes praci s GDG ... Zvazoval jsem totiz, ze kdyz uz si pichnu 
FPGA primo na sbernici a budu s nim m.j. realizovat i scandoubler, tak 
ze by se dalo treba zaexperimentovat a rozsirit Sharpovi barevnou 
paletu, nebo i rozliseni obrazu a pritom by stale mohly kompatibine 
fungovat i puvodni obrazove rezimy.

Michal

David Luftner (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Posílám na ukázku zatím jen fotky.
> David
> ---

---
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 16. prosince 2009 9:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: MZ800 na FPGA

Tak co umi:
zatím nic moc

Procesor: opencores T80 s taktovanim 50MHz brzdeny CLKEN na jeden takt z 14 na 3,57.

GDG: zatim umi jen mod MZ700 bez borderu. Pouzivam rezim 800x600 72Hz, pixel clock je 
50MHz. Umí uz 16barev ale pouziva se jen 0,9,A,B,C,D,E,F stejne jako v modu MZ700. 
Jeste je mozne videt barvu 1 (pri stisku resetu je tmave modry border aby fungovalo 
tlacitko auto u monitoru). Dal je tam generator falesnych synchronizacnich signalu 
kompatibilnich s originalem.

VRAM: 8kB rozlozeni stejne jako u MZ700 (CGRAM, VRAM, ATRIBUTY)

ROM: klasicka 16kB s jedinou upravou (zrusena inicializace i8253 protoze neni napsana)

RAM: 8kB se opakuje v celem 64kB prostoru (na vyvoj zbytku modulu to staci)

NE556: funkcni blikani kurzoru i tempo pro hudbu

Mapovani pameti a portu (E000-E008) je shodne s modem MZ700

i8255: hotova s modulem PS2 klavesnice (rozlozeni klaves je stejne jako u emulatoru)

Pouzito cca 35% Xilinx Spartan 3S400A

-----------------------------
Ted delam na 8253. Tady asi budu potrebovat pomoc, protoze ten obvod moc neznam a co 
jsem stahnul ruzne dokumentace tak si i protireci tak nevim.

David
---
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40

Brázda Pavel

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 16. prosince 2009 8:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: MZ800 na FPGA

Tak to mě zvedlo ze židle. Obdivuju znalosti, schopnosti. Taky moc závidím
čas.
Klobouk dolů.

Už abych měl ten barák hotovej a mohl si taky něco zkusit.

Ty fotečky měly teméř cenu vánočních dárků, sem se úplně zasnil díky

Petr

-----Original Message-----
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [mailto:ix9@atlas.cz] 
Sent: Tuesday, December 15, 2009 9:02 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: MZ800 na FPGA

Posílám na ukázku zatím jen fotky.
David
---

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 16. prosince 2009 8:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ800 na FPGA

Ahoj Davide,

to je super, presne to jsem taky planoval, Avneti desku mam doma. Co vsechno to umi ?

V.

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz>
> Předmět: MZ800 na FPGA
> Datum: 15.12.2009 21:03:52
> ----------------------------------------
> 
> Posílám na ukázku zatím jen fotky.
> David
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 15. prosince 2009 21:02
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MZ800 na FPGA

Přílohy: obraz.JPG; deska.jpg

obraz.JPG (83 kB) deska.jpg (161 kB)

Posílám na ukázku zatím jen fotky.
David
---
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43

Brázda Pavel

Od: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz) [jan.kostial@datarix.sk]
Odesláno: 15. prosince 2009 15:56
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: schéma FDD interface - Hořava

Ahojte,

doporučujem navrhnúť tú schému aj s úpravou pre diskety 1,44MB (HD).

Spočíva v tom, že sa privedie signál DRQ obvodu 279X na INT zbernice cez 
hradlo.
Pomocou tohoto hradla sa signál prerušenia blokuje alebo povolí.
Pri zablokovanom prerušení sa radič správa ako štandardný SHARP radič - 
úplná kompatibilita.
Pri povolenom prerušení je radič schopný čítať HD diskety, ktoré majú 
dvojnásobne rýchly tok dát.
Existuje na to verzia Lamačovho CP/M, ktorá to podporuje (HDS).

Kedysi som upravoval FDD radiče a neskôr aj vyrábal FDD podľa vlastného 
návrhu.
Vychádzal som z pôvodného návrhu od Josefa Kašného (JOKAHO).

Pre inšpiráciu si môžete stiahnuť schémy pôvodného aj môjho návrhu:
http://www.edem.sk/FDD/FDC%20-%20JOKAHO.gif
http://www.edem.sk/FDD/FDC%20-%20Lucky%20-%20schema%20-%20rucna.gif

K môjmu návrhu mám aj návrh plošného spoja a osadzovací plán - ak by bol 
záujem. Bohužiaľ len v obrázkoch.
Prípadne podrobný popis úpravy štandardného radiča na HD.

Ján Koštial

Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  wrote / napísal(a):
>
>
> Já mám v původním schematu kapacitní trimr
> s rozsahem 10-40pF. Kondenzátory jsou tam vlastně
> dva paralelní, jeden pevný (můj je prehistorický
> trubičkáč ze staré televize), druhý je ten trimtr, kterým
> se celková kapacita dostane na správnou hodnotu.
> Pokud máš trimr s nižším rozsahem, bude muset
> být vyšší kapacita toho druhého kondenzátoru.
>
> Pokusím se zjistit aktuální kapacitu C + C var.,
> mám zrovna WDčko mimo patici. Testoval jsem
> dva kusy pro Michala Hučíka (už je má doma).
>
> Schéma s WD2791 už překresluju.
>
> Petr de Zviqov
>
>
> ---
>

---

43



44

Brázda Pavel

Od: Rupico (sharpemu@pandora.cz) [rupico@seznam.cz]
Odesláno: 15. prosince 2009 14:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: schéma FDD interface - Hořava

Tak už mam skoro všechny součástky jenom sem si nebyl jistej tim
trimrem kapacitnim. Bylo by nějaké lepší označení?
Sehnal jsem nějakej 3-10pF/160V skl.dolad.trimr.
To by snad mohlo být ono?

Tak šup šup. Fotka desky zezhora zespoda a už to pájim :-D
---
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 15. prosince 2009 10:26
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unicard schema

Dobrý den,
14. prosince 2009, 14:24:59, napsal jste:

Mohlo by byt u toho rs232 i ridici signaly ,a primlouval bych se jeste
o pararelni port z 8255,nabo podobnym obvodem.

Marcel Vasak.

MH> Prave jsem zaktualizoval schema zapojeni UNICARD:

MH> http://mz800unicard.svn.sourceforge.net/viewvc/mz800unicard/trunk/unicard_circuit/

MH> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
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46

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 14. prosince 2009 14:38
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unicard schema

Bravo Michale! Nemáš v plánu k Ježíškovi nadělit i finální podobu desky? :-) 
Už mě svrbí ruce....

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, December 14, 2009 2:24 PM
Subject: Unicard schema

>
>
> Prave jsem zaktualizoval schema zapojeni UNICARD:
>
> http://mz800unicard.svn.sourceforge.net/viewvc/mz800unicard/trunk/unicard_circuit/
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 14. prosince 2009 14:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Unicard schema

Prave jsem zaktualizoval schema zapojeni UNICARD:

http://mz800unicard.svn.sourceforge.net/viewvc/mz800unicard/trunk/unicard_circuit/

---
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48

Brázda Pavel

Od: Sillicon (sharpemu@pandora.cz) [sillicon@seznam.cz]
Odesláno: 14. prosince 2009 9:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: schéma FDD interface - Hořava

Zdravim vsechny priznivce 8bitu (obvzlaste multiplatformniho F6;-) )
neda mi to, abych nereagoval.... 

Jsem puvodne odkojen Commodorem C64 ale nebranim se experimentum s dalsim kvalitnim 
kusem historie co se mi dostal do rukou i kdyz si myslim ze C64 je  porad nej;-) 
...dobre nebijte mi moc :-)). 

Nejdriv chci podekovat Lukasovi za jeho snahu s prekreslenim schematu (mne se podarilo 
najit na jedne stare desce WDC2797) takze se chystam na stavbu radice pro SHARPa podle 
tohohle schematu.

Co se tyka patic pro integrace tak podle mych zkusennosti jsou precizni patice sice 
pekny, ale maji jednu drobnou vadu a to kdyz se obvod cca 2x-3x vynda a zanda tak se 
zacina stavat nespolehlivou. Kdyz se do ni obvod zasune poprve tak se jakoby zarizne 
do tech vnitrnich plisku a drzi perfekte i prechodovy odpor je velmi nizky, ale 
jakmile se nozicky zase vyndaji tak se ten plisek(chcete-li prozinka) nedokaze vratit 
natolik, aby to pak fungovalo pokazde stejne. To plati pro ciste nove nozicky 
integracu, kdyz se pak pouzije nejaky vyndany s jiz oletovanyma nozickama tak je 
situace jeste horsi. Naopak obycene patice maji ty plisky stale stejne napruzene a 
dokonce jim ani nevadi kdyz na nozickach zustanou zbytky cinu, ale zas na druhou 
stranu maji o trochu horsi prechodovy odpor a kdyz oreznou je to jeste horsi. Celkem 
mi tyhle patice v praci potrapily (stary regulacni obvod s hromadou OZ) proto o tom 
pisu. 
Co se tyka jeste toho radice, tak co jsem cetl nejsem si jistej jestli u 2797 je 
nutnost pouzit expander/budic sbernice kdyz tam bude jen radic a signaly nejsou 
invertovane. 
Jestli se nekomu zda ze pisu nesmysly klidne mne opravte:-).
Pekny den ;-)
---
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Brázda Pavel

Od: Rupico (sharpemu@pandora.cz) [rupico@seznam.cz]
Odesláno: 13. prosince 2009 20:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: schéma FDD interface - Hořava - EXPANDER

Přílohy: 2FDDschemaSharp.pdf

2FDDschemaSharp.
pdf (66 kB)

No a tady jsem teda doklepal ten expandér.
---
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Brázda Pavel

Od: Rupico (sharpemu@pandora.cz) [rupico@seznam.cz]
Odesláno: 13. prosince 2009 17:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: schéma FDD interface - Hořava

Přílohy: 1FDDschemaSharp.pdf

1FDDschemaSharp.
pdf (203 kB)

Dneska (samozřejmně neděle :-( jsem byl v práci a trošku jsem se nudil,
Tak jsem překreslil tohle schéma :-)
Ještě pracuju na expadneru tak to sem pak dam celé.

Třeba se to někomu hodí.

Ono to bylo celkem náročný dešifrovat všechny ty rozmazaniny, takže jsem toho půlku 
musel dokoumávat.
Myslím, že je tam chyba na výstupu na konektor k FDD. Prohozenej pin 2 a 4 tak mi to 
někdo překontrolujte a dejte vedět. To pak upravím.

Zdravim všechny příznivce VOSTRÝHO (SHARPíka)
---
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Brázda Pavel

Od: Rupico (sharpemu@pandora.cz) [rupico@seznam.cz]
Odesláno: 12. prosince 2009 10:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: FDD interface s WD 2791

Takže se dám do stavby řadiče s použitím WD2791.
Od Petra si tímto objednávám dva kousky :-D
Ale potřebuju pomoct s tím schématem zapojení.
Osazení a tvorbu desky bych už měl zvládnout.
Takže jakékoli odkazy, plány a náměty na tvorbu tohoto řadiče
prosím prosím posílejte.
---
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Brázda Pavel

Od: Rupico (sharpemu@pandora.cz) [rupico@seznam.cz]
Odesláno: 10. prosince 2009 11:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: FDD interface

Jak napsal Pepík s denkl.cz jsem již v kontaktu a nemají.
Ale vypadá to, že pořídim asi WD2791 od Petra a budu se chvilku trápit s laděním.
---
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53

Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 10. prosince 2009 11:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: FDD interface

----- Original Message ----
> From: "Radek Suk (sharpemu@pandora.cz)" <suk@softex.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thu, December 10, 2009 10:46:39 AM
> Subject: Re: Re: FDD interface
> 
> 
> Rupico podivej se do archivu a tam najdes informace kde se da co koupit. Do tri 
> pracovnich dnu mas WD2797 napr. od www.denkl.cz nebo si porid WD2791 od Petr de 
To uz neplati, viz http://www.denkl.cz/vyhledavani/?search=wd2797.
Pochybuju, ze budou jeste mit.

Vedel bych, kde se ptat (nejen) po WD2797 (bohuzel v "ceniku" nemaji ceny), ale 
nejdriv musim vyresit problem s prekladem z/do madarstiny. :-)

Pepax

> Zviqov.
> 
> Radek

      

---

53



54

Brázda Pavel

Od: Radek Suk (sharpemu@pandora.cz) [suk@softex.cz]
Odesláno: 10. prosince 2009 10:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: FDD interface

Rupico podivej se do archivu a tam najdes informace kde se da co koupit. Do tri 
pracovnich dnu mas WD2797 napr. od www.denkl.cz nebo 
si porid WD2791 od Petr de Zviqov.

Radek

----- Original Message ----- 
From: "Rupico (sharpemu@pandora.cz)" <rupico@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, December 10, 2009 10:32 AM
Subject: Re: Re: FDD interface

>
> No právě problém sehnat ten Western Digital 2797 nebo nějakou náhradu. Ani vod 
Siemense ani nic podobnýho a zas nejsem takovej 
> exprd, abych tam naklepal nějakýho jinýho švába nebo berušku.
>
> A co se týče těch SHARPíků co jsem pořídil, tak to se omlouvam, ale já jsem se po 
těch letech co jsem ho neměl hrozně zamiloval a 
> kdyby jsi mě přehodil, tak bych si tě našel :-D
> ---
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Rupico (sharpemu@pandora.cz) [rupico@seznam.cz]
Odesláno: 10. prosince 2009 10:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: FDD interface

No to je přesně ono. Já bych si to zmáknul sestavit, kdyby to bylo ve fázi - Funguje 
to, ale když v každě větě píše, mělo by to fungovat nebo myslím si že ...... a tak 
podobně, tak se mi to raději stavět nechce, ale vidim, že se nějak domluvíme :-)
---
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56

Brázda Pavel

Od: Rupico (sharpemu@pandora.cz) [rupico@seznam.cz]
Odesláno: 10. prosince 2009 10:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: FDD interface

No právě problém sehnat ten Western Digital 2797 nebo nějakou náhradu. Ani vod 
Siemense ani nic podobnýho a zas nejsem takovej exprd, abych tam naklepal nějakýho 
jinýho švába nebo berušku.

A co se týče těch SHARPíků co jsem pořídil, tak to se omlouvam, ale já jsem se po těch 
letech co jsem ho neměl hrozně zamiloval a kdyby jsi mě přehodil, tak bych si tě našel 
:-D
---
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Brázda Pavel

Od: Radek Suk (sharpemu@pandora.cz) [suk@softex.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 22:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Problem s 3,5" mechanikou

Vypada to ze presne schema je toto 
http://www.scav.ic.cz/data/MZ-800/Planek_radic_dlouhy.jpg

Radek

----- Original Message ----- 
From: "+GAMA (sharpemu@pandora.cz)" <computer.research@centrum.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, December 09, 2009 7:35 PM
Subject: Re: Problem s 3,5" mechanikou

>
>> Tak fotky radice jsem dal sem:
>>
>> http://factor6.ic.cz/temp/mzfd/
>
> Ta EPROMka je mi divná - není ten řadič i pro MZ-700? Nebo slouží jen  jako nějaký 
dekodér?
>
>
> ---
> 

---
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58

Brázda Pavel

Od: Factor6 (sharpemu@pandora.cz) [f6@email.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 20:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Problem s 3,5" mechanikou vyresen

Vsem diky za tipy. Nakonec se po dalsich testech ukazalo, ze problem byl v diskete.
Nechtelo se mi tomu verit, protoze Sharp z ni ani nezacal bootovat.

Po pripojeni 5,25" jako A: a 3,5" jako B: a zkousky zformatovat jinou disketu v B:
vse proslo, nasledoval COPYDISK z A: na B: a 3,5" uz i bootuje.

Jeste jednou vsem diky

F6

---
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59

Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 20:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: FDD interface

Zdravím,
na téma řadiče FDC je tady asi největší odborník Petr Žydek, divím se, že ti ještě 
neodpověděl.

Jinak se můžeš mrkout třeba sem:
http://www.scav.ic.cz/sharp_mz-800/sharp_mz-800_o_Vyroba_radice_Horava.htm

Můj řadič není kompatibilní vůbec s žádným softem takže nedoporučuju:
http://www.volny.cz/david.luftner/files/FDC37C65.zip.

Jinak si ti musím postěžovat. Můj kocour začal zlobit a chtěl jsem jeden kousek na 
náhradní díly. Ty jsi mi ale oba na aukru sebral :-). Zvlášť jsem si brousil zuby na 
ten kabel k tiskárně.

David
---
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Brázda Pavel

Od: Radek Suk (sharpemu@pandora.cz) [suk@softex.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 20:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Problem s 3,5" mechanikou

Ta epromka upravuje prikazy pro radic. Jinak schema podobneho radice je

http://mz-800.xf.cz/horava.htm
http://mz-800.xf.cz/pics/fdd_sch1_big.gif
http://www.scav.ic.cz/sharp_mz-800/sharp_mz-800_o_Vyroba_radice_Horava.htm

a je zde i u obsah epromky. Radic je pro mz800.

Radek

----- Original Message ----- 
From: "+GAMA (sharpemu@pandora.cz)" <computer.research@centrum.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, December 09, 2009 7:35 PM
Subject: Re: Problem s 3,5" mechanikou

>
>> Tak fotky radice jsem dal sem:
>>
>> http://factor6.ic.cz/temp/mzfd/
>
> Ta EPROMka je mi divná - není ten řadič i pro MZ-700? Nebo slouží jen  jako nějaký 
dekodér?
>
>
> ---
> 

---
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61

Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 19:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Problem s 3,5" mechanikou

> Tak fotky radice jsem dal sem:
>
> http://factor6.ic.cz/temp/mzfd/

Ta EPROMka je mi divná - není ten řadič i pro MZ-700? Nebo slouží jen  
jako nějaký dekodér?

---
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Brázda Pavel

Od: Factor6 (sharpemu@pandora.cz) [f6@email.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 18:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Problem s 3,5" mechanikou

Tak fotky radice jsem dal sem:

http://factor6.ic.cz/temp/mzfd/

F6

On Dec 9, 2009, at 10:36 AM, Factor6 (sharpemu@pandora.cz) wrote:

> 
> Jeste sem odpoledne hodim fotku radice, aspon se dozvim, co to je zac :)
> 
> F6
> 
> ---

---
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Brázda Pavel

Od: Factor6 (sharpemu@pandora.cz) [f6@email.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 10:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Problem s 3,5" mechanikou

Jeste sem odpoledne hodim fotku radice, aspon se dozvim, co to je zac :)

F6

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 10:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Problem s 3,5" mechanikou

> 
> Jeste jeden dotaz. Zdroj uvnitr Sharpa nema vyvedenych 12V? Jen 5V?
> 

Ma jen 5V vzadu na konektoru, dvanacti volty tam neni uvnitr napajeno vubec nic...

---
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Brázda Pavel

Od: Factor6 (sharpemu@pandora.cz) [f6@email.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 10:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Problem s 3,5" mechanikou

Je to to prvni hlaseni. Sorry, ale psal jsem to z hlavy a Sharpa mam 14 dni, nikdy 
pred tim jsem
ho nevidel, takze jsem si to presne nepamatoval.

Ale proc to nejdriv slo, a ted to uz nejde? To je mi zahadou.
Mechaniku jsem neswitchoval. Zustala tak jak byla.

F6

> Po pravdě neznám hlášku IPL, že není připojená mechanika. Znám pouze "FD Loading
> error" a "FD Not master" - pokud se objevuje hláška druhá, tak všechno funguje
> OK, jen disketa není systémová.
> To co tu řešil Petr mě nikdy nepotkalo a to jsem vystřídal po dobu provozování
> mého Sharpa desítky mechanik od 5,25" 360K po 3,5" 1,44MB a několik řadičů.
> Předpokládám že všechny standartní řadiče už mají signál Ready vyřešený....
> 
> Zdenek
>   ----- Original Message ----- 
>   From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) 
>   To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
>   Sent: Tuesday, December 08, 2009 10:40 PM
>   Subject: Re: Problem s 3,5" mechanikou
> 
> 
> 
> 
>   Factore :-),
> 
>   s tím jsem bojoval před mými testy 100ks WD2791. Špička 34 na kšandě
>   má jiný implicitní význam u 3.5" mechaniky, jiný u 5.25" mechaniky.
>   Jinak se chápe u řadičů PC (I8272 a následovníci), jinak u WD279x.
> 
>   Význam u PC obvodů: 
>   Disk Change - hodnotou LOW hlásí mechanika absenci diskety v šachtě
>   (resp. je nepřiklopená páčky u 5.25ky, je-li disketa zasunuta). Signál
>   přechází do HIGH po prvním odkrokování hlavy (je-li disketa zasunuta/
>   páčka přiklopena). Takto to trvá do dalšího vysunutí média.
> 
>   Význam u WD279x:
>   READY: hodnotou LOW hlásí disketa řadiči "připravenost". Ta nastává,
>   je-li vybraná (aktivní Drive Select=LOW) a detekuje aspoň 2..3 index
>   pulzy (dle konkrétní značky mechaniky). Což naznačuje třetí podmínku -
>   běžící motor. Hodnota HIGH znamená logicky nepřipravenost mechaniky.
> 
>   Každá slušná mechanika 5.25" 1.2MB má jumper DCY/RDY (nebo
>   obdobně značený) a dá se zní při přepnutí jinéh! o správného jumperu
>   (pro přechod na otáčky 300/min.) krásně udělat Lamačovská 720KB
>   mechanika. Ve výsledku je to mechanika se správnou rychlostí motoru,
>   funkčním READY a 2x80 stopami.
>   360KB mechaniky fungují téměř vždy, signál READY je na špičce 34
>   implicitní. Mám jen jedinou, která neseje - Fujitsu M2551. Na onom
>   vývodu má trvale HIGH (viz úprava 3.5").
> 
>   Mechaniky 3.5" nechodí bez úprav skoro nikdy. Nové typy mají na 34.
>   vývodu Disk change. Načtou boot program a při prvním stepu to zamrzne.
>   Mám dvě funkční (byly staršího data a šly překolíkovat na RDY):
>   CHINON FZ-357 a Y-E DATA YD-701B 6031B. Chodí ihned po zapojení
>   na kšandě, kde byla předtím 5.25ka.
> 
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>   Řešení
>   [1] Vytvořit obvod pro generování READY. Stačí MKO 74xx123, který
>   při platném periodickém index pulzu vytvoří signál READY=LOW.
>   Někde to mám doma ve zkušebním soklu a myslím, že platné součástky
>   jsou R=22k a C=22uF (R x C x 0.45 = 0,2178sek.).
>   [2] Odpojit vý! vod 34 mezi řadičem a mechanikou, na řadiči jej uvést
>   trvale do LOW. Problém nastane, pokud při bootu nebude disketa
>   v šachtě, zamrzne to (řadič si myslí, že je mechanika READY a snaží se
>   z ní číst pořád dokola (totéž za chodu Basicu MZ-2Z046).
>   Lamač CP/M se chová ve stylu DOSu na PC, při pokusu o čtení
>   bez diskety naprázdno "seekuje" a po prodlevě ohlásí chybu.
> 
>   Ono to řešení WD279x + funkční READY vůbec není špatná věc!!!
> 
>   Chystám písemně kompletního referenčního průvodce "MZ floppy",
>   s popisem různých mechanik 3.5" a 5.25", popisem zprovoznění
>   PC čipu DP8473 atd. Ale nemám čas, balím brouky WD2791,
>   studuju digi palubku z Tipa a chystám se na NC450 (MC600Q).
>   Nemám peněz (a to bych chtěl pro 8. bitovou komunitu asi tak 20ks
>   AL-250).
> 
>   JE TOHO PROSTĚ MOC.
> 
>   Petr de Zviqov
> 
> 
> 
>   --- 
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Rupico (sharpemu@pandora.cz) [rupico@seznam.cz]
Odesláno: 9. prosince 2009 9:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: FDD interface

Sháním nějaký plánek na stavbu řadiče FDD pro SHARP MZ-800.
Již před 15ti lety jsem si jeden stavěl a dnes se mi do ruky opět dostává SHARPík. 
Chtěl bych so do něj postavit řadič FDD, ale nejsem až takovej přeborník, že bych si 
ho vyrobil bez plánku.
Má někdo nějaký plánek z dostupných součástek?
Pošlete mi prosím něco. Dík Lukas
---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 8. prosince 2009 23:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Problem s 3,5" mechanikou

Ahoj, zdravim te u nas :)

Ses si skutecne jisty tim, ze je ta mechanika dobre naswitchovana a ma 
ID=0, a na FDD kabelu neni zadny "ID patch"? Tohe chovani by totiz mohlo 
odpovidat i prave tomu, ze Sharp sice nasel radic, ale nenasel spravnou 
dosketu v mechanice s ID=0 ... pak by jsi obdrzel FD Loading Error ...

Michal

---
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Brázda Pavel

Od: Factor6 (sharpemu@pandora.cz) [f6@email.cz]
Odesláno: 8. prosince 2009 20:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Problem s 3,5" mechanikou

Ahoj, mam mensi problem a nemuzu prijit na to, cim to je.
Mam FDD radic. Kdyz k nemu pripojim na ksandu 5,25" mechaniku a k ni externi napajeni,
vse funguje normalne. Kdyz na stejnou ksandu pripojim 3,5" mechaniku (s externim 
napajenim),
vlozim disketu, tak Sharp jen seekne, dioda se rozsviti, motorek se roztoci asi na 
2sec. a
tim to konci. IPL hlasi, ze neni pripojena FDD.

Toto se deje u jakekoliv 3,5" mechaniky a jakekoliv jine datove ksandy, ktere jsem 
zkousel.
Zkousel jsem i jine zdroje napajeni. Vysledek porad stejny. 5,25" funguje, 3,5" ne.

Nerozumim tomu o to vic, protoze kdyz jsem si Sharpa privezl domu, 3,5" mechanika 
fungovala.
Kdyz jsem Sharpa zapnul podruhe, uz to neslo.

Nevite nekdo, co s tim? Nechapu, ze to pred tim slo a zniceho nic to nejde. A 5,25" 
jde normalne.
Mechaniku 3,5" jsem neswitchoval a nic s ni nedelal, byla uz naswitchovana a napoprve 
fungovala.

Ja uz vazne nevim...

F6

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2009 17:56
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: RS232 na Sharpu - je to vubec k necemu?

>  Zacinam mit pocit, ze implementace RS232 do Unicard je celkem  
> ztrata casu... Co myslite?

Jakýkoliv počítač bez sériáku je jako život v celibátu. Není na tom  
nic principiálně šptaného, ale prostě to není ono.

---
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Brázda Pavel

Od: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [Martin.Frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2009 13:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: WD2791 - dotestováno; detaily a vše podstatn é ...

Psal že stopa 0 strana 0 a 1 šli do kytek a jsou nečitelné. Takze alokační tabulka je 
v kopru a disketa se jeví jako neformátovaná.
Takže možné řešení. Vzít DSK obraz, editor XVI32 a ručně v tom DSK opravit co je v 
pytli. Práce pro vraha (nebo mě ;-). 

Jednou mi kámoš přinesl disk (500GB) který měl rozdělený na dvě partition, ale jak 
obnovoval ghostem tu první tak se mu ty partition nějak spojili a byla tam jen jedna 
přes celý disk. Myslel že data co měl na té druhé partition jsou v silikonovém nebi, 
ale přišel za mnou jestli s tím jde něco udělat. Šlo... je sice pravda že hrabat se 
HexEditorem v partition tabulce je o nervy, ale data jsem zachránil.

Martin Frohlich

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) <zdeneka@seznam.cz>
> Předmět: Re: Re: WD2791 - dotestováno; detaily a vše podstatn  é ...
> Datum: 27.11.2009 10:37:25
> ----------------------------------------
> 
> > Zdenku, to s tím převodem do DSK jsem radil já... ale druhá věc bude, že 
> > pokud je poskožená tabulka s alokací souborů na disku tak si ten IPL disk 
> > ani neškrtne. nebude vědět kam tem soubor uložit a i kdyby se to povedlo 
> > tak stávající soubory stejně budou nepřístupné.
> 
> Promiň Martine, jaksi jsem se při psaní mailu zahleděl o řádek mimo :-) 
> Jinak pokud bude poškozená i alokační tabulka (mám ale pocit že Petr mluvil 
> jen o tom že je poškozený zavaděč), pak data asi s trochou štěstí vytahneš 
> jen tehdy, pokud nebudou po disketě příliš rozházená. V případě Basicu to 
> naštěstí nehrozí, u CPM by to bylo horší
> 
> Zdenek 
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2009 10:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: RS232 na Sharpu - je to vubec k necemu?

Michale,

originální RS232 mi náhodou rukama prošla (kupoval ji kdysi dávno ode mě 
tuším Tomáš Voltr). Tenkrát jsem ji zkoušel jen v Basicu, bez problému se 
tím dala přenášet data do PC (kde jsem je chytal Hyperterminálem). Po pravdě 
mi ale RS232 na kartě zase tak chybět nebude (pokud se k tomu zapojení 
vyloženě nenabízí), myslím že SD karta bude daleko rychlejší cestou pro 
přenos dat....

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, November 27, 2009 8:52 AM
Subject: RS232 na Sharpu - je to vubec k necemu?

>
> Hi,
>
> zkousel jsem sesbirat nejake info o originalni periferii RS232 pro MZ a 
> zjistil jsem, ze toho zase az tak moc neni. Dival jsem se na Lamacuv popis 
> cp/m a prislo mi, ze se taky kolem toho serioveho portu spise proklickoval 
> a zduvodnuje to jednak nedostupnosti tohoto HW a taky tim, ze se objevuji 
> ruzne varianty, ktere mezi sebou nejsou kompatibilni.
> Nasel jsem par zminek o SW, ktery pres seriak umoznuje prenos souboru mezi 
> dvema Sharpy ( hmmm to by pres gameport dokazal mnohem rychleji iplcom ;) 
> ... Zacinam mit pocit, ze implementace RS232 do Unicard je celkem ztrata 
> casu... Co myslite?
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2009 10:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: WD2791 - dotestováno; detaily a vše podstatn  é ...

> Zdenku, to s tím převodem do DSK jsem radil já... ale druhá věc bude, že 
> pokud je poskožená tabulka s alokací souborů na disku tak si ten IPL disk 
> ani neškrtne. nebude vědět kam tem soubor uložit a i kdyby se to povedlo 
> tak stávající soubory stejně budou nepřístupné.

Promiň Martine, jaksi jsem se při psaní mailu zahleděl o řádek mimo :-) 
Jinak pokud bude poškozená i alokační tabulka (mám ale pocit že Petr mluvil 
jen o tom že je poškozený zavaděč), pak data asi s trochou štěstí vytahneš 
jen tehdy, pokud nebudou po disketě příliš rozházená. V případě Basicu to 
naštěstí nehrozí, u CPM by to bylo horší

Zdenek 

---
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Brázda Pavel

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2009 10:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: RS232 na Sharpu - je to vubec k necemu?

Jen bych doplnil takovy protokol Modbus RTU je tak rozsireny
az je to neuveritelny, existuje plno malych ridicich systemu
ktere maji zdarma vyvojove prostredi a komunikaci Modbus RTU
takze SHARP muze fungovat jako jednoducha vizualizace,
nebo SHARP muze fungovat jako vlastni ridici system
pro vzdalene vstupy a vystupy po Modbusu.

Extremni pripad muze byt ovladani napr. frekvenciho menice pomoci SHARPA
http://www.controltech.cz/products/fmpf4m.php?pid=2

nebo komunikace  s meraky el. Energie ktere maji Modbus
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/
1405-pp002_-en-p.pdf

regulator teploty
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/
900-pp001_-en-p.pdf

atd. atd. zkratka se otevira dalsi moznost vyuziti
otazkou jestli se tim nekdo chce zabyvat nebo spis ma cas

Petr

-----Original Message-----
From: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [mailto:vaclavpe@seznam.cz] 
Sent: Friday, November 27, 2009 9:23 AM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: RE: RS232 na Sharpu - je to vubec k necemu?

Jednoznacne souhlasim s Petrem, UART je univerzalni komunikacni rozhrani,
navic, cilem by melo byt co nejjednodussi konfigurace.

Napr. z Sharpa nastavis na konfiguracnim portu rychlost treba 1-10 bude
odpovidat 1200,2400, 4800, 9600 atd. baudu, ctenim zjistis status (pocet
volnych bajtu pro RX/TX ve FIFO) a pak datovy port, kam budes cpat data,
nebo cist data.

Vasek

> ----------------------------------------
> 
> Pokud nekdo experimentuje s domaci automatizaci tak RS232/RS485
> je určitě prima hračka. Jenze na to nema nikdo cas, ja sam sem rad
> ze vas muzu poslouchat a tise zavidet co vsechno stihnete
> 
> Petr
> 
> -----Original Message-----
> From: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:pandora.idnes.cz@ordoz.com]
> 
> Sent: Friday, November 27, 2009 8:52 AM
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: RS232 na Sharpu - je to vubec k necemu?
> 
> 
> Hi,
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> 
> zkousel jsem sesbirat nejake info o originalni periferii RS232 pro MZ a
> zjistil jsem, ze toho zase az tak moc neni. Dival jsem se na Lamacuv popis
> cp/m a prislo mi, ze se taky kolem toho serioveho portu spise proklickoval
a
> zduvodnuje to jednak nedostupnosti tohoto HW a taky tim, ze se objevuji
> ruzne varianty, ktere mezi sebou nejsou kompatibilni.
> Nasel jsem par zminek o SW, ktery pres seriak umoznuje prenos souboru mezi
> dvema Sharpy ( hmmm to by pres gameport dokazal mnohem rychleji iplcom ;)
> ... Zacinam mit pocit, ze implementace RS232 do Unicard je celkem ztrata
> casu... Co myslite?
> 
> ---
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2009 9:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

> Vasek uz ma hotovou nejakou vlastni vyvojovou desticku. Ja se teprve 
> chystam si nejakou nakreslit a vyleptat a mam od Vaska slibeno, ze mi 
> posle schema programatoru, ktery bude kompatibilni s OpenOCD a bude 
> mozne valit do toho kod kompilovany v gcc.
> 
> Michal

Ohledne te moji desticky, je pro STM32 v LQFP48, seknul jsem tam jeste par chybek, ty 
budu muset opravit, pak klidne dam layout k dispozici, deska je jednostranna s 
nekolika dratovyma propojkama.

Co se tyce kompilatoru, existuje CodeSourcery Lite, je zdarma zalozene na GCC, funguje 
bez problemu ( po mych nekolika testech). Programator neni az tak potreba, STM32 umi 
"bootloader" rezim, staci jeden jumper a pripojit seriovy kanal do PC a uz to jede.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2009 9:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: RS232 na Sharpu - je to vubec k necemu?

Jednoznacne souhlasim s Petrem, UART je univerzalni komunikacni rozhrani, navic, cilem 
by melo byt co nejjednodussi konfigurace.

Napr. z Sharpa nastavis na konfiguracnim portu rychlost treba 1-10 bude odpovidat 
1200,2400, 4800, 9600 atd. baudu, ctenim zjistis status (pocet volnych bajtu pro RX/TX 
ve FIFO) a pak datovy port, kam budes cpat data, nebo cist data.

Vasek

> ----------------------------------------
> 
> Pokud nekdo experimentuje s domaci automatizaci tak RS232/RS485
> je určitě prima hračka. Jenze na to nema nikdo cas, ja sam sem rad
> ze vas muzu poslouchat a tise zavidet co vsechno stihnete
> 
> Petr
> 
> -----Original Message-----
> From: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [mailto:pandora.idnes.cz@ordoz.com]
> 
> Sent: Friday, November 27, 2009 8:52 AM
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: RS232 na Sharpu - je to vubec k necemu?
> 
> 
> Hi,
> 
> zkousel jsem sesbirat nejake info o originalni periferii RS232 pro MZ a
> zjistil jsem, ze toho zase az tak moc neni. Dival jsem se na Lamacuv popis
> cp/m a prislo mi, ze se taky kolem toho serioveho portu spise proklickoval a
> zduvodnuje to jednak nedostupnosti tohoto HW a taky tim, ze se objevuji
> ruzne varianty, ktere mezi sebou nejsou kompatibilni.
> Nasel jsem par zminek o SW, ktery pres seriak umoznuje prenos souboru mezi
> dvema Sharpy ( hmmm to by pres gameport dokazal mnohem rychleji iplcom ;)
> ... Zacinam mit pocit, ze implementace RS232 do Unicard je celkem ztrata
> casu... Co myslite?
> 
> ---
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2009 9:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

> 
> Tak jsem si to prostudoval a líbí se mi to. Hlavně ten primer (2) kit je 
> pecka, asi si ho pořídím. Akorát se mi nepodařilo dohledat, kde to u nás mají 
> (brouky i kit), vyjma jednoho brouka z té řady a ačkoliv cena 120Kč odpovídá, 
> minimální odběr je 250 kusů :( Poradíš? 
> 
> Ctirad

Ahoj Ctirade, na www.tme.cz vidim u STM32  nasobnost "1" - tam Ti to prodaji od 
jednoho kusu. z ftk mam zpravu, ze je brzy budou pridavat, takze asi to chce 
bombardovat tuhle firmu, aby ty obvody zaradila do eshopu co nejdriv - v kusovce jsou 
jiz nyni udajne dostupne STM32F101R8T6, STM32F101RBT6, STM32F103RBT6, STM32F103ZET6.

Nepises, kam ses dival Ty, ale treba i u Farnella maji taky kusovky - to je ale drazsi 
obchod... Ja mam dobre zkusenosti jak s TME, tak s FKT.

Vasek

---
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Brázda Pavel

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2009 9:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: RS232 na Sharpu - je to vubec k necemu?

Pokud nekdo experimentuje s domaci automatizaci tak RS232/RS485
je určitě prima hračka. Jenze na to nema nikdo cas, ja sam sem rad
ze vas muzu poslouchat a tise zavidet co vsechno stihnete

Petr

-----Original Message-----
From: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [mailto:pandora.idnes.cz@ordoz.com]

Sent: Friday, November 27, 2009 8:52 AM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: RS232 na Sharpu - je to vubec k necemu?

Hi,

zkousel jsem sesbirat nejake info o originalni periferii RS232 pro MZ a
zjistil jsem, ze toho zase az tak moc neni. Dival jsem se na Lamacuv popis
cp/m a prislo mi, ze se taky kolem toho serioveho portu spise proklickoval a
zduvodnuje to jednak nedostupnosti tohoto HW a taky tim, ze se objevuji
ruzne varianty, ktere mezi sebou nejsou kompatibilni.
Nasel jsem par zminek o SW, ktery pres seriak umoznuje prenos souboru mezi
dvema Sharpy ( hmmm to by pres gameport dokazal mnohem rychleji iplcom ;)
... Zacinam mit pocit, ze implementace RS232 do Unicard je celkem ztrata
casu... Co myslite?

---

---

79



80

Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 27. listopadu 2009 8:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RS232 na Sharpu - je to vubec k necemu?

Hi,

zkousel jsem sesbirat nejake info o originalni periferii RS232 pro MZ a zjistil jsem, 
ze toho zase az tak moc neni. Dival jsem se na Lamacuv popis cp/m a prislo mi, ze se 
taky kolem toho serioveho portu spise proklickoval a zduvodnuje to jednak 
nedostupnosti tohoto HW a taky tim, ze se objevuji ruzne varianty, ktere mezi sebou 
nejsou kompatibilni.
Nasel jsem par zminek o SW, ktery pres seriak umoznuje prenos souboru mezi dvema 
Sharpy ( hmmm to by pres gameport dokazal mnohem rychleji iplcom ;) ... Zacinam mit 
pocit, ze implementace RS232 do Unicard je celkem ztrata casu... Co myslite?

---
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Brázda Pavel

Od: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [Martin.Frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2009 8:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: WD2791 - dotestováno; detaily a vše podstatn é ...

Zdenku, to s tím převodem do DSK jsem radil já... ale druhá věc bude, že pokud je 
poskožená tabulka s alokací souborů na disku tak si ten IPL disk ani neškrtne. nebude 
vědět kam tem soubor uložit a i kdyby se to povedlo tak stávající soubory stejně budou 
nepřístupné.

Když se ti na PC rozpadne FAT tabulka disku tak to zápisem Boot sektoru taky 
neopravíš. To je obdobné.

Martin Frohlich

 
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) <zdeneka@seznam.cz>
> Předmět: Re: Re: WD2791 - dotestováno; detaily a vše podstatn é ...
> Datum: 27.11.2009 07:54:36
> ----------------------------------------
> 
> Nic není nemožné, vyhazovat původní patici netřeba. Pokud by ZIF patice nešla
> nasunout přímo do té původní, určitě by pomohlo připájet k ní klasickou lámací
> pinovou lištu - pak nevidím problém. Ale už je po boji a asi netřeba to dál
> rozpatlávat :-)
> 
> >Potřebuju ji zrekonstruovat. Data tam jsou. Diskedit Basicu čte všechno
> kromě stopy 0 a 1, což by měla být fyzická stopa 0, oba povrchy.
> 
> - Jak už naznačil Ctirad - Pomocí CPDReadu načíst do PC a první 2 stopy
> zkopírovat z jiného image. Pak už stačí zpět nakopírovat přes CPDWRITE. Pokud
> jsi Sharp - purista, je tu ještě jiná možnost která se jmenuje IPLDISK.MZF - ten
> když nahraješ, umožní TI na disketu zapsat libovolný MZF soubor tak, aby se
> zaváděl při BOOTu - v Tvém případě to bude MZ-2Z046.MZF. Oboje jistě bude na
> http://scav.ic.cz
> Mimo jiné, IPLDISK je docela užitečný nástroj pro práci s BASICovými disketami a
> umožňuje krom jiných kejklů obousměrný přenos kazeta-disk. 
> 
> Zdenek
> 
>   ----- Original Message ----- 
>   From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) 
>   To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
>   Sent: Thursday, November 26, 2009 6:50 PM
>   Subject: Re: Re: WD2791 - dotestováno; detaily a vše podstatné ...
> 
> 
> 
>   Zdenek,
> 
>   I thought about this option, of course (to use ZIF socket Textool 40).
> 
> 
>   :-)   :-)   :-) 
> 
>   Jsem už nějakej deformovanej. Můj řadič jsem stvořil v roce '90, po úprku
>   z VŠ v prvním zaměstnání (v píseckém ÚVVEŘ). Spoje jsou frézované
>   prototypovým strojem. Obával jsem se, že vypájení původní patice
>   Tesla by deska asi nepřežila. Navíc je páčková Textool-ka rozměrově
>   širší a delší, takže by překážela součástkám, které jsou blízko umístěné.
>   Zkrátka - naroubovat ji tam je nemyslitelné. Tak jsem to vyřešil tak, jak
>   je psáno ...
> 
> 
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>   --- 
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 27. listopadu 2009 8:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Tak jsem si to prostudoval a líbí se mi to. Hlavně ten primer (2) kit je 
> pecka, asi si ho pořídím. Akorát se mi nepodařilo dohledat, kde to u nás mají 
> (brouky i kit), vyjma jednoho brouka z té řady a ačkoliv cena 120Kč odpovídá, 
> minimální odběr je 250 kusů :( Poradíš? 
>   

Ahoj Ctirade,

ja jsem svuj STM32 devel kit poridil na ebay i s programatorem Ulink1 - 
pravda ovsem je, ze kit je navrzen spise pro vyuku, nez pro vyvoj a jeho 
zapojeni nenabizi prilis volnych GPIO pro dalsi pokusy (odhadem ruzne 
rozhazenych asi 12 pinu a snad by to slo rozsirit jeste cca o 8 dalsich, 
pokud se nebude pouzivat LCD). Take s nim ziskany programator je diky 
proprietarnimu protokolu pouzitelny pouze ve 32b Windows a jen s 
vyvojovym prostredim Keil uVision (kolegove z Hong Kongu mi ho prilozili 
na CD i s keygenem :) 

http://global.ebay.com/search?Query=stm32f103&Region=0

Samotne mikroprocesory jsou k sehnani napr. v TME nejlevnejsi:  
*STM32F101C8T6* Integrov.obvod ARM Cortex 32-bit, 64k Flash 32MHz LQFP48 
, 132Kc, nebo 110Kc pri odberu nad 10ks

Vasek uz ma hotovou nejakou vlastni vyvojovou desticku. Ja se teprve 
chystam si nejakou nakreslit a vyleptat a mam od Vaska slibeno, ze mi 
posle schema programatoru, ktery bude kompatibilni s OpenOCD a bude 
mozne valit do toho kod kompilovany v gcc.

Michal

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 27. listopadu 2009 0:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

Dne Ne 1. listopadu 2009 19:41:55 Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):

>  Ostatne, STM32F101 (ktera by i mohla stacit) stoji v kusovce kolem 120Kc.
>  Je to plnohodnotny ARM Cortex M3, ktery podporuje debugging (obcas se hodi
>  pro vyvoj) a ma i dost pameti. 

Tak jsem si to prostudoval a líbí se mi to. Hlavně ten primer (2) kit je 
pecka, asi si ho pořídím. Akorát se mi nepodařilo dohledat, kde to u nás mají 
(brouky i kit), vyjma jednoho brouka z té řady a ačkoliv cena 120Kč odpovídá, 
minimální odběr je 250 kusů :( Poradíš? 

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Porteš (sharpemu@pandora.cz) [portes@post.cz]
Odesláno: 22. listopadu 2009 12:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Emulátor vs. Windows Vista

Dobrý den,
zdravím všechny sharpisty a chci se zeptat, jestli náhodou někdo neprovozujtete 
Zdeňkův emulátor ve Vistách. Nějak se mi nedaří ho přinutit, aby ve dvojnásobném 
zobrazení byl obraz bez vyhlazení (anti-aliasing/supersampling).

V XP jsem to řešil zakázáním DirectDraw v nastavení DirectX, ale ve Vistách tuhle 
možnost nemám (jenom vidím, že je povoleno, tlačítko Zakázat chybí).

V diskusích na internetu odkazují ještě na pokročilé nastavení grafiky, ale tahle 
funkce je přístupná jen pro některé grafické karty, což bohužel není můj případ. 
(Ovládací panely > Vzhled a přizpůsobení > Individuální nastavení > Nastavení 
zobrazení > Upřesnit nastavení > záložka Poradce při potížích > tlačítko Změnit 
nastavení je deaktivované)

Existuje nějaké řešení?

Michal

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 20. listopadu 2009 23:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: FDC prikaz READ TRACK

Aha, asi mas pravdu ... uz jsem trochu prepracovany, tak mi nedoslo, ze 
by se to pri formatu melo i nejak verifikovat :)

Dne 20.11.2009 19:22, Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
>
> Michale,
>
> tento příkaz (čtení "RAW dat" z celé stopy) jsem použil jen jednou,
> když jsem se učil detaily o WD279x. Jediný program, který by to mohl
> používat, je format (pokud si provádí verifikaci po provedení formátu
> diskety). Z hlavy nevím, který dává hlášku "verifying" (jestli LAMAČův
> format, P-CP/M nebo BASICový). Kontrolu může provádět kterýkoliv
> z nich, skrytě, bez hlášení (po každé stopě).
>
> Jinak mě nic nenapadá ...
>
> Petr de Zviqov
>
>
> ---
>

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 20. listopadu 2009 18:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: FDC prikaz READ TRACK

Zdravicko,

prece jen se pokousim i o implementaci prikazu typu III. - tedy predevsim READ TRACK a 
WRITE TRACK - READ TRACK ADDR jsem musel implementovat uz drive.
Z tim formatovanim - tedy WRITE TRACK - uz se snad nejak poperu, ale nevim zatim o 
zadnem Sharpackem programu, ktery by k necemu pouzival READ TRACK, abych mohl overit 
spravnou funkci. 
Nevite o necem?

Michal

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 20. listopadu 2009 15:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sbernice MZ-800 v eagle?

Zdenku diky, bez problemu jsem to natahnul i v nove verzi eagle, tak to 
zkusim pouzit a snad uz se dostaneme i k nejakemu prvnimu navrhu desky.

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Nazdar Michale,
>
> náhodou mám. Je to sice dost staré (tehdá jsem měl tuším Eagle 4.09), 
> ale snad Ti to trochu práce ušetří. Nikdy jsem na návrh knihoven moc 
> nebyl a vím že tam mám nějakou chybu kvůli které mi sám autorouter 
> spoje k přímému konektoru nenatahne, ale ruční routování bylo v pohodě 
> a stvořil jsem tak bez problému několikero funkčních desek. Kdyžtak 
> dej vědět, zda to pomohlo...
>
> Zdenek
>
>
> ----- Original Message ----- From: "Michal Hučík 
> (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, November 19, 2009 9:40 PM
> Subject: Sbernice MZ-800 v eagle?
>
>
>>
>> Zdravim,
>>
>> nemate prosim nekdo v eagle jiz vytvorenu sbernici Sharpa, tak aby se 
>> daly jednoduse navrhovat rozsirujici desky?
>>
>> Michal
>>
>> --- 
>
> ---

---

88



89

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 20. listopadu 2009 7:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sbernice MZ-800 v eagle?

Přílohy: con-mz.lbr

con-mz.lbr (19 kB)

Nazdar Michale,

náhodou mám. Je to sice dost staré (tehdá jsem měl tuším Eagle 4.09), ale 
snad Ti to trochu práce ušetří. Nikdy jsem na návrh knihoven moc nebyl a vím 
že tam mám nějakou chybu kvůli které mi sám autorouter spoje k přímému 
konektoru nenatahne, ale ruční routování bylo v pohodě a stvořil jsem tak 
bez problému několikero funkčních desek. Kdyžtak dej vědět, zda to 
pomohlo...

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, November 19, 2009 9:40 PM
Subject: Sbernice MZ-800 v eagle?

>
> Zdravim,
>
> nemate prosim nekdo v eagle jiz vytvorenu sbernici Sharpa, tak aby se daly 
> jednoduse navrhovat rozsirujici desky?
>
> Michal
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 19. listopadu 2009 21:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Sbernice MZ-800 v eagle?

Zdravim, 

nemate prosim nekdo v eagle jiz vytvorenu sbernici Sharpa, tak aby se daly jednoduse 
navrhovat rozsirujici desky?

Michal

---
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 17. listopadu 2009 18:27
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: k dotazům

Václav P. napsal:

> Specialne pro mne, v cem je problem s formatem 16:9 ? Ty televize by mely 
> automaticky identifikovat, ze to, co leze dovnitr, neni 16:9 tak nechaji 
> na bocich cerne pruhy (aspon moje velka JVC to tak dela). Nebo mi neco 
> uniklo ? Pravdou je, ze jsem dlouho nevidel prodavat neco 19" s formatem 
> 4:3...

Uniklo to, že ne každý  (nový) TV, Set-top-box nebo PC monitor má 
automatické rozpoznávání formátu, "který do něho leze". Nastavit správný 
formát zobrazení se pak musí přepínat ručně. Automatické rozpoznávání a 
přepínání formátu lze při zjistit v technických datech nebo v manuálu podle 
údaje AFD (auto). Nemá-li přístroj funkci AFD, pak - bohužel - formát 
automaticky nerozpozná.

J.Š.

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, November 17, 2009 11:12 AM
Subject: Re: k dotazům

>
>>
>> http://f6.bloguje.cz/675901-lcd-monitor-ke-speccy-je-to-mozne.php
>> Inspirován článkem jsem si ji koupil taky (a teď lituju, že jsem je 
>> nekoupil třeba čtyři, i když vím, že na to nemám), ale když ji teď 
>> sháněl Logout, už není k sehnání, tak dal přednost něčemu 16:10 (do  16:9 
>> se mu nechtělo).
>>
>
> Specialne pro mne, v cem je problem s formatem 16:9 ? Ty televize by mely 
> automaticky identifikovat, ze to, co leze dovnitr, neni 16:9 tak nechaji 
> na bocich cerne pruhy (aspon moje velka JVC to tak dela). Nebo mi neco 
> uniklo ? Pravdou je, ze jsem dlouho nevidel prodavat neco 19" s formatem 
> 4:3...
>
> V.
>
> ---
>
> 

---
avast! Antivirus: Odchozi zprava cista.
Virova databaze (VPS): 091117-0, 17.11.2009
Testovano: 17.11.2009 18:26:34
avast! (c) copyright 1988-2009 ALWIL Software.
http://www.avast.com

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 17. listopadu 2009 11:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: k dotazům

> 
> http://f6.bloguje.cz/675901-lcd-monitor-ke-speccy-je-to-mozne.php
> Inspirován článkem jsem si ji koupil taky (a teď lituju, že jsem je  
> nekoupil třeba čtyři, i když vím, že na to nemám), ale když ji teď  
> sháněl Logout, už není k sehnání, tak dal přednost něčemu 16:10 (do  
> 16:9 se mu nechtělo).
> 

Specialne pro mne, v cem je problem s formatem 16:9 ? Ty televize by mely automaticky 
identifikovat, ze to, co leze dovnitr, neni 16:9 tak nechaji na bocich cerne pruhy 
(aspon moje velka JVC to tak dela). Nebo mi neco uniklo ? Pravdou je, ze jsem dlouho 
nevidel prodavat neco 19" s formatem 4:3...

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Factor6 (sharpemu@pandora.cz) [f6@email.cz]
Odesláno: 16. listopadu 2009 22:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: k dotazům

> Aha. Tohle mám taky, akorát v 19", která má navíc ještě komponentní a DVI 
> vstup. Ale myslel jsem, že je řeč o TV, tedy něco jako 42"-50" ;)
> 
> Ctirad

A to neni televize?

F6

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 16. listopadu 2009 22:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: k dotazům

Dne Po 16. listopadu 2009 21:38:02 Factor6 (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):

> Pripojuju vse co mam, od ZX81 pres vsechna Spectra, Commodory, Atari,
> Sharpa, Amstrady...
> 
> http://f6.bloguje.cz/675901-lcd-monitor-ke-speccy-je-to-mozne.php

Aha. Tohle mám taky, akorát v 19", která má navíc ještě komponentní a DVI 
vstup. Ale myslel jsem, že je řeč o TV, tedy něco jako 42"-50" ;)

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: Factor6 (sharpemu@pandora.cz) [f6@email.cz]
Odesláno: 16. listopadu 2009 21:38
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: k dotazům

On Nov 16, 2009, at 9:23 PM, Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) wrote:

> 
> Dne Po 16. listopadu 2009 10:27:08 Factor6 (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> 
>> Diky za vycerpavajici odpovedi. Ja jsem uz pred casem vsechny CRT
>> zobrazovace vyhazel, protoze mam doma malo mista. Jde mi tedy o
>> zapojeni na LCD televizi, kterou pouzivam k jinym 8bitum.
> 
> Trochu OT otázka, ale co máš za TV a co všechno za mašinky k tomu připojuješ a 
> jak? Já si chci nějakou TV koupit a zjistil jsem, že naprostá většina výrobců 
> už úplně rezignovala na S-video, které je pro většinu osmibitů jediné rozumné 
> řešení a pomalu mizí i ty SCARTy. V podstatě jediné TV, co všechno tohle pořád 
> mají jsou LCD od Philipsu (ale ty za to mají RGB na obou SCARTech + S-video) a 
> plazmy od Panasonicu a LG. 
> 
> Ctirad 

Ty nectes muj blog! ;) (ach jo ti ataristi) :)
Psal jsem o nem pred vice nez rokem.

Pripojuju vse co mam, od ZX81 pres vsechna Spectra, Commodory, Atari,
Sharpa, Amstrady...

http://f6.bloguje.cz/675901-lcd-monitor-ke-speccy-je-to-mozne.php

F6

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 16. listopadu 2009 21:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: k dotazům

> Trochu OT otázka, ale co máš za TV

http://f6.bloguje.cz/675901-lcd-monitor-ke-speccy-je-to-mozne.php
Inspirován článkem jsem si ji koupil taky (a teď lituju, že jsem je  
nekoupil třeba čtyři, i když vím, že na to nemám), ale když ji teď  
sháněl Logout, už není k sehnání, tak dal přednost něčemu 16:10 (do  
16:9 se mu nechtělo).

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 16. listopadu 2009 21:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: k dotazům

Dne Po 16. listopadu 2009 10:27:08 Factor6 (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):

> Diky za vycerpavajici odpovedi. Ja jsem uz pred casem vsechny CRT
>  zobrazovace vyhazel, protoze mam doma malo mista. Jde mi tedy o
>  zapojeni na LCD televizi, kterou pouzivam k jinym 8bitum.

Trochu OT otázka, ale co máš za TV a co všechno za mašinky k tomu připojuješ a 
jak? Já si chci nějakou TV koupit a zjistil jsem, že naprostá většina výrobců 
už úplně rezignovala na S-video, které je pro většinu osmibitů jediné rozumné 
řešení a pomalu mizí i ty SCARTy. V podstatě jediné TV, co všechno tohle pořád 
mají jsou LCD od Philipsu (ale ty za to mají RGB na obou SCARTech + S-video) a 
plazmy od Panasonicu a LG. 

Ctirad 

---
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Brázda Pavel

Od: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz) [jan.kostial@datarix.sk]
Odesláno: 15. listopadu 2009 22:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: IFF2 ?

Přílohy: HDS.ZIP

HDS.ZIP (246 kB)

Ahoj všetci,

z nostalgie sledujem túto diskusiu a spomínam na dobu, keď sme ešte 
všetci mali strašne veľa voľného času...
Je tu niekto, kto sa zúčastnil Sharpáckeho zrazu na Lipne? ...

Možno niektorých poteším.
Podarilo sa mi vyhrabať disketu so systémom HDS, ktorý vznikol z 
pôvodného CP/M od Jirku Lamača.
Nejakým zázračným spôsobom sa mi ju aj podarilo dostať do PC. (v prílohe)
Boli tam ovšem nejaké sektory vadné, takže pár súborov môže byť nanič...

Do toho CP/M som dorábal dve veci:
    podporu RAM disku veľkosti 1MB
    podporu HD diskiet 1,44MB (toto vyžadovalo aj úpravu FDC)

Na disku sú zdrojáky k originálnemu CP/M, HDS, a ďalším pomocným programom.
Pozor sú uložené pod rôznymi užívateľmi (USER 0 ..15).

Nižšie uvedená rutina zakazuje prerušenie, ale predtým uloží stav a 
namapuje VRAM.
Nachádza sa v súbore FYZRW.HDS na riadku 228...

Prajem všetkým mnoho zábavy.

Ján Koštial
alias Lucky-Soft
alias Tatra-Softer

David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  wrote / napísal(a):
> Zdravim, muzete mi nekdo osvetlit co dela nasledujici podprogram?
>
> PUSH AF
> loop: LD A, I
> PUSH AF
> POP HL
> LD A, I
> LD A, L
> PUSH AF
> POP HL
> CP L
> JR NZ, loop
> LD (data), A
> DI
> POP AF
> RET
> nasleduje prace s VRAM
>
> Diky David
> ---
>
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>   

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 15. listopadu 2009 18:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ještě dodatek ...

Ahoj,

vítej mezi námi :)
Spoustu zajímavého čtení najdeš tady:

http://www.scav.ic.cz/sharp_mz-800/sharp_mz-800.htm
http://mz-800.xf.cz/
http://www.sharpmz.org/index.html

Ruské čipy (EPROM ?) se používaly i u "novějších" řadičů.
Můžeš napsat, jakým FDD řadičem je ta tvoje karta osazena ?
(WD2791, WD2793, WD2797 ?
i8272, MB8876, CM609 )
Můžeš případně poslat fotku tvého řadiče FDD ?

Převod MZF do WAV umí emulátor Zdeňka Adlera,
soubory MZF najdeš na shora uvedených odkazech.

Měj se fajn
Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Ahoj, diky za vycerpavajici odpovedi :)
> 
> Radic FDD mam funkcni, je to nejaky ale hodne stary - jsou na nem ruske cipy.
> Pripojeni na monitor resim zatim kompozitnim vystupem, ale pokud ma Sharp i RGB
> (ma?),
> udelam si RGB kabel.
> 
> -Pokud jde o MZF a soubory obecne, jde nejak ziskat program (nebo hru) v puvodni
> podobe tak,
> aby sla "vypiskat" do Sharpa jako sampl? Zajima me audiovizualni prubeh
> nahravani ruznych her.
> 
> F6

---
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Brázda Pavel

Od: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [martin.frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 15. listopadu 2009 18:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Ještě dodatek ...

Zdravím,

Momentálně ve volných chvílích (kterých je zatraceně málo), píšu program
pro správu sharp disket a DSK souborů. Zatím to moc neumí, ale zkušební
rutiny dokážou číst a zapisovat ve windows přímo diskety v Sharp formátu
(po instalaci jednoho ovladače). Program se snažím navíc napsat
multiplatformě takže by měl být funkční i na Linuxu (jak to bude ve
finále je ve hvězdách).

Jakmile to bude krapet funkční a použitelné zveřejním to. Takže teď jen
ať je dost času, manželka a děti mě dají chvíli času na mé koníčky a
zadaří se.

S pozdravem
Martin

-----Original Message-----
From: Factor6 (sharpemu@pandora.cz) [mailto:f6@email.cz] 
Sent: Sunday, November 15, 2009 5:58 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re: Ještě dodatek ...

Ahoj, diky za vycerpavajici odpovedi :)

Radic FDD mam funkcni, je to nejaky ale hodne stary - jsou na nem ruske
cipy. Pripojeni na monitor resim zatim kompozitnim vystupem, ale pokud
ma Sharp i RGB (ma?), udelam si RGB kabel.

Pokud jde o ty mechaniky, tohle jsem nedavno resil u Amigy a jako
idealni mi prisla FDD Sony MPF920 kde, jak pises, se jen provede
trivialni uprava a mechanika pak funguje na vsem.

-Pokud jde o MZF a soubory obecne, jde nejak ziskat program (nebo hru) v
puvodni podobe tak, aby sla "vypiskat" do Sharpa jako sampl? Zajima me
audiovizualni prubeh nahravani ruznych her.

-Dalsi vec, s kterou zapasim:
Jak dostat DSK image na disketu, aniz mych musel mit stare PC s DOSem.
Utility CPDWRITE a FD-WRITE na PC mi hlasi runtime chyby nebo funguji
jen s mechanikou A:, coz mi pridelava problemy. Neni neco pro Windows
nebo pro Linux?

F6

On Nov 15, 2009, at 2:07 PM, Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) wrote:

> Zapomněl jsem dodat - je to o zábavě, ale hlavně o svobodě! Proto když

> se rád šťourám ve starém železe, ať mě od toho nikdo neodrazuje :-D .
> 
> Vlastním už tři mutiplatformní mechaniky 3.5"!!! Dá se u nich nastavit

> vývod 34 jako \Ready, \Device select 0-3 a jsou tak použitelné nejen s
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> PC, ale i se Sharpem (Amigou, Atari ST atd.) aniž by se musely 
> hardwarově upravovat!!!
> 
> Nativní obvody pro řadič floppy (WD2791) už jsou na cestě!!! Trochu to
> sice vyleze cenově díky přepravě za 250$ a debilnímu clu, ale budou.
> Je tu registrovaných cca 100 lidí, což je zhruba 1% z dovezených
Sharpů
> (údajně se jich prodalo asi 10 000 kusů). Proto jsem se obětoval a
vzal
> jich 100 (slovy sto). Pokud by byl zájem malý, tak mi zůstanou a při
> destrukci kus/půl roku (při experimentech) jich mám až do sto let věku
> slušnou zásobu. Víc než deset Sharpů se mi do bytu nevejde ...
> 
> 
> ---

---

---
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Brázda Pavel

Od: Factor6 (sharpemu@pandora.cz) [f6@email.cz]
Odesláno: 15. listopadu 2009 17:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ještě dodatek ...

Ahoj, diky za vycerpavajici odpovedi :)

Radic FDD mam funkcni, je to nejaky ale hodne stary - jsou na nem ruske cipy.
Pripojeni na monitor resim zatim kompozitnim vystupem, ale pokud ma Sharp i RGB (ma?),
udelam si RGB kabel.

Pokud jde o ty mechaniky, tohle jsem nedavno resil u Amigy a jako idealni mi prisla
FDD Sony MPF920 kde, jak pises, se jen provede trivialni uprava a mechanika pak 
funguje
na vsem.

-Pokud jde o MZF a soubory obecne, jde nejak ziskat program (nebo hru) v puvodni 
podobe tak,
aby sla "vypiskat" do Sharpa jako sampl? Zajima me audiovizualni prubeh nahravani 
ruznych her.

-Dalsi vec, s kterou zapasim:
Jak dostat DSK image na disketu, aniz mych musel mit stare PC s DOSem. Utility 
CPDWRITE a FD-WRITE
na PC mi hlasi runtime chyby nebo funguji jen s mechanikou A:, coz mi pridelava 
problemy.
Neni neco pro Windows nebo pro Linux?

F6

On Nov 15, 2009, at 2:07 PM, Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) wrote:

> Zapomněl jsem dodat - je to o zábavě, ale hlavně o svobodě! Proto když se rád 
šťourám ve starém železe, ať mě od toho nikdo neodrazuje :-D .
> 
> Vlastním už tři mutiplatformní mechaniky 3.5"!!! Dá se u nich nastavit vývod
> 34 jako \Ready, \Device select 0-3 a jsou tak použitelné nejen s PC, ale
> i se Sharpem (Amigou, Atari ST atd.) aniž by se musely hardwarově
> upravovat!!!
> 
> Nativní obvody pro řadič floppy (WD2791) už jsou na cestě!!! Trochu to 
> sice vyleze cenově díky přepravě za 250$ a debilnímu clu, ale budou.
> Je tu registrovaných cca 100 lidí, což je zhruba 1% z dovezených Sharpů
> (údajně se jich prodalo asi 10 000 kusů). Proto jsem se obětoval a vzal
> jich 100 (slovy sto). Pokud by byl zájem malý, tak mi zůstanou a při
> destrukci kus/půl roku (při experimentech) jich mám až do sto let věku
> slušnou zásobu. Víc než deset Sharpů se mi do bytu nevejde ...
> 
> 
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 15. listopadu 2009 12:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Prosba o rady do zacatku

Ahoj,

jak vidim, nikdo povolanejsi se k tomu nemel, takze aspon od mne par radku:

> 
> Zdravim vsechny Sharpisty!
> 
> Dostal se mi do rukou Sharp MZ-800.
> Je to pekny kousek s nejakymi rozsirenimi, jedno z nich je FDD radic a to druhe
> zrejme RAM-DISK. Protoze jakoze Spectrista Sharpu vubec nerozumim a vidim ho
> poprve v zivote, chtel bych nejake rady do zacatku. Predne, jak pripojit Sharpa
> k VGA LCD monitoru, pripadne od koho by se dalo toto reseni sehnat, kolik stoji.

Moznosti jsou, bud komercni prevodnik - ja to osobne zkousel s Grandtecem gcv1000 - 
nebo momentalne jedine funkcni reseni Hynka Sladkeho s FPGA Xilinx. experimenty s CPLD 
zatim nevedly ke zdarnemu konci.

> Dale pak MZCARD. Kde a za kolik. 

Paklize mas na mysli unikartu, zatim pouze SVN na souceforge.net.

> Staveni sam na kolene bych se chtel za kazdych
> okolnosti vyhnout, nejsem tak zrucny s pajeckou v ruce. Nabizi to nekdo a za
> jake penize? 

V takovem pripade budes muset jestenejaky casek pockat...

> Dale me zajima softwarova zakladna tohoto pocitace, kde sehnat hry
> a dema. Vsiml jsem si, ze vetsina her je prekonvertovana ze Spectra a ne vzdy s

http://scav.ic.cz

> valnou kvalitou. Treba takovy JetSet Willy (aspon tu verzi co mam na diskete) je
> pomaly a odporny. Jine hry se naopak povedly zkonvertovat vyborne. 

Takova je realita, vetsinou se hry konvertovaly, az na par velmi dobrych vyjimek.

> Dela dnes jeste pro Sharpa nekdo nejaky software, konvertuje hry, dela dema? 
Potencial na
> to Sharp ma velky. Dostalo me Lamacovo demo se 6bitovym samplem, to je parada.

Bohuzel se obavam, ze ne. Ja osobne bych chtel, ale casu se nedostava, uz skoro 3 roky 
mam nedokonceny tetris.

> Co dnes Sharpisti na Sharpech tak del!
> aji?

A to by mne taky zajimalo :-)

> 
> diky za odpovedi
> F6
> 

Mej se, snad tu o tobe uslysime vice,
Vasek

---
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Brázda Pavel

Od: Factor6 (sharpemu@pandora.cz) [f6@email.cz]
Odesláno: 14. listopadu 2009 22:27
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Prosba o rady do zacatku

Zdravim vsechny Sharpisty!

Dostal se mi do rukou Sharp MZ-800.
Je to pekny kousek s nejakymi rozsirenimi, jedno z nich je FDD radic a to druhe zrejme 
RAM-DISK. Protoze jakoze Spectrista Sharpu vubec nerozumim a vidim ho poprve v zivote, 
chtel bych nejake rady do zacatku. Predne, jak pripojit Sharpa k VGA LCD monitoru, 
pripadne od koho by se dalo toto reseni sehnat, kolik stoji. Dale pak MZCARD. Kde a za 
kolik. Staveni sam na kolene bych se chtel za kazdych okolnosti vyhnout, nejsem tak 
zrucny s pajeckou v ruce. Nabizi to nekdo a za jake penize? Dale me zajima softwarova 
zakladna tohoto pocitace, kde sehnat hry a dema. Vsiml jsem si, ze vetsina her je 
prekonvertovana ze Spectra a ne vzdy s valnou kvalitou. Treba takovy JetSet Willy 
(aspon tu verzi co mam na diskete) je pomaly a odporny. Jine hry se naopak povedly 
zkonvertovat vyborne. Dela dnes jeste pro Sharpa nekdo nejaky software, konvertuje 
hry, dela dema? Potencial na to Sharp ma velky. Dostalo me Lamacovo demo se 6bitovym 
samplem, to je parada. Co dnes Sharpisti na Sharpech tak del!
aji?

diky za odpovedi
F6

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno AVG - www.avg.cz 
Verze: 9.0.707 / Virová báze: 270.14.65/2502 - Datum vydání: 11/14/09 08:43:00
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 13. listopadu 2009 13:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Stastne a vesele Vam preje Unicard! ;)

Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> JInak zapojení AVR vypadá dobře, akorát AVCC je ještě potřeba připojit na VCC. 
> Otázku připojení některých další signálů (zejména zmiňované adresy) bych 
> nechal otevřenou, až jak to vyjde na návrhu desky, aby se nemuselo zasahovat 
> do firmware.
>
> Apropo, jak to bude dál? Plánujete to dotáhnout až do finálního návrhu karty 
> nebo jich dokonce nechat pár vyrobit? Nebo to chcete v tomhle stavu uvolnit 
> pod nějakou licencí? 
>   

Diky za upozorneni, uz jsem si to opravil. Navic jsem ve schematu 
zapomnel na jednu podstatnou vec: na datove sbernici mezi  Xilinxem a 
Sharpem a mezi Xilinxem a AVR jsou bezpecnostni odpory 1k pro pripad, ze 
by se nahodou neco pokazilo a hradla by se otevrely proti sobe ...

Co se tyka tvych a Zdenkovych dotazu:

Licence - uz minimalne kvuli FAT knihovnam, ktere pouzivam musime 
dodrzet GPLv2, coz ale myslim v zasade nikomu nevadi ;) Dnes jsem 
zaregistroval projekt na Source Forge a uploadnul jsem release soubory - 
i kdyz berte to zatim spise stale jako beta verzi. Bitvu s svn jsem 
vzdal, takze zdrojaky tam snad brzo uploadne Vasek.

Zdrojaky pak budou ke stazeni zrejme tady 
http://mz800unicard.svn.sourceforge.net/viewvc/mz800unicard/trunk/

Desky - ve finalni verzi bych byl urcite pro, aby jsme si nechali 
vyrobit desky spolecne a snizili tim naklady. Zatim si ale myslim, ze je 
na to docela brzo, protoze mi ta deska prijde jeste dostatecne malo 
"uni" a veskere testy jsem zatim delal jen na svem prototypu... Nemame 
tam RTC, RS232 je zatim pouzity jen pro debugovani AVR, chybi RAMdisk, 
MZF repozitar je zatim jen pro cteni.
K tomu vyctu nedostatku musim priznat i to, ze jsem musel upustit od 
FAT32 verze, protoze jednak se mi nepodarilo rozchodit SDHC, i kdyz v 
knihovne podporu maji, ale predevsim spolecne s pouzivanim FAT32 se mi 
tu zacaly dit podivuhodne veci, ktere jsem nakonec prisoudil tomu, ze 
zrejme pretekl zasobnik nekam do datove oblasti a program byl 
nepouzitelny. Takze zatim bezime na FAT16 a obavam se, ze se 4kB SRAM to 
ani jinak nepujde :(
Aby se dala Unicard pozdeji upgradovat, tak by bylo fajn pripajet do ni 
i nejaky jednoduchy JTAG programator, kterym si to pak muze kazdy 
doupravit dle libosti.

Kazdopadne pokud si nekdo bude chtit uz ted vyrobit vlastni prototyp a 
zucastnit se pri vyvoji at uz aktivne, nebo alespon pasivne testovanim, 
tak budu jenom rad :)

Soucasne v tuto chvili uz vznika i navrh testovaci desky pro verzi s 
STM32, ke ktere osobne tihnu trochu vic, nez k te AVR, ale samozrejme v 
zakladu se tyto 2 varianty asi nevylucuji  - pokud tedy nakonec 
nevznikne verze postavena ciste na FPGA, bez jakychkoliv opicek kolem... :)

Michal

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno AVG - www.avg.cz 
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 13. listopadu 2009 8:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Stastne a vesele Vam preje Unicard! ;)

Michale, Vašku.......  k tomu asi už nemusím nic dodávat, snad jenom..... 
WOW!
Utírám slzu a připojuji se k Ctiradovu dotazu, jaké budou další osudy karty, 
zda bude ještě následovat i nějaký návrh desky (popř. zda se někam zadá na 
hromadnou výrobu - tedy alespoň samotná deska)... Já jen abych pomaličku 
vyrazil pro poslední 2 ATMEGy64-16 které v Brněnském GESu mají :-)

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, November 12, 2009 2:21 PM
Subject: Stastne a vesele Vam preje Unicard! ;)

>
> Zdravim,
>
> s predstihem Vam prinasim pod stromecek dalsi video ze zivota Unicard :)
> Zda se, ze uz mame na svete prvni, temer "bezbugovou" verzi! :)
> Funguje cteni i zapis na 4 virtualni FD mechaniky v cp/m 1.3 i v cp/m 4.1, 
> v mrsu a v BASICu.
> Co se tyka ovladani, tak jsem nakonec Unicard vybavil jednim jedinym 
> tlacitkem, jehoz funkce je takova, ze pokud ho zmacknete pri startu 
> Sharpa, tak Unicard popre existenci FDC, takze se pres emulovany ROM disk 
> nastartuje program, ktery je definovan na SD v souboru 
> /unicard/romdisc.cfg - v mem pripade je to soubor  setup.mzf, kterym mohu 
> ejektovat, nebo mountovat DSK soubory k jednotlivym mechanikam. Dale pak 
> samozrejme muzu prochazet adresarovou strukturou SD karty a spoustet z ni 
> libovolne MZF soubory...
>
> U toho posledniho videa si Vasek stezoval, ze neni videt poradne cely 
> pracovni stul, takze jsem ho specialne pro nej vyfotil :) 
> http://ordoz.com/sharp/unicard/unicard_stul.jpg
>
> Pred kamerou mam desnou tremu, takze provadene akce na videu jdou v trochu 
> rychlem sledu :)
>
> ( bacha je toho 10MB)
> http://ordoz.com/sharp/unicard/unicard_2009-11-12.avi
>
> Pro zajimavost jsem z diskety vytahnul disc BASIC do MZF a na videu je 
> mozne videt jak dlouho trva start BASICu z emulovane diskety a jak dlouho 
> trva start primo z SD - bohuzel takto nastartovany BASIC si mysli, ze bezi 
> z QD a zahodi FD rutiny.
>
> Michal
>
> --- 

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno AVG - www.avg.cz 
Verze: 9.0.707 / Virová báze: 270.14.65/2502 - Datum vydání: 11/14/09 08:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 13. listopadu 2009 0:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Stastne a vesele Vam preje Unicard! ;)

Dobrý den,
12. listopadu 2009, 14:21:50, napsal jste:

Velmi dobra a pekna prace na unicardu gratukuji jeste tak mit tu cartu
a v mem pripade i sharpa a byl bych nejstastnejsi clovek na svete
jeste aby ne te unikarte bylo mimo sio portu i pio port.
Marcel Vasak.

MH> Zdravim,

MH> s predstihem Vam prinasim pod stromecek dalsi video ze zivota Unicard :)
MH> Zda se, ze uz mame na svete prvni, temer "bezbugovou" verzi! :) 
MH> Funguje cteni i zapis na 4 virtualni FD mechaniky v cp/m 1.3 i v cp/m 4.1, v mrsu 
a v BASICu.
MH> Co se tyka ovladani, tak jsem nakonec Unicard vybavil jednim
MH> jedinym tlacitkem, jehoz funkce je takova, ze pokud ho zmacknete
MH> pri startu Sharpa, tak Unicard popre existenci FDC, takze se pres
MH> emulovany ROM disk nastartuje program, ktery je definovan na SD v
MH> souboru /unicard/romdisc.cfg - v mem pripade je to soubor 
MH> setup.mzf, kterym mohu ejektovat, nebo mountovat DSK soubory k
MH> jednotlivym mechanikam. Dale pak samozrejme muzu prochazet
MH> adresarovou strukturou SD karty a spoustet z ni libovolne MZF soubory...

MH> U toho posledniho videa si Vasek stezoval, ze neni videt poradne
MH> cely pracovni stul, takze jsem ho specialne pro nej vyfotil :)
MH> http://ordoz.com/sharp/unicard/unicard_stul.jpg

MH> Pred kamerou mam desnou tremu, takze provadene akce na videu jdou v trochu rychlem 
sledu :)

MH> ( bacha je toho 10MB)
MH> http://ordoz.com/sharp/unicard/unicard_2009-11-12.avi

MH> Pro zajimavost jsem z diskety vytahnul disc BASIC do MZF a na
MH> videu je mozne videt jak dlouho trva start BASICu z emulovane
MH> diskety a jak dlouho trva start primo z SD - bohuzel takto
MH> nastartovany BASIC si mysli, ze bezi z QD a zahodi FD rutiny. 

MH> Michal

MH> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno AVG - www.avg.cz 
Verze: 9.0.707 / Virová báze: 270.14.65/2502 - Datum vydání: 11/14/09 08:43:00
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 12. listopadu 2009 22:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Stastne a vesele Vam preje Unicard! ;)

Dne Čt 12. listopadu 2009 18:26:50 Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):
> Tady je schema toho aktualniho zapojeni. Berte to s rezervou, protoze
> AVR mam na modulu vyvojove desky, tak nevim zda toho k samotnemu zivotu
> nepotrebuje trochu vic, nez to co jsem nakreslil. Pouzite GPIO jsou taky
> prirazene predevsim podle toho co mi umoznoval modul na desce, jinak
> bych to doporucoval zapojit trochu jinak - teda predevsim tu Addr(0:7).
> 
> http://ordoz.com/sharp/unicard/schema_2009-11-12.png

Párada! Přijměte mojí velkou gratulaci!

JInak zapojení AVR vypadá dobře, akorát AVCC je ještě potřeba připojit na VCC. 
Otázku připojení některých další signálů (zejména zmiňované adresy) bych 
nechal otevřenou, až jak to vyjde na návrhu desky, aby se nemuselo zasahovat 
do firmware.

Apropo, jak to bude dál? Plánujete to dotáhnout až do finálního návrhu karty 
nebo jich dokonce nechat pár vyrobit? Nebo to chcete v tomhle stavu uvolnit 
pod nějakou licencí? 

Ctirad 

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno AVG - www.avg.cz 
Verze: 9.0.707 / Virová báze: 270.14.65/2502 - Datum vydání: 11/14/09 08:43:00
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 12. listopadu 2009 14:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Stastne a vesele Vam preje Unicard! ;)

Zdravim,

s predstihem Vam prinasim pod stromecek dalsi video ze zivota Unicard :)
Zda se, ze uz mame na svete prvni, temer "bezbugovou" verzi! :) 
Funguje cteni i zapis na 4 virtualni FD mechaniky v cp/m 1.3 i v cp/m 4.1, v mrsu a v 
BASICu.
Co se tyka ovladani, tak jsem nakonec Unicard vybavil jednim jedinym tlacitkem, jehoz 
funkce je takova, ze pokud ho zmacknete pri startu Sharpa, tak Unicard popre existenci 
FDC, takze se pres emulovany ROM disk nastartuje program, ktery je definovan na SD v 
souboru /unicard/romdisc.cfg - v mem pripade je to soubor  setup.mzf, kterym mohu 
ejektovat, nebo mountovat DSK soubory k jednotlivym mechanikam. Dale pak samozrejme 
muzu prochazet adresarovou strukturou SD karty a spoustet z ni libovolne MZF 
soubory...

U toho posledniho videa si Vasek stezoval, ze neni videt poradne cely pracovni stul, 
takze jsem ho specialne pro nej vyfotil :) 
http://ordoz.com/sharp/unicard/unicard_stul.jpg

Pred kamerou mam desnou tremu, takze provadene akce na videu jdou v trochu rychlem 
sledu :) 

( bacha je toho 10MB)
http://ordoz.com/sharp/unicard/unicard_2009-11-12.avi

Pro zajimavost jsem z diskety vytahnul disc BASIC do MZF a na videu je mozne videt jak 
dlouho trva start BASICu z emulovane diskety a jak dlouho trva start primo z SD - 
bohuzel takto nastartovany BASIC si mysli, ze bezi z QD a zahodi FD rutiny. 

Michal

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 5. listopadu 2009 23:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>   Stejně tak by nebyla od věci možnost ukládání stavu MZ-800 na kartu 
> a jeho zpětné načtení aj. Námětů mám spousty, ale myslím že tyhle do 
> příštích vánoc odolají :-)

Jeste jsem si uvedomil, ze jsem vubec nereagoval na tento povzdech:  
ano, tohle by bylo moc fajn, jen nevim zda je to vubec mozne realizovat 
bez nezbytnych zasahu, ktere by HW puristi rozhodne neschvalovali ... 
Tak mozna on-line sledovanim stavu sbernice, ale na to uz AVR rozhodne 
nestaci ...
Nedavno jsem premyslel nad tim, ze by mohlo byt zajimave mapichnout do 
Sharpa, do patice misto Z80, vstupy z FPGA s naprogramovanou T80 emulaci 
a pouzit to jako HW debugger na urovni procesoru - to by pak byla 
castecne cesta i k tomu co pises, ale do RAMky Sharpa se stejne asi 
jinym, nez "pomalym" zpusobem dostat neda ... Mit na nem DMA by byla 
bomba ...

Kdyz uz pisu o debugeru, tak musim rict, ze bez toho, ktery je ve tvem 
emulatoru bych se svymi experimenty asi tezko postupoval takovymi 
milovymi kroky. Diky ... Ale .. taky bych mel par nametu na jeho 
vylepseni  ;) Nechces aktualizovat z verze 0.097 na 1.000? :)

Michal

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 5. listopadu 2009 19:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

> Tim vyplyne na povrch nutnost mit pro kazdy system prepinaci programek - pod CP/M 
neco, pod BASICem neco, pod MRS neco, atd. Ale ja myslim, ze to az tak nutne neni, v 
CP/M je support 4 FDD - to staci. A pro jine systemy bych zvolil strategii tuto:
>   

Minimalne prave pro cp/m vznikne neco jako je jiz zminovany CD.COM, 
ktery zaroven pomoci shellu zpristupni i dalsi soubory na SD - tedy jen 
pro presuny SD -> RAM a SD < - > FDD ... Implementovat do cp/m tu SD 
jako dalsi disk mi prijde docela zvrhle ...

> - pri startu Sharpa pomoci programu vybrat 4 DSK soubory pro 4 mechaniky
> - z "prvni" FDD najede system, pak jednim stiskem tlacitka na karte se budou DSK 
soubory "rotovat" - tzn. DSK2 bude DSK1, DSK1 bude DSK4 atd. Tedy, po ctyrech 
stisknutich budeme opet ve vychozim stavu.
>   

Tahle rotace se mi docela zamlouva. Jen jeste jak to smysluplne 
signalizovat tou LEDkou a jak se zachovat po resetu AVR? Vratit to do 
puvodniho stavu (pak je LED na miste) a nebo pri kazde rotaci zapsat 
aktualni stav do FLASH - nebo radeji na SD, aby se to dalo editovat z PC 
- a po restartu nabehnout v takove konfiguraci jaka byla posledni? (Pak 
LED trochu ztraci vyznam...)

Taky se mi moc nelibi, ze by se BOOT.MZF startoval pri uplne kazdem 
resetu, i kdyz to je asi jediny zpusob jak opravit spatne nastaveni 
primountovanych disket ...

> zvladnout vymenu disku za behu aplikace. Ale to myslim neni ani zalezitost BASICu 
ani MRSu (ten ma snad i support pro dve FDD ?).
>   
Ano, MRS podporuje 4 FD mechaniky ... prepinaji se prikazem dirY, kde Y 
presentuje pismenne oznaceni mechaniky <a - d>

Michal

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno AVG - www.avg.cz 
Verze: 9.0.698 / Virová báze: 270.14.51/2482 - Datum vydání: 11/05/09 08:37:00
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 5. listopadu 2009 17:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

Dne Čt 5. listopadu 2009 16:10:50 Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):
>  DSK soubory pro 4 mechaniky - z "prvni" FDD najede system, pak jednim
>  stiskem tlacitka na karte se budou DSK soubory "rotovat" - tzn. DSK2 bude
>  DSK1, DSK1 bude DSK4 atd. Tedy, po ctyrech stisknutich budeme opet ve
>  vychozim stavu.

Ano, takhle to má přesně řešené SDrive. Stačí k tomu jedno nebo dvě tlačítka a 
4 LED namísto patlání se s displejem.

Ctirad

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno AVG - www.avg.cz 
Verze: 9.0.698 / Virová báze: 270.14.51/2482 - Datum vydání: 11/05/09 08:37:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 5. listopadu 2009 16:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

> Pod CP/M má proto prográmek CD.COM, který slouží k výpisu nebo změně adresáře
> pod FAT a zároveň "změně adresáře" - namountování image.

Tim vyplyne na povrch nutnost mit pro kazdy system prepinaci programek - pod CP/M 
neco, pod BASICem neco, pod MRS neco, atd. Ale ja myslim, ze to az tak nutne neni, v 
CP/M je support 4 FDD - to staci. A pro jine systemy bych zvolil strategii tuto:
- pri startu Sharpa pomoci programu vybrat 4 DSK soubory pro 4 mechaniky
- z "prvni" FDD najede system, pak jednim stiskem tlacitka na karte se budou DSK 
soubory "rotovat" - tzn. DSK2 bude DSK1, DSK1 bude DSK4 atd. Tedy, po ctyrech 
stisknutich budeme opet ve vychozim stavu.

Jen nevim, jestli nema tahle metoda nejake negativum pro jine systemy nez CP/M (kde 
nebude potreba). Neco nemusi zvladnout vymenu disku za behu aplikace. Ale to myslim 
neni ani zalezitost BASICu ani MRSu (ten ma snad i support pro dve FDD ?).

Vasek

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno AVG - www.avg.cz 
Verze: 9.0.698 / Virová báze: 270.14.49/2480 - Datum vydání: 11/04/09 08:37:00
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 5. listopadu 2009 15:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

>LCD a par tlacitek je asi nejstandardnejsi reseni

... a taky nejvíc na hovno.
Viz boj SIO2SD s displejem versus SDrive bez dispeleje na Atari, sám teď budu dvě 
SD2SIO prodávat, protože SDrive prostě lepší.
Krom toho, že je displej drahý, tak jena něm celkem prd vidět (listovat adresářem tak, 
že vidíte jenom jednu jeho položku, není zrovna user friendly):
http://www.botik.ru/ICCC/NewPage/ICCCpageRus/Projects/2007/spring/HTML/comp/sio2sd.jpg

>NMI by bylo fajn, jenomze pokud vim, tak na Sharpu jej stejne nelze realizovat a na 
zasahy do utrob sveho MZ-800 milacka jsou tady mnozi lide az prilis citlivi

V podstatě NMI netřeba. Viz SDrive, které má menu při bootu, ale NMI nemá.

Doporučoval bych řešení, které bylo použito pro PMD-32-SD (pro PMD-85):
http://pmd85.djb-studios.com/wiki/Blog:Postavte_si_PMD_32-SD
http://pmd85.djb-studios.com/wiki/Blog:Nov%C3%BD_firmv%C3%A9r_pre_PMD_32-SD

PMD taky nemá NMI použitelné pro menu, jaká se realizují na ZX Spectru a podobně.
PMD-32-SD má sice displej, ale to je opravdu spíš přídavná nouzovka.
Pod CP/M má proto prográmek CD.COM, který slouží k výpisu nebo změně adresáře pod FAT 
a zároveň "změně adresáře" - namountování image.
Sice nelze přepínat image za běhu nějakého programu, ale to ani nebývá nutné 
podvrhovat tomu programu za jeho chodu do mechanik různé image (měnit mu "pod rukama" 
diskety).
Řešení má svoje omezení (před spuštěním programu je nutné nastavit si správnou 
kombinaci images v disketových jednotkách, CD.COM musí být v podstatě na všech (nebo 
skoro všech) disketách, ale je to elegantní nedestruktivní a čistě softwarové řešení.
Případně je možné ho doprovodit o "bootovací menu", jako na SDrive pro Atari, kde si 
člověk v celoobrazovkovém menu po bootu navolí kombinace disket (nebo potvrdí 
stávající) a pro změnu kombinace images v jednotkách později za běhu lze použít 
konzolové CD.COM.

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno AVG - www.avg.cz 
Verze: 9.0.698 / Virová báze: 270.14.49/2480 - Datum vydání: 11/04/09 08:37:00
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 5. listopadu 2009 10:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

Ahoj Zdenku, diky za poklonu, nicmene tim schopnym hardwerarem je tu 
predevsim Vasek, ktery prisel s napadem pouzivat pro synchronizaci 
EXWAIT - tedy nemala cast poklony nalezi i jemu ;)

Co se tyka ovladani SD, tak presne tuhle diskuzi jsem tady chtel 
vyvolat, protoze uz jsem premyslel nad ruznymi zpusoby a zatim se mi 
zadny moc nezamlouval. To NMI by bylo fajn, jenomze pokud vim, tak na 
Sharpu jej stejne nelze realizovat a na zasahy do utrob sveho MZ-800 
milacka jsou tady mnozi lide az prilis citlivi ;)

LCD a par tlacitek je asi nejstandardnejsi reseni, akorat ze tim opet 
podstatne poroste cena celeho zarizeni a bylo by dobre, aby se tu 
vyjadrili i ostatni Sharpisti o tom, jaky by byl jejich pripadny 
financni limit , ktery by chteli investovat do unikarty.

Pro ovladani mam na karte v tuto chvili jen castecne implementovany 
shell s velmi primitivnim komunikacnim protokolem.
Na portu 0x50 se posilaji prikazy a portem 0x51 chodi data:

Binarni prikazy:

0x00 - provede reset prikazoveho bufferu a pokud byl otevreny nejaky 
soubor, tak jej zavre
0x01 - TXT komunikace bude probohat v ASCII
0x02 - TXT komunikace bude probihat v Sharp ASCII
0x0d - konec TXT komunikace (zpracuj prikaz)

Textove prikazy

Implementovano:
SETUP GET ROMMZF - pripravi na dataport obsah /unicard/romdisc.cfg be 
kterem je cesta k boot souboru (romdisc)
OPEN FILEPATH </path/filename> - otevri soubor a priprav jej k odberu na 
data portu

Zatim jen v planu:

SETUP <GET | PUT> FD<0-3> </path/filenmame> <RO | RW> - vymena a 
nastaveni diskety
SETUP PUT ROMMZF </path/filenmame> - nastav boot file
OPEN DIRPATH <path> - listovani adresare
MKDIR <path> - vytvor adresar
TOUCH  </path/filename> - vytvor soubor
RESIZE </path/filename> - zmen soubor
SEEK <int32> - nastav se na pozici v souboru
REMOVE <path | filepath> - smazat soubor/adreasar
CLOSE - zavrit filehandle
SYNC - ulozit cache

+ jeste nejake fileinfo a nastavovani FAT atributu

Tento shell zatim pouzivam jen pri startu Sharpa, kdy pritestu FDC 
tvrdim, ze zadnou nemame a pri testu ramdisku na portech 0xf8 - 0xfa 
nahraju do Sharpa z SD "romdisku" tento jednoduchy loader 
http://ordoz.com/sharp/unicard/rdloader.as.txt

Ovladani takoveho shellu je jednoduche jak ze cp/m, tak i z BASICu. 
Nevim co s MRSem. Kdyz jsem mluvil s Vlastikem v dobe kdy jej upravoval 
pro floppy, tak rikal, ze to byla bitva o bajt, tak nevim jestli se tam 
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da jeste neco protlacit ...

Napadaji vas lepsi zpusoby jak to ovladat?

Jeste se vratim k te cene unikarty. Nejhubenejsi varianta a v podstate 
to co ted mam na stole:

- XC9536XL  cca 60Kc ( Vasek zvazoval, ze by se cena dala snizit GALem, 
ale cim se to programuje? )
- ATmega64 - 16 cca 160Kc
- nejaka bizuterie, odpory, krystal, RTC, SD patice cca 60Kc
- vyroba PCB pri alespon 10 kusech cca 180 Kc (?)
 
Pokud k tomu pridame LCD s radicem, tak odhaduju cca + 200Kc. Karta uz 
by se navic musela navrhnout pouze pro horni slot, aby mohla koukat ven.

Kdo bude chtit mit na unikarte i RAMdisk, tak uz potrebuje vetsi 
hradlove pole, takze XC95144XL cca + 200 Kc a za kazdych 512kB SRAM + 100 Kc

Ty ceny jsem si vycucal z prstu, ale snad jsou alespon trochu podobne 
tem skutecnym...

Michal

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Michale, škoda že nemám klobouk, hned bych smeknul.... Tohleto je mým 
> snem už hezkou řádku let a jsem rád, že se toho konečně chopil schopný 
> hardwerář a dotáhnul to do zdárného konce. Už jsem se obával, že se s 
> tím budu jednou trápit já :-)
> Rád bych se Tě ještě dotázal na to, jak budeš řešit ovládání karty - 
> myslím tím volbu diskového image, přepínání R/W, .... Kdysi jsem 
> plánoval buďto přes NMI, skrze které by se z SD karty natahnul 
> obslužný program (popř. předtím uložil obsah všech dotčených registrů 
> Z80,obsah RAM a VRAM na kartu tak aby se dalo vrátit zpět), nebo 
> variantu nezávislou na Sharpovi - tzn. nějaký dvoj (nebo více)řádkový 
> displej + minimalistická klávesnice cca o 3 klávesách.
> Mimochodem, pokud ve Flash ATMegy zbyde místečko, přimlouval bych se i 
> za přímé spouštění MZF souborů z SD karty. Respektive by nebyl od věci 
> nějaký file manager, který by takto přímo dovedl spouštět i DSK 
> soubory, prohlížet texty, obrázky.... Stejně tak by nebyla od věci 
> možnost ukládání stavu MZ-800 na kartu a jeho zpětné načtení aj. 
> Námětů mám spousty, ale myslím že tyhle do příštích vánoc odolají :-)
> Držím palce!
>
> Zdenek
>
>
>
> ----- Original Message ----- From: "Michal Hučík 
> (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, November 04, 2009 4:09 PM
> Subject: Re: Unikarta s SD pro Sharpa
>
>
>>
>> Zdravim,
>> dlouho tu nebyly zadne obrazky, tak tady mam jeden pohyblivy ze 
>> ktereho si snad kazdy udela predstavu o tom jak je emulace FDC pomoci 
>> ATmega64 rychla ... Myslim, ze jednoznacne nejpomalejsim faktorem je 
>> obsluha sedici u klavesnice ;)
>>
>> http://ordoz.com/sharp/unicard/nacteni_cpm_z_sd.avi
>>
>> Na zacatku videa je chvilku videt ten prodratovany paskvil - tedy 
>> ATmega64 zasunuta ve vyvojove desce. K ni je pres 6 odporu pripojena 
>> SD karta s LEDkou - poblikavani pri diskovych operacich na videu 
>> bohuzel neni moc videt. Uvnitr Sharpa je samozrejme jeste zasunuta 
>> deska s XC9536.
>> Samotny start cp/m by mohl byt jeste o neco rychlejsi, protoze jak uz 



119

>> jsem psal, tak puvodni LEC system si testuje, zda se na stope 0, 
>> strana 0 nevyskytuje sektor s cislem 0x10 a na tom ma cca 1/2 sekundy 
>> pauzu.
>>
>> Celkem by mne zajimalo porovnani toho, jak dlouho trva spusteni power 
>> shellu a nacteni FETu s dokumentem WD279X.FET na skutecne mechanice - 
>> tu mou uz se mi nejak nechce vytahovat ze skrine abych to zmeril ;)
>>
>> Write na emulovanou FDD uz je snad v cp/m bez bugu. BASIC a MRS mi 
>> bohuzel zatim stale odolavaji :(
>>
>> Michal
>>
>> --- 
>
>
> ---

---

119



120

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 5. listopadu 2009 8:02
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

Michale, škoda že nemám klobouk, hned bych smeknul.... Tohleto je mým snem 
už hezkou řádku let a jsem rád, že se toho konečně chopil schopný hardwerář 
a dotáhnul to do zdárného konce. Už jsem se obával, že se s tím budu jednou 
trápit já :-)
Rád bych se Tě ještě dotázal na to, jak budeš řešit ovládání karty - myslím 
tím volbu diskového image, přepínání R/W, .... Kdysi jsem plánoval buďto 
přes NMI, skrze které by se z SD karty natahnul obslužný program (popř. 
předtím uložil obsah všech dotčených registrů Z80,obsah RAM a VRAM na kartu 
tak aby se dalo vrátit zpět), nebo variantu nezávislou na Sharpovi - tzn. 
nějaký dvoj (nebo více)řádkový displej + minimalistická klávesnice cca o 3 
klávesách.
Mimochodem, pokud ve Flash ATMegy zbyde místečko, přimlouval bych se i za 
přímé spouštění MZF souborů z SD karty. Respektive by nebyl od věci nějaký 
file manager, který by takto přímo dovedl spouštět i DSK soubory, prohlížet 
texty, obrázky.... Stejně tak by nebyla od věci možnost ukládání stavu 
MZ-800 na kartu a jeho zpětné načtení aj. Námětů mám spousty, ale myslím že 
tyhle do příštích vánoc odolají :-)
Držím palce!

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, November 04, 2009 4:09 PM
Subject: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

>
> Zdravim,
> dlouho tu nebyly zadne obrazky, tak tady mam jeden pohyblivy ze ktereho si 
> snad kazdy udela predstavu o tom jak je emulace FDC pomoci ATmega64 rychla 
> ... Myslim, ze jednoznacne nejpomalejsim faktorem je obsluha sedici u 
> klavesnice ;)
>
> http://ordoz.com/sharp/unicard/nacteni_cpm_z_sd.avi
>
> Na zacatku videa je chvilku videt ten prodratovany paskvil - tedy ATmega64 
> zasunuta ve vyvojove desce. K ni je pres 6 odporu pripojena SD karta s 
> LEDkou - poblikavani pri diskovych operacich na videu bohuzel neni moc 
> videt. Uvnitr Sharpa je samozrejme jeste zasunuta deska s XC9536.
> Samotny start cp/m by mohl byt jeste o neco rychlejsi, protoze jak uz jsem 
> psal, tak puvodni LEC system si testuje, zda se na stope 0, strana 0 
> nevyskytuje sektor s cislem 0x10 a na tom ma cca 1/2 sekundy pauzu.
>
> Celkem by mne zajimalo porovnani toho, jak dlouho trva spusteni power 
> shellu a nacteni FETu s dokumentem WD279X.FET na skutecne mechanice - tu 
> mou uz se mi nejak nechce vytahovat ze skrine abych to zmeril ;)
>
> Write na emulovanou FDD uz je snad v cp/m bez bugu. BASIC a MRS mi bohuzel 
> zatim stale odolavaji :(
>
> Michal
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 4. listopadu 2009 16:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

Zdravim,
dlouho tu nebyly zadne obrazky, tak tady mam jeden pohyblivy ze ktereho si snad kazdy 
udela predstavu o tom jak je emulace FDC pomoci ATmega64 rychla ... Myslim, ze 
jednoznacne nejpomalejsim faktorem je obsluha sedici u klavesnice ;)

http://ordoz.com/sharp/unicard/nacteni_cpm_z_sd.avi

Na zacatku videa je chvilku videt ten prodratovany paskvil - tedy ATmega64 zasunuta ve 
vyvojove desce. K ni je pres 6 odporu pripojena SD karta s LEDkou - poblikavani pri 
diskovych operacich na videu bohuzel neni moc videt. Uvnitr Sharpa je samozrejme jeste 
zasunuta deska s XC9536.
Samotny start cp/m by mohl byt jeste o neco rychlejsi, protoze jak uz jsem psal, tak 
puvodni LEC system si testuje, zda se na stope 0, strana 0 nevyskytuje sektor s cislem 
0x10 a na tom ma cca 1/2 sekundy pauzu.

Celkem by mne zajimalo porovnani toho, jak dlouho trva spusteni power shellu a nacteni 
FETu s dokumentem WD279X.FET na skutecne mechanice - tu mou uz se mi nejak nechce 
vytahovat ze skrine abych to zmeril ;)

Write na emulovanou FDD uz je snad v cp/m bez bugu. BASIC a MRS mi bohuzel zatim stale 
odolavaji :(

Michal

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno AVG - www.avg.cz 
Verze: 9.0.698 / Virová báze: 270.14.49/2480 - Datum vydání: 11/04/09 08:37:00
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 4. listopadu 2009 8:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Možnost dodání WD2791 - dodatek

A pardon, zapomnel jsem pripsat, ze jeden bych si na experimenty taky 
zabookoval :)

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 4. listopadu 2009 8:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Možnost dodání WD2791 - dodatek

Trochu si rejpnu (i kdyz vim, ze jsi psal, ze jich mas dostatek ;), tak 
by mozna bylo dobre k tomu priobjednat i prislusne mnozstvi disketovych 
mechanik a disket :) Ony budou mozna docela brzo stejne nedostatkove 
zbozi jako ty WD2791 :)

Michal
>
>
> Do důchodu se mi nashromáždí plný byt osmibitů :-) a pro cca 10
> Sharpů se bude hodit spousta brouků. Zatím licitujeme a předběžný
> zájem jsem projevil o 100 čipů, abych je navnadil ...
>

---
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 3. listopadu 2009 22:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RGB monitor COMMODORE 1084

Nechcete nekdo RGB monitor ?
http://aukro.cz/item803114667_rgb_monitor_commodore_1084.html

VELESOFT

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 2. listopadu 2009 21:48
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SD unikarta

Zdenku ono zase tak narocne na operace to neni ;) WD sico pro zapis 
sectoru zrejme vykona mnohem mene prace, nez musi ucinit AVR + SD, 
nicmene napr. cteni sektoru znamena v pripade WD:

1. nekolikrat se zeptat na status a cekat dokud pro nas nebudou 
pripravena data
2. vzit data a jit na bod 1.

V tom prvnim bode jsou u WD prave ty nejvetsi casove ztraty, zatimco s 
AVR se Sharp nezatezuje opakovanym ctenim statusu a  po jeho jednom 
precteni si jde rovnou pro dalsi data. Samozrejme u AVR zase roste rezie 
uvnitr IN a OUT instrukci, kdy je Sharp ve WAITu, coz chci pozdeji 
zmerit analyzatorem, protoze pri WAIT stoji i refresh a mohli by jsme 
prijit o obsah RAM.

Jinak se musim pochlubit, ze se mi pred chvili podarilo po celodenni 
bitve zprovoznit prvni zapis, ktery jsem si overil v cp/m 1.3 ... soubor 
power.com jsem z A: zkopiroval na B: a odtud jsem jej bez problemu spustil.
Ta celodenni bitva, pri ktere jsem se neustale potykal s tim, ze obcas 
se zapis podaril a obcas ne,  uz k veceru malem vyustila do faze, kdy 
jsem to chtel cele vzdat ... pak se ukazalo, ze je zrejme vadna SD 
patice, nebo redukce a proste nekdy mi hlasi, ze je SD karta locknuta 
pro zapis! :)

Co se tyka ostatnich dotazu na SRAM, tak prozatim se do tech 4kB 
vejdeme, ale je to na ukor rychlosti - tedy pro tabulky stop a sektoru 
se musi neustale seekovat a zapisy a cteni probihaji po jednom bajtu, 
misto po blocich ...

Pomerne velkou rezii v rozsahu pouzite pameti ma samozrejme i to, ze 
bezime na FAT32, v pripade FAT16 to pada zhruba na polovinu.

Michal

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> OK Vašku, jistě víš o čem píšeš.... Jenom mi přišlo, že když dám na 
> Sharpovi požadavek na přečtení sektoru a budu očekávat první bajt, tak 
> AVR si musí poradit s:
>
> 0. zpracování příkazů pro řadič, neustálé odpovídání na status
> 1. čtení z FAT
> 2. zvládnout strukturu DSK souboru
> 3. datové přenosy SD -> SRAM, SRAM -> sběrnice Sharpa
> 4. ....... a plno dalšího co ani nedomýšlím
>

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 2. listopadu 2009 21:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

> A kam bys chtěl co zapisovat? Do toho spustitelného souboru?

No právěže nikam.
Vysvětluju, z čeho asi vznilko to nedorozumnění, že "SDrive neumí  
zapisovat".

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 2. listopadu 2009 20:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

Dne Po 2. listopadu 2009 16:19:21 +GAMA (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Mám dojem, že to "nezapisování" se týká právě souborů mimo ATR image, tedy
>  těch, co leží jen tak ve FAT-FS. Pokud si takový soubor "otevřu", vytvoří
>  se virtuální ATR image, která obsahuje jen ten jeden soubor, ale ve
>  skutečnosti neexistuje, takže se do ní nedá psát 

A kam bys chtěl co zapisovat? Do toho spustitelného souboru?

>  (tedy ukládat z Atari
>  přímo do FAT-FS nejde).

Přímo na FS mimo ATR soubory to samozřejmě nejde a dost dobře ani nemůže, 
protože atárkovské DOSy umí maximálně 16MB velké diskové zařízení a 256b 
sektory. Šlo by to obejít napsáním vlastního DOSu, který by používal to 
nízkoúrovňové API, ale kdo by to dělal.

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 2. listopadu 2009 16:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

>Aha, no vidis, tak to jsem si spletl s necim jinym. Mel jsem fakt za to, ze to 
zapisovat neumi. Jeste na to znovu kouknu, paklize je to takhle.

Mám dojem, že to "nezapisování" se týká právě souborů mimo ATR image, tedy těch, co 
leží jen tak ve FAT-FS.
Pokud si takový soubor "otevřu", vytvoří se virtuální ATR image, která obsahuje jen 
ten jeden soubor, ale ve skutečnosti neexistuje, takže se do ní nedá psát (tedy 
ukládat z Atari přímo do FAT-FS nejde).

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 2. listopadu 2009 13:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SD unikarta

Dne pondělí 02 Listopad 2009 08:47:58 Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):
> Zdenku, tam nejde o rychly procesor. Ale o dostatek datove RAMky, kde si
>  muzes udrzovat metainformace pro 4 emulovane disketove mechaniky a nejlepe
>  4 SD sektory 512B (jeden pro kazdou mechaniku), se kterymi se aktualne
>  pracuje. At se da rozumne zapisovat. Urcite vis, ze SD karta je sekvencni
>  medium, abys mohl zmenit jediny bajt, musis precist a zapsat cely sektor
>  (ostatne, stejne jako FD).
> 
> Samotne 4 datove sektory zaberou 2kB pameti. Metainformace pro HD disketu
>  taky zaberou nejake misto. 

Opakuji, že SDRIVE tohle všechno vyřešené má a funguje to i na té nejslabší 
atmeze s 1kB SRAM. A to jsem ještě zapomněl zmínit, že to umí (přes ovládací 
utilitku) procházet adresářovou strukturu na SD a zavádět přímo atárkovské 
"exe" soubory tak, že on the fly vytvoří bootovatelný obraz ATR diskety co 
zavede ten soubor.

> PS: Jeste jednou jsem se dival na tu ATMEGu8 - zrejme by se dalo pouzit
>  port D, pricemz clovek prijde o interrupty. A ja je mel v me puvodni verzi

Prosím, zapomeň(te) už na atmegu 8. To byl opravdu jen příklad. 

>  pouzite, to je pravda. SD kartu pripojit na PB2-PB5 a tech par ridicich
>  signalu se taky najde. Takze z tohoto pohledu by pro tu low-cost verzi
>  stacila ATMega8, XC9536, 74HC245. 

Tu 74.245 bych tam dal právě proto, abych nemusel používat CPLD. Dávat tam 
obojí nemá smysl. Teoreticky by se dala ta atmega plácnout na sběrnici přímo. 
Takové projekty jsem viděl a fungovalo to, ale je to prasárna a stálo by to 
hodně laborování.

Ctirad 

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 2. listopadu 2009 13:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: brouky od fairchild?

Dne neděle 01 Listopad 2009 23:12:11 Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):

Ahoj,

> nezbývá než zagůglit, já to ve své tvrdohlavé snaze sehnat WD2791
> (resp. WD1773 - kusovku) dělám zrovna tak. Vypadá to na nákup z ciziny.
> Sám nevím, jak to dopadne ...

to bych rád až v krajním případě.
 
> Sháněl ses po schematu FDD s tím, že to mé je "čitelné".
> Je na Zdeňkových stránkách na:
> http://mz-800.xf.cz/files/tech/MZ-FDD.bmp

Díky moc.

Ctirad

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. listopadu 2009 9:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SD unikarta

OK Vašku, jistě víš o čem píšeš.... Jenom mi přišlo, že když dám na Sharpovi 
požadavek na přečtení sektoru a budu očekávat první bajt, tak AVR si musí 
poradit s:

0. zpracování příkazů pro řadič, neustálé odpovídání na status
1. čtení z FAT
2. zvládnout strukturu DSK souboru
3. datové přenosy SD -> SRAM, SRAM -> sběrnice Sharpa
4. ....... a plno dalšího co ani nedomýšlím

Jednoduše mi připadne že WD řadič musí vítězit minimálně v přípravě prvního 
bajtu z každého sektoru. Ale je fakt že já skončil u procesorů na bázi 8051 
s výkonem do 33 MIPS které jsem programoval v C a vím že u nich jsem občas 
narážel právě s rychlostí (např. když jsem dělal hardwarovou emulaci 
Soundchipu SHARPa). Věřím že při dnešních možnostech - např. hardwarové SPI 
rozhraní u AVR, rychlejší procesory, popř. použitím assembleru se dají dělat 
divy.

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, November 02, 2009 8:47 AM
Subject: Re: SD unikarta

>
>
>> Mimochodem, ač se chystáte použít rychlý procesor, tipnul bych si že bude 
>> výhra,
>> když se při současné obsluze SD karty s FAT podaří aspoň dosáhnout 
>> rychlosti
>> běžné floppy. Každopádně, těším se na tenhle kousek HW jako malé děcko :)
>>
>
> Zdenku, tam nejde o rychly procesor. Ale o dostatek datove RAMky, kde si 
> muzes udrzovat metainformace pro 4 emulovane disketove mechaniky a nejlepe 
> 4 SD sektory 512B (jeden pro kazdou mechaniku), se kterymi se aktualne 
> pracuje. At se da rozumne zapisovat. Urcite vis, ze SD karta je sekvencni 
> medium, abys mohl zmenit jediny bajt, musis precist a zapsat cely sektor 
> (ostatne, stejne jako FD).
>
> Samotne 4 datove sektory zaberou 2kB pameti. Metainformace pro HD disketu 
> taky zaberou nejake misto. A najednou jsi bez pameti. Co se tyce 
> rychlosti, myslim, ze by stacila dalsi Z80ka, kdyz bude mit pripojeno 
> aspon 8kB RAMky. Cokoli rychlejsiho je jen vyhodou.
>
> Ale jaka je rychlost u soucasne implementace s AVR v praxi, to musi napsat 
> Michal...
>
> V.
>
> PS: Jeste jednou jsem se dival na tu ATMEGu8 - zrejme by se dalo pouzit 
> port D, pricemz clovek prijde o interrupty. A ja je mel v me puvodni verzi 
> pouzite, to je pravda. SD kartu pripojit na PB2-PB5 a tech par ridicich 
> signalu se taky najde. Takze z tohoto pohledu by pro tu low-cost verzi 
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> stacila ATMega8, XC9536, 74HC245. A jak psal Petr, fungovalo by to tim 
> zpusobem, ze z emulovaneho ROMdisku nabehne "spravce souboru" na SD karte, 
> uzivatel vybere MZF, zmacne CR a jedeme. V podstate jako kdyz nabootoval 
> CP/M a spustil program skrz MZRUN.
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 2. listopadu 2009 8:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

> tady bych tě opravil. Sdrive emuluje 4 + 1 disketovky a má plnou podporu ATR 
> obrazů disket pro čtení i zápis, dokonce i s jednoduchým cachováním sektorů 
> při zápisu a k tomu ještě api na přímý přístup k sektorům SD z atárka a 
> pochopitelně i ovládání sdrive jako takového. 
>  

Aha, no vidis, tak to jsem si spletl s necim jinym. Mel jsem fakt za to, ze to 
zapisovat neumi. Jeste na to znovu kouknu, paklize je to takhle.

> Moje představa byla taková, že u prototypu připojím data přes 74245 k jednomu 
> z portů AVR a pár 74138 na dekódování adres + chip select, které připojím 
> tamtéž + CS na přerušení AVRka. K tomu těch pár signálů okolo. AVR by 
> emulovalo registry WD řadiče a podstrkávalo by tam sektory ze souborů 
> otevřených na SD kartě. To je v kostce všechno a nepřijde mi, že bych na to 
> potřeboval nějaké extra dělo. 

Ja bych se tu obaval casovani a kolizi na Sharpi sbernici. Proto tam rvu ten Xilinx.

V.

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 2. listopadu 2009 8:48
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SD unikarta

> Mimochodem, ač se chystáte použít rychlý procesor, tipnul bych si že bude výhra,
> když se při současné obsluze SD karty s FAT podaří aspoň dosáhnout rychlosti
> běžné floppy. Každopádně, těším se na tenhle kousek HW jako malé děcko :)
> 

Zdenku, tam nejde o rychly procesor. Ale o dostatek datove RAMky, kde si muzes 
udrzovat metainformace pro 4 emulovane disketove mechaniky a nejlepe 4 SD sektory 512B 
(jeden pro kazdou mechaniku), se kterymi se aktualne pracuje. At se da rozumne 
zapisovat. Urcite vis, ze SD karta je sekvencni medium, abys mohl zmenit jediny bajt, 
musis precist a zapsat cely sektor (ostatne, stejne jako FD).

Samotne 4 datove sektory zaberou 2kB pameti. Metainformace pro HD disketu taky zaberou 
nejake misto. A najednou jsi bez pameti. Co se tyce rychlosti, myslim, ze by stacila 
dalsi Z80ka, kdyz bude mit pripojeno aspon 8kB RAMky. Cokoli rychlejsiho je jen 
vyhodou.

Ale jaka je rychlost u soucasne implementace s AVR v praxi, to musi napsat Michal...

V.

PS: Jeste jednou jsem se dival na tu ATMEGu8 - zrejme by se dalo pouzit port D, 
pricemz clovek prijde o interrupty. A ja je mel v me puvodni verzi pouzite, to je 
pravda. SD kartu pripojit na PB2-PB5 a tech par ridicich signalu se taky najde. Takze 
z tohoto pohledu by pro tu low-cost verzi stacila ATMega8, XC9536, 74HC245. A jak psal 
Petr, fungovalo by to tim zpusobem, ze z emulovaneho ROMdisku nabehne "spravce 
souboru" na SD karte, uzivatel vybere MZF, zmacne CR a jedeme. V podstate jako kdyz 
nabootoval CP/M a spustil program skrz MZRUN.

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 1. listopadu 2009 21:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

Dne Ne 1. listopadu 2009 19:41:55 Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):

Ahoj,

> v zasade mas pravdu. Mne osobne se to taky nelibi. Ale na plnou emulaci
>  WDcka to asi jinak nepujde. Ataristi maji jednu vyhodu - komunikace s FDC
>  probiha na "vysoke" urovni. A to se implementuje daleko lip, z pohledu
>  emulace. Clovek ma volnejsi ruce. Navic, SDrive ma emulaci jedine FD
>  mechaniky (Michal implementuje 4) a nema podporu ukladani souboru
>  (minimalne v DSK souborech). 

tady bych tě opravil. Sdrive emuluje 4 + 1 disketovky a má plnou podporu ATR 
obrazů disket pro čtení i zápis, dokonce i s jednoduchým cachováním sektorů 
při zápisu a k tomu ještě api na přímý přístup k sektorům SD z atárka a 
pochopitelně i ovládání sdrive jako takového. 
 
>  U emulace pro Sharpa potrebujes mit 8-bitovou
>  sbernici nejlepe na jednom portu. A uz v tomhle si nejsem jisty, ze to na
>  ATMEGA8 nenajdes. 

Tu atmegu8 v sdrive jsem dával jako příklad hotového řešení pro inspiraci, 
nikoliv abych někoho nutil jí používat ;)  Jako rozumné minimum beru něco jako 
atmega32, která má 4 osmibitové porty, z nichž není problém vyhradit celý 
jeden na data a kus druhého na adresy, aniž by se to tlouklo s nějakými 
dalšími podstatnými signály. 

> Mne osobne by se libilo mit dva klony. Levny pro nabootovani a spusteni
>  nejake hry, nebo programu, bez podpory zapisu, nebo jen se zakladni
>  podporou zapisu mimo DSK.

Moje představa byla taková, že u prototypu připojím data přes 74245 k jednomu 
z portů AVR a pár 74138 na dekódování adres + chip select, které připojím 
tamtéž + CS na přerušení AVRka. K tomu těch pár signálů okolo. AVR by 
emulovalo registry WD řadiče a podstrkávalo by tam sektory ze souborů 
otevřených na SD kartě. To je v kostce všechno a nepřijde mi, že bych na to 
potřeboval nějaké extra dělo. 

Nechtěl bych určitě zabředávat do nějaké fyzikální emulace časování pohybu 
hlavičky a podobných věcí. Pokud na takových věcech nějaký software visí, tak 
vidím jako smyluplnější udělat pro to workaround nebo upravit ten software 
jako takový. Ale hádám, že v 99% případů nic takového nebude potřeba. 

> A potom plnou emulaci floppy diskoveho radice s plnohodnotnym zapisem.
>  Ostatne, STM32F101 (ktera by i mohla stacit) stoji v kusovce kolem 120Kc.
>  Je to plnohodnotny ARM Cortex M3, ktery podporuje debugging (obcas se hodi
>  pro vyvoj) a ma i dost pameti. Nejmensi ma 48 pinu. Coz je podobna cena
>  jako za ATMEGA32, ne-li nizsi.

Tak to ještě jde. Já už bál, že je to něco těžkotonážnějšího. Podívám se na 
datasheety.

Ctirad

 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2009 19:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

> > jineho soudku: soucasna ATmega64 na ktere to ted testuju a ma jen 4kB
> > SRAM, coz uz mozna za chvili nebude dostacovat s tim jak narustaji
> > pozadavky na funkce unikarty. Tak jsme se s Vaskem uz poohkledli po
> > STM32F103, ktery je na tom cenove i vykonove podstatne lepe a ma 20kB
> > SRAM a to k cemu jsem se chtel dostat je to, ze uz ma v sobe zabudovany
> > i RTC, ktery lze jednoduse zalohovat baterkou ...
> 
> Jéje a nechcete si to raději ještě rozmyslet? Obávám se, aby z toho nevzniklo 
> nějaké monstrum, co si běžný člověk v kusové sérii nebude moct vyrobit.
> 

Ahoj Ctirade,

v zasade mas pravdu. Mne osobne se to taky nelibi. Ale na plnou emulaci WDcka to asi 
jinak nepujde. Ataristi maji jednu vyhodu - komunikace s FDC probiha na "vysoke" 
urovni. A to se implementuje daleko lip, z pohledu emulace. Clovek ma volnejsi ruce. 
Navic, SDrive ma emulaci jedine FD mechaniky (Michal implementuje 4) a nema podporu 
ukladani souboru (minimalne v DSK souborech). U emulace pro Sharpa potrebujes mit 8-
bitovou sbernici nejlepe na jednom portu. A uz v tomhle si nejsem jisty, ze to na 
ATMEGA8 nenajdes. Ja kdyz jsem si s tim hral, musel jsem 2 bity pouzit na jinem portu 
a ono to chvili zabere, nez ten bajt softwarove poskladas.

Mne osobne by se libilo mit dva klony. Levny pro nabootovani a spusteni nejake hry, 
nebo programu, bez podpory zapisu, nebo jen se zakladni podporou zapisu mimo DSK. 

A potom plnou emulaci floppy diskoveho radice s plnohodnotnym zapisem. Ostatne, 
STM32F101 (ktera by i mohla stacit) stoji v kusovce kolem 120Kc. Je to plnohodnotny 
ARM Cortex M3, ktery podporuje debugging (obcas se hodi pro vyvoj) a ma i dost pameti. 
Nejmensi ma 48 pinu. Coz je podobna cena jako za ATMEGA32, ne-li nizsi.

Onehda jsem se tady ptal, co by komunita ocekavala od takove unikarty s daty ulozenymi 
na SD/MMC mediu. A v podstate to vypadalo, jakoze komunita nic neocekava, nebo zrovna 
spi, nebo uz temer neexistuje (ac se nas seslo na Bytefestu letos relativne dost).

Vasek

---
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 1. listopadu 2009 18:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: brouky od fairchild?

Ahoj,

netušíte někdo, kde sehnat v kusovce brouky od fairchild? Zajímá mě především 
http://www.fairchildsemi.com/pf/FM/FMS6403.html , což by byl ideální materiál 
pro konverzi sharpího RGB(I) na komponentní YPbPr (což v dnešní době považuji 
za smysluplnější než scandoubler), ale i nějaké další.

Ctirad 

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.32/2459 - Release Date: 10/25/09 19:57:00
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 1. listopadu 2009 18:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

Dne So 31. října 2009 14:09:18 Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):

> jineho soudku: soucasna ATmega64 na ktere to ted testuju a ma jen 4kB
> SRAM, coz uz mozna za chvili nebude dostacovat s tim jak narustaji
> pozadavky na funkce unikarty. Tak jsme se s Vaskem uz poohkledli po
> STM32F103, ktery je na tom cenove i vykonove podstatne lepe a ma 20kB
> SRAM a to k cemu jsem se chtel dostat je to, ze uz ma v sobe zabudovany
> i RTC, ktery lze jednoduse zalohovat baterkou ...

Jéje a nechcete si to raději ještě rozmyslet? Obávám se, aby z toho nevzniklo 
nějaké monstrum, co si běžný člověk v kusové sérii nebude moct vyrobit.

Popravdě taky nechápu, jak atmega64 může nestačit. Přístup na SD i FAT zvládne 
s rezervou i atmega8 (viz třeba ataristický projekt sdrive) a emulace datové 
části WD řadiče s jeho pár registry snad taky není nic složitého a (S)RAM 
žeroucího. A i kdyby, tak jsou tu větší atmegy nehledě na možnost připojit k 
nim extrení RAM. Hlavně ale jsou běžně dostupné v kusovém množství za pár 
korun a naprogramuje je každý čtyřmi dráty přes paralelní port. Proto bych se 
hodně přimlouval za setrvání u nich.

Ctirad 

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.32/2459 - Release Date: 10/25/09 19:57:00
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 31. října 2009 14:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

O nejakem podobnem RTC uz jsem uvazoval, akorat by nebyl pripojeny na 
sbernici Sharpa, ale primo k AVR, ktery by udaje z RTC zaroven pouzival 
pri zapisu souboru na FAT32 ... Nicmene kdyz zacnu trochu ze siroka z 
jineho soudku: soucasna ATmega64 na ktere to ted testuju a ma jen 4kB 
SRAM, coz uz mozna za chvili nebude dostacovat s tim jak narustaji 
pozadavky na funkce unikarty. Tak jsme se s Vaskem uz poohkledli po 
STM32F103, ktery je na tom cenove i vykonove podstatne lepe a ma 20kB 
SRAM a to k cemu jsem se chtel dostat je to, ze uz ma v sobe zabudovany 
i RTC, ktery lze jednoduse zalohovat baterkou ...

Michal

Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
>
> Michale, pokud jde o řešení RTC, jedno jsem publikoval na Pandoře na 
> přelomu 2003/2004.
>
> Schéma je na:
> www.mz-800.xf.cz/files/tech/rtc.tif 
> <http://www.mz-800.xf.cz/files/tech/rtc.tif>
>
> Je to obvod Philips PCF8583 ovládaný přes I2C. Pro sběrnici I2C
> jsem zavedl I/O adresu 88h, zápisem na tento port se ovládají obě linky
> SCL i SDA, čtením z portu 88h se zjistí aktuální  stav obou signálů.
> Bylo to univerzální řešení I2C, nejen pro obvod RTC (zamýšlel jsem
> tak řídit i scandoubler). Navíc by se hodil i jako "CMOS RAM"
> pro udržování parametrů, ze kterých by čerpal třeba boot manažer
> nově vyvíjené kombo desky. Zakomponovat část schematu
> dovnitř pgm. logiky jistě není problém pro zasvěceného jedince ;-) ,
> viz odkaz s ilustračním schematem.
>
> Petr de Zviqov
>
>
> ---
>

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.32/2459 - Release Date: 10/25/09 19:57:00
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 30. října 2009 9:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp ASCII vs. ASCII

jj, to je presne ono. Dekuji.

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Máš na mysli tohle?
>

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 30. října 2009 8:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp ASCII vs. ASCII

Máš na mysli tohle?

const SharpAscii:array[0..255] of char=
      (' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       ' ',' ',' ',' ',#13,' ',' ',' ',
       ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       ' ','!','"','#','$','%','&',#39,
       '(',')','*','+',',','-','.','/',
       '0','1','2','3','4','5','6','7',
       '8','9',':',';','<','=','>','?',
       '@','A','B','C','D','E','F','G',
       'H','I','J','K','L','M','N','O',
       'P','Q','R','S','T','U','V','W',
       'X','Y','Z','[','\',']',' ',' ',
       ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       '}',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       '_',' ','e',' ','~',' ','t','g',
       'h',' ','b','x','d','r','p','c',
       'q','a','z','w','s','u','i',' ',
       'Ö','k','f','v',' ','ü',' ','j',
       'n',' ','Ü','m',' ',' ',' ','o',
       'l','Ä','ö','ä',' ','y','{',' ',
       '|',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
       ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ');

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, October 30, 2009 8:19 AM
Subject: Sharp ASCII vs. ASCII

>
>
> Co si budem povidat - vsichni vime jak Sharp ASCII vypada - ja osobne si 
> myslim, ze v den, kdy ji navrhovali probihala v Japonsku nejaka velka 
> oslava a priopili vyvojari nam pak rozhazeli pismenka po cele ASCII 
> tabulce ...
> Prosim: nemate nahodou nekdo po ruce hotovou konverzni tabulky techto dvou 
> znakovych sad? Sam uz jsem ji nekde mel napsanou, ale ted to nemuzu najit 
> a nechce se mi to znova datlovat ...
>
> Michal
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 30. října 2009 8:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Sharp ASCII vs. ASCII

Co si budem povidat - vsichni vime jak Sharp ASCII vypada - ja osobne si myslim, ze v 
den, kdy ji navrhovali probihala v Japonsku nejaka velka oslava a priopili vyvojari 
nam pak rozhazeli pismenka po cele ASCII tabulce ...
Prosim: nemate nahodou nekdo po ruce hotovou konverzni tabulky techto dvou znakovych 
sad? Sam uz jsem ji nekde mel napsanou, ale ted to nemuzu najit a nechce se mi to 
znova datlovat ...

Michal
---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 30. října 2009 8:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Jet set Willy a J.O

Ahoj Petre,

o Jardovi Ovesnem alias J.O. Vsetin jsem tu uz myslim kdysi neco napsal 
... Nazivo jsem jej potkal cca 2x nekde v hospode, ale to az v dobe, kdy 
uz davno zadneho Sharpa nemel - tedy cca v roce '92.
Jeho predelavky her sice nebyly prilis technicky vyspele, ale troufam si 
rict, ze to byl jeden z naprosto prvnich  uzivatelu/programatoru na 
MZ-800 u nas a sve produkty vydaval uz od roku '86, kdy mnozi z tech, 
kteri na nej pozdeji tak nadavali jeste mozna ani nevedeli jak vypada 
pocitac ;)
V dobe, kdy se poustel do svych predelavek studoval nejakou stredni 
strojarinu a dnes tusim pracuje nekde v kanclu ve firme Voko.

Co se tyka zapomenutych prukopniku, tak na diskuznim serveru 
www.okoun.cz existuje klub "Pocitacova nostalgie" ve kterem jsem sveho 
casu potkal  napr. FPL - jednoho ze spoluautoru komentovaneho 
disassemblovaneho vypisu Sharp ROM. Nebo tam napr. jeden clovek psal o 
tom, jak spolecne s Lamacem kdysi ve 3:00 rano psali virus pro jeho cp/m 
a popijeli pri tom caj se slivovici :)

Michal

Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Pánové,
>
> probírám se archivem hardwaru. Při testování jednoho nadbytečného
> Sharpa jsem při zkouškách FDD narazil na jednu herní disketu
> (Lamač CP/M + .mzf soubory). Pod hrou Jet set Willy je jako předělávač
> podepsán J.O Vsetín, většinou rok 1988. Ač mu někteří vyčítali pomalost
> jeho předělávek atd., přesto podle mě zaslouží uznání (samozřejmě
> všichni šílenci-předělávači her ze Spectra ho zaslouží). Nevíte někdo,
> kdo to je (byl), co dělá (dělal) profesionálně? Vsetín není tak velký ...
> Michal zde dokonce bydlí.
>
> Jen pro zajímavost.
>
> Petr de Zviqov
>
>
> ---
>

---

146



147

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 23. října 2009 6:48
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

Wow, vy dva tajnůstkáři ;-) !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Žeby se mi k letošnímu 
Ježíškovi naplnily moje dlouholeté sny?

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, October 21, 2009 12:14 PM
Subject: Unikarta s SD pro Sharpa

>
> Ok, takze kdyz uz se to takhle predcasne proflaklo, tak zkusim popsat na 
> cem tedy s Vaskem delame a jake by mely byt cile projektu:
>
> Univerzalni karta pripojena do Sharpa by mela obsahovat CPLD, SRAM, AVR 
> (momentalne ATmega64, ale asi to zvladne i ATmega16), SD kartu, MAX232, 
> pripadne jeste nejaky RTC - ten jsem k tomu jeste nepripojil.
>
> V tomto zapojeni tedy nyni mame zprovozneno nasledujici:
>
>
> RAMdisk:
> ========
> V podstate muze byt libovolne velky, ale rostou s tim naroky na CPLD. 
> Posledni funkcni varianta s 512KB SRAM vyzadovala minimalne XC9572 ... 
> nicmene tohle hradlove pole jsem vcera nejakym zpusobem odbouchnul a tak 
> jsem dnes pripajel XC95144 a dale budu experimentovat s nim, takze pak 
> zkusim na soucasnou SRAM pripajet treba jeste dalsich 3x512K a ziskame tim 
> 2MB RAMdisk.
>
>
> SD repozitar:
> ==========
> SD karta je pripojena k AVR ATmega64 s R/W podporou FAT32. Momentalne 
> velmi jednoduse navrzene ovladani, kdy jsem port 0x50 vyclenil pro prikazy 
> a port 0x51 pro prenos dat.
> Nechtel jsem to jeste zatezovat zadnymi komunikacnimi standardy, takze 
> prozatim je mozne jen to, ze si Sharp rekne o nejaky MZF soubor a dostane 
> ho.
> Casem predpokladam nejaky shell k prochazeni FAT32 napr. cp/m, hack 
> BASICu, tak aby CMT operace pracovaly s MZF na SD karte.
>
>
> ROMdisc BOOT:
> =============
> Karta se na portech 0xf8 - 0xfa chova i jako RAM disk ze ktereho se Sharp 
> snazi nabootovat, pricemz je mu z AVR podstrcen cca 100 bajtovy loader, 
> ktery si z SD natahne soubor boot.mzf a spusti jej.
>
>
> FDC emulator:
> ============
> Nejedna se o striktni emulaci WD279x. AVR si z SD otevre DSK soubor ve 
> kterem dle pozadavku Sharpa na radic seekuje. Status registr emulovaneho 
> FDC jsem prizpusoboval predevsim tomu co se v nem v programech ocekava, 
> takze jsem si tu musel disassemblovat a odkrokovat vetsinu FD rutin, ktere 
> se na Sharpu vyskytuji (diky Zdenkovu emulatoru ;) a na sve si prisel i 
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> logicky analyzer pripichnuty je skutecnemu radici. Vysledkem je to, ze 
> napr. tam kde jsem odsledoval, ze program po odeslani nejakeho prikazu do 
> FDC ocekaval nejakou dobu BUSY, pak READY, pak zase BUSY + DRQ, tak proste 
> pri prvnim dotazu na status odpovim jednim stavem a pri dalsim dotazu 
> druhym, atd. Presne tak, aby se cteci program mohl ve sve cinnosti 
> posunout k dalsimu kroku. Vyrazenim techto prodlev jsem docilil toho, ze 
> napr. cp/m z SD startuje cca o 2 sekundy rychleji, nez ze skutecne FD 
> mechaniky. Pro zajimavost: vyjimkou je tady  start cp/m v1.4 a nizsich, 
> kdy si Lamacuv loader na nulte stope vyzada neexistuji!
> ci sektor 0x10 a cte status registr cca 5000x - pokud po tuto dobu dostane 
> v odpovedi neco jineho, nez SEEK ERR, tak se to vzdy projevi nezadoucim 
> zpusobem...
> Vcera jsem hackoval cp/m v4.0 a 4.1, abych zprovoznil i podporu HD disket. 
> V pripade HD disket probiha prace s FDC trochu jinak a musel jsem AVR 
> pripojit dalsim pinem na sbernici, aby jsme mohli Sharpu posilat i 
> pozadavky na interrupt. Cteni disket jsem sice zprovoznil,  nicmene neco 
> mi po nejake dobe odbouchnulo Xilinxe a mozna uz i tusim co...
> K emulaci prikazu pro zapisovani sektoru jsem zatim jeste nedostal, 
> nicmene prikazy pro formatovani bych asi uplne vynechal, protoze mi prijde 
> jednodussi a rychlejsi pozadat rovnou AVR o prepsani DSK image.
>
> BTW: co se tyka HD disket, tak jejich DSK image jsem stahnul na scavu ze 
> sekce UPLOAD. Chtel bych se zeptat kdo to tam uploadnul a predevsim cim ty 
> image byly vyrobeny, protoze je v nich vadna tabulka stop. Ve Zdenkovem 
> emulatoru takovy image sice funguje, protoze ten si zrejme udela analyzu 
> souboru a vytvori si vlastni tabulku stop, ovsem na AVR si tohle dovolit 
> nemuzeme.
>
>
> Dalsi funkce:
> ==========
> MAX232 je prevodnik pro RS232, ktery mi momentalne slouzi jako vzdaleny 
> shell a ke sledovani debugovacich hlasek z AVR. Casem by samozrejme mohl 
> fungovat jako skutecny RS232 pro Sharpa.
> Zadny RTC jsem do zatim jeste nepripojil, ale bylo by faln, kdyby Sharp po 
> zapnuti vedel kolik je hodin. Zaroven by se casovy udaj z RTC pouzil jako 
> casovy atribut zmenenych, ci nove vytvarenych souboru FAT32.
>
>
> Uvaha do budoucna:
> =================
> Take zvazujeme i takovou variantu teto univerzalni desky, ktera by v sobe 
> mela i scandoubler. To by uz ovsem vyzadovalo nejaky FPGA a tim padem by 
> jsme ze schematu asi vyhodili CPLD i AVR, protoze FPGA by v pohode zastal 
> jejich funkci (no, kdyz na to prijde, tak by dokazalo zastat i funkci 
> celeho Sharpa :).
>
> Protoze by jsme s Vaskem byli moc radi, kdyby cele tohle nase snazeni 
> neskoncilo jen na stolech u nas dvou, tak chceme v brzke dobe cely projekt 
> zverejnit treba na sourceforge a budeme moc radi, kdyz se take zapojite do 
> vyvoje.
>
> Michal
>
> --- 

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 22. října 2009 13:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

Mozna spis nez paralelni port, tak nejake chytre prodlouzeni sbernice, 
aby se na to daly pripojovat ruzne flash programatory atp. uvidime kolik 
mista zbude na com CPLD...

Jinak pokud truchlite za svym Sharpem, tak je tu lehka pomoc ;) 
http://www.aukro.cz/search.php?string=sharp&from_showcat=1&category=7482&country=56

Michal

marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Dobrý den,
> 22. října 2009, 13:33:52, napsal jste:
>
> Jeste by to chtelo pridat pararelni port .
> Marcel Vasak.
> ps:ted mne mrzi ze jsem ori udajnem stehovani do domu z pecovatelskou
> sluzbou venoval uz nevim komu meho sharpa z ramdiskem a flopydiskem.
> Ach jo velmi mne sharp schazi.
>
>
> MH> Tak mne napadlo, ze by tu predchozi zpravu mohly blokovat
> MH> antispamy, kvuli vlozenemu html kodu s obrazkem 
> MH> tak to radeji poslu jeste takhle -
> MH> http://ordoz.com/sharp/unicard/schema_09-10-21.jpg
>
>
>
>
> MH> ---
>
>
>   

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

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 22. října 2009 13:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[3]: Unikarta s SD pro Sharpa

Dobrý den,
22. října 2009, 13:33:52, napsal jste:

Jeste by to chtelo pridat pararelni port .
Marcel Vasak.
ps:ted mne mrzi ze jsem ori udajnem stehovani do domu z pecovatelskou
sluzbou venoval uz nevim komu meho sharpa z ramdiskem a flopydiskem.
Ach jo velmi mne sharp schazi.

MH> Tak mne napadlo, ze by tu predchozi zpravu mohly blokovat
MH> antispamy, kvuli vlozenemu html kodu s obrazkem 
MH> tak to radeji poslu jeste takhle -
MH> http://ordoz.com/sharp/unicard/schema_09-10-21.jpg

MH> ---

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 22. října 2009 12:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

Tak mne napadlo, ze by tu predchozi zpravu mohly blokovat antispamy, kvuli vlozenemu 
html kodu s obrazkem 
tak to radeji poslu jeste takhle - http://ordoz.com/sharp/unicard/schema_09-10-21.jpg

---
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: 21. října 2009 18:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

> >> Obsluha disku na MZ-700 není v ROM počítače, ale v ROM na interfejsu (obsah
> té původní je na http://sharpmz.org/mz-700/dldrom.htm včetně disassemblingu).
> >> Takže to by, krom sběrnice, byl druhý rozdíl proti MZ-800.
> 
> Pokud tomu dobře rozumím, stejě by bylo potřeba udělat dvě verze zařízení, se
> stejným "jádrem" emulujícím disk, ale lišící se v tom, že konektor sběrnice je
> jinak zapojený a od #F000 se mapuje u MZ-700 ta disková ROM 4kB.

Aha, to je trochu zmena a to asi tak lehce nepujde emulovat timto zpusobem. I kdyz, 
asi by se dalo, ale bylo by to strasne pomale, protoze ROMdisk jako je u MZ800 se 
emuluje tim zpusobem, ze nez se pripravi bajt, Z80 se pribrzdi WAITem.

Tzn. pro diskove rutiny je nutnost mit 4kB mapovane to MEM prostoru (nikoli do I/O) 
fyzickym obvodem, ne emulaci.

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

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 21. října 2009 18:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

>> Obsluha disku na MZ-700 není v ROM počítače, ale v ROM na interfejsu (obsah té 
původní je na http://sharpmz.org/mz-700/dldrom.htm včetně disassemblingu).
>> Takže to by, krom sběrnice, byl druhý rozdíl proti MZ-800.

>>   V takovem pripade si myslim, ze podstrcit mu emulaci bude mnohem jednodussi, nez 
na MZ-800 - proste by MZ-700 dostalo od AVR  rutiny, ktere budou vyhovovat univerzalni 
karte ... Ale myslim si, ze udelat jednu kartu, ktera by v tomtu duchu podporovala oba 
systemy by bylo prilis komplikovane...

O tom, že by se do EPROM daly narvat úplně vlastní rutiny, přistupující třeba přímo na 
SD kartu nebo tak (tedy bez emulace řadiče disketovek) jsem už uvažoval, ale chodilo 
by to jen v CP/M, pro kterou by to vyžadovalo svůj vlastní BOS.
Nevím, jestli Disk Basic a další software volá rutiny v ROM (a jak moc korektně), nebo 
sahá přímo na řadič. Tak jsem to raději nechal zatím plavat.

Pokud tomu dobře rozumím, stejě by bylo potřeba udělat dvě verze zařízení, se stejným 
"jádrem" emulujícím disk, ale lišící se v tom, že konektor sběrnice je jinak zapojený 
a od #F000 se mapuje u MZ-700 ta disková ROM 4kB.
Porty jsou ale stejné (D8h-DDh), WD je stejné. Nechť se tedy ta věc emulující 
disketovku chová na obou systémech stejně, a pak nebude třeba ani DISK ROM u MZ-700 
pozměňovat.

Netřeba zavádět další rozdíly, pokud to jinak bude fungovat dobře.
I tak by s tím byla práce navíc :o(
A netřeba o tom dumat takhle brzy. Nechť to nejdřív chodí dobře na osmistovce, a pak 
se uvidí. Ale pokud by to šlo přiohnout na sedmistovku, s co nejmenší námahou, asi 
nebudu sám, kdo by to uvítal.

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 21. října 2009 17:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

> Obsluha disku na MZ-700 není v ROM počítače, ale v ROM na interfejsu (obsah té 
původní je na http://sharpmz.org/mz-700/dldrom.htm včetně disassemblingu).
> Takže to by, krom sběrnice, byl druhý rozdíl proti MZ-800.
>   
V takovem pripade si myslim, ze podstrcit mu emulaci bude mnohem 
jednodussi, nez na MZ-800 - proste by MZ-700 dostalo od AVR  rutiny, 
ktere budou vyhovovat univerzalni karte ... Ale myslim si, ze udelat 
jednu kartu, ktera by v tomtu duchu podporovala oba systemy by bylo 
prilis komplikovane...

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

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 21. října 2009 15:38
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

>Asi by taky mohlo. Bych si tipnul, ze MZ700 ma stejne mapovani FDC portu. Ale to se 
musite kouknout nekdo do manualu MZ700. Ten ja nemam. Otazkou je, v cem je na MZ700 
podporovana FDD...

Všechny Basicy, které jsou označeny jako "disk basic" (tedy ne TAPE nebo QuickDisk): 
http://sharpmz.org/mz-700/dldos.htm
A i další věci, které jsou (opět na sharpmz.org) uloženy v .dsk souborech.
Pochopitelně CP/M (kterou teď nemůžu najít, ale screenshoty jsou na 
http://www.sharpmz.org/mfranzenemu.htm ). Co se týče 40 znaků na řádek, tak úspěšně a 
bez nějakých potíží provozuju CP/M na 40 znacích na Sordu m5, úprava počítače pro 80 
znaků na řádek není podle mne vůbec nutná.

Jak je to s možností nahrávat z disku například hry jsem ještě přesně nezjistil 
(jestli je možné mít na disku hry převedené z kazety).

Obsluha disku na MZ-700 není v ROM počítače, ale v ROM na interfejsu (obsah té původní 
je na http://sharpmz.org/mz-700/dldrom.htm včetně disassemblingu).
Takže to by, krom sběrnice, byl druhý rozdíl proti MZ-800.

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

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 21. října 2009 15:02
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: IFF2?

> 
> >To s ROMkou Sharpa podle mne nema nic spolecneho...
> 
> Taky nemá.
> Prohrabal jsem sbírku komentovaných výpisů BIOSů pro I8272 pro ZX Spectrum a
> SHARP MZ-800 (ten tedy přepečlivě) a ani v jednom jsem podprogram zjišťující
> stav IFF2 nenašel.

A, uz jsem pochopil :-)

Nejsem si jisty, jestli je to u i CP/M LEC verze 1.2 nebo 1.3 Jinak to muze mit 
spojitost s podporou 1,44MB alias HD disket. Ono se to volani hodne vyskytuje u prace 
s FDC.

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

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 21. října 2009 14:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

> >Univerzalni karta pripojena do Sharpa by mela obsahovat CPLD, SRAM, AVR
> (momentalne ATmega64, ale asi to zvladne i ATmega16), SD kartu, MAX232, pripadne
> jeste nejaky RTC - ten jsem k tomu jeste nepripojil. 
> 
> 
> Super, bezva, jen to dotáhněte do konce!
> Chválím za aktivitu.
> Jen takový... uvažuje se velmi předběžně i o tom, že by to (po úpravě - jiný
> konektor sběrnice) chodilo i na MZ-700?
> 

Asi by taky mohlo. Bych si tipnul, ze MZ700 ma stejne mapovani FDC portu. Ale to se 
musite kouknout nekdo do manualu MZ700. Ten ja nemam. Otazkou je, v cem je na MZ700 
podporovana FDD...

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

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 21. října 2009 13:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: IFF2?

>
>> > > Tento podprogram je soucasti CP/M Biosu 4.1 a take Niposu. U obou  > > se 
vyskytuje pred praci s VRAM respektive pred instrukci DI. To ze  > > se testuje IFF2 
na stabilni stav jsem pochopil, ale nepochopil jsem  > > proc se testuje.
>> > Prohledal jsem komentovaný výpis BIOSu pro MZ-800 s řadičem I8272,  > ale tam se 
podobný podprogram vůbec nevyskytuje...

>To s ROMkou Sharpa podle mne nema nic spolecneho...

Taky nemá.
Prohrabal jsem sbírku komentovaných výpisů BIOSů pro I8272 pro ZX Spectrum a SHARP 
MZ-800 (ten tedy přepečlivě) a ani v jednom jsem podprogram zjišťující stav IFF2 
nenašel.
Jen jsem se zapomněl podívat, z jakého média se ten BIOS bootuje (ROMdisk?).

>Call 0xFBB0 se tam parkrat vyskytuje, na adresach 0xF8E5, 0xF97C, 0xFA8F a 0xFB0B (od 
oka). Otazkou je, jestli tahle cast kodu je zavisla na Z80, nebo primo na Sharpu.

Teoreticky by se dala použít i u jiných počítačů, kde přichází operace, kde je nutné 
zakázat přerušení a pak ho uvést do původního stavu (zakázat, pokud bylo zakázané, 
povolit, pokud bylo povolené), ale jak píšu, takovou věc jsem v jiném z BIOSů, které 
mám, nenašel - a to včetně BIOSu pro Sharp s I8272 od Tomáše Krejči..

>Na spectru taky urcite existuje nejaky klon CP/M, nenajde se tam neco podobneho v 
BIOSu ?

Nenašel jsem nic takového.

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

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 21. října 2009 13:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Unikarta s SD pro Sharpa

>Univerzalni karta pripojena do Sharpa by mela obsahovat CPLD, SRAM, AVR (momentalne 
ATmega64, ale asi to zvladne i ATmega16), SD kartu, MAX232, pripadne jeste nejaky RTC 
- ten jsem k tomu jeste nepripojil. 

Super, bezva, jen to dotáhněte do konce!
Chválím za aktivitu.
Jen takový... uvažuje se velmi předběžně i o tom, že by to (po úpravě - jiný konektor 
sběrnice) chodilo i na MZ-700?

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 21. října 2009 11:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Unikarta s SD pro Sharpa

Ok, takze kdyz uz se to takhle predcasne proflaklo, tak zkusim popsat na cem tedy s 
Vaskem delame a jake by mely byt cile projektu:

Univerzalni karta pripojena do Sharpa by mela obsahovat CPLD, SRAM, AVR (momentalne 
ATmega64, ale asi to zvladne i ATmega16), SD kartu, MAX232, pripadne jeste nejaky RTC 
- ten jsem k tomu jeste nepripojil. 

V tomto zapojeni tedy nyni mame zprovozneno nasledujici:

RAMdisk:
========
V podstate muze byt libovolne velky, ale rostou s tim naroky na CPLD. Posledni funkcni 
varianta s 512KB SRAM vyzadovala minimalne XC9572 ... nicmene tohle hradlove pole jsem 
vcera nejakym zpusobem odbouchnul a tak jsem dnes pripajel XC95144 a dale budu 
experimentovat s nim, takze pak zkusim na soucasnou SRAM pripajet treba jeste dalsich 
3x512K a ziskame tim 2MB RAMdisk.

SD repozitar:
==========
SD karta je pripojena k AVR ATmega64 s R/W podporou FAT32. Momentalne velmi jednoduse 
navrzene ovladani, kdy jsem port 0x50 vyclenil pro prikazy a port 0x51 pro prenos dat.
Nechtel jsem to jeste zatezovat zadnymi komunikacnimi standardy, takze prozatim je 
mozne jen to, ze si Sharp rekne o nejaky MZF soubor a dostane ho.
Casem predpokladam nejaky shell k prochazeni FAT32 napr. cp/m, hack BASICu, tak aby 
CMT operace pracovaly s MZF na SD karte. 

ROMdisc BOOT:
=============
Karta se na portech 0xf8 - 0xfa chova i jako RAM disk ze ktereho se Sharp snazi 
nabootovat, pricemz je mu z AVR podstrcen cca 100 bajtovy loader, ktery si z SD 
natahne soubor boot.mzf a spusti jej.

FDC emulator:
============
Nejedna se o striktni emulaci WD279x. AVR si z SD otevre DSK soubor ve kterem dle 
pozadavku Sharpa na radic seekuje. Status registr emulovaneho FDC jsem prizpusoboval 
predevsim tomu co se v nem v programech ocekava, takze jsem si tu musel disassemblovat 
a odkrokovat vetsinu FD rutin, ktere se na Sharpu vyskytuji (diky Zdenkovu emulatoru 
;) a na sve si prisel i logicky analyzer pripichnuty je skutecnemu radici. Vysledkem 
je to, ze napr. tam kde jsem odsledoval, ze program po odeslani nejakeho prikazu do 
FDC ocekaval nejakou dobu BUSY, pak READY, pak zase BUSY + DRQ, tak proste pri prvnim 
dotazu na status odpovim jednim stavem a pri dalsim dotazu druhym, atd. Presne tak, 
aby se cteci program mohl ve sve cinnosti posunout k dalsimu kroku. Vyrazenim techto 
prodlev jsem docilil toho, ze napr. cp/m z SD startuje cca o 2 sekundy rychleji, nez 
ze skutecne FD mechaniky. Pro zajimavost: vyjimkou je tady  start cp/m v1.4 a nizsich, 
kdy si Lamacuv loader na nulte stope vyzada neexistuji!
ci sektor 0x10 a cte status registr cca 5000x - pokud po tuto dobu dostane v odpovedi 
neco jineho, nez SEEK ERR, tak se to vzdy projevi nezadoucim zpusobem...
Vcera jsem hackoval cp/m v4.0 a 4.1, abych zprovoznil i podporu HD disket. V pripade 
HD disket probiha prace s FDC trochu jinak a musel jsem AVR pripojit dalsim pinem na 
sbernici, aby jsme mohli Sharpu posilat i pozadavky na interrupt. Cteni disket jsem 
sice zprovoznil,  nicmene neco mi po nejake dobe odbouchnulo Xilinxe a mozna uz i 
tusim co...
K emulaci prikazu pro zapisovani sektoru jsem zatim jeste nedostal, nicmene prikazy 
pro formatovani bych asi uplne vynechal, protoze mi prijde jednodussi a rychlejsi 
pozadat rovnou AVR o prepsani DSK image.
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BTW: co se tyka HD disket, tak jejich DSK image jsem stahnul na scavu ze sekce UPLOAD. 
Chtel bych se zeptat kdo to tam uploadnul a predevsim cim ty image byly vyrobeny, 
protoze je v nich vadna tabulka stop. Ve Zdenkovem emulatoru takovy image sice 
funguje, protoze ten si zrejme udela analyzu souboru a vytvori si vlastni tabulku 
stop, ovsem na AVR si tohle dovolit nemuzeme.

Dalsi funkce:
==========
MAX232 je prevodnik pro RS232, ktery mi momentalne slouzi jako vzdaleny shell a ke 
sledovani debugovacich hlasek z AVR. Casem by samozrejme mohl fungovat jako skutecny 
RS232 pro Sharpa.
Zadny RTC jsem do zatim jeste nepripojil, ale bylo by faln, kdyby Sharp po zapnuti 
vedel kolik je hodin. Zaroven by se casovy udaj z RTC pouzil jako casovy atribut 
zmenenych, ci nove vytvarenych souboru FAT32.

Uvaha do budoucna:
=================
Take zvazujeme i takovou variantu teto univerzalni desky, ktera by v sobe mela i 
scandoubler. To by uz ovsem vyzadovalo nejaky FPGA a tim padem by jsme ze schematu asi 
vyhodili CPLD i AVR, protoze FPGA by v pohode zastal jejich funkci (no, kdyz na to 
prijde, tak by dokazalo zastat i funkci celeho Sharpa :).

Protoze by jsme s Vaskem byli moc radi, kdyby cele tohle nase snazeni neskoncilo jen 
na stolech u nas dvou, tak chceme v brzke dobe cely projekt zverejnit treba na 
sourceforge a budeme moc radi, kdyz se take zapojite do vyvoje.

Michal

---
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: Radek Suk (sharpemu@pandora.cz) [suk@softex.cz]
Odesláno: 21. října 2009 10:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Schema referencniho FD radice pro MZ800

Ty radice WD2793 se daji sehnat v Polsku http://www.nikomp.com.pl/cgibin/shop?
show=UZ000 Ja osobne jsem je minuly rok kupoval od 
nejake ceske firmy - jmeno ted nemuzu najit ale mela uplne stejny cenik a tak logicky 
to brala z tohoto zdroje. Vyhoda byla ta ze to 
bylo v korunach a prislo to za 14 dni. Jmeno muzu najit jestli to nekoho zajima.

Suk

----- 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, October 21, 2009 10:48 AM
Subject: Re: Schema referencniho FD radice pro MZ800

>
> Dne středa 21 Říjen 2009 10:39:39 Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)
> napsal(a):
>
> Ahoj,
>
>> schema original Sharp radice bych snad nekde nasel, pokud neni na scavu,
>> nicmene pokud se chces poustet do jeho stavby, tak bych te od toho chtel
>> odradit :) Jednak proto, ze budes mit obrovsky problem sehnat origo WD
>> chip a jednak proto, ze uz tu mam na stole skoro kompletni emulaci FDC
>> pro Sharpa z SD karty.
>
> mě šlo právě přesně o tohle. Vzít základní zapojení řadiče a namísto WD tam
> dát jednočip s emulací a přístupem na SD kartu. Jestli ale už máš rozdělané,
> tak je to super, nicméně poprosil bych tě, ať to zveřejníš co nejdřív, ať je
> vidět, že se něco děje a můžeme to připomínkovat a zapojit se do vývoje a
> ladění.
>
> Ctirad
>
> ---
> 

---
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: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 21. října 2009 9:49
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Schema referencniho FD radice pro MZ800

Dne středa 21 Říjen 2009 10:39:39 Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):

Ahoj,

> schema original Sharp radice bych snad nekde nasel, pokud neni na scavu,
> nicmene pokud se chces poustet do jeho stavby, tak bych te od toho chtel
> odradit :) Jednak proto, ze budes mit obrovsky problem sehnat origo WD
> chip a jednak proto, ze uz tu mam na stole skoro kompletni emulaci FDC
> pro Sharpa z SD karty.

mě šlo právě přesně o tohle. Vzít základní zapojení řadiče a namísto WD tam 
dát jednočip s emulací a přístupem na SD kartu. Jestli ale už máš rozdělané, 
tak je to super, nicméně poprosil bych tě, ať to zveřejníš co nejdřív, ať je 
vidět, že se něco děje a můžeme to připomínkovat a zapojit se do vývoje a 
ladění.

Ctirad

---
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) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 21. října 2009 9:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Schema referencniho FD radice pro MZ800

Ahoj Ctirade,

schema original Sharp radice bych snad nekde nasel, pokud neni na scavu, 
nicmene pokud se chces poustet do jeho stavby, tak bych te od toho chtel 
odradit :) Jednak proto, ze budes mit obrovsky problem sehnat origo WD 
chip a jednak proto, ze uz tu mam na stole skoro kompletni emulaci FDC 
pro Sharpa z SD karty.
Prozatim mam hotove jen operace cteni. Z DSK souboru mi uz bootuje a bez 
problemu cte a spousti programy cp/m 1.4, cp/m 4/1 z HD, BASIc, MRS i 
Lemmings. Chtel jsem o tom do konfery napsat az to bude kompletni....

Michal

Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Ahoj,
>
> sháním nějaké referenční schéma floppy řadiče pro Sharpa MZ800. Tím myslím to, 
> které používá "správný" WD brouk a nejsou tam tudíž žádné zbytečnosti navíc. 
> Na bytefestu mi ukazoval Petr Zydek něco, co k tomu mělo hodně blízko (pouze 
> invertovaná data) a krásně z toho byl vidět princip fungování. Nedaří se mi to 
> ale nikde dohledat. 
>
> Ctirad 
>
> ---
>   

---
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: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 21. října 2009 9:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Schema referencniho FD radice pro MZ800

Ahoj,

sháním nějaké referenční schéma floppy řadiče pro Sharpa MZ800. Tím myslím to, 
které používá "správný" WD brouk a nejsou tam tudíž žádné zbytečnosti navíc. 
Na bytefestu mi ukazoval Petr Zydek něco, co k tomu mělo hodně blízko (pouze 
invertovaná data) a krásně z toho byl vidět princip fungování. Nedaří se mi to 
ale nikde dohledat. 

Ctirad 

---
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: 21. října 2009 7:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: IFF2?

> 
> > Tento podprogram je soucasti CP/M Biosu 4.1 a take Niposu. U obou  
> > se vyskytuje pred praci s VRAM respektive pred instrukci DI. To ze  
> > se testuje IFF2 na stabilni stav jsem pochopil, ale nepochopil jsem  
> > proc se testuje.
> 
> Prohledal jsem komentovaný výpis BIOSu pro MZ-800 s řadičem I8272,  
> ale tam se podobný podprogram vůbec nevyskytuje...

To s ROMkou Sharpa podle mne nema nic spolecneho... Je to napr.  tady: 
http://www.scav.ic.cz/download/MZ-800/MZ-800_Navody/System/Cpm_v14_BIOS_n.mac na 
adrese 0xFBB1.

Call 0xFBB0 se tam parkrat vyskytuje, na adresach 0xF8E5, 0xF97C, 0xFA8F a 0xFB0B (od 
oka). Otazkou je, jestli tahle cast kodu je zavisla na Z80, nebo primo na Sharpu. 
Marek Smihla zrejme vychazel z CP/M 1.4, takze tu cast jen prevzal. Ale nekdo z LECu 
by mohl vedet. Pod tim kodem je podepsany Ludek Jirousek.

Na spectru taky urcite existuje nejaky klon CP/M, nenajde se tam neco podobneho v 
BIOSu ?

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: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 20. října 2009 19:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: IFF2?

Posilam jeste casti programu kde je odkaz na uvedeny podprogram (pnF9EC), u dalsich 
vyskytu jeste nemam potuchy co se okolo deje, ale asi je to prece s FD.

;¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
; vypis chyboveho hlaseni a cekani na klavesu
;  Vstup:  DE=retezec chyby
; Vystup:  CY=stav stisknute klavesy
;   Nici:  co se da
;¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
pnF06F: LD A, (pnEA46) ; povoleni vypisu chyboveho hlaseni

OR A ; je vypis zakazan?
RET Z ;   pokud ano CY=0 a konec
CALL pnF9EC ; ceka na stabilni stav iff2, ulozi stav iff2, 

zakaze preruseni
CALL pnEE06 ; vymaze kurzor, pokud je zobrazen
LD HL, (pnEA38) ; udaj o rovinach popredi a pozadi a udaj o 

inverzi znaku
PUSH HL
LD HL, (pnEA3A) ; L=sloupec pozice kurzoru, H=radek pozice kurzoru
PUSH HL
LD A, (pnF18B) ; udaj o moznosti vypsat radek s Fx prikazy
PUSH AF
XOR A ; zakaz
LD (pnF18B), A ;   vypsat radek s Fx prikazy
LD HL, $8C
LD (pnEA38), HL ; udaj o rovinach popredi a pozadi a udaj o 

inverzi znaku
LD HL, $1800 ; L=0, H=$18
LD (pnEA3A), HL ; L=sloupec pozice kurzoru, H=radek pozice kurzoru
LD B, 69 ; pocet znaku 

...
;¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
; priprav registry pro HDD operaci read nebo write
;  Vstup:   B=pocet sektoru k operaci
;    HL'=vyssich 16bitu adresy na disku
;    HL=nizsich 16bitu adresy na disku 
; Vystup:  CY=stav ready
;             1=neni ready 0=je ready
;   Nici:  co se da
;¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
pnF6E7: CALL pnF9EC ; ceka na stabilni stav iff2, ulozi stav 
iff2, zakaze preruseni

PUSH DE ; uloz adresu pameti datove operace
LD C, 10 ; pocitadlo cekani na ready smycky 2
LD DE, 0 ; pocitadlo cekani na ready smycky 1

pnF6F0: IN A, (HDDcmd) ; HDD Status register
BIT 7, A ; je HDD ready ?
JR Z, pnF701 ;   pokud ano skoc
DEC DE ; cekaci
LD A, D ;   smycka
OR E
JR NZ, pnF6F0

...

A v nasledujicim se v jako jedinem pouzije prectena hodnota IFF2 (az na konci)
;¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
; cti z HDD
;  Vstup:  HL'=vyssich 16bitu adresy na disku
;    HL=nizsich 16bitu adresy na disku
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;    DE=adresa pameti kam se cte
;     B=pocet sektoru k operaci (8bit IDE - 1sektor=256bajtu, ale B nasobi takze 
B=1=dva sektory=512bajtu
; Vystup:  CY=stav ready
;             1=chyba 0=ok
;   Nici:  co se da
;¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
pnF740: CALL pnF6E7 ; priprav registry pro HDD operaci read nebo 
write

RET C ;   HDD neni ready
LD A, $20 ; prikaz ReadSector
OUT (HDDcmd), A ; HDD Command register

pnF748: CALL pnF71B ; cekej na signal od HDD ze jsou pripravena 
data

RET C
pnF74C: INI ; cti B*8 bajtu

INI
INI
INI
INI
INI
INI
INI
DJNZ pnF74C
IN A, (HDDcmd) ; HDD Status register
RRCA ; bylo to s chybou ?
JR C, pnF766 ;   pokud ano konec
DEC D ; mame cist dalsi sektor ?
JR NZ, pnF748 ;   ano skoc

pnF766: PUSH AF
LD A, (pnF52E) ; v bitu 2 je stav iff2 pro testovani
BIT 2, A
JR Z, pnF76F ; pokud je puvodni stav iff2 v jednicce
EI ;   povol preruseni

pnF76F: POP AF
RET

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

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 20. října 2009 18:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: IFF2?

> Tento podprogram je soucasti CP/M Biosu 4.1 a take Niposu. U obou  
> se vyskytuje pred praci s VRAM respektive pred instrukci DI. To ze  
> se testuje IFF2 na stabilni stav jsem pochopil, ale nepochopil jsem  
> proc se testuje.

Prohledal jsem komentovaný výpis BIOSu pro MZ-800 s řadičem I8272,  
ale tam se podobný podprogram vůbec nevyskytuje...
---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 20. října 2009 18:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: IFF2?

Tento podprogram je soucasti CP/M Biosu 4.1 a take Niposu. U obou se vyskytuje pred 
praci s VRAM respektive pred instrukci DI. To ze se testuje IFF2 na stabilni stav jsem 
pochopil, ale nepochopil jsem proc se testuje.
David

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.422 / Virus Database: 270.14.23/2448 - Release Date: 10/20/09 10:43:00
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 20. října 2009 13:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: IFF2?

PUSH AF                   ; nezájem, jen ukládá AF
loop: LD A, I          ; IFF2 do F (P/V) (nastaven při povoleném přerušení, shozen 
při zakázaném nebo pokud přijde přerušení během LD A,I)
PUSH AF                   ; A(=I) do H - nezájem, F (state 1) do L      - state 1 
here
POP HL
LD A, I                         ; IFF2 do F (P/V)
LD A, L                        ; přesune původní obsah F (state 1) do A
PUSH AF                  ; původní F (state 1) do H, F (state 2) do L    - state 2 
here
POP HL
CP L                    ; porovnání původního F (state 1) s nedávným F (state 2)
JR NZ, loop               ; dokud se navzájem nerovnají (i.e., IFF2 ení při obou 
čteních stejné)
LD (data), A               ; při nějaké smysluplné hodnotě
DI
POP AF                 ; nezájem, jen obnoví AF a vrátí se
RET

Že by testoval, zda je v mezeře mezi přerušeními?

---
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

171



172

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 20. října 2009 12:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: IFF2?

Presne jak pise Gama, LD A,I je asi jediným ze způsobů, jak zjistit stav 
IFF2 který je jinak nepřístupný - při této instrukci se totiž (krom jineho) 
P/V flag nastaví právě dle IFF2.
Jinak z jakého programu to pochází? Něco na Sharpovi?
Vím že na Sharpovi se akorát hojně využívalo zakódování programu pomocí R 
registru, ale tohle jsem neviděl....

Z.

----- Original Message ----- 
From: "+GAMA (sharpemu@pandora.cz)" <computer.research@centrum.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, October 20, 2009 1:09 PM
Subject: Re: IFF2?

>
>
>>Co presne je IFF2 ? Neni "ld a,i" potreba kvuli tomu, aby se nejak 
>>spustilo zpracovani IFF2 ?
>
> Kopíruje IFF2 do P/V.
> Pravda, IFF2 není v rámci F běžně dostupný, pomocí LD A,I se zkopíruje do 
> P/V a stane se detekovatelným.
>
> --- 

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

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 20. října 2009 12:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: IFF2?

>Co presne je IFF2 ? Neni "ld a,i" potreba kvuli tomu, aby se nejak spustilo 
zpracovani IFF2 ?

Kopíruje IFF2 do P/V.
Pravda, IFF2 není v rámci F běžně dostupný, pomocí LD A,I se zkopíruje do P/V a stane 
se detekovatelným.

---
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: 20. října 2009 11:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: IFF2?

> ----------------------------------------
> 
> 
> >PUSH AF                   ; nezájem, jen ukládá AF
> >loop: LD A, I          ; I do A (nezpracuje se, jen se později přepíše)
> >PUSH AF                   ; A(=I) do H, F (state 1) do L      - state 1 here
> >POP HL
> >LD A, I                         ; I do A (nezpracuje se, jen se později
> přepíše)
>                                       ; není mi jasné, není tam překlep? Jinak
> by tato instrukce neměla význam.

Co presne je IFF2 ? Neni "ld a,i" potreba kvuli tomu, aby se nejak spustilo zpracovani 
IFF2 ?

> >LD A, L                        ; přesune původní obsah F (state 1) do A
> >PUSH AF                  ; původní F (state 1) do H, F (state 2) do L    -
> state 2 here
> >POP HL
> >CP L                    ; porovnání původního F (state 1) s nedávným F (state
> 2)
> >JR NZ, loop               ; dokud se navzájem nerovnají
> >LD (data), A               ; při nějaké smysluplné hodnotě
> >DI
> >POP AF                 ; nezájem, jen obnoví AF a vrátí se
> >RET
> 
> Fakt záhada.
> 
> ---
> 
> 
> 

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

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 20. října 2009 10:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: IFF2?

>PUSH AF                   ; nezájem, jen ukládá AF
>loop: LD A, I          ; I do A (nezpracuje se, jen se později přepíše)
>PUSH AF                   ; A(=I) do H, F (state 1) do L      - state 1 here
>POP HL
>LD A, I                         ; I do A (nezpracuje se, jen se později přepíše)
                                      ; není mi jasné, není tam překlep? Jinak by tato 
instrukce neměla význam.
>LD A, L                        ; přesune původní obsah F (state 1) do A
>PUSH AF                  ; původní F (state 1) do H, F (state 2) do L    - state 2 
here
>POP HL
>CP L                    ; porovnání původního F (state 1) s nedávným F (state 2)
>JR NZ, loop               ; dokud se navzájem nerovnají
>LD (data), A               ; při nějaké smysluplné hodnotě
>DI
>POP AF                 ; nezájem, jen obnoví AF a vrátí se
>RET

Fakt záhada.

---
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) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 20. října 2009 9:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: IFF2?

ech .. to je zajímavá pastička na disassemblery :)) Z ceho to je? To by 
asi chtelo videt na zivo v debuggeru ...

David Luftner (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Zdravim, muzete mi nekdo osvetlit co dela nasledujici podprogram?
>
> PUSH AF
> loop: LD A, I
> PUSH AF
> POP HL
> LD A, I
> LD A, L
> PUSH AF
> POP HL
> CP L
> JR NZ, loop
> LD (data), A
> DI
> POP AF
> RET
> nasleduje prace s VRAM
>
> Diky David
> ---
>   

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

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 20. října 2009 8:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: IFF2?

Zdravim, muzete mi nekdo osvetlit co dela nasledujici podprogram?

PUSH AF
loop: LD A, I
PUSH AF
POP HL
LD A, I
LD A, L
PUSH AF
POP HL
CP L
JR NZ, loop
LD (data), A
DI
POP AF
RET
nasleduje prace s VRAM

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

Od: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [martin.frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 1. října 2009 19:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: ROMdisk

Jo tiskárnička s tiskem přes kopírák, to býval můj sen. Jedna jehlička a
ta úžasná rychlost tisku. A4 za 30 minut.. Jmenovala se BT-100 a my
znalci pro ni máme přezdívku "splašený hřebík". ;-)

-----Original Message-----
From: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [mailto:jarspa@atlas.cz] 
Sent: Thursday, October 01, 2009 3:52 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re: ROMdisk

Zdeněk má pravdu, není to jeden autor, ale tři: Mynář-Srnský-Psota, to E
na 
konci MSPE značí deska "EPROM". Byl to přístavek pro ty, kteří neměli v 
Sharpu RAMdisk, aby nemuseli zdlouhavě natahovat Basic nebo kopírku. 
Zpravidla do Epromky byly nataženy programy Basic B8 (1Z016) + textový 
editor FET 3.2 + TurboCopy 21, jiné obsazení bylo S.Calgo + Fet  3.2
apod. 
nebo jiné libovolné strojové programy až do naplnění kapacity. Vlkádá se
do 
horního nebo dolního slotu, použití bylo velmi jednoduché - po zapnutí
nebo 
resetu počítače se na obrazovce objevila rozšířená nabídka, ze které
bylo 
možné zvolit a okamžitě spustit program nebo přejít do zaváděče podle 
klasické nabídky (C:, M:). Je kompatibilním se Zemčíkovým
(nezálohovaným) 
Ram-diskem, tzn., že je možná jejich současná instalace, aniž by se obě 
karty "hádaly". A ještě jedna (dnes ale už nepodstatná) zajímavost, že v

době své slávy, tj. zhruba před 20 roky byl nabízen za 1000 Kč. Mladším 
nutno připomenout, že v té době stála 1000 Kč také malá tiskárnička (už
jsem 
zapomněl její označení), která tiskla děsně pomalu a místo pásky se
používal 
kopírák.
Blíže - Zpravodaj Sharp MZ Clubu Brno číslo 1 - říjen 1990.

Jára Špaček

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory""
<sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, October 01, 2009 1:18 PM
Subject: ROMdisk

>
> Delal jsem dnes poradky ve sklepe a nasel jsem tam jeden home made ROM
> disk, ktery jsem zrejme ziskal s nejakym Sharpem z Aukra.
> Vypada to na poctivou oboustranne rucne malovanou praci.
> Deska je i podepsana:
>
> MSPE '90
> S - 390/1
>
> Tak mne jen tak ze srandy napadlo jestli treba nekdo neznate autora :)



179

> Tady jsou fotecky:
>
> http://ordoz.com/sharp/old_romdisk/romdisk1.JPG
> http://ordoz.com/sharp/old_romdisk/romdisk2.JPG
>
> ---
>
> 

---

---
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: 1. října 2009 15:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: ROMdisk

Ahoj Zdeňku,

už si vůbec nevzpomenu, jak jsem k tomuhle ROM disku vlastně přišel.
Snad byl také v nějakém ze Sharpů, který jsem kdysi koupil.
Co se týče obsahu, momentálně je tam Epromka, jejíž obsah popisuje pan Špaček:
BASIC, FET, TurboCopy a zavaděč CP/M (pásková verze).
menu je od adresy CAF0h, pamatuji si to z hlavy, protože jsem se před časem bavil 
překladem.
Takže jsem snad pochopil funkci a podařilo se mi nahrát do Epromky i jiné kombinace 
prgů.
Bohužel, spadl mi disk a většina zkonvertovaných her pro ROM disk je v tahu.
Mám ale celkem dobrou dokumentaci včetně modifikovaných hlaviček těch programů, 
tak by neměl být problém to opět zrekonstruovat (pokud bude mít někdo zájem).

BTW, nemáš, ( nemáte ) někdo vícedílnou hru (uživatelský prg), upravený tak, že by se 
natahoval z EPROM ?

Přeji pěkný den
Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Ahoj Pavle,
> 
> je to velmi podobné, ale ONO to není - to co se mi dostalo do rukou (aspoň 
> jestli dobře vzpomínám) mělo na desce EPROMky otočené o 90 stupňů. Když už 
> jsi se ale prozradil že něco takového máš, co prozradit i obsah ROMek a 
> obslužný SW? :)))
> 
> Zdenek
> 
> 

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 1. října 2009 14:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: ROMdisk

Ahoj Pavle,

je to velmi podobné, ale ONO to není - to co se mi dostalo do rukou (aspoň 
jestli dobře vzpomínám) mělo na desce EPROMky otočené o 90 stupňů. Když už 
jsi se ale prozradil že něco takového máš, co prozradit i obsah ROMek a 
obslužný SW? :)))

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, October 01, 2009 3:34 PM
Subject: Re: ROMdisk

>
> Ahoj,
>
> vír dějin ke mě přihrál tohle (viz. příloha)
> není  to náhodou ono?
>
> Pavel
>> ----------------------------------------
>> .... Kdysi mi Petr Mynář věnoval i podklady pro
>> poslední vývojový stupeň - 256KB ROM disk (osazený 4x 27C512 EPROM). 
>> Bohužel
>> se mi (snad krom schematu) nedochovaly a skončily někde ve víru dějin....
>>
>> Zdenek
>>
>
> ---
> 

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

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 1. října 2009 14:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: ROMdisk

Zdeněk má pravdu, není to jeden autor, ale tři: Mynář-Srnský-Psota, to E na 
konci MSPE značí deska "EPROM". Byl to přístavek pro ty, kteří neměli v 
Sharpu RAMdisk, aby nemuseli zdlouhavě natahovat Basic nebo kopírku. 
Zpravidla do Epromky byly nataženy programy Basic B8 (1Z016) + textový 
editor FET 3.2 + TurboCopy 21, jiné obsazení bylo S.Calgo + Fet  3.2 apod. 
nebo jiné libovolné strojové programy až do naplnění kapacity. Vlkádá se do 
horního nebo dolního slotu, použití bylo velmi jednoduché - po zapnutí nebo 
resetu počítače se na obrazovce objevila rozšířená nabídka, ze které bylo 
možné zvolit a okamžitě spustit program nebo přejít do zaváděče podle 
klasické nabídky (C:, M:). Je kompatibilním se Zemčíkovým (nezálohovaným) 
Ram-diskem, tzn., že je možná jejich současná instalace, aniž by se obě 
karty "hádaly". A ještě jedna (dnes ale už nepodstatná) zajímavost, že v 
době své slávy, tj. zhruba před 20 roky byl nabízen za 1000 Kč. Mladším 
nutno připomenout, že v té době stála 1000 Kč také malá tiskárnička (už jsem 
zapomněl její označení), která tiskla děsně pomalu a místo pásky se používal 
kopírák.
Blíže - Zpravodaj Sharp MZ Clubu Brno číslo 1 - říjen 1990.

Jára Špaček

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, October 01, 2009 1:18 PM
Subject: ROMdisk

>
> Delal jsem dnes poradky ve sklepe a nasel jsem tam jeden home made ROM 
> disk, ktery jsem zrejme ziskal s nejakym Sharpem z Aukra.
> Vypada to na poctivou oboustranne rucne malovanou praci.
> Deska je i podepsana:
>
> MSPE '90
> S - 390/1
>
> Tak mne jen tak ze srandy napadlo jestli treba nekdo neznate autora :)
> Tady jsou fotecky:
>
> http://ordoz.com/sharp/old_romdisk/romdisk1.JPG
> http://ordoz.com/sharp/old_romdisk/romdisk2.JPG
>
> ---
>
> 

---
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: 1. října 2009 14:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: ROMdisk

Přílohy: ROM.jpg

ROM.jpg (69 kB)

Ahoj,

vír dějin ke mě přihrál tohle (viz. příloha)
není  to náhodou ono?

Pavel
> ----------------------------------------
> .... Kdysi mi Petr Mynář věnoval i podklady pro 
> poslední vývojový stupeň - 256KB ROM disk (osazený 4x 27C512 EPROM). Bohužel 
> se mi (snad krom schematu) nedochovaly a skončily někde ve víru dějin....
> 
> Zdenek
> 

---
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

  

183



184

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 1. října 2009 12:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: ROMdisk

Není to jeden autor, ale tuším že hned autorské trio - MSPE = Mynář, Srnský, 
Psota. Čtvrté písmenko mi jaksi vypadlo.... Jistojistě to pochází z 
Brněnského klubu, po dobu působení této "firmy" tuším vyprodukovali přes 30 
karet a asi 4 verze firmwaru. Kdysi mi Petr Mynář věnoval i podklady pro 
poslední vývojový stupeň - 256KB ROM disk (osazený 4x 27C512 EPROM). Bohužel 
se mi (snad krom schematu) nedochovaly a skončily někde ve víru dějin....

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, October 01, 2009 1:18 PM
Subject: ROMdisk

>
> Delal jsem dnes poradky ve sklepe a nasel jsem tam jeden home made ROM 
> disk, ktery jsem zrejme ziskal s nejakym Sharpem z Aukra.
> Vypada to na poctivou oboustranne rucne malovanou praci.
> Deska je i podepsana:
>
> MSPE '90
> S - 390/1
>
> Tak mne jen tak ze srandy napadlo jestli treba nekdo neznate autora :)
> Tady jsou fotecky:
>
> http://ordoz.com/sharp/old_romdisk/romdisk1.JPG
> http://ordoz.com/sharp/old_romdisk/romdisk2.JPG
>
> --- 

---
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: 1. října 2009 12:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: ROMdisk

Delal jsem dnes poradky ve sklepe a nasel jsem tam jeden home made ROM disk, ktery 
jsem zrejme ziskal s nejakym Sharpem z Aukra.
Vypada to na poctivou oboustranne rucne malovanou praci.
Deska je i podepsana:

MSPE '90
S - 390/1

Tak mne jen tak ze srandy napadlo jestli treba nekdo neznate autora :)
Tady jsou fotecky:

http://ordoz.com/sharp/old_romdisk/romdisk1.JPG
http://ordoz.com/sharp/old_romdisk/romdisk2.JPG

---
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) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 17. září 2009 11:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Bytefest

+GAMA (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>   
>> Pokud se mi podari k tomu dostat, tak chci s sebou na ByteFest privezt i funkcni 
Sharp MZ-80B http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?c=173&st=1
>>     
>
> To jest ten z Aukra?
> Pokud ano, tak ten kousek vypadal moc moc nádherně... jen mi ho "někdo" vyfouknul 
:o)
>                                                                                      
J.D.
jj, to bude on ... cca v lednu 2008 :) Tak si jej alespon muzes 
prohlednout ... je moc pekny i zevnitr :)

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.115/2405 - Release Date: 09/30/09 10:35:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 17. září 2009 11:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: ROM disk

Dovolím si Zdeňka poopravit ;)

Jedná se o desku Y511 
(původní verze v Amaterském rádiu A 11/90 str.418 měla chybu , naštěstí prodávají už 
opravenou verzi)
Oprava vyšla v  AR 5/91, strana 182.

Y511  - ROM CARD 
cena bude 128,00  (správná 8bitová cena :)
(při větším množství vám dají slevu)

Pavel

> ----------------------------------------
> 
> Zkuste www.bucek.name - prodávají hotové desky z Amatérského radia (ikonka 
> DPS) - měl by to být ročník 90, č. 11, deska Y512 za 98 Kč.
> 
> Zdenek
> 

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

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 17. září 2009 11:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Bytefest

>Pokud se mi podari k tomu dostat, tak chci s sebou na ByteFest privezt i funkcni 
Sharp MZ-80B http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?c=173&st=1

To jest ten z Aukra?
Pokud ano, tak ten kousek vypadal moc moc nádherně... jen mi ho "někdo" vyfouknul :o)
                                                                                       
J.D.

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 17. září 2009 10:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: ROM disk

Zkuste www.bucek.name - prodávají hotové desky z Amatérského radia (ikonka 
DPS) - měl by to být ročník 90, č. 11, deska Y512 za 98 Kč.

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, September 17, 2009 11:49 AM
Subject: Re: ROM disk

>
> Ahoj Petre,
>
> ROMdisk vysel v 90. letech v Amaterskem radiu, vcetne plosneho spoje. Tak 
> zkus pohledat.
>
> Vasek
>
>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: pokluda@silesia.cz (sharpemu@pandora.cz) <pokluda@silesia.cz>
>> Předmět: ROM disk
>> Datum: 17.9.2009 10:51:57
>> ----------------------------------------
>>
>>   Vazeni kolegove osmibitaci,
>>
>>   nemate nekdo doma neosazeny plosnak na ROM disk pro SHARPa, popripade
>> nejake rozumne podklady pro vyrobu? Nenasel jsem ve svem archivu,
>> prestoze tam kdysi byly... Asi jsem je nekomu pujcil a nechce se mi to
>> znovu vymyslet...
>> --
>>
>>   PetrP
>>
>>
>> ---
>>
>>
>>
>
> --- 

---
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: 17. září 2009 10:49
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: ROM disk

Ahoj Petre,

ROMdisk vysel v 90. letech v Amaterskem radiu, vcetne plosneho spoje. Tak zkus 
pohledat.

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: pokluda@silesia.cz (sharpemu@pandora.cz) <pokluda@silesia.cz>
> Předmět: ROM disk
> Datum: 17.9.2009 10:51:57
> ----------------------------------------
> 
>   Vazeni kolegove osmibitaci,
> 
>   nemate nekdo doma neosazeny plosnak na ROM disk pro SHARPa, popripade
> nejake rozumne podklady pro vyrobu? Nenasel jsem ve svem archivu,
> prestoze tam kdysi byly... Asi jsem je nekomu pujcil a nechce se mi to
> znovu vymyslet...
> --
>   
>   PetrP
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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. září 2009 9:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: ROM disk

Dobrý den,

jeden plošňák by tu ještě byl, pošlete mi adresu na email:
zelezo@seznam.cz

P. Železo
> ----------------------------------------
> 
>   Vazeni kolegove osmibitaci,
> 
>   nemate nekdo doma neosazeny plosnak na ROM disk pro SHARPa, popripade
> nejake rozumne podklady pro vyrobu? Nenasel jsem ve svem archivu,
> prestoze tam kdysi byly... Asi jsem je nekomu pujcil a nechce se mi to
> znovu vymyslet...
> --
>   
>   PetrP
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

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

Od: pokluda@silesia.cz (sharpemu@pandora.cz) [pokluda@silesia.cz]
Odesláno: 17. září 2009 9:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: ROM disk

  Vazeni kolegove osmibitaci,

  nemate nekdo doma neosazeny plosnak na ROM disk pro SHARPa, popripade
nejake rozumne podklady pro vyrobu? Nenasel jsem ve svem archivu,
prestoze tam kdysi byly... Asi jsem je nekomu pujcil a nechce se mi to
znovu vymyslet...
--
  
  PetrP

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

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec.j@zoznam.sk]
Odesláno: 17. září 2009 8:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Fungl nový Sharp

ano, mame....

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) wrote:
>
> Nemáte někdo zájem? Vypadá to na ještě nerozbaleného Sharpa, zřejmně 
> nějaký skladový kousek :)
>
> http://cgi.ebay.de/SHARP-PERSONAL-COMPUTER-800-MZ-811-F-A-B-R-R-I-K-N-E-
U_W0QQitemZ280396837401QQcmdZViewItemQQptZKlassische_Computer?hash=item4148f43219
&_trksid=p3286.c0.m14#ht_7913wt_1165 
>
>
> Z.
>
>
> ---
>

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 17. září 2009 8:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Fungl nový Sharp

Nemáte někdo zájem? Vypadá to na ještě nerozbaleného Sharpa, zřejmně nějaký 
skladový kousek :)

http://cgi.ebay.de/SHARP-PERSONAL-COMPUTER-800-MZ-811-F-A-B-R-R-I-K-N-E-
U_W0QQitemZ280396837401QQcmdZViewItemQQptZKlassische_Computer?hash=item4148f43219
&_trksid=p3286.c0.m14#ht_7913wt_1165

Z.

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 17. září 2009 7:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Bytefest

Ahoj,

mam taky v planu prijet v sobotu 3.10. ... S nejvetsi pravdepodobnosti 
vyjedu z Klatov, nebo z Plzne a vracet se pak budu pres Brno do Vsetina. 
Pokud by mel nekdo zajem, tak ho muzu na kterekoliv ceste pribrat :)
Pokud se mi podari k tomu dostat, tak chci s sebou na ByteFest privezt i 
funkcni Sharp MZ-80B 
http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?c=173&st=1

Ahoj -
    Michal

Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Ahoj,
>
> Nejak to tu odumrelo, krome rozprodeje nasich pokladu.
>
> Chci se zeptat, pujdete nekdo na Bytefest ? V sobotu 3.10. odpoledne - ja bych se 
osobne sel podivat. Potkam se tam s nekym se Sharpem ?
>
> 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: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 15. září 2009 12:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nezname hry - kdo je zna ?

> Ale nevim jak jinak si vysvetlit kolonku "International Shipping: Not correspond", 
nez tak, ze zrejme nemaji zajem o prodej do zahranici :(

Japonci vůbec velmi, velmi neradi prodávají do zahraničí - pro ně vlastně "zahraničí" 
znamená "zámoří". Žijí si tak jako patriotsky pro sebe...

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.100/2373 - Release Date: 09/15/09 13:37:00
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec.j@zoznam.sk]
Odesláno: 15. září 2009 12:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MZ-1500 (Re: Nezname hry - kdo je zna ?)

Ked sme uz pri tom MZ-1500... Existuje k tomu nejaku servisny manual? 
Alebo v tom uplne idealnom pripade - nema ho nahodou niekto?

Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) wrote:
>
> Ty ceny by byly celkem v pohode... Predpokladal bych, ze je postovne 
> snadno prevysi :) Ale nevim jak jinak si vysvetlit kolonku 
> "International Shipping: Not correspond", nez tak, ze zrejme nemaji 
> zajem o prodej do zahranici :(
>
> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>>
>> Koukněte třeba tu.... Kdo ho koupí? :-)
>>
>> MZ-1500 
>> http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h131112679#enlargeimg
>> MZ-1M08 (voice board) 
>> http://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w27197342
>> ROM board http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h126863078
>>
>>
>> Z.
>>
>>
>> ----- Original Message ----- From: "Vaclav Peroutka 
>> (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
>> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
>> <sharpemu@pandora.cz>
>> Sent: Monday, September 14, 2009 8:45 PM
>> Subject: Nezname hry - kdo je zna ?
>>
>>
>>>
>>> Ahoj,
>>>
>>> toulal jsem se po ruznych mistech a narazil na tyhle dve nezname 
>>> (pro mne) hry:
>>> Feizer II - 
>>> http://www.old-computers.com/MUSEUM/software/sharp_mz800_feizerII.jpg
>>> Thunder Force - 
>>> http://www.old-computers.com/MUSEUM/software/sharp_mz800_thunder_force2.jpg 
>>>
>>>
>>> Feizer neni k nalezeni vubec. A Thunder Force by mohl byt pro 
>>> MZ-1500. Znate je nekdo nebo dokonce mate - Zdenku, Pavle ?
>>>
>>> Vasek
>>>
>>> --- 
>>
>>
>> ---
>
>
> ---
>

---
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No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.98/2371 - Release Date: 09/14/09 17:52:00
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 15. září 2009 7:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nezname hry - kdo je zna ?

Ty ceny by byly celkem v pohode... Predpokladal bych, ze je postovne 
snadno prevysi :) Ale nevim jak jinak si vysvetlit kolonku 
"International Shipping: Not correspond", nez tak, ze zrejme nemaji 
zajem o prodej do zahranici :(

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Koukněte třeba tu.... Kdo ho koupí? :-)
>
> MZ-1500 
> http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h131112679#enlargeimg
> MZ-1M08 (voice board) 
> http://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w27197342
> ROM board http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h126863078
>
>
> Z.
>
>
> ----- Original Message ----- From: "Vaclav Peroutka 
> (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Monday, September 14, 2009 8:45 PM
> Subject: Nezname hry - kdo je zna ?
>
>
>>
>> Ahoj,
>>
>> toulal jsem se po ruznych mistech a narazil na tyhle dve nezname (pro 
>> mne) hry:
>> Feizer II - 
>> http://www.old-computers.com/MUSEUM/software/sharp_mz800_feizerII.jpg
>> Thunder Force - 
>> http://www.old-computers.com/MUSEUM/software/sharp_mz800_thunder_force2.jpg 
>>
>>
>> Feizer neni k nalezeni vubec. A Thunder Force by mohl byt pro 
>> MZ-1500. Znate je nekdo nebo dokonce mate - Zdenku, Pavle ?
>>
>> Vasek
>>
>> --- 
>
>
> ---

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.98/2371 - Release Date: 09/14/09 17:52:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 15. září 2009 7:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nezname hry - kdo je zna ?

Koukněte třeba tu.... Kdo ho koupí? :-)

MZ-1500 http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h131112679#enlargeimg
MZ-1M08 (voice board) 
http://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w27197342
ROM board http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h126863078

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, September 14, 2009 8:45 PM
Subject: Nezname hry - kdo je zna ?

>
> Ahoj,
>
> toulal jsem se po ruznych mistech a narazil na tyhle dve nezname (pro mne) 
> hry:
> Feizer II - 
> http://www.old-computers.com/MUSEUM/software/sharp_mz800_feizerII.jpg
> Thunder Force - 
> http://www.old-computers.com/MUSEUM/software/sharp_mz800_thunder_force2.jpg
>
> Feizer neni k nalezeni vubec. A Thunder Force by mohl byt pro MZ-1500. 
> Znate je nekdo nebo dokonce mate - Zdenku, Pavle ?
>
> Vasek
>
> --- 

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.98/2371 - Release Date: 09/14/09 17:52:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 15. září 2009 6:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nezname hry - kdo je zna ?

Ahoj Vašku,

obávám se že obě hry jsou pro MZ-1500. Krom toho, co už je pro tento počítač 
profláknuté na japonských webech ale považuji software pro tento počítač 
jako nesehnatelný. Japonci velice striktně dodržují to, co jím říká takové 
to C v kolečku, nepodařilo se mi přesvědčit nikoho. A minimálně BASIC bych 
tak ocenil....
Jako jedinou šanci vidím MZ-1500 vydražit - občas se na Japonském ebayi 
objeví i včetně několika nahraných QD medií. Občas mi nad tím ukápne slza, 
že ho nemám ve sbírce .....

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, September 14, 2009 8:45 PM
Subject: Nezname hry - kdo je zna ?

>
> Ahoj,
>
> toulal jsem se po ruznych mistech a narazil na tyhle dve nezname (pro mne) 
> hry:
> Feizer II - 
> http://www.old-computers.com/MUSEUM/software/sharp_mz800_feizerII.jpg
> Thunder Force - 
> http://www.old-computers.com/MUSEUM/software/sharp_mz800_thunder_force2.jpg
>
> Feizer neni k nalezeni vubec. A Thunder Force by mohl byt pro MZ-1500. 
> Znate je nekdo nebo dokonce mate - Zdenku, Pavle ?
>
> Vasek
>
> --- 

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.98/2371 - Release Date: 09/14/09 17:52:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 14. září 2009 19:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Nezname hry - kdo je zna ?

Ahoj,

toulal jsem se po ruznych mistech a narazil na tyhle dve nezname (pro mne) hry:
Feizer II - http://www.old-computers.com/MUSEUM/software/sharp_mz800_feizerII.jpg
Thunder Force - http://www.old-computers.com/MUSEUM/software/sharp_mz800
_thunder_force2.jpg

Feizer neni k nalezeni vubec. A Thunder Force by mohl byt pro MZ-1500. Znate je nekdo 
nebo dokonce mate - Zdenku, Pavle ?

Vasek

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.97/2370 - Release Date: 09/14/09 11:36:00
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 14. září 2009 7:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Podzimni scandoubler :)

Cau, Vaskovy fotky jsou zde www.ordoz.com/sharp/vasek_Grandtec/

Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Ahoj Zdenku,
>
> ano, je to deska od Avnetu, stala nejakych 49USD, prima hracka s XC3S400A. Tady to 
onehda prodavali na www.mcu.cz. Pro "normalniho bastlire" by se dalo, FKT prodava 
XC3S50-4VQG100 za cenu neprevysujici slusnou veceri se slecnou (ci manzelkou) ve 
slusnem podniku. Vyhoda XC3S tkvi v tom, ze maji RAM primo na cipu a digitalni 
nasobicku kmitoctu. To zadna verze pred tim nemela. Nevyhoda - napajeni jadra je 1,2V, 
I/O je 3,3V a obvod NENI tolerantni k 5V co lezou ze Sharpa. Tedy z toho plyne nutnost 
prevodniku napetovych urovni.
>
> Kdysi mi dal Pepa Augustin krabicku TV->VGA ktera vypada, jakoby z oka vypadla 
Grandtecu GVC-1000. Kdysi jsem s ni delal pokusy na CRT, ale spokojenost nulova. Nyni 
jsem ji zapojil na LCD, co mam doma, krabicka samozrejme nepotrebuje vyvedeny 
pixelclock, pouzil jsem video vstup (cinch), obraz byl, no, uchazejici. Ze by byl 
"SHARP", o tom nemuze jit rec. Byl velmi unsharp. Ale koukateny. A obavam se, ze 
rozliseni 640x200 na tom nepojede, vyrobce se chlubi rozlisenim 1024x768. Pokud se 
clovek podiva zblizka, vidi moare.
>
> Michalovi jsem poslal fotky, takze treba je hodi nekam na server a pak posle link.
>
> Vasek
>
> PS. jak s tim Bytefestem ? Uvidim se tam s nekym ? Konecne jsem se dostal k 
dratovani te testovaci desky s XC9572, mozna, ze do te doby budu mit prvni verzi 
spoluprace Sharpa s SD kartou. Neco uz mi chodi, ale zatim to je "pod poklickou".
>
>   
>> ----------------------------------------
>>
>> Umí !!!!! :) 
>>
>> Ahoj,
>>
>> vypadá to velice hezky, gratuluju! S tou synchronizaci na pixel clock Sharpa
>> jsem se už také zabýval (kdysi při zprovozňování Scandoubleru s AL 250 - viz.
>> http://mz-800.xf.cz/mz2vga.htm ) a s externími hodinami jsem také dospěl jen k
>> lehce roztřesenému obrazu.
>> Z obrázků usuzuji že to máš postavené na nějaké vývojové desce přímo od XILINXu
>> - plánuje se i provedení pro normálního bastlíře, se sehnatelnými součástkami?
>> Držím palce!
>>
>> Zdenek
>>   ----- Original Message ----- 
>>   From: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) 
>>   To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
>>   Sent: Friday, September 11, 2009 4:32 PM
>>   Subject: Podzimni scandoubler :)
>>
>>
>>   Zdravim vsechny,
>>
>>   s Vaskem Peroutkou jsme tento tyden pokouseli FPGA Spartan3A a snazili jsme se
>> o zprovozneni scandoubleru pro Sharpa - tedy snazili jsme se pripojit MZ-800
>> pres VGA k LCD panelu. 
>>
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>>   S pouzitim externiho oscilatoru jako zdroje kmitoctu pro scan obrazu jsme
>> bohuzel naprosto pohoreli v pokusech o synchronizaci s Sharpovym pixelclockem.
>> Vysledny obraz byl vzdy roztrepany jako drahy pes s Parkinsonem.
>>   Nakonec jsme v podstate opsali reseni Hynka Slabeho (
>> http://mujweb.cz/Pocitace/sladky/MZ800_memcard.htm ) s konstatovanim, ze lepe a
>> predevsim bez zavislosti na zdroji kmitoctu ze Sharpa to proste udelat neumime,
>> a to ani kdyz s scanujeme s mnohonasobne vetsi frequenci :(
>>   Pro inspiraci, tady je par fotek
>> http://ordoz.com/sharp/FPGA_Scandoubler/sharp.jpg 
>>
>>   S pozdravem - Michal Hucik
>>
>>
>>   --- 
>>
>>
>> ---
>>
>>
>>
>>     
>
> ---
>   

---
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: 14. září 2009 7:30
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Podzimni scandoubler :)

Ahoj Zdenku,

ano, je to deska od Avnetu, stala nejakych 49USD, prima hracka s XC3S400A. Tady to 
onehda prodavali na www.mcu.cz. Pro "normalniho bastlire" by se dalo, FKT prodava 
XC3S50-4VQG100 za cenu neprevysujici slusnou veceri se slecnou (ci manzelkou) ve 
slusnem podniku. Vyhoda XC3S tkvi v tom, ze maji RAM primo na cipu a digitalni 
nasobicku kmitoctu. To zadna verze pred tim nemela. Nevyhoda - napajeni jadra je 1,2V, 
I/O je 3,3V a obvod NENI tolerantni k 5V co lezou ze Sharpa. Tedy z toho plyne nutnost 
prevodniku napetovych urovni.

Kdysi mi dal Pepa Augustin krabicku TV->VGA ktera vypada, jakoby z oka vypadla 
Grandtecu GVC-1000. Kdysi jsem s ni delal pokusy na CRT, ale spokojenost nulova. Nyni 
jsem ji zapojil na LCD, co mam doma, krabicka samozrejme nepotrebuje vyvedeny 
pixelclock, pouzil jsem video vstup (cinch), obraz byl, no, uchazejici. Ze by byl 
"SHARP", o tom nemuze jit rec. Byl velmi unsharp. Ale koukateny. A obavam se, ze 
rozliseni 640x200 na tom nepojede, vyrobce se chlubi rozlisenim 1024x768. Pokud se 
clovek podiva zblizka, vidi moare.

Michalovi jsem poslal fotky, takze treba je hodi nekam na server a pak posle link.

Vasek

PS. jak s tim Bytefestem ? Uvidim se tam s nekym ? Konecne jsem se dostal k dratovani 
te testovaci desky s XC9572, mozna, ze do te doby budu mit prvni verzi spoluprace 
Sharpa s SD kartou. Neco uz mi chodi, ale zatim to je "pod poklickou".

> ----------------------------------------
> 
> Umí !!!!! :) 
> 
> Ahoj,
> 
> vypadá to velice hezky, gratuluju! S tou synchronizaci na pixel clock Sharpa
> jsem se už také zabýval (kdysi při zprovozňování Scandoubleru s AL 250 - viz.
> http://mz-800.xf.cz/mz2vga.htm ) a s externími hodinami jsem také dospěl jen k
> lehce roztřesenému obrazu.
> Z obrázků usuzuji že to máš postavené na nějaké vývojové desce přímo od XILINXu
> - plánuje se i provedení pro normálního bastlíře, se sehnatelnými součástkami?
> Držím palce!
> 
> Zdenek
>   ----- Original Message ----- 
>   From: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) 
>   To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
>   Sent: Friday, September 11, 2009 4:32 PM
>   Subject: Podzimni scandoubler :)
> 
> 
>   Zdravim vsechny,
> 
>   s Vaskem Peroutkou jsme tento tyden pokouseli FPGA Spartan3A a snazili jsme se
> o zprovozneni scandoubleru pro Sharpa - tedy snazili jsme se pripojit MZ-800
> pres VGA k LCD panelu. 
> 
>   S pouzitim externiho oscilatoru jako zdroje kmitoctu pro scan obrazu jsme
> bohuzel naprosto pohoreli v pokusech o synchronizaci s Sharpovym pixelclockem.
> Vysledny obraz byl vzdy roztrepany jako drahy pes s Parkinsonem.
>   Nakonec jsme v podstate opsali reseni Hynka Slabeho (
> http://mujweb.cz/Pocitace/sladky/MZ800_memcard.htm ) s konstatovanim, ze lepe a
> predevsim bez zavislosti na zdroji kmitoctu ze Sharpa to proste udelat neumime,
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> a to ani kdyz s scanujeme s mnohonasobne vetsi frequenci :(
>   Pro inspiraci, tady je par fotek
> http://ordoz.com/sharp/FPGA_Scandoubler/sharp.jpg 
> 
>   S pozdravem - Michal Hucik
> 
> 
>   --- 
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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: 9. září 2009 7:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Bytefest

> > Chci se zeptat, pujdete nekdo na Bytefest ? V sobotu 3.10. odpoledne - ja bych
> se osobne sel podivat. Potkam se tam s nekym se Sharpem ?
>  Mam strucnou otazku: Kde?

Praha-Smichov na nadrazi, vse je na http://www.bytefest.org/

V.

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

Od: pokluda@silesia.cz (sharpemu@pandora.cz) [pokluda@silesia.cz]
Odesláno: 8. září 2009 20:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Bytefest

Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) píše v Út 08. 09. 2009 v 12:37
+0200:

> Chci se zeptat, pujdete nekdo na Bytefest ? V sobotu 3.10. odpoledne - ja bych se 
osobne sel podivat. Potkam se tam s nekym se Sharpem ?
 Mam strucnou otazku: Kde?
-- 

  S pozdravem

  Petr Pokluda
  pokluda@silesia.cz

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

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 8. září 2009 11:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Bytefest

Ahoj,

Nejak to tu odumrelo, krome rozprodeje nasich pokladu.

Chci se zeptat, pujdete nekdo na Bytefest ? V sobotu 3.10. odpoledne - ja bych se 
osobne sel podivat. Potkam se tam s nekym se Sharpem ?

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: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 27. srpna 2009 21:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: RE: RE:

Debata tim padem neni vubec podstatna a slava nazdar vyletu, opusteny 
Sharp nasel noveho majitele!!! :))

pokluda@silesia.cz (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>   Tak ted v tom mam zmatek,
>
>   neb s majitelem jsem se dnes, ve ctrvtek okolo 12:30 telefonicky
> domluvil, ze misto kontejneru skonci SHARPik + ostatni nabizene veci u
> me, ale ted si nejsem jist, vzhledem k probihajici debate...
>
>   :-)
>
>   PetrP
>
> Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) píše v Čt 27. 08. 2009 v 21:27 +0200:
>   
>> Tak rozhodne vsechno lepsi, nez jej vyhodit ;)
>>
>> Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>>     
>>> O obou variantach jsem take premyslel. Snad, kdyz se nikdo nenajde kdo by ho
>>> vzal.
>>>
>>> Pavel 
>>>
>>> -----Původní zpráva-----
>>> Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [mailto:ordoz@ordoz.com] 
>>> Odesláno: 27. srpna 2009 19:51
>>> Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
>>> Předmět: Re: RE: 
>>>
>>>
>>> Ahoj,
>>>
>>> ja bych ho taky s radosti vzal, ale Brno je momentalne problem, nemam 
>>> tam zadnou cestu :( Mozna by bylo lepsi prodat to pres aukro a nebo to 
>>> docasne uskladnit v Sharpklubu ...
>>>
>>> Michal
>>>
>>> Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>>>   
>>>       
>>>> Je to Brno - Ivanovice
>>>>
>>>> Pavel 
>>>>
>>>> -----Původní zpráva-----
>>>> Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [mailto:c.fertr@gmail.com] 
>>>> Odesláno: 27. srpna 2009 15:56
>>>> Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
>>>> Předmět: Re:
>>>>
>>>>
>>>> Dne čtvrtek 27 Srpen 2009 11:54:49 Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) 
>>>> napsal(a):
>>>>
>>>> Zdar,
>>>>
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>>>> pokud by to náhodou bylo někde v Praze nebo přilehlém okolí a nikdo o to 
>>>> neprojevil zájem, tak bych si to odvezl.
>>>>
>>>> Ctirad
>>>>
>>>>   
>>>>     
>>>>         
>>>>> Jestli máte zájem o sarpika ,barevný monitor,televizor Merkur, 2x
>>>>>       
>>>>>           
>>> tiskárnu
>>>   
>>>       
>>>>> a jiné, tak dejte vědět určitě se dohodnem.Jinak to skončí ve Sběrném
>>>>> dvoře. za Slavoje Stražovského Pavel Brázda
>>>>>
>>>>> kontakt: slavojstrazovsky@klikni.cz
>>>>>
>>>>>
>>>>> ---
>>>>>     
>>>>>       
>>>>>           
>>>> ---
>>>> No virus found in this incoming message.
>>>> Checked by AVG - www.avg.com 
>>>> Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09
>>>> 08:11:00
>>>>
>>>>
>>>> ---
>>>>   
>>>>     
>>>>         
>>> ---
>>> No virus found in this incoming message.
>>> Checked by AVG - www.avg.com 
>>> Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09
>>> 08:11:00
>>>
>>>
>>> ---
>>>   
>>>       
>> ---
>>     

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09 08:11:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 27. srpna 2009 20:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: RE: RE:

OK. Tim to je tedy vyreseno, jestli jste domluveni.
Ja s nim po zverejneni dale nemluvil.

Pavel 

-----Původní zpráva-----
Od: pokluda@silesia.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:pokluda@silesia.cz] 
Odesláno: 27. srpna 2009 20:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: RE: RE:

  Tak ted v tom mam zmatek,

  neb s majitelem jsem se dnes, ve ctrvtek okolo 12:30 telefonicky
domluvil, ze misto kontejneru skonci SHARPik + ostatni nabizene veci u
me, ale ted si nejsem jist, vzhledem k probihajici debate...

  :-)

  PetrP

Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) píše v Čt 27. 08. 2009 v 21:27 +0200:
> Tak rozhodne vsechno lepsi, nez jej vyhodit ;)
> 
> Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> > O obou variantach jsem take premyslel. Snad, kdyz se nikdo nenajde kdo
by ho
> > vzal.
> >
> > Pavel 
> >
> > -----Původní zpráva-----
> > Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [mailto:ordoz@ordoz.com] 
> > Odesláno: 27. srpna 2009 19:51
> > Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> > Předmět: Re: RE: 
> >
> >
> > Ahoj,
> >
> > ja bych ho taky s radosti vzal, ale Brno je momentalne problem, nemam 
> > tam zadnou cestu :( Mozna by bylo lepsi prodat to pres aukro a nebo to 
> > docasne uskladnit v Sharpklubu ...
> >
> > Michal
> >
> > Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> >   
> >> Je to Brno - Ivanovice
> >>
> >> Pavel 
> >>
> >> -----Původní zpráva-----
> >> Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [mailto:c.fertr@gmail.com] 
> >> Odesláno: 27. srpna 2009 15:56
> >> Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> >> Předmět: Re:
> >>
> >>
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> >> Dne čtvrtek 27 Srpen 2009 11:54:49 Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) 
> >> napsal(a):
> >>
> >> Zdar,
> >>
> >> pokud by to náhodou bylo někde v Praze nebo přilehlém okolí a nikdo o
to 
> >> neprojevil zájem, tak bych si to odvezl.
> >>
> >> Ctirad
> >>
> >>   
> >>     
> >>> Jestli máte zájem o sarpika ,barevný monitor,televizor Merkur, 2x
> >>>       
> > tiskárnu
> >   
> >>> a jiné, tak dejte vědět určitě se dohodnem.Jinak to skončí ve Sběrném
> >>> dvoře. za Slavoje Stražovského Pavel Brázda
> >>>
> >>> kontakt: slavojstrazovsky@klikni.cz
> >>>
> >>>
> >>> ---
> >>>     
> >>>       
> >> ---
> >> No virus found in this incoming message.
> >> Checked by AVG - www.avg.com 
> >> Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date:
08/27/09
> >> 08:11:00
> >>
> >>
> >> ---
> >>   
> >>     
> >
> >
> > ---
> > No virus found in this incoming message.
> > Checked by AVG - www.avg.com 
> > Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date:
08/27/09
> > 08:11:00
> >
> >
> > ---
> >   
> 
> 
> ---
-- 

  S pozdravem

  Petr Pokluda
  pokluda@silesia.cz

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09
08:11:00

---
No virus found in this incoming message.
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Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09 08:11:00
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Brázda Pavel

Od: pokluda@silesia.cz (sharpemu@pandora.cz) [pokluda@silesia.cz]
Odesláno: 27. srpna 2009 20:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: RE: RE:

  Tak ted v tom mam zmatek,

  neb s majitelem jsem se dnes, ve ctrvtek okolo 12:30 telefonicky
domluvil, ze misto kontejneru skonci SHARPik + ostatni nabizene veci u
me, ale ted si nejsem jist, vzhledem k probihajici debate...

  :-)

  PetrP

Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) píše v Čt 27. 08. 2009 v 21:27 +0200:
> Tak rozhodne vsechno lepsi, nez jej vyhodit ;)
> 
> Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> > O obou variantach jsem take premyslel. Snad, kdyz se nikdo nenajde kdo by ho
> > vzal.
> >
> > Pavel 
> >
> > -----Původní zpráva-----
> > Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [mailto:ordoz@ordoz.com] 
> > Odesláno: 27. srpna 2009 19:51
> > Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> > Předmět: Re: RE: 
> >
> >
> > Ahoj,
> >
> > ja bych ho taky s radosti vzal, ale Brno je momentalne problem, nemam 
> > tam zadnou cestu :( Mozna by bylo lepsi prodat to pres aukro a nebo to 
> > docasne uskladnit v Sharpklubu ...
> >
> > Michal
> >
> > Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> >   
> >> Je to Brno - Ivanovice
> >>
> >> Pavel 
> >>
> >> -----Původní zpráva-----
> >> Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [mailto:c.fertr@gmail.com] 
> >> Odesláno: 27. srpna 2009 15:56
> >> Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> >> Předmět: Re:
> >>
> >>
> >> Dne čtvrtek 27 Srpen 2009 11:54:49 Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) 
> >> napsal(a):
> >>
> >> Zdar,
> >>
> >> pokud by to náhodou bylo někde v Praze nebo přilehlém okolí a nikdo o to 
> >> neprojevil zájem, tak bych si to odvezl.
> >>
> >> Ctirad
> >>
> >>   
> >>     
> >>> Jestli máte zájem o sarpika ,barevný monitor,televizor Merkur, 2x
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> >>>       
> > tiskárnu
> >   
> >>> a jiné, tak dejte vědět určitě se dohodnem.Jinak to skončí ve Sběrném
> >>> dvoře. za Slavoje Stražovského Pavel Brázda
> >>>
> >>> kontakt: slavojstrazovsky@klikni.cz
> >>>
> >>>
> >>> ---
> >>>     
> >>>       
> >> ---
> >> No virus found in this incoming message.
> >> Checked by AVG - www.avg.com 
> >> Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09
> >> 08:11:00
> >>
> >>
> >> ---
> >>   
> >>     
> >
> >
> > ---
> > No virus found in this incoming message.
> > Checked by AVG - www.avg.com 
> > Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09
> > 08:11:00
> >
> >
> > ---
> >   
> 
> 
> ---
-- 

  S pozdravem

  Petr Pokluda
  pokluda@silesia.cz

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09 08:11:00

216
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 27. srpna 2009 20:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: RE: RE: 

Tak rozhodne vsechno lepsi, nez jej vyhodit ;)

Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> O obou variantach jsem take premyslel. Snad, kdyz se nikdo nenajde kdo by ho
> vzal.
>
> Pavel 
>
> -----Původní zpráva-----
> Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [mailto:ordoz@ordoz.com] 
> Odesláno: 27. srpna 2009 19:51
> Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Předmět: Re: RE: 
>
>
> Ahoj,
>
> ja bych ho taky s radosti vzal, ale Brno je momentalne problem, nemam 
> tam zadnou cestu :( Mozna by bylo lepsi prodat to pres aukro a nebo to 
> docasne uskladnit v Sharpklubu ...
>
> Michal
>
> Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>   
>> Je to Brno - Ivanovice
>>
>> Pavel 
>>
>> -----Původní zpráva-----
>> Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [mailto:c.fertr@gmail.com] 
>> Odesláno: 27. srpna 2009 15:56
>> Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
>> Předmět: Re:
>>
>>
>> Dne čtvrtek 27 Srpen 2009 11:54:49 Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) 
>> napsal(a):
>>
>> Zdar,
>>
>> pokud by to náhodou bylo někde v Praze nebo přilehlém okolí a nikdo o to 
>> neprojevil zájem, tak bych si to odvezl.
>>
>> Ctirad
>>
>>   
>>     
>>> Jestli máte zájem o sarpika ,barevný monitor,televizor Merkur, 2x
>>>       
> tiskárnu
>   
>>> a jiné, tak dejte vědět určitě se dohodnem.Jinak to skončí ve Sběrném
>>> dvoře. za Slavoje Stražovského Pavel Brázda
>>>
>>> kontakt: slavojstrazovsky@klikni.cz
>>>
>>>
>>> ---
>>>     
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>>>       
>> ---
>> No virus found in this incoming message.
>> Checked by AVG - www.avg.com 
>> Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09
>> 08:11:00
>>
>>
>> ---
>>   
>>     
>
>
> ---
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG - www.avg.com 
> Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09
> 08:11:00
>
>
> ---
>   

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09 08:11:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 27. srpna 2009 20:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: RE: 

O obou variantach jsem take premyslel. Snad, kdyz se nikdo nenajde kdo by ho
vzal.

Pavel 

-----Původní zpráva-----
Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [mailto:ordoz@ordoz.com] 
Odesláno: 27. srpna 2009 19:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: RE: 

Ahoj,

ja bych ho taky s radosti vzal, ale Brno je momentalne problem, nemam 
tam zadnou cestu :( Mozna by bylo lepsi prodat to pres aukro a nebo to 
docasne uskladnit v Sharpklubu ...

Michal

Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Je to Brno - Ivanovice
>
> Pavel 
>
> -----Původní zpráva-----
> Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [mailto:c.fertr@gmail.com] 
> Odesláno: 27. srpna 2009 15:56
> Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Předmět: Re:
>
>
> Dne čtvrtek 27 Srpen 2009 11:54:49 Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) 
> napsal(a):
>
> Zdar,
>
> pokud by to náhodou bylo někde v Praze nebo přilehlém okolí a nikdo o to 
> neprojevil zájem, tak bych si to odvezl.
>
> Ctirad
>
>   
>> Jestli máte zájem o sarpika ,barevný monitor,televizor Merkur, 2x
tiskárnu
>> a jiné, tak dejte vědět určitě se dohodnem.Jinak to skončí ve Sběrném
>> dvoře. za Slavoje Stražovského Pavel Brázda
>>
>> kontakt: slavojstrazovsky@klikni.cz
>>
>>
>> ---
>>     
>
> ---
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG - www.avg.com 
> Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09
> 08:11:00
>
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>
> ---
>   

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09
08:11:00

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09 08:11:00
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 27. srpna 2009 19:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: RE: 

Ahoj,

ja bych ho taky s radosti vzal, ale Brno je momentalne problem, nemam 
tam zadnou cestu :( Mozna by bylo lepsi prodat to pres aukro a nebo to 
docasne uskladnit v Sharpklubu ...

Michal

Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Je to Brno - Ivanovice
>
> Pavel 
>
> -----Původní zpráva-----
> Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [mailto:c.fertr@gmail.com] 
> Odesláno: 27. srpna 2009 15:56
> Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Předmět: Re:
>
>
> Dne čtvrtek 27 Srpen 2009 11:54:49 Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) 
> napsal(a):
>
> Zdar,
>
> pokud by to náhodou bylo někde v Praze nebo přilehlém okolí a nikdo o to 
> neprojevil zájem, tak bych si to odvezl.
>
> Ctirad
>
>   
>> Jestli máte zájem o sarpika ,barevný monitor,televizor Merkur, 2x tiskárnu
>> a jiné, tak dejte vědět určitě se dohodnem.Jinak to skončí ve Sběrném
>> dvoře. za Slavoje Stražovského Pavel Brázda
>>
>> kontakt: slavojstrazovsky@klikni.cz
>>
>>
>> ---
>>     
>
> ---
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG - www.avg.com 
> Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09
> 08:11:00
>
>
> ---
>   

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09 08:11:00
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 27. srpna 2009 15:56
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:

Dne čtvrtek 27 Srpen 2009 11:54:49 Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):

Zdar,

pokud by to náhodou bylo někde v Praze nebo přilehlém okolí a nikdo o to 
neprojevil zájem, tak bych si to odvezl.

Ctirad

> Jestli máte zájem o sarpika ,barevný monitor,televizor Merkur, 2x tiskárnu
> a jiné, tak dejte vědět určitě se dohodnem.Jinak to skončí ve Sběrném
> dvoře. za Slavoje Stražovského Pavel Brázda
>
> kontakt: slavojstrazovsky@klikni.cz
>
>
> ---

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.70/2329 - Release Date: 08/27/09 08:11:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. dubna 2009 15:02
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Scandoubler zase trochu jinak

Ještě na doplnění posílám něco obdobného - týká se to sice MZ-700, ale pár 
zajímavých informací se z toho dá načerpat (obzvlášt poslední 3 odkazy 
htiming + pixel + wramwait): 
http://www.maroon.dti.ne.jp/youkan/mz700/M60719/index.html

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <ordoz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, April 24, 2009 1:39 PM
Subject: Re: Scandoubler zase trochu jinak

>
>
> Zdenku dekuji, alespon muzu do analyzatoru poslat vstupni data v realne 
> podobe.
>
> Jak uz to tak chodi, tak v predchozim schematu je opet chybka - tentokrat 
> pouze v muxech. Oprava: mux pro adresni sbernici funguje nyni jako krizovy 
> prepinac.
> Nechci vam zbytecne plnit mailboxy obrazkama, takze pokud to nekoho 
> zajima, tak schema je zde 
> http://duna.ordoz.com/scandoubler/spartan3/scandoubler_schema3.jpg
>
> Michal
>
>
> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>>
>> Michale (a ostatní),
>>
>> na to abych odkontroloval správnost zapojení už mi asi odumřely potřebné 
>> buňky. Nicméně snad alespoň pomohu dokumentem, který mi kdysi dal hodně 
>> práce a zkoumání na skutečném MZ-800. Je v něm zanesena většina věcí, 
>> kterými se můj emulátor odlišoval od konkurence, díky kterým byl o krok 
>> blíž k reálnému stroji a dokázal věrně reagovat i na nestandartní 
>> programátorské postupy (např. přepínání grafických režimů s naplněnou 
>> videoram, nestandartní zápisy do registrů GDG aj. ). Jak jsem koukal, 
>> některé kapitoly zůstaly pouze nadepsány a byl jsem líný do nich své 
>> poznatky přepsat než jsem na ně zapomněl. To hlavní v něm snad ale k 
>> nalezení je.
>> To co tě bude zajímat nejvíce bude v zazipovaném souboru - jedná se o 
>> průběh signálů starajících se o synchronizaci obrazu (je to prakticky 
>> grafický výpis portu 0xCE). V textovém dokumentu je to pak kapitola 2.1 
>> kde jsou rozepsány parametry obrazu (v pixelech, doba jejich trvání) ve 
>> vztahu k procesoru - přepočet kdy se budou vztahovat k hlavnímu krystalu 
>> 17,xxxx MHz se provede jednoduše vynásobením 5-ti.
>> Na závěr poprosím všechny, kteří údaje z těchto dokumentů použijí (ať už 
>> při tvorbě nového emulátoru, nebo při návrhu hardwaru apod.), aby se 
>> alespoň skromně zmínili, z jakého zdroje čerpali a kdo je jeho autorem 
>> (mimochodem, spolutvůrcem kapitoly o mapování paměti byl Roman Dolejší).
>>
>> Zdeněk
>
>
> --- 
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---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.287 / Virus Database: 270.12.4/2079 - Release Date: 04/24/09 19:04:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 24. dubna 2009 14:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Zvukový čip SN76489 na rootu:

http://www.root.cz/clanky/zvukove-cipy-osmibitove-ery-dokonceni/#k04

zdraví
Pavel

---
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) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 24. dubna 2009 12:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Scandoubler zase trochu jinak

Zdenku dekuji, alespon muzu do analyzatoru poslat vstupni data v realne 
podobe.

Jak uz to tak chodi, tak v predchozim schematu je opet chybka - 
tentokrat pouze v muxech. Oprava: mux pro adresni sbernici funguje nyni 
jako krizovy prepinac.
Nechci vam zbytecne plnit mailboxy obrazkama, takze pokud to nekoho 
zajima, tak schema je zde 
http://duna.ordoz.com/scandoubler/spartan3/scandoubler_schema3.jpg

Michal

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Michale (a ostatní),
>
> na to abych odkontroloval správnost zapojení už mi asi odumřely 
> potřebné buňky. Nicméně snad alespoň pomohu dokumentem, který mi kdysi 
> dal hodně práce a zkoumání na skutečném MZ-800. Je v něm zanesena 
> většina věcí, kterými se můj emulátor odlišoval od konkurence, díky 
> kterým byl o krok blíž k reálnému stroji a dokázal věrně reagovat i na 
> nestandartní programátorské postupy (např. přepínání grafických režimů 
> s naplněnou videoram, nestandartní zápisy do registrů GDG aj. ). Jak 
> jsem koukal, některé kapitoly zůstaly pouze nadepsány a byl jsem líný 
> do nich své poznatky přepsat než jsem na ně zapomněl. To hlavní v něm 
> snad ale k nalezení je.
> To co tě bude zajímat nejvíce bude v zazipovaném souboru - jedná se o 
> průběh signálů starajících se o synchronizaci obrazu (je to prakticky 
> grafický výpis portu 0xCE). V textovém dokumentu je to pak kapitola 
> 2.1 kde jsou rozepsány parametry obrazu (v pixelech, doba jejich 
> trvání) ve vztahu k procesoru - přepočet kdy se budou vztahovat k 
> hlavnímu krystalu 17,xxxx MHz se provede jednoduše vynásobením 5-ti.
> Na závěr poprosím všechny, kteří údaje z těchto dokumentů použijí (ať 
> už při tvorbě nového emulátoru, nebo při návrhu hardwaru apod.), aby 
> se alespoň skromně zmínili, z jakého zdroje čerpali a kdo je jeho 
> autorem (mimochodem, spolutvůrcem kapitoly o mapování paměti byl Roman 
> Dolejší).
>
> Zdeněk

---
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: 24. dubna 2009 12:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Scandoubler zase trochu jinak

Ahoj Zdeňku,

dík za zajímavé informace ! 

Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Michale (a ostatní),
> 
> na to abych odkontroloval správnost zapojení už mi asi odumřely potřebné 
> buňky. Nicméně snad alespoň pomohu dokumentem, který mi kdysi dal hodně 
> práce a zkoumání na skutečném MZ-800. ...
> Zdeněk

---
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: 24. dubna 2009 11:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Scandoubler zase trochu jinak

Přílohy: MZ800Undoc.doc; out1-2.zip

MZ800Undoc.doc 
(129 kB)

out1-2.zip (94 kB)

Michale (a ostatní),

na to abych odkontroloval správnost zapojení už mi asi odumřely potřebné 
buňky. Nicméně snad alespoň pomohu dokumentem, který mi kdysi dal hodně 
práce a zkoumání na skutečném MZ-800. Je v něm zanesena většina věcí, 
kterými se můj emulátor odlišoval od konkurence, díky kterým byl o krok blíž 
k reálnému stroji a dokázal věrně reagovat i na nestandartní programátorské 
postupy (např. přepínání grafických režimů s naplněnou videoram, 
nestandartní zápisy do registrů GDG aj. ). Jak jsem koukal, některé kapitoly 
zůstaly pouze nadepsány a byl jsem líný do nich své poznatky přepsat než 
jsem na ně zapomněl. To hlavní v něm snad ale k nalezení je.
To co tě bude zajímat nejvíce bude v zazipovaném souboru - jedná se o průběh 
signálů starajících se o synchronizaci obrazu (je to prakticky grafický 
výpis portu 0xCE). V textovém dokumentu je to pak kapitola 2.1 kde jsou 
rozepsány parametry obrazu (v pixelech, doba jejich trvání) ve vztahu k 
procesoru - přepočet kdy se budou vztahovat k hlavnímu krystalu 17,xxxx MHz 
se provede jednoduše vynásobením 5-ti.
Na závěr poprosím všechny, kteří údaje z těchto dokumentů použijí (ať už při 
tvorbě nového emulátoru, nebo při návrhu hardwaru apod.), aby se alespoň 
skromně zmínili, z jakého zdroje čerpali a kdo je jeho autorem (mimochodem, 
spolutvůrcem kapitoly o mapování paměti byl Roman Dolejší).

Zdeněk

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, April 24, 2009 12:09 PM
Subject: Re: Scandoubler zase trochu jinak

>
> Zdravim,
>
> vcera jsem nad tim prvnim schematem vysedaval docela dlouho a jak se zda, 
> tak zvitezil zadek nad myslenkou :) Za to se omlouvam a posilam opravenou 
> verzi, ktera uz je mnohem vic podobna puvodnimu zameru.
>
> - count3 ma zdroj Clock/2 a pocita adresy pro zapis
>
> - count4 ma zdroj Clock a pocita adresy cteni
>
> - count5 je reverzni citac, ma zdroj z Clock, na konci zdrojoveho 
> obrazoveho radku (pri SharpHsync = 0) si tento counter nacte hodnotu z 
> Count3, pri cteni / odesilani pak pocita soucasne s Count4 a jakmile 
> Count5 dojde k nule, tak posle signal na VGA Hsync a vynuluje Count4, 
> takze nasleduje opetovne cteni stejneho radku, dalsi reset Count3 a 
> VgaHsync nasleduje pri SharpHsync
>
> Je dost pravdepodobne, ze jeste nemam uplne odladene hrany na tech 
> citacich - chci to cele jeste projit v analyzatoru s nejakymi testovacimi 
> daty. Pokud je vsak uvaha spravna, tak by tento scandoubler mel byt docela 
> univerzalni a nezavisly na zadnych konstantnich hodnotach Clock a Hsync.
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>
> Co myslite?
>
> Michal
>
> ---
> 

---
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: 24. dubna 2009 11:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Scandoubler zase trochu jinak

Přílohy: scandoubler_schema2.jpg

scandoubler_schem
a2.jpg (99 kB...

Zdravim,

vcera jsem nad tim prvnim schematem vysedaval docela dlouho a jak se zda, tak zvitezil 
zadek nad myslenkou :) Za to se omlouvam a posilam opravenou verzi, ktera uz je mnohem 
vic podobna puvodnimu zameru.

- count3 ma zdroj Clock/2 a pocita adresy pro zapis

- count4 ma zdroj Clock a pocita adresy cteni

- count5 je reverzni citac, ma zdroj z Clock, na konci zdrojoveho obrazoveho radku 
(pri SharpHsync = 0) si tento counter nacte hodnotu z Count3, pri cteni / odesilani 
pak pocita soucasne s Count4 a jakmile Count5 dojde k nule, tak posle signal na VGA 
Hsync a vynuluje Count4, takze nasleduje opetovne cteni stejneho radku, dalsi reset 
Count3 a VgaHsync nasleduje pri SharpHsync

Je dost pravdepodobne, ze jeste nemam uplne odladene hrany na tech citacich - chci to 
cele jeste projit v analyzatoru s nejakymi testovacimi daty. Pokud je vsak uvaha 
spravna, tak by tento scandoubler mel byt docela univerzalni a nezavisly na zadnych 
konstantnich hodnotach Clock a Hsync.

Co myslite?

Michal

---
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) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 23. dubna 2009 20:26
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Scandoubler zase trochu jinak

Tomuhle se na internetu tusim rika "selfpwned" :) az kdyz jsem si to po 
sobe precetl, tak jsem si uvedomil, ze jsem vlastne zdvojnasobil pocet 
sloupcu a nikoliv pocet radku! :))) No nic, tak priste :))

Michal

---
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: 23. dubna 2009 20:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Scandoubler zase trochu jinak

Přílohy: scandoubler_schema.jpg

scandoubler_schem
a.jpg (86 kB)...

Zdravim,

pokusil jsem se schematicky navrhnout scandoubler pro FPGA Spartan3A :) Kazdopadne 
pokud by byl ten navrh funkcni, tak by asi nebyl problem realizovat to i s jakoukoliv 
normalni logikou. Takze bych vas chtel poprosit, pokud se bude nekomu chtit, zda byste 
se mohli podivat, jestli jsem neudelal v nejake uvaze chybku, a zda by vubec 
scandoubler mohl v teto podobe fungovat. Viz. prilozene schema.

Zde je k nemu popis, resp. zbozne prani jak by to melo fungovat.

Vstupy:

- Clock, libovolny hodinovy signal alespon 36MHz a vyssi
- SharpRGBI, 4 bity RGBI ze Sharpa
- SharpVsync, 50Hz snimkova synchronizace ze Sharpa (s kazdou nabeznou hranou zacina 
novy snimek)
- SharpHsync, 15.6115kHz horizontalni synchronizace ze Sharpa (s kazdou nabeznou 
hranou zacina novy radek)

Popis soucastek:

- Ram1 a 2, interni pamet 4096x4, pokud je WE a EN na urovni 1, tak s nabeznou hranou 
CLK zapisujeme do pameti stav ze sbernice D(3:0), pokud je WE ve stavu 0, tak na 
sestupne hrane CLK cteme na sbernici DO(3:0)

- OUTBUFT4 jsou 3 stavove vystupni buffery, pokud je T ve stavu 0, tak propousteji, 
pokud je T = 1, tak jsou na vystupu uvedeny do tretiho stavu - vypnuto

- Count1, 2, 4 a 5 jsou 2 bitove citace, Count3 je 16 bitovy

- Muxy 1 a 2 prepinaji vystup tak, ze pokud je na S0 = 0, tak na vystupu je stav z D0, 
pokud S0 = 1, tak je na vystupu stav z D1

- tajemna soucastka OUTBUFT_16_vs_12 je pouha redukce mezi 16 a 12 bitovou sbernici

Popis funkce:

- Count1 funguje jako delicka hodinoveho signalu, jeji vystup Q0 slouzi jako zdrojovy 
signal k citaci adres (Count3) a zaroven je timto signalem pri kazdem prvnim taktu 
nastaveno WE = 1 u pameti Ram1 a 2 (tedy pri kazde prvni nabezne hrane z Clock budeme 
provadet scan RGBI vstupu)

- Count2 pocita sude a liche radky scanovaneho snimku a podle toho urcuje, do ktere z 
pameti se bude zapisovat a ze ktere se bude cist, nulty radek se zapise do Ram1, prvni 
do Ram2 atd.

- s prvni nabeznou hranou na Clock scanujeme / zapiseme stav RGBI na adresu #000 Ram1

- s prvni sestupnou hranou na Clock precteme / odesleme na VGA obsah Ram2 z adresy #
000

- s druhou nabeznou se nedeje nic
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- s treti sestupnou opetovne precteme  / odesleme na VGA obsah Ram2 z adresy #000 a 
zvedneme hodnotu citace adres Counter3 na #001

- takto postupne scanujeme cely nulty radek, zapisujeme jeho hodnotu do Ram1 a do VGA 
odesilame nejake nesmysly z Ram2 dokud vstup SharpHsync nezmeni svou hodnotu na 0 
(konec radku), tim se prepne zapis na Ram2, cteni na Ram1, vynuluje se citac adres 
Count3 a jakmile SharpHsync oznami prechodem do 1 zacatek noveho radku, tak zacneme na 
VGA posilat nascanovane data nulteho radku z Ram1, zatimco do Ram2 se bude ukladat 
dalsi radek

- Hodnota signalu SharpHsync je transparentne predavana do VgaHsync

- Hodnota vstupu SharpVsync je pri prechodu na 0 zaznamenana do Count4 a do vystupu 
VgaVsync je odeslana se zpozdenim o delku jednoho obrazoveho radku pomoci Count5

Toz takhle nejak bych si to predstavoval :) I kdyz vlastne ani moc neverim, ze to bude 
fungovat, tak jsem zvedavy na vas nazor.

Michal

---
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) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 20. dubna 2009 18:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp a PS/2 keyboard

Sharp ma 72 klaves... Nevim jak by to dopadlo kdyby byla matice navrzena 
pres VHDL, ale kdyz jsem to navrhoval schematicky, tak kvuli propojeni 
vystupu z klopnych obvodu jsem tam musel jeste nacpat 3 stavove buffery 
a s tim to sezralo dalsich 8 makrobunek.

VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> No ja uz pred lety pracoval na nahrade tech dvou maticovych poli MHB8804 a pro
> ucely ZX Spectra (40 klaves) se to veslo do jednoho CPLD XC9572XL. Nikdy jsem to
> CPLD nezkousel, jestli to funguje, pouze jsem ten zdrojak tusim napsal a uspecne
> prelozil.
>
> PIC samozrejme nestiha v relnem case ladovat data na sbernici. V rusku se to
> resi u klonu ZX Spectrer jednoduse pozastavenim Z80 CPU signalem WAIT, ale tuto
> metohu zavrhuju (rozhodi casovani programu pri castem testovani klaves). Na
> druhou stranu je PIC idealni pro PS/2 komunikaci. Takze rozumne reseni je
> kombinace PIC+CPLD. CPLD bude mit interni klavesovou matici (akorat netusim
> kolik klaves ma SHARP) a bude pripravene v realnem case vracet stav klaves.
>
> Realizace v jednom jedinem CPLD bez PICu je sice mozna, ale uz to bude
> "orezane". Spravne by mel obvod komunikovat s PS/2 klavesnici obousmerne, tedy
> posilat ji i prikazy. A prave nejake to casovani a vyhodnocovani podminek v CPLD
> prilis realizovatelne neni.....
>
> VELESOFT
>
> ----- Original Message -----
> From: "Michal Hučík" <sharpemu@pandora.czordoz@ordoz.com>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, April 16, 2009 8:11 AM
> Subject: Re: Sharp a PS/2 keyboard
>
>   

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.287 / Virus Database: 270.12.2/2074 - Release Date: 04/22/09 08:49:00
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 20. dubna 2009 17:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp a PS/2 keyboard

No ja uz pred lety pracoval na nahrade tech dvou maticovych poli MHB8804 a pro
ucely ZX Spectra (40 klaves) se to veslo do jednoho CPLD XC9572XL. Nikdy jsem to
CPLD nezkousel, jestli to funguje, pouze jsem ten zdrojak tusim napsal a uspecne
prelozil.

PIC samozrejme nestiha v relnem case ladovat data na sbernici. V rusku se to
resi u klonu ZX Spectrer jednoduse pozastavenim Z80 CPU signalem WAIT, ale tuto
metohu zavrhuju (rozhodi casovani programu pri castem testovani klaves). Na
druhou stranu je PIC idealni pro PS/2 komunikaci. Takze rozumne reseni je
kombinace PIC+CPLD. CPLD bude mit interni klavesovou matici (akorat netusim
kolik klaves ma SHARP) a bude pripravene v realnem case vracet stav klaves.

Realizace v jednom jedinem CPLD bez PICu je sice mozna, ale uz to bude
"orezane". Spravne by mel obvod komunikovat s PS/2 klavesnici obousmerne, tedy
posilat ji i prikazy. A prave nejake to casovani a vyhodnocovani podminek v CPLD
prilis realizovatelne neni.....

VELESOFT

----- Original Message -----
From: "Michal Hučík" <sharpemu@pandora.czordoz@ordoz.com>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, April 16, 2009 8:11 AM
Subject: Re: Sharp a PS/2 keyboard

>
>
> Ahoj,
>
> to je celkem legrace - ja tady uz cca 5 dnu presne tohle bastlim :)))
> Vychazel jsem z Velesoftovy ps2 klapajzny pro Speccy
> http://velesoft.speccy.cz/keyboard_proface/keyboard_proface_internal.png
> a k tomuto jsem prozatim dospel:
>
> Nacitani ps2 pres PIC je celkem banalni zalezitost, bohuzel PIC samotny
> svou rychlosti nestiha Sharpovi odpovedet v pozadovanem case stav
> klavesnicove matice (PIC16F877A s 20MHz krystalem). Proto tam ma
> Velesoft ty spinaci pole MHB8804 - ty jsou uz dnes ovsem celkem
> nedostatkove zbozi.
> Takze jsem si vcera zkusil navrhnout nahradu tohoto spinaciho pole do
> Xilinxe viz. schema http://duna.ordoz.com/xilinx_spinaci_pole2.jpg -
> bohuzel to ale spotrebuje rovnych 80 makrobunek. Takze bud tam pouzit 3x
> XC9536 a nebo 1x XC95144.
> Cenove to vyjde skoro stejne, ale pri te 144 uz je mozna trochu problem
> s domaci vyrobou PCB a urcite i s jejim pajenim. Na druhou stranu, kdyz
> jsem  o tom mluvil s Vaskem Peroutkou, tak ten navrhoval zkusit, zda by
> to neslo  udelat to cele jen do te XC95144, bez pouziti PICe.
>
> Ahoj -
>     Michal
>
> Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> >
> > Zdravim vsetkych,
> >
> > vyzera to tak, ze po vela vela .. vela rokoch, konecne budem mat dost
> > casu na to, aby som sa trosku venoval aj tomu, vdaka comu som dnes
> > tym, cim som (cize mojmu Sharpu MZ-821...)... Vramci konstrukcneho
> > cvicenia sa chystam vyrobit si k Sharpom zopar replik pridavnych
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> > zariadeni podla originalov, ale aj nejake nove vecicky. A ako prva
> > padla do rany takato idea:
> >
> > Dostal som sa k jednemu exemplaru, ktory, bohuzial, pocas svojho
> > zivota utrpel ujmu v podobe straty niekolkych klavesov (ako napotvoru
> > aj jedna zo sipiek kurzora). Klavesnica sa pravdepodobne hodi uz len
> > ako zdroj nahradnych suciastok pre ostatne exemplare. Tak som
> > rozmyslal, ze co s tym. No a ako jedna z moznosti by sa ukazovalo
> > skusit pripojit k Sharpu, na jeho pomery pomerne kvalitnu klavesnicu z
> > PC.
> >
> > Moja otazka znie - neskusal uz niekto taketo nieco? V prvom kroku to
> > asi bude PC-keyboard ako nahrada povodnej klavesnice, ale za pokus by
> > stalo urobit aj nieco take, aby to vedelo chodit spolocne s povodnou
> > klavesnicou. Realizovane by to bolo pravdepodobne samostatnym MCU,
> > ktory by na jednej strane cital kody chodiace z klavesnice, na druhej
> > strane by sa to pomocou paralelnych portov snazilo simulovat spravanie
> > sa matice originalnej klavesnice Sharpa.
> >
> > Ak by mal niekto nieco k tomu, privitam kazdu pripomienku.
> >
> > J.N.
> >
> >
> > ---
>
>
> ---

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.287 / Virus Database: 270.12.2/2074 - Release Date: 04/22/09 08:49:00
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Brázda Pavel

Od: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 20. dubna 2009 7:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Žaponci   nelení

Dne Monday 20 of April 2009 08:33:39 Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) 
napsal(a):

Kdo by taky chtěl používat s LCD/PD mizerný PAL výstup? ;)
Jako optimální řešení vidím jednoduchý interface RGBI->YPbPr. 
A abych jenom nekecal, tak si hned nějaký navrhnu a spáchám :)

Ctirad

> Scandoubler by jistě byl k ničemu, má to ovšem jeden háček - v MZ-800 je
> použitý ne příliš dobrý PAL kodér, takže signál na jeho výstupu už je
> oproti digitálnímu RGB značně degradovaný. Proto scandoubler rozhodně ano
> :o)
>
> 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: Friday, April 17, 2009 11:26 PM
> Subject: Re: Žaponci nelení
>
> > Dne pátek 17 Duben 2009 16:56:13 Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)
> > napsal(a):
> >
> > No jo, ale co v dnešní době se scandoublerem, když krámy jsou plné
> > LCD/PDP TV
> > a levných panelů s TV vstupy?
> >
> > Já spíš koukám po nějakém čipu, který by měl z jedné strany klasické TV
> > vstupy
> > (ideálně RGB a S-video) včetně audia a z druhé strany z toho lezlo HDMI.
> >
> > Ctirad
> >
> >> Tak ovsem ten scandoubler vypada docela pekne !!!
> >>
> >> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> >> > http://www.maroon.dti.ne.jp/youkan/mz700/upscan.html - scandoubler
> >> > http://www.retropc.net/ohishi/mzbyfpga/index.htm - MZ-700 na jednom
> >> > čipu
> >> > http://www.maroon.dti.ne.jp/youkan/mz700/index.html - emulátor MZ-700
> >> > nejen pro Gameboye
> >> > ... a mnohem víc, až mi lezou oka z důlků :o)
> >> >
> >> > Zdenek
> >> >
> >> >
> >> > ---
> >>
> >> ---
> >
> > ---
>
> ---
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---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.287 / Virus Database: 270.12.2/2074 - Release Date: 04/22/09 08:49:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 20. dubna 2009 7:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Žaponci  nelení

Scandoubler by jistě byl k ničemu, má to ovšem jeden háček - v MZ-800 je 
použitý ne příliš dobrý PAL kodér, takže signál na jeho výstupu už je oproti 
digitálnímu RGB značně degradovaný. Proto scandoubler rozhodně ano :o)

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: Friday, April 17, 2009 11:26 PM
Subject: Re: Žaponci nelení

>
> Dne pátek 17 Duben 2009 16:56:13 Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) 
> napsal(a):
>
> No jo, ale co v dnešní době se scandoublerem, když krámy jsou plné LCD/PDP 
> TV
> a levných panelů s TV vstupy?
>
> Já spíš koukám po nějakém čipu, který by měl z jedné strany klasické TV 
> vstupy
> (ideálně RGB a S-video) včetně audia a z druhé strany z toho lezlo HDMI.
>
> Ctirad
>
>
>
>> Tak ovsem ten scandoubler vypada docela pekne !!!
>>
>> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>> > http://www.maroon.dti.ne.jp/youkan/mz700/upscan.html - scandoubler
>> > http://www.retropc.net/ohishi/mzbyfpga/index.htm - MZ-700 na jednom 
>> > čipu
>> > http://www.maroon.dti.ne.jp/youkan/mz700/index.html - emulátor MZ-700
>> > nejen pro Gameboye
>> > ... a mnohem víc, až mi lezou oka z důlků :o)
>> >
>> > Zdenek
>> >
>> >
>> > ---
>>
>> ---
>
>
> --- 

---
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: Ctirad Feřtr (sharpemu@pandora.cz) [c.fertr@gmail.com]
Odesláno: 17. dubna 2009 22:27
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Žaponci  nelení

Dne pátek 17 Duben 2009 16:56:13 Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):

No jo, ale co v dnešní době se scandoublerem, když krámy jsou plné LCD/PDP TV 
a levných panelů s TV vstupy?  

Já spíš koukám po nějakém čipu, který by měl z jedné strany klasické TV vstupy 
(ideálně RGB a S-video) včetně audia a z druhé strany z toho lezlo HDMI. 

Ctirad

> Tak ovsem ten scandoubler vypada docela pekne !!!
>
> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> > http://www.maroon.dti.ne.jp/youkan/mz700/upscan.html - scandoubler
> > http://www.retropc.net/ohishi/mzbyfpga/index.htm - MZ-700 na jednom čipu
> > http://www.maroon.dti.ne.jp/youkan/mz700/index.html - emulátor MZ-700
> > nejen pro Gameboye
> > ... a mnohem víc, až mi lezou oka z důlků :o)
> >
> > Zdenek
> >
> >
> > ---
>
> ---

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.287 / Virus Database: 270.12.0/2065 - Release Date: 04/17/09 17:52:00
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 17. dubna 2009 15:56
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Žaponci nelení

Tak ovsem ten scandoubler vypada docela pekne !!!

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> http://www.maroon.dti.ne.jp/youkan/mz700/upscan.html - scandoubler
> http://www.retropc.net/ohishi/mzbyfpga/index.htm - MZ-700 na jednom čipu
> http://www.maroon.dti.ne.jp/youkan/mz700/index.html - emulátor MZ-700 
> nejen pro Gameboye
> ... a mnohem víc, až mi lezou oka z důlků :o)
>  
> Zdenek
>
>
> ---
>

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.287 / Virus Database: 270.11.59/2063 - Release Date: 04/16/09 16:38:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 17. dubna 2009 15:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Žaponci nelení

> 
> http://www.maroon.dti.ne.jp/youkan/mz700/upscan.html - scandoubler
> http://www.retropc.net/ohishi/mzbyfpga/index.htm - MZ-700 na jednom čipu
> http://www.maroon.dti.ne.jp/youkan/mz700/index.html - emulátor MZ-700 nejen pro
> Gameboye
> ... a mnohem víc, až mi lezou oka z důlků :o)
> 

Veeeeelmi hezke... Jen na to mit cas...

V.

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.287 / Virus Database: 270.11.59/2063 - Release Date: 04/16/09 16:38:00
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 17. dubna 2009 8:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ-1500 programy

A pro ty co neumi japonsky a chteji videt obrazky je tu google ;)

http://translate.google.cz/translate?js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%
2Fwww.geocities.jp%2Fszkktht%2Fmz%2Fgames.html&sl=ja&tl=cs&history_state0=

> http://www.geocities.jp/szkktht/mz/games.html
>
> nebo pro ty, co neumí japonsky: 
> http://babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&tt=url&intl=1&fr=bf-
home&trurl=http%3A%2F%2Fwww.geocities.jp%2Fszkktht%2Fmz%
2Fgames.html&lp=ja_en&btnTrUrl=Translate 
>
>
>
> - bohužel se mi ale v přeložené stránce neukazují obrázky, proto 
> doporučuji kombinaci obojeho (podívat se na překlad a klikat v JP verzi)
>
> Zdenek

---
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: 17. dubna 2009 8:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:MZ-1500 programy

Díky Pavle,

už to i zkouším stahnout, ale vypadá to že už soubory dávno nebudou na svém 
místě. Pro představu ještě přidávám odkaz pro přehled, co za zajímavosti 
bylo stvořeno pro dokonalejšího bratříčka našeho MZ-800:

http://www.geocities.jp/szkktht/mz/games.html

nebo pro ty, co neumí japonsky: 
http://babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&tt=url&intl=1&fr=bf-
home&trurl=http%3A%2F%2Fwww.geocities.jp%2Fszkktht%2Fmz%
2Fgames.html&lp=ja_en&btnTrUrl=Translate

- bohužel se mi ale v přeložené stránce neukazují obrázky, proto doporučuji 
kombinaci obojeho (podívat se na překlad a klikat v JP verzi)

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, April 16, 2009 4:38 PM
Subject: Re:MZ-1500 programy

>
>
> Zdá se, že členství je pouze na doporučení :
>
> Newzbin - Signup Limited
>
> Please accept our apologies, but an invitation from a current member is 
> required in order to register. If you have been sent an invitation, please 
> use the link located in the email.
>
> http://www.newzbin.com/2003/nzb
>> ----------------------------------------
>>
>> Netuší někdo náhodou, jak toto stahnout?
>> http://www.meganzb.com/browse.php?g=alt.binaries.emulators.misc&s=42371332
>>
>> Rád bych ten archiv s MZT programy pro MZ-1500, mohlo by tam být leccos
>> zajímavého. Mimochodem, nepodařilo se už někomu na internetu stahnout pro
>> MZ-1500 Basic MZ-5Z001, Flappyho aj. ?
>>
>> Z.
>> ---
>>
>>
>>
>
> --- 

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

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 16. dubna 2009 15:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:MZ-1500 programy

 
Zdá se, že členství je pouze na doporučení :

Newzbin - Signup Limited

Please accept our apologies, but an invitation from a current member is required in 
order to register. If you have been sent an invitation, please use the link located in 
the email. 

http://www.newzbin.com/2003/nzb
> ----------------------------------------
> 
> Netuší někdo náhodou, jak toto stahnout?
> http://www.meganzb.com/browse.php?g=alt.binaries.emulators.misc&s=42371332
> 
> Rád bych ten archiv s MZT programy pro MZ-1500, mohlo by tam být leccos
> zajímavého. Mimochodem, nepodařilo se už někomu na internetu stahnout pro
> MZ-1500 Basic MZ-5Z001, Flappyho aj. ?
> 
> Z.
> ---
> 
> 
> 

---
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.287 / Virus Database: 270.11.58/2062 - Release Date: 04/16/09 08:12:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 16. dubna 2009 10:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp a PS/2 keyboard

Nerad bych kecal, ale na sedmistovku také existovaly ty samé periferie (FDD, 
QD) a lišily se pouze tím, že v sobě měly i BOOT romku která se stínovala do 
paměťového prostoru Z80. SW obsluha pak byla stejná. Někde mám i zahrabané 
obrazy disket které běhaly i na MZ-700 a bez problému chodí i na MZ-800. 
Takže - jedno je pouze kolečko u trakaře, Žaponci dobře věděli co je to 
zachování kompatibility :o)

Z.

P.S.: Pokud dobře vzpomínám, tak třeba QD měl standartně konektor který šel 
pouze do systémové sběrnice MZ-700 (přímý konektor) a existovala redukce 
právě do slotu MZ-800 přes kterou se připojoval. Floppy řadič už byl 
jiný....

----- Original Message ----- 
From: "+GAMA (sharpemu@pandora.cz)" <computer.research@centrum.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, April 16, 2009 10:55 AM
Subject: Re: Sharp a PS/2 keyboard

>
>
>>- pěkné, ale opět tvrdý náraz na kompatibilitu - to co je na schematu je 
>>zřejmě jen interface pro přidrátování MMC, obsluhu už ale musí zajistit 
>>ZX. Pro Sharpa se jako ideální jeví zařízení, které se na sběrnici bude 
>>tvářit jako floppy řadič / popř. ROM disk / RAM disk a bude už mu dodávat 
>>hotová data která dobře zná.
>
> To si myslím, že je právě u sedmistovky (MZ-700) jedno - pokud vím, 
> obsluhu takových zařízení snad v ROM vůbec nemá a obslužný program (nebo 
> bootovací program pro natažení obslužného programu) bere právě z ROMky 
> obsažené v interface.
> Kromě pár titulů pro kazetu stejně pro MZ-700 žádný jiný software neznám 
> (nepočítám-li možnost zprovoznění CP/M, kterou jaksi tiše předpokládám - 
> ale žádné CP/M pro sedistovku jsem taky ještě nikde neviděl a nenašel).
> Čili je teoreticky možné použít třeba Bórikovu náhradu disketovky PMD 32 
> (k PMD 85-3), se kterou se komunikuje po paralelní sběrnici a která si tu 
> FAT 16/32 obsluhuje sama.
> http://krupkaj.ic.cz/showpic.php?show=ForeverNeXt&obr=8
> Možná to tak nakonec udělám, nechat si vyrobit interface s EEPROMkou a 
> paralelním stykem bude jednodušší, než shánět někoho, kdo mi napájí a 
> naprogramuje CPLD.
>
>> To aby se Sharp trápil obsluhou FAT by sice nebylo nemožné, zato ale 
>> krajně neefektivní. Sice se tím dostaneme do fáze, kdy na přídavné kartě 
>> bude soustředěn větší výpočetní výkon než v MZ-800, ale to je koneckonců 
>> běžné i u jiných počítačů.
>
> V případě přiohnutí ZXMMC jsem spíš než na FAT myslel na CP/M formát, 
> který umí tuším až 4 MB partition či virtuální disketu (je mi jedno, zda 
> kartu bude možné číst na PC - stejně PC s Windows nemám).
> Fakt bych nechtěl osmibit takovým nesmyslem, jako je FAT 16/32, zatěžovat. 
> O to ať se postará jednočip, nebo vůbec nikdo.
>
> U osmistovky (MZ-800) je to těžší v tom, že hry, programy a vůbec všechno 
> vyžaduje konkrétní FDD řadič a hry mohou být uloženy v nějakém vlastním 
> formátu, takže tam je, zdá se, potřeba především emulovat korektně řadič.
> O té jsem proto zatím ani neuvažoval, na to nemám.
>                                                  J.D.
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>
>
>
> --- 
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 16. dubna 2009 9:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp a PS/2 keyboard

>- pěkné, ale opět tvrdý náraz na kompatibilitu - to co je na schematu je zřejmě jen 
interface pro přidrátování MMC, obsluhu už ale musí zajistit ZX. Pro Sharpa se jako 
ideální jeví zařízení, které se na sběrnici bude tvářit jako floppy řadič / popř. ROM 
disk / RAM disk a bude už mu dodávat hotová data která dobře zná.

To si myslím, že je právě u sedmistovky (MZ-700) jedno - pokud vím, obsluhu takových 
zařízení snad v ROM vůbec nemá a obslužný program (nebo bootovací program pro natažení 
obslužného programu) bere právě z ROMky obsažené v interface.
Kromě pár titulů pro kazetu stejně pro MZ-700 žádný jiný software neznám (nepočítám-li 
možnost zprovoznění CP/M, kterou jaksi tiše předpokládám - ale žádné CP/M pro 
sedistovku jsem taky ještě nikde neviděl a nenašel).
Čili je teoreticky možné použít třeba Bórikovu náhradu disketovky PMD 32 (k PMD 85-3), 
se kterou se komunikuje po paralelní sběrnici a která si tu FAT 16/32 obsluhuje sama.
http://krupkaj.ic.cz/showpic.php?show=ForeverNeXt&obr=8
Možná to tak nakonec udělám, nechat si vyrobit interface s EEPROMkou a paralelním 
stykem bude jednodušší, než shánět někoho, kdo mi napájí a naprogramuje CPLD.

> To aby se Sharp trápil obsluhou FAT by sice nebylo nemožné, zato ale krajně 
neefektivní. Sice se tím dostaneme do fáze, kdy na přídavné kartě bude soustředěn 
větší výpočetní výkon než v MZ-800, ale to je koneckonců běžné i u jiných počítačů.

V případě přiohnutí ZXMMC jsem spíš než na FAT myslel na CP/M formát, který umí tuším 
až 4 MB partition či virtuální disketu (je mi jedno, zda kartu bude možné číst na PC - 
stejně PC s Windows nemám).
Fakt bych nechtěl osmibit takovým nesmyslem, jako je FAT 16/32, zatěžovat. O to ať se 
postará jednočip, nebo vůbec nikdo.

U osmistovky (MZ-800) je to těžší v tom, že hry, programy a vůbec všechno vyžaduje 
konkrétní FDD řadič a hry mohou být uloženy v nějakém vlastním formátu, takže tam je, 
zdá se, potřeba především emulovat korektně řadič.
O té jsem proto zatím ani neuvažoval, na to nemám.
                                                  J.D.

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 16. dubna 2009 9:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp a PS/2 keyboard

> Dumal jsem o přenesení ZXMMC ( 
> http://www.zxbada.bbk.org/zxmmc/schematic.htm ) s příslušnou bootovací 
> ROMkou na MZ-700 (tam snad přesná kompatibilita není tak esenciální jako u 
> osmistovky), ale nezvládl jsem ještě dosattečně kreslení v Eaglu, a i 
> kdybych zařízení nakreslil, tak ho nevyrobím a neodzkouším.
> 
> J.D.

- pěkné, ale opět tvrdý náraz na kompatibilitu - to co je na schematu je 
zřejmě jen interface pro přidrátování MMC, obsluhu už ale musí zajistit ZX. 
Pro Sharpa se jako ideální jeví zařízení, které se na sběrnici bude tvářit 
jako floppy řadič / popř. ROM disk / RAM disk a bude už mu dodávat hotová 
data která dobře zná. To aby se Sharp trápil obsluhou FAT by sice nebylo 
nemožné, zato ale krajně neefektivní. Sice se tím dostaneme do fáze, kdy na 
přídavné kartě bude soustředěn větší výpočetní výkon než v MZ-800, ale to je 
koneckonců běžné i u jiných počítačů.

Zdenek 
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 16. dubna 2009 8:38
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp a PS/2 keyboard

>A kam s ušetřeným časem? Budu se opakovat, ale zařízení které za pomoci SD karty bude 
zvládat emulovat originální MZ periferie (FDD, /Ramdisk/, z nudy třeba i QD) by 
skutečně smysl mělo. Myslím že už čas potopil všechny HW projekty které nedodržovaly 
kompatibilitu s originálním HW, budiž to tedy výstrahou (nebo spíš vodítkem) pro ty, 
kteří se chystají na něco nového :o)

Moje řeč.
Jen kdo schopný to udělá?
Dumal jsem o přenesení ZXMMC ( http://www.zxbada.bbk.org/zxmmc/schematic.htm ) s 
příslušnou bootovací ROMkou na MZ-700 (tam snad přesná kompatibilita není tak 
esenciální jako u osmistovky), ale nezvládl jsem ještě dosattečně kreslení v Eaglu, a 
i kdybych zařízení nakreslil, tak ho nevyrobím a neodzkouším.
                                                                                       
J.D.

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 16. dubna 2009 8:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp a PS/2 keyboard

Kvalitní názor Pavle, stavím se na Tvoji stranu. Kdo si chce užít PC 
klávesnice, nechť si hraje s emulátorem :o)
A kam s ušetřeným časem? Budu se opakovat, ale zařízení které za pomoci SD 
karty bude zvládat emulovat originální MZ periferie (FDD, /Ramdisk/, z nudy 
třeba i QD) by skutečně smysl mělo. Myslím že už čas potopil všechny HW 
projekty které nedodržovaly kompatibilitu s originálním HW, budiž to tedy 
výstrahou (nebo spíš vodítkem) pro ty, kteří se chystají na něco nového :o)

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, April 16, 2009 8:51 AM
Subject: Re: Sharp a PS/2 keyboard

>
> Pánové,
>
> s prominutím, řešíte věc, která nedává smysl.
> Sharp má přece velice kvalitní klávesnici !
> Stačí ji jen občas (jednou za 20 let ) rozebrat  a vyprášit.
> A co se týče náhradních kláves, mám je.
>
> Kdo nějaké potřebuje, napište si.
> A ušetřený čas věnujte prosím něčemu užitečnějšímu ;)
>
> pěkný den přeje
> Pavel
>
>> ----------------------------------------
>>
>> > Ak by mal niekto nieco k tomu, privitam kazdu pripomienku.
>> >
>> > J.N.
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 16. dubna 2009 7:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Sharp a PS/2 keyboard

Ahoj Jardo,

napiš mi, jaké další klávesy potřebuješ k té kurzorové (upřesni jen, jaká je to šipka)
Zašlu ti je obratem na adresu, kterou mi pošleš.

Zdraví Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Zdravim vsetkych,
> 
> vyzera to tak, ze po vela vela .. vela rokoch, konecne budem mat dost 
> casu na to, aby som sa trosku venoval aj tomu, vdaka comu som dnes tym, 
> cim som (cize mojmu Sharpu MZ-821...)... Vramci konstrukcneho cvicenia 
> sa chystam vyrobit si k Sharpom zopar replik pridavnych zariadeni podla 
> originalov, ale aj nejake nove vecicky. A ako prva padla do rany takato 
> idea:
> 
> Dostal som sa k jednemu exemplaru, ktory, bohuzial, pocas svojho zivota 
> utrpel ujmu v podobe straty niekolkych klavesov (ako napotvoru aj jedna 
> zo sipiek kurzora). Klavesnica sa pravdepodobne hodi uz len ako zdroj 
> nahradnych suciastok pre ostatne exemplare. Tak som rozmyslal, ze co s 
> tym. No a ako jedna z moznosti by sa ukazovalo skusit pripojit k Sharpu, 
> na jeho pomery pomerne kvalitnu klavesnicu z PC.
> 
> Moja otazka znie - neskusal uz niekto taketo nieco? V prvom kroku to asi 
> bude PC-keyboard ako nahrada povodnej klavesnice, ale za pokus by stalo 
> urobit aj nieco take, aby to vedelo chodit spolocne s povodnou 
> klavesnicou. Realizovane by to bolo pravdepodobne samostatnym MCU, ktory 
> by na jednej strane cital kody chodiace z klavesnice, na druhej strane 
> by sa to pomocou paralelnych portov snazilo simulovat spravanie sa 
> matice originalnej klavesnice Sharpa.
> 
> Ak by mal niekto nieco k tomu, privitam kazdu pripomienku.
> 
> J.N.
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 16. dubna 2009 7:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp a PS/2 keyboard

Pánové,

s prominutím, řešíte věc, která nedává smysl.
Sharp má přece velice kvalitní klávesnici !
Stačí ji jen občas (jednou za 20 let ) rozebrat  a vyprášit.
A co se týče náhradních kláves, mám je.

Kdo nějaké potřebuje, napište si.
A ušetřený čas věnujte prosím něčemu užitečnějšímu ;)

pěkný den 
přeje
Pavel

> ----------------------------------------
>
> > Ak by mal niekto nieco k tomu, privitam kazdu pripomienku.
> >
> > J.N.

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 16. dubna 2009 7:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp a PS/2 keyboard

Řešitelné to určitě bude, jenom by stálo za to se zamyslet, kam tuto ext. 
klávesnici připojit tak, aby nebylo nutné dělat zásah do MZ-800. Klávesnice 
je normálně zapojena přes 2 brány 8255 - na jedné se vybírá řádek (1 z 
10-ti), na druhé se naopak čtou data (8b). Takže externí karta by asi bez 
vyblokování vnitřní 8255 kolidovala...
Teď ještě čtu o použití XC95144 a koukám že se to docela komplikuje - což 
takhle to zjednodušit a PC klávesnici trochu vykastrovat o 1 přebytečný 
procesor :o)))

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz)" <nemec.j@zoznam.sk>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, April 16, 2009 12:42 AM
Subject: Sharp a PS/2 keyboard

>
> Zdravim vsetkych,
>
> vyzera to tak, ze po vela vela .. vela rokoch, konecne budem mat dost casu 
> na to, aby som sa trosku venoval aj tomu, vdaka comu som dnes tym, cim som 
> (cize mojmu Sharpu MZ-821...)... Vramci konstrukcneho cvicenia sa chystam 
> vyrobit si k Sharpom zopar replik pridavnych zariadeni podla originalov, 
> ale aj nejake nove vecicky. A ako prva padla do rany takato idea:
>
> Dostal som sa k jednemu exemplaru, ktory, bohuzial, pocas svojho zivota 
> utrpel ujmu v podobe straty niekolkych klavesov (ako napotvoru aj jedna zo 
> sipiek kurzora). Klavesnica sa pravdepodobne hodi uz len ako zdroj 
> nahradnych suciastok pre ostatne exemplare. Tak som rozmyslal, ze co s 
> tym. No a ako jedna z moznosti by sa ukazovalo skusit pripojit k Sharpu, 
> na jeho pomery pomerne kvalitnu klavesnicu z PC.
>
> Moja otazka znie - neskusal uz niekto taketo nieco? V prvom kroku to asi 
> bude PC-keyboard ako nahrada povodnej klavesnice, ale za pokus by stalo 
> urobit aj nieco take, aby to vedelo chodit spolocne s povodnou 
> klavesnicou. Realizovane by to bolo pravdepodobne samostatnym MCU, ktory 
> by na jednej strane cital kody chodiace z klavesnice, na druhej strane by 
> sa to pomocou paralelnych portov snazilo simulovat spravanie sa matice 
> originalnej klavesnice Sharpa.
>
> Ak by mal niekto nieco k tomu, privitam kazdu pripomienku.
>
> J.N.
>
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 16. dubna 2009 7:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp a PS/2 keyboard

Ahoj,

to je celkem legrace - ja tady uz cca 5 dnu presne tohle bastlim :))) 
Vychazel jsem z Velesoftovy ps2 klapajzny pro Speccy 
http://velesoft.speccy.cz/keyboard_proface/keyboard_proface_internal.png 
a k tomuto jsem prozatim dospel:

Nacitani ps2 pres PIC je celkem banalni zalezitost, bohuzel PIC samotny 
svou rychlosti nestiha Sharpovi odpovedet v pozadovanem case stav 
klavesnicove matice (PIC16F877A s 20MHz krystalem). Proto tam ma 
Velesoft ty spinaci pole MHB8804 - ty jsou uz dnes ovsem celkem 
nedostatkove zbozi.
Takze jsem si vcera zkusil navrhnout nahradu tohoto spinaciho pole do 
Xilinxe viz. schema http://duna.ordoz.com/xilinx_spinaci_pole2.jpg - 
bohuzel to ale spotrebuje rovnych 80 makrobunek. Takze bud tam pouzit 3x 
XC9536 a nebo 1x XC95144.
Cenove to vyjde skoro stejne, ale pri te 144 uz je mozna trochu problem 
s domaci vyrobou PCB a urcite i s jejim pajenim. Na druhou stranu, kdyz 
jsem  o tom mluvil s Vaskem Peroutkou, tak ten navrhoval zkusit, zda by 
to neslo  udelat to cele jen do te XC95144, bez pouziti PICe.

Ahoj -
    Michal

Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Zdravim vsetkych,
>
> vyzera to tak, ze po vela vela .. vela rokoch, konecne budem mat dost 
> casu na to, aby som sa trosku venoval aj tomu, vdaka comu som dnes 
> tym, cim som (cize mojmu Sharpu MZ-821...)... Vramci konstrukcneho 
> cvicenia sa chystam vyrobit si k Sharpom zopar replik pridavnych 
> zariadeni podla originalov, ale aj nejake nove vecicky. A ako prva 
> padla do rany takato idea:
>
> Dostal som sa k jednemu exemplaru, ktory, bohuzial, pocas svojho 
> zivota utrpel ujmu v podobe straty niekolkych klavesov (ako napotvoru 
> aj jedna zo sipiek kurzora). Klavesnica sa pravdepodobne hodi uz len 
> ako zdroj nahradnych suciastok pre ostatne exemplare. Tak som 
> rozmyslal, ze co s tym. No a ako jedna z moznosti by sa ukazovalo 
> skusit pripojit k Sharpu, na jeho pomery pomerne kvalitnu klavesnicu z 
> PC.
>
> Moja otazka znie - neskusal uz niekto taketo nieco? V prvom kroku to 
> asi bude PC-keyboard ako nahrada povodnej klavesnice, ale za pokus by 
> stalo urobit aj nieco take, aby to vedelo chodit spolocne s povodnou 
> klavesnicou. Realizovane by to bolo pravdepodobne samostatnym MCU, 
> ktory by na jednej strane cital kody chodiace z klavesnice, na druhej 
> strane by sa to pomocou paralelnych portov snazilo simulovat spravanie 
> sa matice originalnej klavesnice Sharpa.
>
> Ak by mal niekto nieco k tomu, privitam kazdu pripomienku.
>
> J.N.
>
>
> ---
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 16. dubna 2009 5:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp a PS/2 keyboard

Zdravim!

Nevim, jestli to bude dobre pro inspiraci, ale spectristi maji pro tyto ucely Proface 
http://velesoft.speccy.cz/keyboardproface-cz.htm, ataristi A.K.I. 
http://web.archive.org/web/20080116115558/http://members.aol.com/MacFalkner/atari/aki/
index_e.htm a amigisti taky neco (nazev nevim). Pro MSX tady: 
http://www.mccw.hetlab.tk/92/Keyboard/en.html

Pepax

----- Original Message ----
> From: "Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz)" <nemec.j@zoznam.sk>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, April 16, 2009 12:42:55 AM
> Subject: Sharp a PS/2 keyboard
> 
> 
> Zdravim vsetkych,
> 
> vyzera to tak, ze po vela vela .. vela rokoch, konecne budem mat dost casu na 
> to, aby som sa trosku venoval aj tomu, vdaka comu som dnes tym, cim som (cize 
> mojmu Sharpu MZ-821...)... Vramci konstrukcneho cvicenia sa chystam vyrobit si k 
> Sharpom zopar replik pridavnych zariadeni podla originalov, ale aj nejake nove 
> vecicky. A ako prva padla do rany takato idea:
> 
> Dostal som sa k jednemu exemplaru, ktory, bohuzial, pocas svojho zivota utrpel 
> ujmu v podobe straty niekolkych klavesov (ako napotvoru aj jedna zo sipiek 
> kurzora). Klavesnica sa pravdepodobne hodi uz len ako zdroj nahradnych suciastok 
> pre ostatne exemplare. Tak som rozmyslal, ze co s tym. No a ako jedna z moznosti 
> by sa ukazovalo skusit pripojit k Sharpu, na jeho pomery pomerne kvalitnu 
> klavesnicu z PC.
> 
> Moja otazka znie - neskusal uz niekto taketo nieco? V prvom kroku to asi bude 
> PC-keyboard ako nahrada povodnej klavesnice, ale za pokus by stalo urobit aj 
> nieco take, aby to vedelo chodit spolocne s povodnou klavesnicou. Realizovane by 
> to bolo pravdepodobne samostatnym MCU, ktory by na jednej strane cital kody 
> chodiace z klavesnice, na druhej strane by sa to pomocou paralelnych portov 
> snazilo simulovat spravanie sa matice originalnej klavesnice Sharpa.
> 
> Ak by mal niekto nieco k tomu, privitam kazdu pripomienku.
> 
> J.N.
> 
> 
> ---

      

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

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 16. dubna 2009 5:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp a PS/2 keyboard

Přílohy: PGP.dat

PGP.dat (266 B)

>
> Moja otazka znie - neskusal uz niekto taketo nieco?

Roman Bórik připojuje k PMD 85 pomocí jednočipu, jak jednoduché či  
nejednoduché zapojení používá, přesně nevím, ještě ho nezveřejnil,  
protože občas blbne (nejspíš chce dotáhnout software).

Dokumentace je k dispozici pro Keyboard Proface ke Spectru ( http:// 
velesoft.speccy.cz/keyboardproface-cz.htm ), v podstatě by mělo  
stačit upravit program (matici kláves).
Připojuje se ne do konektoru klávesnice, ale na sběrnici kvůli  
blbostem typu resetování při stisku ctrl+alt+del, v zásadě by to  
nejspíš šlo předělat.

Pro Apple II existuje podobné (ještě jednodušší) řešení, z něj ale  
leze na osmi drátech paralelně přímo kód znaku, ne obraz stištěné  
matice.

                                                        J.D.
---

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

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec.j@zoznam.sk]
Odesláno: 15. dubna 2009 23:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Sharp a PS/2 keyboard

Zdravim vsetkych,

vyzera to tak, ze po vela vela .. vela rokoch, konecne budem mat dost 
casu na to, aby som sa trosku venoval aj tomu, vdaka comu som dnes tym, 
cim som (cize mojmu Sharpu MZ-821...)... Vramci konstrukcneho cvicenia 
sa chystam vyrobit si k Sharpom zopar replik pridavnych zariadeni podla 
originalov, ale aj nejake nove vecicky. A ako prva padla do rany takato 
idea:

Dostal som sa k jednemu exemplaru, ktory, bohuzial, pocas svojho zivota 
utrpel ujmu v podobe straty niekolkych klavesov (ako napotvoru aj jedna 
zo sipiek kurzora). Klavesnica sa pravdepodobne hodi uz len ako zdroj 
nahradnych suciastok pre ostatne exemplare. Tak som rozmyslal, ze co s 
tym. No a ako jedna z moznosti by sa ukazovalo skusit pripojit k Sharpu, 
na jeho pomery pomerne kvalitnu klavesnicu z PC.

Moja otazka znie - neskusal uz niekto taketo nieco? V prvom kroku to asi 
bude PC-keyboard ako nahrada povodnej klavesnice, ale za pokus by stalo 
urobit aj nieco take, aby to vedelo chodit spolocne s povodnou 
klavesnicou. Realizovane by to bolo pravdepodobne samostatnym MCU, ktory 
by na jednej strane cital kody chodiace z klavesnice, na druhej strane 
by sa to pomocou paralelnych portov snazilo simulovat spravanie sa 
matice originalnej klavesnice Sharpa.

Ak by mal niekto nieco k tomu, privitam kazdu pripomienku.

J.N.

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

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 15. dubna 2009 11:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: QD ???

TO jiste, bez barev to neni ono. Ja si vsak vspominam jak jsem se skvele bavil v 88 
roce 
hranim jednobarevnych her Highway a Antiriad na cernobile TV s RF vstupem.
Zdravi Ales L.

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) <pepax@yahoo.com>
> Předmět: Re: QD ???
> Datum: 15.4.2009 09:55:32
> ----------------------------------------
> 
> 
> Tak zeleny monitor bych za idealni zobrazovadlo pro Sharpa nepovazoval. Sice se
> rika, ze komu se neleni, tomu se zeleni, ale ja nechci spisovat na Sharpovi
> texty, nybrz hrat hry. A bez barev to jaksi neni ono. :-D
> 
> Pepax
> 
> 
> ----- Original Message ----
> > From: "Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)" <Lupuljev@seznam.cz>
> > To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Wednesday, April 15, 2009 8:20:37 AM
> > Subject: Re: QD ???
> > 
> > 
> > Zdravim Sharpisty. Omlouvam se ze vstupuju do diskuze i kdyz jsem take clenem
> 
> > konference.
> > Nicmene pro Vasi informaci prodavam zeleny monitor PHILIPS BM7502.
> > Je plne funkcni. Viz : 
> > http://www.aukro.cz/item610752518_monitor_philips_bm7502_green.html
> > S pozdravem
> > Ales Lupuljev
> > Novy Bor
> > 
> > 
> > 
> > > ------------ Původní zpráva ------------
> > > Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) 
> > > Předmět: Re: QD ???
> > > Datum: 14.4.2009 22:51:22
> > > ----------------------------------------
> > > 
> > > Ahoj Romane,
> > > 
> > > ano, na poštovné bych přispěl.
> > > Měl bych zájem o cca. 10  kusů QD.
> > > 
> > > S pozdravem
> > > Pavel
> > > 
> > > > ----------------------------------------
> > > >> Vidim, ze nie som jediny, kto zhana QD media. Pred par dnami mi ich > 
> > niekto vyfukol na Britskom eBay, ale nevzdavam to... BTW, keby sa > podarilo 
> > vacsie mnozstvo, ma niekto zaujem s prip. delenim postovneho? > Roman.
> > > 
> > > 
> > > ---
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> > > 
> > > 
> > > 
> > 
> > ---
> 
> 
> 
>       
> 
> ---
> 
> 
> 

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

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 15. dubna 2009 8:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: QD ???

Tak zeleny monitor bych za idealni zobrazovadlo pro Sharpa nepovazoval. Sice se rika, 
ze komu se neleni, tomu se zeleni, ale ja nechci spisovat na Sharpovi texty, nybrz 
hrat hry. A bez barev to jaksi neni ono. :-D

Pepax

----- Original Message ----
> From: "Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)" <Lupuljev@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, April 15, 2009 8:20:37 AM
> Subject: Re: QD ???
> 
> 
> Zdravim Sharpisty. Omlouvam se ze vstupuju do diskuze i kdyz jsem take clenem 
> konference.
> Nicmene pro Vasi informaci prodavam zeleny monitor PHILIPS BM7502.
> Je plne funkcni. Viz : 
> http://www.aukro.cz/item610752518_monitor_philips_bm7502_green.html
> S pozdravem
> Ales Lupuljev
> Novy Bor
> 
> 
> 
> > ------------ Původní zpráva ------------
> > Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) 
> > Předmět: Re: QD ???
> > Datum: 14.4.2009 22:51:22
> > ----------------------------------------
> > 
> > Ahoj Romane,
> > 
> > ano, na poštovné bych přispěl.
> > Měl bych zájem o cca. 10  kusů QD.
> > 
> > S pozdravem
> > Pavel
> > 
> > > ----------------------------------------
> > >> Vidim, ze nie som jediny, kto zhana QD media. Pred par dnami mi ich > 
> niekto vyfukol na Britskom eBay, ale nevzdavam to... BTW, keby sa > podarilo 
> vacsie mnozstvo, ma niekto zaujem s prip. delenim postovneho? > Roman.
> > 
> > 
> > ---
> > 
> > 
> > 
> 
> ---

      

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



264

Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

264



265

Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 15. dubna 2009 7:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: QD ???

Zdravim Sharpisty. Omlouvam se ze vstupuju do diskuze i kdyz jsem take clenem 
konference.
Nicmene pro Vasi informaci prodavam zeleny monitor PHILIPS BM7502.
Je plne funkcni. Viz : http://www.aukro.cz/item610752518_monitor_philips_bm7502
_green.html
S pozdravem
Ales Lupuljev
Novy Bor
 

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) <zelezo@seznam.cz>
> Předmět: Re: QD ???
> Datum: 14.4.2009 22:51:22
> ----------------------------------------
> 
> Ahoj Romane,
> 
> ano, na poštovné bych přispěl.
> Měl bych zájem o cca. 10  kusů QD.
> 
> S pozdravem
> Pavel
> 
> > ----------------------------------------
> > 
> > Vidim, ze nie som jediny, kto zhana QD media. Pred par dnami mi ich  
> > niekto vyfukol na Britskom eBay, ale nevzdavam to... BTW, keby sa  
> > podarilo vacsie mnozstvo, ma niekto zaujem s prip. delenim postovneho?  
> > Roman.
> 
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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: 14. dubna 2009 21:49
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: QD ???

Ahoj Romane,

ano, na poštovné bych přispěl.
Měl bych zájem o cca. 10  kusů QD.

S pozdravem
Pavel

> ----------------------------------------
> 
> Vidim, ze nie som jediny, kto zhana QD media. Pred par dnami mi ich  
> niekto vyfukol na Britskom eBay, ale nevzdavam to... BTW, keby sa  
> podarilo vacsie mnozstvo, ma niekto zaujem s prip. delenim postovneho?  
> Roman.

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

Od: Roman TLSTAK (sharpemu@pandora.cz) [tlstak@web.de]
Odesláno: 14. dubna 2009 21:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: QD ???

Vidim, ze nie som jediny, kto zhana QD media. Pred par dnami mi ich  
niekto vyfukol na Britskom eBay, ale nevzdavam to... BTW, keby sa  
podarilo vacsie mnozstvo, ma niekto zaujem s prip. delenim postovneho?  
Roman.

On 8. Apr 2009, at 11:25 AM, Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) wrote:

>
> Díky za info - právě jsem o tom nic moc nenašel (krom informace že  
> je to taky oboustrané medium po 64 KB), tak mě zmátly podobné  
> parametry....
> ----- Original Message -----
> From: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz)
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Sent: Wednesday, April 08, 2009 11:15 AM
> Subject: Re: QD ???
>
> To bude podla mna medium pre CE-1600F (pocket floppy drive pre Sharp  
> PC1600) - 2.5" disketa (CE-1650F). Kapacita 128K (2x64). Na prvy  
> pohlad podobne, ale v skutocnosti nieco uplne ine ako QD.
>
> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) wrote:
>
>>
>> http://www.aukro.cz/item605115241_sharp_1600_2_kusy_osobnich_pocitacu_dily.html
>>
>> netušíte náhodou, zda do tohoto počítače se také používaly QD media  
>> jako pro MZ-800? QD byl v té době použit u více počítačů (i jiných  
>> značek) - pokud by to bylo ono, je tu šance, jak získat 40 kusů  
>> nových médií !
>>
>> Zdenek
>>
>>
>> __________ Informacia od ESET NOD32 Antivirus, verzia databazy 3972  
>> (20090328) __________
>>
>> Tuto spravu preveril ESET NOD32 Antivirus.
>>
>> http://www.eset.sk
>>
>> ---
>>
>
>
> ---
>
>
> ---
>

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 20. března 2009 8:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:tracker

Chce to Vašku stisk Sharpovské klávesy ESC/Break (nebo jak se to jmenuje) - 
v emulátoru ji máš mapovanou na klávese End. Popř. pomůže virtuální 
klávesnice, kdyby se Ti ta PC protivila :o)

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, March 19, 2009 2:16 PM
Subject: Re:tracker

>
> Existuje Sonix a MZ-Music. Ani jeden moc neznam, zkousel jsem je, bohuzel 
> se nejak nepovedlo. Daleko vic mi vyhovoval tracker typu SoundTracker od 
> Bzyka na Spectru.
>
> U MZ-music 4 jsem neprisel na to, jak se vratit z editace tonu (v 
> emulatoru). Tzn. najede mz-music. zmacknu SPACE - to je hlavni okno, pak 
> SPACE na REC, muzu davat noty. A uz se nevratim zpatky, abych je mohl 
> prehrat. Tedy, v emulatoru mi to nejde.
>
> U Sonixu taky nevim. nechce se mi cist navody. Ovladani take jaksi 
> nestandardni. Zrejme tam jde jen ovladani joystickem. A bohuzel nejaky 
> seriozni tracker, ktery by vypadal standardnim zpusobem, bohuzel 
> neexistuje :-(
>
> V.
>
>> ----------------------------------------
>>
>> Jeste jednou zdravim, zde je dalsi vsetecny dotaz MZ-greenhorna:
>>
>> je pro Sharpa nejaky hudebni tracker, pripadne jakykoli zajimavy program 
>> na
>> tvorbu hudby? V Basicu se mi uz davno nic smolit nechce. :-) Jednoduche 
>> sazeni
>> not do osnovy taky nemam na mysli.
>> Diky
>> Pepax
>
> --- 

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 19. března 2009 14:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:tracker

Omlouvám se, pamět už mi slábne.... :o) Nicméně je na tom možnostmi zcela 
jinde než Sonix....

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, March 19, 2009 2:18 PM
Subject: Re: Re:tracker

>
>
>> ----------------------------------------
>>
>> SONIX = psaní v notách, to Pepa nechtěl....
>>
>>
>> Z.
>>
>
> MZ-MUSIC je taky psani v notach, ne ? Nebo tam jde zapnout nejaky 
> ksichtik, ktery se blizi necemu trackerovskemu ?
>
> V.
>
> --- 

---
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: 19. března 2009 14:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:tracker

> ----------------------------------------
> 
> SONIX = psaní v notách, to Pepa nechtěl....
> 
> 
> Z.
> 

MZ-MUSIC je taky psani v notach, ne ? Nebo tam jde zapnout nejaky ksichtik, ktery se 
blizi necemu trackerovskemu ?

V.

---
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: 19. března 2009 14:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:tracker

Existuje Sonix a MZ-Music. Ani jeden moc neznam, zkousel jsem je, bohuzel se nejak 
nepovedlo. Daleko vic mi vyhovoval tracker typu SoundTracker od Bzyka na Spectru.

U MZ-music 4 jsem neprisel na to, jak se vratit z editace tonu (v emulatoru). Tzn. 
najede mz-music. zmacknu SPACE - to je hlavni okno, pak SPACE na REC, muzu davat noty. 
A uz se nevratim zpatky, abych je mohl prehrat. Tedy, v emulatoru mi to nejde.

U Sonixu taky nevim. nechce se mi cist navody. Ovladani take jaksi nestandardni. 
Zrejme tam jde jen ovladani joystickem. A bohuzel nejaky seriozni tracker, ktery by 
vypadal standardnim zpusobem, bohuzel neexistuje :-(

V.

> ----------------------------------------
> 
> Jeste jednou zdravim, zde je dalsi vsetecny dotaz MZ-greenhorna:
> 
> je pro Sharpa nejaky hudebni tracker, pripadne jakykoli zajimavy program na
> tvorbu hudby? V Basicu se mi uz davno nic smolit nechce. :-) Jednoduche sazeni
> not do osnovy taky nemam na mysli.
> Diky
> Pepax

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 19. března 2009 14:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: tracker

Ano, mel by to byt MZ-MUSIC verze 4

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz)" <pepax@yahoo.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, March 19, 2009 12:12 PM
Subject: tracker

>
>
> Jeste jednou zdravim, zde je dalsi vsetecny dotaz MZ-greenhorna:
>
> je pro Sharpa nejaky hudebni tracker, pripadne jakykoli zajimavy program 
> na tvorbu hudby? V Basicu se mi uz davno nic smolit nechce. :-) Jednoduche 
> sazeni not do osnovy taky nemam na mysli.
> Diky
> Pepax
>
>
>
>
> --- 

---
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: 19. března 2009 13:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:tracker

Nevadi, diky.

Koukam, ze to bude lepsi nez nic. :-)
Mimochodem, na Rootu ted vychazi serial o zvukovych cipech.  Dnes vysla cast o Atari 
Pokey http://www.root.cz/clanky/zvukovy-cip-pokey, priste bude SID, mozna by bylo 
dobre autorovi naznacit, ze bychom radi i cast o SN76489AN. ;-)
Pepax

----- Original Message ----
> From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, March 19, 2009 1:21:23 PM
> Subject: Re: Re:tracker
> 
> 
> SONIX = psaní v notách, to Pepa nechtěl....
> 
> 
> Z.
> 
> 
> ----- Original Message ----- From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" 
> 
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
> Sent: Thursday, March 19, 2009 1:02 PM
> Subject: Re:tracker
> 
> 
> > 
> > Ahoj,
> > 
> > např. Sonix
> > 
> http://www.scav.ic.cz/download/MZ-800/MZ-800
_Software/COM/MZF/PROGS/800/Music/Sonix/Sonix-Fe.mzf
> > ale nikdy jsem nic takovéh na sharpu nepoužíval.
> > 
> > Pavel
> >> ----------------------------------------
> > 
> >> je pro Sharpa nejaky hudebni tracker, pripadne jakykoli zajimavy program na
> >> tvorbu hudby? V Basicu se mi uz davno nic smolit nechce. :-) Jednoduche 
> sazeni
> >> not do osnovy taky nemam na mysli.
> >> Diky
> >> Pepax
> > 
> > 
> > --- 
> 
> 
> ---

      

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 19. března 2009 13:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:tracker

SONIX = psaní v notách, to Pepa nechtěl....

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, March 19, 2009 1:02 PM
Subject: Re:tracker

>
> Ahoj,
>
> např. Sonix
> http://www.scav.ic.cz/download/MZ-800/MZ-800
_Software/COM/MZF/PROGS/800/Music/Sonix/Sonix-Fe.mzf
> ale nikdy jsem nic takovéh na sharpu nepoužíval.
>
> Pavel
>> ----------------------------------------
>
>> je pro Sharpa nejaky hudebni tracker, pripadne jakykoli zajimavy program 
>> na
>> tvorbu hudby? V Basicu se mi uz davno nic smolit nechce. :-) Jednoduche 
>> sazeni
>> not do osnovy taky nemam na mysli.
>> Diky
>> Pepax
>
>
> --- 

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

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 19. března 2009 13:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:tracker

Ahoj,

např. Sonix
http://www.scav.ic.cz/download/MZ-800/MZ-800
_Software/COM/MZF/PROGS/800/Music/Sonix/Sonix-Fe.mzf
ale nikdy jsem nic takovéh na sharpu nepoužíval.

Pavel
> ----------------------------------------

> je pro Sharpa nejaky hudebni tracker, pripadne jakykoli zajimavy program na
> tvorbu hudby? V Basicu se mi uz davno nic smolit nechce. :-) Jednoduche sazeni
> not do osnovy taky nemam na mysli.
> Diky
> Pepax

---
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: 19. března 2009 12:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: tracker

Jeste jednou zdravim, zde je dalsi vsetecny dotaz MZ-greenhorna:

je pro Sharpa nejaky hudebni tracker, pripadne jakykoli zajimavy program na tvorbu 
hudby? V Basicu se mi uz davno nic smolit nechce. :-) Jednoduche sazeni not do osnovy 
taky nemam na mysli.
Diky
Pepax

      

---
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

277



278

Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 19. března 2009 12:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Mahjongg a spol.

Diky vsem za odpovedi.

Slo mi pouze o original, protoze pak uz by srovnavani mezi platformami nedavalo smysl. 
:)
Mam ale jeste jiny dotaz, pro prehlednost napisu dalsi mail. :)
Pepax

      

---
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

278



279

Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 19. března 2009 11:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Mahjongg a spol.

Přílohy: PGP.dat

PGP.dat (266 B)

On 19.3.2009, at 11:36, Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) wrote:

>
> A ja mel pocit, ze jsem jej nekde videl... Neexistuje neco na  
> Spectru a zkusit ZX2MZ konvertor ?

pro ZX existuje jak Peking ( ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/ 
sinclair/games/p/Peking.tap.zip )

tak ČESKÝ Mah Jongg (od Universuma) ( ftp://ftp.worldofspectrum.org/ 
pub/sinclair/games/m/MahJongg.tap.zip )

a ještě jeden stařičký Mah Jongg od Spectre ( ftp:// 
ftp.worldofspectrum.org/pub/sinclair/games/m/MahJong.tzx.zip )

              J.D.
---

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

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 19. března 2009 11:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Mahjongg a spol.

A ja mel pocit, ze jsem jej nekde videl... Neexistuje neco na Spectru a zkusit ZX2MZ 
konvertor ?

V.

> ----------------------------------------
> 
> Obávám se že odpověď zní NE :-(
> 
> Z.
> 
> 
> > Nazdar panove,
> >
> > nevite nekdo, jestli je na Sharpa hra Mahjongg? Muze se taky jmenovat 
> > Mahjong, Mah Jong, Taipei, Shanghai, Peking...... :-) Proste mi jde o 
> > toto: http://www.mah-jongg.ch/
> > Predem diky!
> > Pepax
> >

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 19. března 2009 10:49
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Mahjongg a spol.

Obávám se že odpověď zní NE :-(

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz)" <pepax@yahoo.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, March 19, 2009 10:30 AM
Subject: Mahjongg a spol.

>
>
> Nazdar panove,
>
> nevite nekdo, jestli je na Sharpa hra Mahjongg? Muze se taky jmenovat 
> Mahjong, Mah Jong, Taipei, Shanghai, Peking...... :-) Proste mi jde o 
> toto: http://www.mah-jongg.ch/
> Predem diky!
> Pepax
>
>
>
>
> --- 

---
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: 19. března 2009 10:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Mahjongg a spol.

Nazdar panove,

nevite nekdo, jestli je na Sharpa hra Mahjongg? Muze se taky jmenovat Mahjong, Mah 
Jong, Taipei, Shanghai, Peking...... :-) Proste mi jde o toto: http://www.mah-
jongg.ch/
Predem diky!
Pepax

      

---
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: 11. března 2009 10:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nová verze  stránky "Sta hovací centrum"

Ehm, Mirku, nechci se přít, ale mé aktivity a schopnosti v poslední době se 
dost odchýlily od počítačů a spíš bych byl schopen postavit zeď či nahodit 
omítku, než napsat program "Hello world" :-) Ale díky za kompliment :-)

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz)" <bomi@centrum.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, March 09, 2009 10:03 PM
Subject: Re: Nová verze stránky "Sta hovací centrum"

>
> Řekl bych, že jsi Zdeňku mnohem schopnější programátor než já a také 
> mnohem aktivnější. Určitě víš, proč ses v novém tisíciletí sám do žádného 
> nového software pro Sharp nepustil. :-) Ale pokud tě napadá nějaká 
> "killer" aplikace pro Sharpa, můžeme se o tom pobavit...
>
> Pro mne bude vrcholem, pokud se mi podaří zprovoznit databázi tak, aby 
> vznikl dostatečně životaschopný projekt, který by nakonec umožnil vznik 
> zde zmíněného univerzálního média (nejspíš flash karty) obsahujícího 
> veškerý katalogizovaný software... Chvíli mi asi potrvá, než setřídím ty 
> stovky MB ničeho ;-)
>
> Jinak ta stránka Ulfa Wagemanna je mrtvá už dlouho. Poslal mi nějakou 
> středně starou kopii, tak z toho snad dám něco dohromady, až se mi vůbec 
> podaří rozjet vnitřnosti té stránky.
>
> HajdaM

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

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 9. března 2009 22:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:  Nová verze  stránky "Sta hovací centrum"

Řekl bych, že jsi Zdeňku mnohem schopnější programátor než já a také mnohem 
aktivnější. Určitě víš, proč ses v novém tisíciletí sám do žádného nového software pro 
Sharp nepustil. :-) Ale pokud tě napadá nějaká "killer" aplikace pro Sharpa, můžeme se 
o tom pobavit...

Pro mne bude vrcholem, pokud se mi podaří zprovoznit databázi tak, aby vznikl 
dostatečně životaschopný projekt, který by nakonec umožnil vznik zde zmíněného 
univerzálního média (nejspíš flash karty) obsahujícího veškerý katalogizovaný 
software... Chvíli mi asi potrvá, než setřídím ty stovky MB ničeho ;-)

Jinak ta stránka Ulfa Wagemanna je mrtvá už dlouho. Poslal mi nějakou středně starou 
kopii, tak z toho snad dám něco dohromady, až se mi vůbec podaří rozjet vnitřnosti té 
stránky.

HajdaM
______________________________________________________________
> Od: zdeneka@seznam.cz
> Komu: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Datum: 09.03.2009 08:04
> Předmět: Re: Nová verze  stránky "Stahovac í centrum"
>
>Bezva Mirku, vypadá to velice nadějně. Víš jen co je škoda? Že se kolem Sharpa 
prakticky NIC nového neděje a to, čím svůj web naplníš budou jen dávno "profláknuté" 
věci které pouze koncentruješ na jedno místo. Spousta podobných projektů (ať už 
sharpmz.org nebo Wagemannovy stránky) právě na toto NIC dojelo. Pochopitelně ale na 
Tvé snaze není nic zlého a rád se na stránky podívám.
>Mimochodem Mirku, jsi přeci programátor, což takhle napsat něco pro Sharpa? :-) Žádný 
kloudný software (krom pár účelových utilit) s nálepkou třetího tisíciletí pro něj 
zatím není - nemyslíte že je to výzva? :-)
>Tak jako tak držím palce ať vše co děláš dobře dopadne a má to úspěch mezi ostatními 
Sharpisty!
>
>Z.

______________________________________________________________
> Od: vaclavpe@seznam.cz
> Komu: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Datum: 09.03.2009 10:05
> Předmět: Re:Nová verze stránky "Stahovac í centrum"
>
>Ahoj Mirku,
>
>jsem jednoznacne pro. Nicmene, Zdenek ma taky pravdu, chtelo by to neco noveho. Muj 
Tetris je taky na mrtvem bode.
>
>Nevim, v jakem stavu je momentalne automaticky posharpovavac spectrackych programu od 
Romana Dolejsiho ZX2MZ - ale treba by se nejake nove predelavky nasly - Romane ? :-)
>
>Ta stranka Ulfa Hagemanna je uz nejakou dobu mrtva, ze ?

>----- Original Message ----- From: "Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz)" 
<bomi@centrum.cz>
>To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
>Sent: Sunday, March 08, 2009 8:55 PM
>Subject: Nová verze stránky "Stahovac í centrum"
>
>
>>
>> Zdravím konferenci,
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>> po delší odmlce jsem se rozhodl znovu oživit své aktivity kolem Sharpa.
>> Jelikož samotného Sharpa už nemám a moje práce na úpravach emulátoru se tu > 
setkala spíše s negativním ohlasem, pustím se tentokrát do renovace webové > stránky o 
Sharpu. Konkrétně mám v úmyslu rozšířit svoje "Stahovací > Centrum". Rozhodl jsem se 
původní nenaplněný záměr, kterým bylo vytvoření > databáze programů pro Sharpa 
spravované samotnými uživateli, rozšířit o > možnost ukládat další informace, řekněme 
více v komunitním duchu. Snad se > mi to tentokrát půjde lépe...
>>
>> Plánované vlastnosti nové stránky:
>>
>> - Dvojjazyčná stránka (anlicky a česky)
>> - Databáze MZF/DSK/.. souborů pro Sharpa včetně obrázků, manuálů, tagů > (autor, 
rok, žánr, ...) atd..
>> - WIKI pro vlastní obsah a informace o HW/SW a dalších projektech > (DokuWiki)
>> - Feedy (seznamy zpráv) z mz-800.xf.cz, sharpmz.org a sharpusersclub.org
>>
>> Do nové stránky hodlám postupně skloubit informace z těchto zdrojů:
>>
>> - Stahovací centrum (http://sharp.wz.cz)
>> - Připravovaná verze aka SMZDC (http://smzdc.wz.cz)
>> - MZUnity (offline:http://mzunity.hyperlink.cz - souhlasil Pavel Vaněk)
>> - MZ-800 Retro Museum (offline:http://www.wagemann.li/subpages/mz800/ - > souhlasil 
Ulf Wagemann)
>> - Soubory, které mi poskytl Zděněk Adler na CD a další vlastní zdroje
>>
>> Na první nástřel nové stránky se můžete podívat zde: > http://tv.zdechov.net/sharp
>>
>> Uvažuji, zda oprášit logo MZUnity, pokud proti tomu nikdo nic nemá - > případně 
pokud k tomu máte jakékoliv jiné návrhy či připomínky, tak mi > rozhodně napište. 
Stejně tak, pokud byste byli ochotní pomoct s vývojem, > či plněním wiki obsahu.
>>
>> Zdraví HajdaM
>>

---
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

285



286

Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 9. března 2009 13:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Nová verze  stránky "Stahovac   í centrum"

>Onehda (cca pred rokem) si nekdo chtel dat se mnou soutez o pripojeni MMC k Sharpovi. 
Uz nevim kdo to byl, ale - uz jsi vyhral, nebo stale ne ? Ja na Sharpa bohuzel cas 
nemel.

No nevím, jak někdo jiný.

Já chtěl k sedmistovce připojit defacto ZXMMC ( http://www.zxbada.bbk.org/zxmmc ) s 
bootovací EPROMkou, a doplnit rutiny ( 
http://www.zxbada.bbk.org/zxmmc/software/zxmmc_testsw_v2.1.zip ) do CP/M BIOSu. Celkem 
jednoduché, vlastně už hotové řešení.
A pro sedmistovku (narozdíl od osmistovky, kde jde i o kompatibilitu s původními 
deskovými řadiči) snadno použitelné.

Jenže pořád válčím s Eaglem (kvůli ještě jinému projektu - taky celkem jednoduché - 
http://web.mac.com/dex.128/iWeb/dex/Micro-KIM%20DOS.html a nezdařený výsledek 
http://www.brielcomputers.com/phpBB2/viewtopic.php?t=438 ) a nedokážu se hnout s 
kreslením z místa.

                                                                J.D.

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

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 9. března 2009 10:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Nová verze stránky "Stahovac í centrum"

Ahoj Mirku,

jsem jednoznacne pro. Nicmene, Zdenek ma taky pravdu, chtelo by to neco noveho. Muj 
Tetris je taky na mrtvem bode.

Nevim, v jakem stavu je momentalne automaticky posharpovavac spectrackych programu od 
Romana Dolejsiho ZX2MZ - ale treba by se nejake nove predelavky nasly - Romane ? :-)

Ta stranka Ulfa Hagemanna je uz nejakou dobu mrtva, ze ?

Onehda (cca pred rokem) si nekdo chtel dat se mnou soutez o pripojeni MMC k Sharpovi. 
Uz nevim kdo to byl, ale - uz jsi vyhral, nebo stale ne ? Ja na Sharpa bohuzel cas 
nemel.

Vasek

> 
> Zdravím konferenci,
> po delší odmlce jsem se rozhodl znovu oživit své aktivity kolem Sharpa.
> Jelikož samotného Sharpa už nemám a moje práce na úpravach emulátoru se tu
> setkala spíše s negativním ohlasem, pustím se tentokrát do renovace webové
> stránky o Sharpu. Konkrétně mám v úmyslu rozšířit svoje "Stahovací Centrum".
> Rozhodl jsem se původní nenaplněný záměr, kterým bylo vytvoření databáze
> programů pro Sharpa spravované samotnými uživateli, rozšířit o možnost ukládat
> další informace, řekněme více v komunitním duchu. Snad se mi to tentokrát půjde
> lépe...
> 
> Plánované vlastnosti nové stránky:
> 
> - Dvojjazyčná stránka (anlicky a česky)
> - Databáze MZF/DSK/.. souborů pro Sharpa včetně obrázků, manuálů, tagů (autor,
> rok, žánr, ...) atd..
> - WIKI pro vlastní obsah a informace o HW/SW a dalších projektech (DokuWiki)
> - Feedy (seznamy zpráv) z mz-800.xf.cz, sharpmz.org a sharpusersclub.org
> 
> Do nové stránky hodlám postupně skloubit informace z těchto zdrojů:
> 
> - Stahovací centrum (http://sharp.wz.cz)
> - Připravovaná verze aka SMZDC (http://smzdc.wz.cz)
> - MZUnity (offline:http://mzunity.hyperlink.cz - souhlasil Pavel Vaněk)
> - MZ-800 Retro Museum (offline:http://www.wagemann.li/subpages/mz800/ -
> souhlasil Ulf Wagemann)
> - Soubory, které mi poskytl Zděněk Adler na CD a další vlastní zdroje
> 
> Na první nástřel nové stránky se můžete podívat zde:
> http://tv.zdechov.net/sharp
> 
> Uvažuji, zda oprášit logo MZUnity, pokud proti tomu nikdo nic nemá - případně
> pokud k tomu máte jakékoliv jiné návrhy či připomínky, tak mi rozhodně napište.
> Stejně tak, pokud byste byli ochotní pomoct s vývojem, či plněním wiki obsahu.
> 
> Zdraví HajdaM
> 
> 
> 
> ---
> 
> 
> 
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---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 9. března 2009 8:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nová verze  stránky "Stahovac í centrum"

Bezva Mirku, vypadá to velice nadějně. Víš jen co je škoda? Že se kolem 
Sharpa prakticky NIC nového neděje a to, čím svůj web naplníš budou jen 
dávno "profláknuté" věci které pouze koncentruješ na jedno místo. Spousta 
podobných projektů (ať už sharpmz.org nebo Wagemannovy stránky) právě na 
toto NIC dojelo. Pochopitelně ale na Tvé snaze není nic zlého a rád se na 
stránky podívám.
Mimochodem Mirku, jsi přeci programátor, což takhle napsat něco pro Sharpa? 
:-) Žádný kloudný software (krom pár účelových utilit) s nálepkou třetího 
tisíciletí pro něj zatím není - nemyslíte že je to výzva? :-)
Tak jako tak držím palce ať vše co děláš dobře dopadne a má to úspěch mezi 
ostatními Sharpisty!

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz)" <bomi@centrum.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Sunday, March 08, 2009 8:55 PM
Subject: Nová verze stránky "Stahovac í centrum"

>
> Zdravím konferenci,
> po delší odmlce jsem se rozhodl znovu oživit své aktivity kolem Sharpa.
> Jelikož samotného Sharpa už nemám a moje práce na úpravach emulátoru se tu 
> setkala spíše s negativním ohlasem, pustím se tentokrát do renovace webové 
> stránky o Sharpu. Konkrétně mám v úmyslu rozšířit svoje "Stahovací 
> Centrum". Rozhodl jsem se původní nenaplněný záměr, kterým bylo vytvoření 
> databáze programů pro Sharpa spravované samotnými uživateli, rozšířit o 
> možnost ukládat další informace, řekněme více v komunitním duchu. Snad se 
> mi to tentokrát půjde lépe...
>
> Plánované vlastnosti nové stránky:
>
> - Dvojjazyčná stránka (anlicky a česky)
> - Databáze MZF/DSK/.. souborů pro Sharpa včetně obrázků, manuálů, tagů 
> (autor, rok, žánr, ...) atd..
> - WIKI pro vlastní obsah a informace o HW/SW a dalších projektech 
> (DokuWiki)
> - Feedy (seznamy zpráv) z mz-800.xf.cz, sharpmz.org a sharpusersclub.org
>
> Do nové stránky hodlám postupně skloubit informace z těchto zdrojů:
>
> - Stahovací centrum (http://sharp.wz.cz)
> - Připravovaná verze aka SMZDC (http://smzdc.wz.cz)
> - MZUnity (offline:http://mzunity.hyperlink.cz - souhlasil Pavel Vaněk)
> - MZ-800 Retro Museum (offline:http://www.wagemann.li/subpages/mz800/ - 
> souhlasil Ulf Wagemann)
> - Soubory, které mi poskytl Zděněk Adler na CD a další vlastní zdroje
>
> Na první nástřel nové stránky se můžete podívat zde: 
> http://tv.zdechov.net/sharp
>
> Uvažuji, zda oprášit logo MZUnity, pokud proti tomu nikdo nic nemá - 
> případně pokud k tomu máte jakékoliv jiné návrhy či připomínky, tak mi 
> rozhodně napište. Stejně tak, pokud byste byli ochotní pomoct s vývojem, 
> či plněním wiki obsahu.
>
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> Zdraví HajdaM
>
>
>
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 8. března 2009 20:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Nová verze  stránky "Stahovac í centrum"

Zdravím konferenci,
po delší odmlce jsem se rozhodl znovu oživit své aktivity kolem Sharpa.
Jelikož samotného Sharpa už nemám a moje práce na úpravach emulátoru se tu setkala 
spíše s negativním ohlasem, pustím se tentokrát do renovace webové stránky o Sharpu. 
Konkrétně mám v úmyslu rozšířit svoje "Stahovací Centrum". Rozhodl jsem se původní 
nenaplněný záměr, kterým bylo vytvoření databáze programů pro Sharpa spravované 
samotnými uživateli, rozšířit o možnost ukládat další informace, řekněme více v 
komunitním duchu. Snad se mi to tentokrát půjde lépe...

Plánované vlastnosti nové stránky:

- Dvojjazyčná stránka (anlicky a česky)
- Databáze MZF/DSK/.. souborů pro Sharpa včetně obrázků, manuálů, tagů (autor, rok, 
žánr, ...) atd..
- WIKI pro vlastní obsah a informace o HW/SW a dalších projektech (DokuWiki)
- Feedy (seznamy zpráv) z mz-800.xf.cz, sharpmz.org a sharpusersclub.org

Do nové stránky hodlám postupně skloubit informace z těchto zdrojů:

- Stahovací centrum (http://sharp.wz.cz)
- Připravovaná verze aka SMZDC (http://smzdc.wz.cz)
- MZUnity (offline:http://mzunity.hyperlink.cz - souhlasil Pavel Vaněk)
- MZ-800 Retro Museum (offline:http://www.wagemann.li/subpages/mz800/ - souhlasil Ulf 
Wagemann)
- Soubory, které mi poskytl Zděněk Adler na CD a další vlastní zdroje

Na první nástřel nové stránky se můžete podívat zde: http://tv.zdechov.net/sharp

Uvažuji, zda oprášit logo MZUnity, pokud proti tomu nikdo nic nemá - případně pokud k 
tomu máte jakékoliv jiné návrhy či připomínky, tak mi rozhodně napište. Stejně tak, 
pokud byste byli ochotní pomoct s vývojem, či plněním wiki obsahu.

Zdraví HajdaM

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 6. března 2009 8:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Fwd:Bytefest_2009

# ------------ Původní zpráva ------------
# Od: Vladimír Toman (sphp@pandora.cz) 
# Předmět: Bytefest_2009
# Datum: 05.3.2009 20:46:49
# ----------------------------------------
# 
# Na vedomost se dava, ze byl spusten novy web http://bytefest.org/
# Termin letos planuji na posledni vikend v zari, kdy je v pondeli svatek.
# Takto by se akce mohla konat vice dni, coz je lukrativni predevsim pro ty, kteri
# jedou z daleka.
# Nehlede na to, ze i vlastni priprava salu je narocna, tak by se to melo vyuzit
# co nejvice a co nejdele.
# Presto jsem na web dal anketu, ktera by mohla byt voditkem, ale ten posledni
# vikend bych preferoval "natuty" i proto, ze se planuje OFAM.
# Vlada Toman
# Tomsoft

---
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 28. ledna 2009 10:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ800_memcard

Mas na mysli tohle?

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

Víťa Škrabal (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Zdravím
> tady byl link na stránky ze kterého jsem si stáhl tento projekt teď nemohu ty 
stránky najít protože jsem zvyklý na jiný typ fóra tak mi promiňte můj dotaz. 
> ---
>   

---

293



294

Brázda Pavel

Od: Víťa Škrabal (sharpemu@pandora.cz) [trango.07@seznam.cz]
Odesláno: 28. ledna 2009 10:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MZ800_memcard

Zdravím
tady byl link na stránky ze kterého jsem si stáhl tento projekt teď nemohu ty stránky 
najít protože jsem zvyklý na jiný typ fóra tak mi promiňte můj dotaz. 
---
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: 24. ledna 2009 18:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kermit

Ahoj Vašku,

"Kermit is the name of a file-transfer protocol and a suite of computer programs for 
many types of computers..."

Kermit je protokol / komunikační program pro řadu OS, CP/M nevyjímaje.
http://www.columbia.edu/kermit/cpm.html

S RS232 kartou/portem pak můžeš komunikovat téměř s jakýmkoliv compem .
Kermit mají v sobě "zadrátovaný" dokonce i moje oblíbené HP kalkulačky :))
A našlo by se asi více dalších zařízení...

Pavel

> ----------------------------------------
> 
> Ahoj Pavle,
> 
> ciste pro mne, co je Kermit 4.11 ?
> 
> Vasek
> 
> > Tak aspoň jedna pozitivní zpráva : na Sharpu mi chodí Kermit 4.11 !!
> > Postupoval jsem přesně dle instrukcí pro počítač Osborne 1.
> > http://www.toniwestbrook.com/archives/80
> > Pokud bude mít někdo zájem, pošlu Kermit411.com do konfery.
> > 
> > Přeji pěkný víkend
> > Pavel
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. ledna 2009 17:49
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kermit

Ahoj Pavle,

ciste pro mne, co je Kermit 4.11 ?

Vasek

> Tak aspoň jedna pozitivní zpráva : na Sharpu mi chodí Kermit 4.11 !!
> Postupoval jsem přesně dle instrukcí pro počítač Osborne 1.
> http://www.toniwestbrook.com/archives/80
> Pokud bude mít někdo zájem, pošlu Kermit411.com do konfery.
> 
> Přeji pěkný víkend
> Pavel

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 24. ledna 2009 10:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: ad. Qd médiá

Ahoj Miri,
jsem na tom stejně, mám pouze 2 originální média |:(
Ale možná , že jedno obětuju a "vykuchám" ho.

Napadlo mě, že kotoučky magnetického média by bylo možno "vesekat/vystříhat" z 8" 
disket.
Rozměrově to vychází. 
Výroba výlisků od profi firmy by se asi prodražila, co ?
Základ je kovová forma, a tam asi půjdou ceny do desítek tisíc.

Tak aspoň jedna pozitivní zpráva : na Sharpu mi chodí Kermit 4.11 !!
Postupoval jsem přesně dle instrukcí pro počítač Osborne 1.
http://www.toniwestbrook.com/archives/80
Pokud bude mít někdo zájem, pošlu Kermit411.com do konfery.

Přeji pěkný víkend
Pavel
> ----------------------------------------
> 
> mno s manufaktúrnou výrobou qd médií som nerobil pár rokov nič. aby som mohol
> vyrobiť plnohodnotne fungujúce médium znamenalo by to rozobrať staré QD médium a
> tým ho úplne zničiť. pretože mám len 4 plne funkčné QD médiá a z toho dve
> originál k mechanike tak som nemal k tomu odvahu :)
> 
> obecne som ale našiel celkom slušný návod na výrobu magnetickej zmesi na báze
> oxidu železitého a potravinárskej želatíny, ale tú mechanickú časť média som
> zatial nevedel vyrobiť.
> 
> v praxi ide o to urobiť odliatok plastového obalu a stredového úchytu a v tej
> forme odlievať z plastu dalšíe obaly a stredové krúžky. na plochu média sa dá
> zohnať vcelku kvalitná priehľadná fólia ktorá má aj dostatočnú pevnosť (v
> podstate celuloid ako sú kinofilmy).
> 
> Niesom si ale istý tým ako vyzerá plocha obalu QD média zvnútra - klasické
> diskety tam mali mäkký povrch z penovitej hmoty podobnej polyetylénu.
> 
> pokial by niekto aspoň získal presné miery QD média - vonkajšie aj vnútorné dal
> by sa urobiť drevený obal a z neho neskôr urobiť odliatky v plaste... inými
> slovami - klasické modelárstvo.
> 
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 23. ledna 2009 16:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: ad. Qd médiá

mno s manufaktúrnou výrobou qd médií som nerobil pár rokov nič. aby som mohol vyrobiť 
plnohodnotne fungujúce médium znamenalo by to rozobrať staré QD médium a tým ho úplne 
zničiť. pretože mám len 4 plne funkčné QD médiá a z toho dve originál k mechanike tak 
som nemal k tomu odvahu :)

obecne som ale našiel celkom slušný návod na výrobu magnetickej zmesi na báze oxidu 
železitého a potravinárskej želatíny, ale tú mechanickú časť média som zatial nevedel 
vyrobiť.

v praxi ide o to urobiť odliatok plastového obalu a stredového úchytu a v tej forme 
odlievať z plastu dalšíe obaly a stredové krúžky. na plochu média sa dá zohnať vcelku 
kvalitná priehľadná fólia ktorá má aj dostatočnú pevnosť (v podstate celuloid ako sú 
kinofilmy).

Niesom si ale istý tým ako vyzerá plocha obalu QD média zvnútra - klasické diskety tam 
mali mäkký povrch z penovitej hmoty podobnej polyetylénu.

pokial by niekto aspoň získal presné miery QD média - vonkajšie aj vnútorné dal by sa 
urobiť drevený obal a z neho neskôr urobiť odliatky v plaste... inými slovami - 
klasické modelárstvo.

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 22. ledna 2009 15:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: ad. NIPOS

Ahoj Pepo,

tak konkrétně RS232 byla z Aukra. I cena byla přijatelná. 
Ale i taková eBay je občas zajímavá.
Chvíli jsem váhal, jestli vydražit MZ-700 z Austrálie (ale poštovné asi 10x 
převyšovalo cenu počítače :)
No a občas se ozve sběratel ze světa. (Takhle jsem se stal šťatným majitelem 
fungujícího Quick Disku )
Apropó, nebyl by někdo ochoten vyměnit /prodat Quick Disk média ?
Co ta "manufakturní" výroba, dotáhl to někdo do zdárného konce :))
Předem díky za nabídky

Pavel

> ----------------------------------------
> 
> Ahoj,
> 
> to je super.
> Kde takove darecky rostou? :)
> Sharpa jeste obcas vytahnu, ale emulator je k nezaplaceni!!! Ha, ted mi zrejme
> Zdenek posle fakturu na 100 000 Kc. :-D
> S NIPOSem se budu muset bohuzel teprve seznamit. Treba mi panove v klubu udelaji
> skoleni.... :)
> Zdravi
> Pepa
> 
> 
> ----- Original Message ----
> > From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
> > To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Thursday, January 22, 2009 2:41:47 PM
> > Subject: ad. NIPOS
> > 
> > 
> > Ahoj,
> > probudil jsem se ze zimního spánku a oprášil jsem Sharpa.
> > Pod stromeček jsem si nadělil kartu MZ-8BIO3 (Serial Interface).
> > Pod Basicem funguje bezvadně, tak mě napadlo otestovat ji s NIPOSem.
> > A tak by mě zajímalo: Jaká je "poslední" verze NIPOSu?  
> >    B0.17 build 2003-06-21 ?
> > Jaká je max. velikost/počet partitions ? 
> >    32 MB ? C:, D: + 2 ?
> > Používáte NIPOS někdo ? (resp. používáte ještě Sharpa ? :o)
> > (Zdeňkovi tímto ještě jednou dík za jeho emulátor- neocenitelná pomůcka :)
> > A to jsem netušil, že dokáže dokonce emulovat HDD.
> > 
> > Přeji krásný slunečný den
> > Pavel
> > ---
> 
> 
> 
>       
> 
> ---
> 
> 
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 22. ledna 2009 15:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: ad. NIPOS

Ahoj,

to je super.
Kde takove darecky rostou? :)
Sharpa jeste obcas vytahnu, ale emulator je k nezaplaceni!!! Ha, ted mi zrejme Zdenek 
posle fakturu na 100 000 Kc. :-D
S NIPOSem se budu muset bohuzel teprve seznamit. Treba mi panove v klubu udelaji 
skoleni.... :)
Zdravi
Pepa

----- Original Message ----
> From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, January 22, 2009 2:41:47 PM
> Subject: ad. NIPOS
> 
> 
> Ahoj,
> probudil jsem se ze zimního spánku a oprášil jsem Sharpa.
> Pod stromeček jsem si nadělil kartu MZ-8BIO3 (Serial Interface).
> Pod Basicem funguje bezvadně, tak mě napadlo otestovat ji s NIPOSem.
> A tak by mě zajímalo: Jaká je "poslední" verze NIPOSu?  
>    B0.17 build 2003-06-21 ?
> Jaká je max. velikost/počet partitions ? 
>    32 MB ? C:, D: + 2 ?
> Používáte NIPOS někdo ? (resp. používáte ještě Sharpa ? :o)
> (Zdeňkovi tímto ještě jednou dík za jeho emulátor- neocenitelná pomůcka :)
> A to jsem netušil, že dokáže dokonce emulovat HDD.
> 
> Přeji krásný slunečný den
> Pavel
> ---

      

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 22. ledna 2009 14:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: ad. NIPOS

Ahoj,
probudil jsem se ze zimního spánku a oprášil jsem Sharpa.
Pod stromeček jsem si nadělil kartu MZ-8BIO3 (Serial Interface).
Pod Basicem funguje bezvadně, tak mě napadlo otestovat ji s NIPOSem.
A tak by mě zajímalo: Jaká je "poslední" verze NIPOSu?  
   B0.17 build 2003-06-21 ?
Jaká je max. velikost/počet partitions ? 
   32 MB ? C:, D: + 2 ?
Používáte NIPOS někdo ? (resp. používáte ještě Sharpa ? :o)
(Zdeňkovi tímto ještě jednou dík za jeho emulátor- neocenitelná pomůcka :)
A to jsem netušil, že dokáže dokonce emulovat HDD.

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

Od: Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz) [marek@brunda.name]
Odesláno: 5. ledna 2009 19:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Adresa $E008

Diky, to je cenna informace, kterou jsem nikde jeste nevidel.
---
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 5. ledna 2009 11:49
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rom disk

>Na aukru na adrese http://www.aukro.cz/item503369969_rom_disk_sharp_mz_800.html je 
rom disk a já bych potřeboval kontakt na prodávajícího  

Pavel Železo, zelezo () seznam.cz , je tu v konferenci, takže se nejspíš ozve sám.

               J.D.

---
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Brázda Pavel

Od: Víťa Škrabal (sharpemu@pandora.cz) [trango.07@seznam.cz]
Odesláno: 5. ledna 2009 11:26
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Rom disk

Na aukru na adrese http://www.aukro.cz/item503369969_rom_disk_sharp_mz_800.html je rom 
disk a já bych potřeboval kontakt na prodávajícího  
---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 5. ledna 2009 9:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Emulace Z80

V rannych verzich emulatoru jsem pouzival prevzatou Z80 psanou v assembleru 
X86. Jelikoz byla ale dost mizerna a neprehledna, napsal jsem si svou ktera 
pokryva 99,9% nedokumentovanych vlastnosti Z80 vcetne flagu 3 a 5. V dnesni 
dobe uz ale bude prehrsel kvalitnich Z80 ve vsech moznych jazycich, tak 
nebude problem si vybrat....

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz)" <marek@brunda.name>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Saturday, January 03, 2009 5:13 PM
Subject: Emulace Z80

>
> Ahoj vsem, rad bych se jeste zeptal, jestli jste si ve svych projektech 
> psali emulaci Z80 sami nebo jste vyuzili nejaky jiny projekt?
>
> Marek
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 5. ledna 2009 9:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Adresa $E008

Ahoj,

funkce portu E008 je následující:

- funkční pouze v MZ-700 modu
- zápis působí hradlování čítače 8253 připojeného na zvukový výstup = ozve 
se tón
- čtením získáme signál MELODY SYNC který je přibližně 35 Hz (generuje ho 
tuším obvod 555 / 556)

Stačí tak?

Jinak všem účastníkům konference i konferenci samotné přeji plno sil do roku 
2009!

Zdeněk

----- Original Message ----- 
From: "Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz)" <marek@brunda.name>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Saturday, January 03, 2009 11:22 AM
Subject: Adresa $E008

>
> Omlouvam se za predchozi spam, nejak se mi sekl net.
>
> Poradil by nekdo s timto problemem? Nejsem schopen nejak detailne zjistit 
> z dokumentace, co na SHARPu prectu ctenim z adresy $E008. Zapisem na tuto 
> adresu se ridi GATE0 na 8253. Jde mi o to, ze SHARP pri startu v ramci 
> pipnuti 10x cte z teto adresy ale proc? Pokud udelam hack ze pri kazdem 
> cteni se hodnota zmeni z 0 na 1 a naopak, je vse ok, ale nevim, co na 
> tomto portu ma skutecne byt?
>
> Diky za odpoved, pokud nekdo vite.
>
> Marek Brunda
> --- 

---
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 3. ledna 2009 23:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Emulace Z80

Aj omlouvám se špatně jsem si tvůj dotaz domyslel.
Ty jsi myslel sw emulaci a já hw emulaci.

David
---
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 3. ledna 2009 22:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Emulace Z80

Přílohy: T80.zip

T80.zip (45 kB)

Testuji T80
http://www.opencores.org/projects.cgi/web/t80/overview
je použitý např.:
http://ronivon.costa.googlepages.com/z80computer
http://www.symbos.de/trex.htm

Momentálně ho zkoumám a trochu upravuji.
Jinak vypadá dobře, časování MCycles a Tstates instrukcí je úplně shodné s Z80.
Jediné rozdíly jsou v tom, že originál Z80 taktuje s náběžnou i sestupnou hranou CLK, 
ale T80 jen s náběžnou.

David
---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 3. ledna 2009 20:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Zajimavy HW projekt

Ahoj,

no, resi, neresi. Mel jsem posledniho pul roku na praci jine veci, a pres svatky jsem 
k pocitaci moc nelezl. Treba t tento rok bude lepsi...

V.

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Víťa Škrabal (sharpemu@pandora.cz) 
> 
> Je něco nového mě by zajímalo připojení SD/MMC  na počítač MZ 800 řeší se to i
> nadále ?
> ---
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz) [marek@brunda.name]
Odesláno: 3. ledna 2009 17:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Emulace Z80

Ahoj vsem, rad bych se jeste zeptal, jestli jste si ve svych projektech psali emulaci 
Z80 sami nebo jste vyuzili nejaky jiny projekt?

Marek
---
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Brázda Pavel

Od: Víťa Škrabal (sharpemu@pandora.cz) [trango.07@seznam.cz]
Odesláno: 3. ledna 2009 16:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Zajimavy HW projekt

Je něco nového mě by zajímalo připojení SD/MMC  na počítač MZ 800 řeší se to i nadále 
?
---
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Brázda Pavel

Od: Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz) [marek@brunda.name]
Odesláno: 3. ledna 2009 13:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Adresa $E008

Prave ze jsem vcera prosel snad uplne vsechno co mam, Service Manual taky a vsude je 
jen nejaka zminka, vetsinou je zapis na E008, ale cteni bohuzel ne. Ani ve schematu 
zapojeni se mi nepodarilo najit, co a jak se vlastne cte.
---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 3. ledna 2009 13:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Adresa $E008

Ahoj Romane,

obavam se, ze 0xE008 neni to same jako 0xD8. Mapovani na porty, rekl bych, plati jen 
pro E000-E007. Na portu 0xD8 je povelovy registr FDC. Mozna v tom bude v MCE zakopana 
sobaka.

Marku, koukni do Service Manualu - www.scav.ic.cz/upload/sm800.pdf - tam k tomu snad 
najdes vice.

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Roman Dolejsi (sharpemu@pandora.cz) 
>
>   Jak vidis, port 0xE008 (0xD8) mam napojeny na HSync, ale v realu bych na
> to asi moc nesazel.. 

---
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Brázda Pavel

Od: Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz) [marek@brunda.name]
Odesláno: 3. ledna 2009 13:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Adresa $E008

Diky moc za odpoved. Zda se, ze by to mohlo byt spravne reseni. Kdyz ale mrknu do kodu 
monitoru 700, cte se $E008 v rutine pro "cekani az dohraje hudba" (entry point $02C8), 
coz mi nejde do hlavy, jak souvisi HSync s hudbou.

Marek
---
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Brázda Pavel

Od: Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz) [marek@brunda.name]
Odesláno: 3. ledna 2009 11:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Adresa $E008

Omlouvam se za predchozi spam, nejak se mi sekl net.

Poradil by nekdo s timto problemem? Nejsem schopen nejak detailne zjistit z 
dokumentace, co na SHARPu prectu ctenim z adresy $E008. Zapisem na tuto adresu se ridi 
GATE0 na 8253. Jde mi o to, ze SHARP pri startu v ramci pipnuti 10x cte z teto adresy 
ale proc? Pokud udelam hack ze pri kazdem cteni se hodnota zmeni z 0 na 1 a naopak, je 
vse ok, ale nevim, co na tomto portu ma skutecne byt?

Diky za odpoved, pokud nekdo vite.

Marek Brunda
---
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Brázda Pavel

Od: Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz) [marek@brunda.name]
Odesláno: 3. ledna 2009 10:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp Fig Forth

Ahoj,

ja manual sice nemam, ale pokud bys chtel cokoliv vedet o SHARP fig-FORTHu, muzu 
poradit popr. tyto informace zjistit. Forth znam rekl bych docela dobre (sam jsem jich 
par napsal) a konkretne pro sharp fig-forth jsem kdysi davno delal dekompilator :) Kod 
dekompilatoru jsem sice uz davno stratil, ale zbyla mi aspon cast jeho vystupu 
vytistenych na Sharp plotteru. 

Marek Brunda
---
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Brázda Pavel

Od: Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz) [marek@brunda.name]
Odesláno: 3. ledna 2009 10:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Sharp Fig Forth

Ahoj,

ja manual sice nemam, ale pokud bys chtel cokoliv vedet o SHARP fig-FORTHu, muzu 
poradit popr. tyto informace zjistit. Forth znam rekl bych docela dobre (sam jsem jich 
par napsal) a konkretne pro sharp fig-forth jsem kdysi davno delal dekompilator :) Kod 
dekompilatoru jsem sice uz davno stratil, ale zbyla mi aspon cast jeho vystupu 
vytistenych na Sharp plotteru. 

Mas na mysli MZ-800 verzi (c) SOKODI 1987 ? Nebo je jeste i jiny fig forth pro Sharpa, 
o kterem nevim?
---
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Brázda Pavel

Od: Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz) [marek@brunda.name]
Odesláno: 3. ledna 2009 10:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Sharp Fig Forth

Ahoj,

ja manual sice nemam, ale pokud bys chtel cokoliv vedet o SHARP fig-FORTHu, muzu 
poradit popr. tyto informace zjistit. Forth znam rekl bych docela dobre (sam jsem jich 
par napsal) a konkretne pro sharp fig-forth jsem kdysi davno delal dekompilator :) Kod 
dekompilatoru jsem sice uz davno stratil, ale zbyla mi aspon cast jeho vystupu 
vytistenych na Sharp plotteru. 

Mas na mysli MZ-800 verzi (c) SOKODI 1987 ? Nebo je jeste i jiny fig forth pro Sharpa, 
o kterem nevim?
---
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Brázda Pavel

Od: Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz) [marek@brunda.name]
Odesláno: 3. ledna 2009 10:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Sharp Fig Forth

Ahoj,

ja manual sice nemam, ale pokud bys chtel cokoliv vedet o SHARP fig-FORTHu, muzu 
poradit popr. tyto informace zjistit. Forth znam rekl bych docela dobre (sam jsem jich 
par napsal) a konkretne pro sharp fig-forth jsem kdysi davno delal dekompilator :) Kod 
dekompilatoru jsem sice uz davno stratil, ale zbyla mi aspon cast jeho vystupu 
vytistenych na Sharp plotteru. 

Mas na mysli MZ-800 verzi (c) SOKODI 1987 ? Nebo je jeste i jiny fig forth pro Sharpa, 
o kterem nevim?
---



Brázda Pavel 

Od: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 5. září 2009 23:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Prodej MZ-800

13.1.2010

Dobrý den přeji.  
 
Mám Sharp MZ-800 ve velice dobrém stavu. Prodal bych ho nebo bych ho vyměnil 
za staré elektronkové radio v bakelitové skříni.  
Kontakt na http://www.scav.ic.cz/kniha_navstev/gbook.php 
  

 
---  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.77/2346 - Release Date: 09/04/09 17:51:00 



Brázda Pavel 

Od: Roman Dolejsi (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@gmail.com]
Odesláno: 3. ledna 2009 15:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Adresa $E008

13.1.2010

Zdar Vasku, 
 
  asi mas pravdu, nespravne jsem napsal hlavne to, ze mam adresy a porty napojene stejne - ve 
skutecnosti se opravdu jedna jen a pouze o rutinu vyrizujici cteni v MZ-700 modu z adres 
0xE000-0xE010. Porty pro MZ-800 mod obsluhuji a rozeskakuji jinak, v portovem MMU.. 
 
  Podle citovaneho manualu (strana 9) je opravdu 0xE008 jedinecna jen a pouze pro MZ-700 
mod a je na ni: TEMP, HBLK input; and 8253 G0 ON/OFF output. 
 
Pro uplnost uvadim i zapisovou rutinu pro 0xE000-0xE010: 
 
  public int setByte( int addr, int value ) { 
 
    if( ( addr & 0xfffff000 ) == portBase && ( addr & 0xfff ) < 9 ) { 
 
      // we work only on first 16 bytes 
      addr &= 0xf; 
 
      // call the 8255 handler 
      if( addr < 4 ) 
        return mz8255.setByte( addr, value ); 
 
      // call the 8253 handler 
      if( addr < 8 ) 
        return mz8253.setByte( addr, value ); 
 
      // set the gate signal of counter 0 
      if( addr == 8 ) { 
        mz8253.setSignalGateCounter0( signalGateCounter0Mode700 = ( value & 1 ) == 1 ); 
        return 0; 
      } 
    } 
 
    return 0; 
  } 
 
  Navratovych hodnot si nevsimejte, mohou vracet spozdeni pro procesor. 
 
Zatim, 
Roman 
 
2009/1/3 Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) <vaclavpe@seznam.cz> 

 
Ahoj Romane, 
 
obavam se, ze 0xE008 neni to same jako 0xD8. Mapovani na porty, rekl bych, plati jen pro 
E000-E007. Na portu 0xD8 je povelovy registr FDC. Mozna v tom bude v MCE zakopana 
sobaka. 



 
Marku, koukni do Service Manualu - www.scav.ic.cz/upload/sm800.pdf - tam k tomu snad najdes 
vice. 
 
Vasek 
 
> ------------ Původní zpráva ------------ 
> Od: Roman Dolejsi (sharpemu@pandora.cz) 
> 
>   Jak vidis, port 0xE008 (0xD8) mam napojeny na HSync, ale v realu bych na 
> to asi moc nesazel.. 
 
--- 

 
 
---  

13.1.2010



Brázda Pavel 

Od: Roman Dolejsi (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@gmail.com]
Odesláno: 3. ledna 2009 12:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Adresa $E008

13.1.2010

Ahoj Marku, 
 
  ostatni asi odpovi lepe, ale rychle jsem mrknul do sveho MCE a treba ti pomuze tohle (handler 
cteni z adres 0xE000 - 0xE010): 
 
  public int getByte( int addr ) { 
 
    if( ( addr & 0xfffff000 ) == portBase && ( addr & 0xfff ) < 9 ) { 
 
      // we work only on first 16 bytes 
      addr &= 0xf; 
 
      // call the 8255 handler 
      if( addr < 4 ) 
        return mz8255.getByte( addr ); 
 
      // call the 8253 handler 
      if( addr < 8 ) 
        return mz8253.getByte( addr ); 
 
      // get the horizontal pulses (HSync/15611Hz) and periodic music signal (35Hz) 
      if( addr == 8 ) { 
        int srr = scrHandler.getStatusReadRegister(); 
        return ( ( srr & 0x20 ) << 2 ) | ( srr & 1 ); 
      } 
 
      // @todo return non-existent port - check value on real MZ 
      return 0xff; 
    } 
    return memoryAccess.getByte( addr ); 
  } 
 
  Jak vidis, port 0xE008 (0xD8) mam napojeny na HSync, ale v realu bych na to asi moc 
nesazel.. Vzhledem k tomu, ze mi v MCE nektere programy nebezi, urcite Ti Zdenek ze sve 
studnice znalosti predlozi lepsi odpoved :-) 
 
HTH, 
Roman 
 
2009/1/3 Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz) <marek@brunda.name> 

 
Omlouvam se za predchozi spam, nejak se mi sekl net. 
 
Poradil by nekdo s timto problemem? Nejsem schopen nejak detailne zjistit z dokumentace, co 
na SHARPu prectu ctenim z adresy $E008. Zapisem na tuto adresu se ridi GATE0 na 8253. 
Jde mi o to, ze SHARP pri startu v ramci pipnuti 10x cte z teto adresy ale proc? Pokud udelam 
hack ze pri kazdem cteni se hodnota zmeni z 0 na 1 a naopak, je vse ok, ale nevim, co na 
tomto portu ma skutecne byt? 



 
Diky za odpoved, pokud nekdo vite. 
 
Marek Brunda 
--- 

 
 
---  

13.1.2010


