
·~ ;.,• .· .. VÁŽENÝ s ParŘEBITELI, 

Úvodem tohot o technického depiau prosíme o i1Jlluvu a sh .. :-víva.-
vost za nutné pro~vodení některých změn a úprav, kte~é vyplynuly 
z prů'běhu •wěfovacích zkoušelc stavebnice p oč :i tače PLAN BOA a nej s c u 
proto zachyceny ve vlastním návodu na stavbu, ale jsou obsaženy 
v to;n•~,f! dodatku - technickém dopiso. 
Následujíci informace můžeme rozdělit na dva druhy. ,J~dny zdůraz'ňují 
některé technologické postupy, které je nutné b~zpodmínečně d0držet, 
druhé zachycují výšo zmíněné změny, vyvolané ,iednak zkouškami i. jed=· 
na.k změnou podoby základní verze a použitých součástek. Smyslem změn 
je snaha 5 zajistit spotřebiteli jistý úspěch při Stavbě počítače .. 

PřiLěte ujištění, že všechny ná5ledující změny byly ~yzkoušeny na 
vzorcích a zajištuj'í správnou funkci počítače., 

Abychom dosáhli únoshého kompromisu mezi minimální možnr 'U~ pr:Jw·· 
- .Y?!'u · !~i c.hopnou! ~e~~J počí~ače a ceno~,. k~e~.,á je, d~na~cela nev:h0d~ý~, , · · zpus~flem zdanen1 t.ě.·ehto vyroblcl, vol1l1 ,JSnie prave té'ilto rozsah zakJ..aa~· 
n:í. verze . počítačé<> ;Dov:Jlujeme si podDtknout, že pořizováním dalš:Lch 
komponentů je možné postavit stolní mikropočí táč s téměř profesi ::mal·
ní úrbvni o Tím je zajištěn dokonalý polytechnický charakter staveb~, 
nice, což je hlavní / cíl, který touto stavebnicí sledu .ieme~~ 

v1;NUJTE POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM STATÍM 

1 "' Jako první operaci, kromě pečlivého studia dokumentace 5 dn:poru.··· 
?ujeme provést velmi pečlivou kontrolu všech tištěných spojů ! 

' , 
2e Při manipulaci s obvody MOS-FET nejdříve sáhnout na vodovoill~Í 

d ' b u' T t 1 ' O N v' o v ·• ye en1 ne o. a eprve p otom na v 8.Stnl I o ebezpecl znlcenl 
těcht o IO elektrostatickýmnábojem! 

3o .Při jakémkoliv pájení na desce plošného spoje v průběhu prací 
vždy nejdří~e 9dpojit na.páj~cí napětí! 

4: Zásad!].ě n~p~ui:í,vat p;i.stolovou pá. je~'ku! Dopo~učuj~me tuž~cv ou. 
páječku - ~ikropájku, s regulací teploty hrotu ! 
U~oi~uje propójeni . hrotu pájeěky se zemí na plošném sp0ji. 
Například tYP ERS. 50. 

5~ Návod na stavbJJ. napájecího zdroje záměrně neuvé díme s c-hlede:n 
na ~acl}ovánl bezpečnosti a všocŘ- příslušnýcP, ČSN . a předpisů" 
Totéž platí o videovstupu TV. · · 
V případě vlastní konstrukce zdroje musí být zachováno sprivné 

. pořadí n nabíháni" napětí a zdrř'j musí obsahovat. elektronickí\U 
přepětovnu pojistku. 
Doporučujeme použí'vat odroj poo počítač Pli.D 85, nebo ,iiný vhod-

,, ·. !'J.Ý, zdroj, odpovídající výstupnim napětím · a výkory,tm, schválený 
EZU Prahao · · :· ·· ., . · · . ":', · 

~~ ... 
Vzhledem k současné situaci na trhu diskretních prvkU si ·yyhra·= / I 

z;ujeme práv0 dodávat odpovídající ekvivalenty, kde to hmstrukc• 
oe počítače do~ol~je. . 

7 o Na schematu číslo 4 - naplatí zde uverlené schema vf-modulá.t :·ruo 
Platí schema uvedené dále v tomto dopise.Místo autorem navrhova . ., 
ného zapojení vf-modulátoru; byl::- použito z technologickýoh d1'!vo..., 
dů jednodušší zap~jení. 

8. V nás:J.edném .. období . z~jistí Drukov Brno dodáyky vhodné skříňky, C. :· 
které bude možné umístit postavený počítač i s klávesnicL Skřín-· 
ka bude nabízena prostředn~ctvím běžné obchodní sítě~ Tím bude 
z ajištěno rutinní používáhí póč~tače_ 

•'' 



Nyní pros}me c respektování následujících připomínek 
a nutných změn. 

----~--~---------------------~-------------~-------
1. Na osazo~a6Ím výkrese, vpravo dole, vpravo od IO 66-MHB 8286 je 

naznačen odpor R53, který svými vývody patří do p8jecích bodů 
o jednu pozici dále doprava. 
Osazrwací strana plošného spoje má označení V3.3/2 a jedná se o 
modře zdůrazněný reliéf pl0šrtého sp0j~ . Žlutá verie slouží pro 
kontrolu při osazování. 

2. V části uživatel ského manuálu 

a) v této stavebnici je použita klávesnic e TS 5220004, Tesla ._TihlaVtL, 
b) op rava na straně 6 , pátý odstavec ; • " ••.• v klávesn~ci TS 5220001',. 

slouží pr'": výmaz řádku klávesa se šipkou dolů ( kod CTRLX) Q 

n) .Instrukci INPUT lze přerušit rovněž tlačítkem CTRI.X~ 

OŽIVOVACÍ PŘEDPIS -------
I. Zobrazovací ~bv~dy 

Strana 4-4, krok U-32 __________ ...__ ___ .._._ __ 

Ad c) Pr·oteže je pro generák·r znaktl použito obvodů typu 2716, jsou 
v paměti nahrány dva typy g enerátoru znalď1 po l kbyte. paměti" 
PropoJkY jsou pak zapojeny takk··: 

32 33 
37 39 
36 - 37 l. generá t or 
36 Jl 2. g ene tát ol~ 

Pro uvedení do pr:wozu použi ,ite generátoru le 
l.generátor obsahuje semig rafiku 
2.generát~r obsahuje malá písmena + č eskou abecedu 

Krok U - 62 

Na vývodech pro konekt0r vió.eomodulátoru jsou tyto h ,;d.noty : 

Výv"dy 3,4, 9 ,10 , ll - js".u indikovány impulzy na lrg. sondě 
Výv(jd 8 - modulovaný signál, který nemá logickou úroveň 
V případě, že tomu tak není, je třeba hle dat závadu v obvodech tvořídch 
příslušný signál ( schema Č •4), 

II. Cást EPROM 

~~~!~~~~~-E~~E~j~k 
Propojky zapojíme pro typ 2716, tj . kroky U 7lB - U 74B~ 
Dále propojíme vývody I0-42 dle U -76, prop ojku 42 - 43 ó.le U - 79B~ 
Propojíme vývody I0-27~ tj. l-2 , 3-4 , 5-6 ( U- 81), Provedeme U-88B,tj~ 
136 - 137! 

III. Rozšiřující verze pro EPROM 

Dle U llOB - U ll3B. U ll4B-U ll7B a U ll8B - U l21B zapoj]~me prcpojky 
pro pamět 2716. . 
Obdobně pak propojky dle návodu pro IO 22 a IO 25. 
Propcjky 123 až 138 zapojíme pro tuto verzi takto: 
125-124 
129-130 
137-:-136 
133-138 



IV. Část CPU 

Krok U - 162 

Mikrospínač zapoj it tak, aby po st i sku skutečn ě př-ipoJil H 4.3 na zem 
(viz s chema č .J)c . " 
Vzhl edem k rozteči otvorů v desce plošného spoje, nesouhJasí ut.'< .. oxy s 
roztečí vývodů mikrospínač e c Dop oručujeme upevnh mikro s-pú:a c na skříň· ~ 
ku mikropr·čítače a prop o j(.;ní provést dr á t cv;ý-mi sp::. j kami, 
Př i pájen{ p•:z nr na zkraty me zi výv·:,dy mikrosp:l.mJ.Č.{l a sous8drdmi p Još ., 
spr j i (zmenšuné r" zteče) o 

DEMONSTRAČNÍ PHOGR.Alii 
---"""" ·---~---~~:-.... ~--

1 0 CLS 
20 ~WVE .0~ ,_ 
JO DRAW 01 o:) 

40 -DRAW J43 1 63 
50 DRAW JA J} 0 
60 DRAW ,0 , ,V 
10 0uRS ·r , 3 
80~ P. ~ _1 " KRESLENI OBRAZCE POMOCÍ SIPEY:" 

90 X == 75 ~ '! = J-) 

1n0 MASK ( HEX (?C)! 
110 FLOT XJY 
1 20 A = INM(8) 
130 B = INCHART 
1!;0 IF (A =HEX (lý) j) ~ 
150 I}i (3"'REX (168 ::;, 
J__60 TF (A=HEX (2;a ;;&: 

1 TJ IF {B=i-iBX (;ó.t, ;;{ 
180 IF ;A=HEX()8)) ;:-[ 
190 IF (B=HEX (l8J _:· ii< 

200 r:B' (A=HEX U~4) ') g.[ 

210 IF (B==HEX(05) ) ~E 
220 GOTO llO 

x-7~) x:::-x-ťl. 

x< lA~- x:-=- :x+ 1 
x< 1..1.1 :xc-: x+l 

b
-.. , \ 

y<. )._ i 

Y< 61) 
y ..:> 2J ) 
y /2(1) 

v -
.;_ - Y+l_ 
Y= Y+1 

Y=·Y··-1 



NÁVRH P~IPOJENÍ VF-MODULÁTORU 

Deska pl~š.spoje 

TV-signál 
vf-medulátor D IQ 1'11 

na bod č.2l plošného spoje 

D Á 
připojit na bod +l2V na pl0š. spoji 

konektor napájení 

• 
Krabičku s vf-m~dulátorem umístíme na volnou plochu vedle IO ~1. 
Připájíme ji po celém obvodu k plošnému spoji.Smí se dotýkat jen 
zemních sp8jů l 
Napájení vf-modulátoru provedte přes Zenerovu didodu Dl4 ( KZ 141) 
a odporu lOOR ( 0,5W). Proti zemi zapojte kondenzátor JJn. Vlev8 
ed potenci"metru R4 se nachází napájecí bod +12V. 

SCHEMA VF- MODULÁTORU 

MH 74S04 

12 l Anténa 
1--0 

14 o---..,.--"-----o +sv -' lk l0pF 
Ml Ml 

OV Lr----,.......--1 
JJCpF' vstup 7 

I 



DOPQRUČENÉ PŘIPOJENÍ JOYSTICKU 

kanekt"r I/(') 

r nahoru 

PA8 

PAJ 

l"A4 Cl '"' vlevo vpl:'av'J l"A2 CJ 

PA5 

~ 1 . 

) dolů 

J l I 

D7 D6 D5 D4 DJ D2 Dl DO 
I' A: 

' X F R L u D X X 


	180026
	180035
	180039
	180042
	180047

