l

Dae~V.~. y le~oAn~. roce. A pro~o~. JSMe
n~or ..cr z iinno.ti klubu, softwaru

.dl_Ihi!~,,·:""·_IA,·

zaiile".

.

Vá.
i hardweru

:!ntor~C1t o kiuboY'knihovn6 pl-0tra.O
schOzce si ti neJr'JchleJ~t odnesli prvnl'
~~i~~r~m~~Q~tj~~:zetg. Pl'ot.!:j ost.atnl' p~ináll'.e seznaM kazet., které
a~~uv~ici. Podrobn~ sezna.·J& k dispozici v

.. :' \!~!T~_____!~~~~~____;..___~~~~~____ ;..___________________________ _
·'.61 81
.61 BI
662 BI
662 81
6086
~,B8

8G
.64 8G

:c~.64

A

8
A

S'Jsté.ové.v~ukoyé,hudebnl'

8

fk.!:j 8asic-I
Hr'J 8asic-G
Hr!:j 8asic-G
Hr':f 8aslc-G
(zat.í. prázdné) .

A

8
A

B

• 65 BG
6'5 BG
,.ce.,
BF

A

tN& BF

B

, " 7 BF

A
B

A

....•t78F

'B

BF
MeBF
6"' ID

8

Qt

B
A
B

,.es

. .980
.1. 8D
el. BD
.11
611
. •12
.12
613
613
.. 14
614

CH

Hr!:j Basic-I
Hrg.8asic-I

A
A

B
A

CH'

A

CH
TX
TX
TX

.8

TX

.B

A

8
A

a ostat.ni 8asic I

S~sté.ové,y~ukové'a ostatní BASIC G
Zvukové Q hudebnť'Basic-G
Hr':f 8asic-F
Zvukové,hudebnt a dcůtthr!:l 8asic-F
S':fstéMové Basic-F
S':fst'.ové 8asic-F
V!JUkové,Q ost.atní 8aslc-F
Ostatnl' 8asic-F
Hr!:j Basic-D
Zvukové a hudebn~ 8asic I}
V,ukové,ost.. Basic-D a .ate.at.ické SF,BD,8H
HateMat.ické BF,BD,B"
HI'!:j st.rQJoy~ kód
HI'~:h.Y9Ukové a hudebnt stroJoy~ kód
' .'
S':fstéMové s~I'OJOV9 kód
S':fsté.ov' s~roJov~ kóď
Návod':f do Taswordu
Návod':f do Ta.wordu
Návod!:. do Taswordu
NQvod':f do Taswordu

-3·15 TX
.15 TX

.16

Utl

.16 utt

A
B
A
B

Návod~ do Ta~wordu a ostatn~ch
Návod~ doos~atn~ch editor6
Znakové g.nerátor~ a obrázk~

editor6

Obrázk~

Kazet~ si Je Možno Y~p6Jčit na sch6zkách v klubu podle Již
uYe~eJněn.ho v9PuJčntho ~ádu. V žádnéM p~tpadě se neJedná o

zásilkovou

slu~bu.

Tak MáM. dallt Jaz~k. K několika Basic6M, Forthu,
Ass.Mbleru Y MneMonice Zilog i Intel (!) iMplM.ntovan9M na
Bordu p~ib~l i Pascal. A to dokonce ye verzi pro 64Kb RAM
nebo pro norMáln~ EM-S. AutoreM obou óprav Je ling •.. P.tr
Kf~ž. Slul~ se poděkovat a v~slovit uznáni, což .čintM JMéneM
vlach sordist6. Bohužel neni v na4ich silách ohodnotit tuto
práci i Jinak. K Pascalu saMoz~eJMě pat~~ i
Maruál,
(prozatiM napsan9 v Taswordu). Je toho požehnaně. Pro ópln.
začátečnik~ prograMovánt
y Pascalu Je neónosné pročttat
stále dokola Manuál. Proto JSMe p~ipravili krátk9 v9tah z
Manuálu. Nent to učebnice, ale POMocn9 teKt pro orientaci v
editoru. Jako učebnici M6žeM. doporučit někter9 ze seriá16
prograMováni v Pascalu, které v~cházel~ nap~. ve VTM,
Elektronice, zpravodaJi Mikrobáze, nebo publikaci v~danou y
nakladatelsvi SNTL pod názveM -PrograMovánt v
Jaz~ku
Pascal-. Jak nahrAt verzi pro EM 64KB·Js_ otiskli v nal.M
zpravodaJi č. 3/88. Verzi pro EM-5 nahraJeMe Jednodule z
8asicu-I p~ikaz.M TAPE. Na obrazovce se obJevt dotaz -Top of
ROM- a po potvrz.ntdal~t dotaz -Top of RAM for 'T'-. Pro
začátek oba dotaz~ potvrd~Me stiskeM kláves~ RETURN. Pak Již
nAsleduJe vlastni editor.
Editor
••• ==::

Do

editoru se vstoupt ihned po nahránt Pascalu z pá~k~ Q
se zpráva
Cop~right Hisoft 1983,84
All right re.erved
a znak -)-. N~nt Je Možn. zač~t pracovat s editoreM, ted~
psát vlastni prograM v Pascalu a provádět Jeho óprav~.
ForMát pftkazueditoru Je·
C,N1,N2,F,S ,
..
v~tle

'" ~.

":::2é'J~~P")*:t"~-~:'"
~r.

L

000

'
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kde Jednotltv' pOlolky .aJ:t tento Y<!Jana••
C - povel, kter<!J 116 b~t6proveden
Nl - prvn:t ~tslo fGdku
N2 ~ druh' ~tslo fádku
F -znakov~ fe~zec 1
S - znakov~ fettzec Z
Argu. .nty neJsou povinnI (s' vYJ:tMkou n6k~er~h pove16).
Dokud nebude urleno Nl,N2,F a S, edi~or pouliJe naposledy
zadan~ hodnoty. Po inicializaci JSou fádky na.~Yeny na
!e!
,..t6zec Je prózdn~. K odd61en:t argu. .n~u sloult znak
,
(čárka), ol. chcete-l i naJin~,.áte .olnost JeJ zMAnU·. Pfi
zadánt tpatn'ho pf:tkazov'ho fádku s. vypi.e zpráva PARDON? a
pova1 s. ignorUJe.
Pftkazy editoru
• ___ =a==•••••••

IN,"
outOMatick' fádkov6n:t od č:ts1a N Sl krok.. ". Zru••nt
se provede CTRL+A. Vkládat fádky J •
• oln' i nGpsánt.l:tsla f6dku bez po.oci povelu
auto.atickfho~:ts10vánt

L Nf"

-1-.

,

listing textu na otirazovku od fádky N po ". Bez
argUMentu se VYlIt•• c.l~ text. Ha obrazovku se vypt4e vidy
učit~ p~et fGdk6 a v~is s. pozastavi a pokraluJ. po stisku
lib~ln. kláY.sy.
.

KN

zobrazeny'

. .~ fádky od N po ." vč.tnA. Para.etry N," JSou
povinn'. Jed.n fádek ...I ••e kd~~-", nebo prost~. zadánt.
č~.la fádku + RETURN.

" N,"
pfasune teKt z fádku " na f6dek N. Na
taKt zachován.
NN,"
pfečtsluJe cel~

JSOU povinn'.

t.xt od

,čtsla

NS

fádku

krOke.'".

N z6stane

o.
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F N,",F,S
v textu v rozsahu N<X<" hledá fet'zec F. Je-li zJiltěn,
fádek s fetězceM F o pfeJde se do Modu EDIT.
POZOR - fetězce F a S Mohou b9t zodán~ Již df~ve.

v~p~le

E N

EDIT

MOd.

Editace

Editace se provád~ ve
EDIT:
• • (Mezera) - posun kurzoru na následující znak
v fádku.
RETURN - konec órov~ fádku s ponechán~M vlech zMěn
Q - zrUlent óprav~ tj. provedené óprav~ neplatí,
fádek Je ve stavu Jako pfed óprovou.
R
zru~ení vlech óprav a obnovent p6vodní podob~
fádku.
L
v~ptle zb~tek editovaného fádku, kurzor Je na
začátku fádk~, edit Mod zóstávó.
K - odstraní znak z pozice kurzoru.
I
vsouván~
znaku no běžné poloze kurzoru.
Ukončení po stisku RETURN.
X
posune kurzor no konec fódku o vloží Mod
vsouván~ (Jako po I).
Z
sMozánt vAech znakó od pozice kurzoru (včetně)
do konce fádk~.
F - hledánt neJbližltho v9sk~tu
fetězce
F
definovaného dfíve (Yizpovel F). AutoMatick~
ukončí editaci
na fádku (zMěn~ respektuJe)
o pokraČUje v hledání fetězce F no dolltch
fádc~ch. Pokud nalezne, v~píle fádek
a zapne
edit Mod.
S - nahradí nalezen9 fetězec F fetězceM S (viz
povel F) a provede doplňkoV9 povel F.

v~rovnávact paMěti.

v

fádku

Doplňkové

N.

povel~

zobraZUje znak pro separátor, iMplicitníF a S definované povele. F.

hodnot~

fádku,

fetězce

S "D
UMOžňUJe Měnit znak pro seporator,
kter~
se použtvá
oddělování argUMentu v povelové. fádku. Po
inicializaci
to znak .,. (čárka). Separátore. nesMt b9t znak .ezera.

k
Je

C N
spustí pfeklad textu od fádku N. Nent-li uveden, pfekládá
se cel9 text.
R
spust~

pfede. pfeložen9 cíloV9 kód.
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B

vrací

~ízeni operačníMu

s~stéMu.

P N,H,S
nahraje
G ,,5
v~hledá

~ádk~

z rozsahu N<X(H na CHT pod JMéneM S.

na CHT soubor pod JMéne. S.

W .,5
nahraje ~ádk~ z rozsahu N<X<M
povel SF (viz p~eklad textu)
P~eklad

P~eklad
ko.entá~i.

některé

na

CHT

ve

forMátu

pro

textu

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

Je Možno ~ídit pOMocí několika znak6 uveden~ch v
tídící. znakeM Musí b~t znak -S- (dolar).

P~ed

Možnosti

volb~

pti pfekladu:

volba L - ovláda listing textu a adres kodu pti ptekladu
Pfi L+ Je listing úpln~, p~i L- JSou listován~
~ádk~ pouze p~i ch~bě.
IMplcitně L'
kontrola pfeplnění. Násobení a dělení cel~Mi
volba O
čísl~ a v~echn~ aritMetické operace s realn9Mi
čísl~ JSou vžd~ kontrolován~ na p~eplnění.
0+ k,ontrola Je prováděna pti sečítání
a
odčítání cel,ch čísel.
0- shora uvedené kontrol~ neJsou prováděn~.
IMplicitně 0+
volba P - Mění se za~ízení, na kteréM bude v~pisován
listing, tj. b~la-li použita obrazovka Je použita tiskárna a naopak. Tato volba není ná,ledována -+- nebo
IMplicitně obrazovka.
volba F
vloží do zdroJovtho textu soubor z CHT nahran9
ptíkazeM W. Za $F Musí následovat Mezera a OSM
znak6 zadaváJící název souboru. Volba $F UMOŽňUJe
v~užívat
knihovnu často
používangch
procedur uložengch na CHT.
Pf'íklad: •
W5e,12e,PLOT
.uloŽí na pásku proceduru PLOT

---o

-7100 EMD;
11.
120 {$F PLOT
13.

}

JseM

vlož~

PLOT

ted~ velice stručn~
v~tah
z Manuálu pro prvn~
s Pascale.. Pro vázn.J~~ Je nutné Manuál podrobn.
prostudovat. V nouzi v~hov~ i Manuál k Pascalu HP4T ze
Spectra.
P.Musil

To Je

seznáMen~

P~ipoJen~

BTV ORAVAN Jako barevného Monitoru

PfipoJen~ Je provedeno velice Jednodule z v~stup6 VIDEO a SOUND
na poč~tQči a lestikol~kového videokonektoru na TV. Je Možné ho
realizovat na v~.ch TV, které MaJ~ steJn~ vstup na video-Magnetofon. UMožňuje z~skat kvalitn.J~~ obraz a zvuk než pfi
pfipoJen~ pfes anténn~ vstup.
ZapoJen~:

:~

~t----~

SpinačeM Mezi bod~ 1 a S vol~Me provoz televizor - Monitor.
Vgroba videokonektoru b~la popsána ve Zpravodaji č.2/BB~

PfipoJen~ zapisovače
PfipoJenť Je provedeno
v~ž~vá čt~~i signál~.

XY 4131

pfes konektor pro tiskárnu z n.hož

SORDMS
D7 •••••••••••••••••••• 1-PEN
DSTB •••••••••••••••••• 2-MOVE
D••••••••••••••••••••• 3-X/Y
D2 •••••••••••••••••••• 4- +/-

XY 4131
-1- pero do16
poh~b

I=soufadnice K
l-soufadnice ~
e= Minu. krok
1- plus krok

r
-8ney~*it

•••••••••••••••••••• 5-READY

OND ••••••••••

BUSY Konektor

N~~

a.a • • • • • • • • • • • • • •

6-ze.

s SND

zapisovačel

Je Molno z BF
poh~b

nahoru
doló
doleva
doprava

spoJi~

call
call
call
call

avláda~

s pereM

pero

naho~el

&1799,&'1"
&1799,&15"
&1799,&••••
&1799,&'4"

zapisovače těMito p~{kaz~1

s pereM dole:
call &1799,&81"
call &1799,&85"
call &1799,&8'"
call &1799,&84"
.Ji~~ Hach

J.E.I..BJ..5.
Stává se, že po hodinách práce na něJakéM probléMu
odreagovat se a zahrát si něJakou hru. Na
poč~tači SORD nan{ dosud
v!fběr
her niJak lírok!f. pročel
pŇdkládá. čtená~ó. tuto. podl.a .ého názoru nat~pickou, hru.
NáMlt b~l p~evzat za steJnoJ.enné hr~ na poč~tači IBH
PC. Hra Ja zpracována v BASICu-F!
uC{~{Ma pot~ebu

Pop i s
Z

h r

~

:

r6zn!fCh
Dkole.
hráče Je uM1"stit t~to p~ad.ět~ do v~. .zen'ho
prostoru tak,.
ab~
pos~upně
zaplňovaly
tento pros~ora pokud
.otno
'nezazd~val~' prázdná .~sta. V p~tpadl,
že .e nlkterá z
~ád.k zcela zapln~, zMiz~ a zvltiuJe tak prostor
pro dal~t
hru.
Hráč MlIže ovládat bočnt posun p~ed.tt6 (Iipka.i
doleva
a doprava) a natáčent p~ed.ltu (vžd~ o
stupňó)
lipkou
nahoru. Aby neb~lo vld~ nutno čekat, až p~ed"t dopadne, lze
stisknout tlačttko RETURN, po če.ž p~ed.tt 'spadne' svisle
do16 bez dalit MOžnosti óprav~ polah~.
R~hlost p~ed.'t6 lze pouze zvyAovat,
a to tlačttke.
'I'. Dále se auto.atick~ zv~uJe tak, ab~ b~la neJ.'nt
taková, kalik tistc bod6 b~lo dosaženo. NeJM8nit r~hlost 1
~YQr6

horn~ části
obrazovk~
v~adáYQJ{
p~ed . . t~
(čtverce, obd'ln{k~, elka. téčka a
stoličk~).

9.

-9odpov~dá posunu o 1 ~ádek za sekundu, neJv~tt~ 14 posunu o 6
~ódek za sekundu. Tlač~tke.
'2' lze zapnout (a v~pnout)
zObrazován~ tvaru p~ed . . tu, kter~ v~padne po právě padaJ~c~.
p~.d •• tu - zobrazuJe se v ok'nku 'DALSI'.
Bod~ JSou p~id.lován~ za každg v~padnuv&~ p~ed.ět, a to
podle Jeho tvaru (obt~žno_ti u.~_ttn~). Za každg p~ed.ět se
p~ipoč~tó
nav~c
tolik bod6, Jaká Je právě r~chlo_t a
odpoč~tá 1 bod, Je-li zapnuto zobrazován~ dal~~ho p~ed.ětu.

Vgpis

t~pe int '
18 re. (C> Jan Jelinek, 1988
2. gosub $INIT
38 gosub $START
4. Sp=esT,NX,BO,DAL=e
50 o, event gosub $SPUST
68 gosub $SPEED
7. event on
88.DALSI
98 gosub .PLNO
1 . . POL=&3A7A:ZN=8.0=1:T=NX
11. gosub $KRESLI
128 T-rnd (6)
138 ZN=T*8+128
14. if DAL then gosub $KRESLI
19 swap T,NX
161 BO=BO+B(T>+SP-DAL
17. print cursor(1,5)BO
18. if Bo)RE then RE=BO
198 print cursor(1,14>RE
2.. if BO/l. .8>SP then gosub $SPEED
218 POL,POL1-&3858
228 0,01-'
238 ZN,CH=T*8+128
241 gosub .VOLNO
29 gosub 'KRESLI
26. repeatsuntil inke~'=-278 if ST then goto .KONEC
2se.SHYC

2"

P'''ir.ke~.

3.. if EV=l then gosub .EVENT
31. if p •• -- then goto 298
33 IOsub 'KEY
331 loto .S"YC
3 ....SPUST

-1e3M EU-l
36e ret.urn
37. .KEY
381 if pt.-:- t.hen POL1-POL+llgosub 'POSUN
391 if
then POL1-POL-llgosub $POSUN
4. . if pt.-.- then 01-(O+1~.ad 41gosub $POSUN
41. if P'=chr$(13)t.hen repeatlgosub 'EUENTluntil ST
421 if P'.-l- then gosub 'SPEED
431 if pt·-2- then DAL-DAL Kal' 1
44e ret.ul'n
45e'SPEED
46e SP-SP-(SP(14)
47. event 5e-3*SP
481 print cursor(2,21)SP
491 ret.urn

p,.-,-

~"'EUENT

51. EU='
52. POL1"'POL+32
~3' gosub 'POSUN
~4' print -a-,Ire. f~dtc~ kód
~5e if ST then ret.urn _DALSI
~6e ret.urn
~7'$POSUN

ZNal
gosub 'KRESLI
6.. gosub 'VOLNO
61. ZN-CH
62. gosub 'KRESLI
63. ret.urn
64e$UOLNO
65. 5T='
66. fal' B-' t.o 3
67. if vpeek(POL1+A(T,Ol,B»then ST-I
6M neKt. B
69. if ST then POL1=POLI01=O else POL-POL110=Ol
7 .. ret.urn
n"KRESLI
721 fal' B=' t.o 3
731 vpoke POL+A(T,O,B),ZN
74e neKt. B
7M ret.ur n
76e$PLNO
77. fal' R=l t.o 2.
7M 10cate 11,R
791 P$-rdst$(lS)
S" if len(P$)(ll 't.hen goto 86.
Sl. sg ',~",15
~S'

~9'

-11821 view 11,8,28,R
831 print -C·,lre. f~d~c~ kód
8~ view
8M sg 8,,8
86e ne)(t R
87. return
8 • •KONEC
8ft sleap 1
9 . . pri~t cursor(8,21)-Znovu?91. repeatluntll inke~.·-921 input -(a/n)-,P.
931 If P•• -o· Dr P•• -A- then goto 38
94. .nd
9MSSTART
96e view
97. cls
98e for N=. to 2.lprint ·chr.(246)·chr
• (158) Ine)(t
9ge print •
-rpt.(18,chr.(242»
1 . .8 print -W
TET R I S-,Ire. W - f~d~c~ kód
1.18 print cursor(2,1)-BODY1.28 print cursor(l,l.)·REKORD1.3. print cursor(24,14)-DALSl.1 .... print cursor(.,19'·RYCHLOST1.58 view .,3,S,7Icls 224
1.68 view 1,4,7,6Icls
1.7. view .,12,S,16ICls 224
1188 view 1,13,7,lSICls
le98 view 23,16,29,23ICls 224
118. view 24,17,2S,22Icls
1118 view 22,1,31,14
1128 print -Doprava I WDolevo ; WOtoc
B WPust
retWZr~c
hli 1 WDolsi
2-.re. W - f~d~c~ kód~
1138 vlew 11,.,2.,2.ICls
1148 view
1158 return
1168UNIT
1178 print -US-,Ire. f~d~c~ kód~
liS. RE=8
1198 poke &78JA,1 •• ,2
121. poke &7.AD,1.,1
121. di. A(6,J,J),B(6)
122. for Tz. to 6
12J8 for 0-8 to 1
124. for B=l to J
1258 read A(T,O,B)
1268 A(T,O+2,B)=-A(T,0,B)

---~

r
-12127.
128.
129.
13.8
131.
132.
1331
1348
135.
136.
1378
138.
1398
14••
1418
1428
143.
1448
145.
146.
1478
1488
1498

naKt B,O,T
ror T-I to 6
raad B(T>
ZN=T*8+128
stchr rptt(16,·r·)to ZN,l
color ZN,<T+8)*16
naKt T
return
data -1,1,2
data -32,32,64
data 1,32,33
data -32,1,-31
data -1,31,1
data 32,33,-32
data -1,1,33
~ata 32,-32,-31
data -32,1,33
data -1,-32,-31
data -32,-1,31
data -1,32,33
data -1,1,32
data 32,-32,1
data 11,15,21,2',3',31,25
- Jan Jelínek Ml. -

p~ečtete poslední p~ispěvk~ dne'ního čísla, kter~Mi Je
pOJednávající o stavbě FD 5 a slíbená scheMata k HSX,
dovolte Mi, ab~ch VáM poděkoval za vlechn~ p~íspěvk~, které Jste
náM zaslali, za Vál zájeM d ZPRAVODAJ a za celoroční práci v
klubu. Dovolte Mi, ab~ch v~slovil naději, že těch aktivních bude
stále více a více a Já budu Mít starosti, kter9 článek uveteJnit
d~íve. Na t~ p~tspěvk~, na které se nedostalo letos se zcela
určitě dostane hned v prvníM čísle roku p~t'tího.

Než si

článek

P~esto, že y době kd~ p~ipraYuJeMe toto v~dání ZPRAVODAJE Je
zá~í chtěl b~ch VáM pop~át hezk9 konec roku 1988, hodně
'těstt do roku p~í'ťího a hlavně hodně krásn9ch progra_ó a
chvilek s pOčítačeM SORD a~ Již dOMa a nebo u nás v klubu.

konec

Tě!í. se s VáMi se v'eMi nashledanou nad ZPRAVODAJEM
SORD 1989
tentokrát Již doureJMe Jako s zcela sa.ostatn9. • Koleg6. z
AHSTRADU děkUJi za spolupráci a p~eJi Mnoho zdaru p~i v~dávánt
nov~ho zpravodaje.
Ing.Petr čihula
Praha 4
Hlavatého 663
PSČ 149 ••
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:F',\

NOkt.fi z nás si už pOMalu

,

zv~kli

na práci s

.agnetofone•

.<~!-;~: ,"'C)MnOli, na to, co pro nás fir.a SORD kd~si pf'ipravila., Kdo
,A';,:'''c:.tJce ,ylak "fekt,ivnA prGcovat 11 počitače., brz~ JeJ věčné pfetá~,

,t!..,~ . .inetof'onu zalne ot.rayovat. Pro t.~t.o nadlence b~la určena
. ,disketoy' ,Jednotka FD-5.
~ď:
Tat.o Jednotka obsahuJe intel igentni fadié pru~n'.!Jch diskll s
~;fJedn"t.ránnO\l 3-.echanikou. K poh'taU Je pfipoJena pfes para~
leln1' rozhrant PI-S. KGpacita disket~ Je na obou stranách 16. kB
s organizact . . stop se 16 sekto,,~ po 256 b~tech.
PodofUose Mi ...t.avit fadič z relativnO dostupn'.!Jch součástek se zcelashodn'.!JMi Ylastnost.i Jak'
Má origináln1' FD-5,
u.a~~uJtc1' ytak ko~nikaci s Mechanika_i 3.5- a
5.25-. Do budoucna S" pfipravuJ. . .ftwaroYá óprava pro poutiti i se stop'.!Jch
.echanik. KapGcita di.ket~ sice nent .noho, ale určit. v'.!Jhod~ tu
JSOU. Jedn4 s. o s~vbu .~t'.ov'ho zGf~zen1'. proto nen1' nutn'.!J
tádn'.!J zásah do počttače. Pro dolit práci otnebudeMe potfebovat
.agnetofon. Za neJY.tt1' Y!hOdu vlak považuJi eožnost Y~tYáfet
~oubor~ s pt1'.'.!J. pftstup•• p~1' pftkazu RECORD.
,
Cel' zapoJent pro Jeho rozsáhlost nelze publikovat., bude
vtGk k dispozici s Ce1'.!JM popi.e. a nezb~tn'.!JM prograeDY'.!JM ~baYe'ni. v knihovně klubu.-Pro.pfedst.avu." slotitosti .tavb~ UYádt.
ytechny int.egroyan' obYOd~. Dále už zb'.!JYá Jen několik odporO a
kondenzcltorO. Stavbu lz" s Jist.tei zkutenost..i a pfi pe,čIi v.
práci realizovt Jen s logickou sondou a volt.etre•• Pouze závOrečné nastavent v~~aduJe dYoukanálov'.!J osciloskop.

,,-

Sezna.
PI-5
FD-5

1
1
I

1
1

1
1
2
2
1
1

K

K
Je
K
K
Je
Je
J(

K'
J(

součástek I

18255
74LS••
kr~stal 8"Hz
Z8.A-CPU
182721\
27128
6116
"HI 8282
"HB 8286
NE 555

\,

PteJi .noho óspOchO pti
t ..

1
1

Je
Je

1
2
2
3
2

Je
Je
K

1

K
K
K

74LBI4
74LS.8
74L832
74LS74
74LS93
74L8138
74L8175
74157

1
1

1
1
1
1
1
1

stavbě, v'.!Jsl"de~ určiti

Vlasti.ilZeraysk'.!J

J(

7416
7414
7438
7473
748124

J(

741~

Je,

74145
74153

K
K
Je
Je

J(

stoJl'

za

\
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,úPRAVA

ZAPOJENí

POČITAČE SORD-115

A

pro programové odepínání pamětových bloků

DRAlI 64 K

ROM

BI' a

MONITOR.

ON: odepínA MON + BI
odepíná pouze BI

,ot
K" 100

POPIS
~

ÚPRAVY

SORD-MS

spoj mezi vývodem 15 dekodéru GA015
a vývodém 22 syst. konektoru
překlenout

přerušit

odporem l,8 kOHM

-us-

NA",DBSiu

PLOŠNÝCH SPOJU

SORD-M5

ze strany součástek

tlačítko

._RESET

DRÁTOvi

SPOJ
na spodní
~______________~straně desky. mezi
vývody: 22 •• konektor
20 •• IC21 ROM
připájet

"i,

Sord+AM.trad, technick~ zpravodaj pro Mikroelektroniku a
v~očetní techniku.
V~dáyá
682 ZD SvazarMu. pro potfeb~
vlastního aktivu, zodpovědn~ redaktor ing. Petr čihula
(Sard), ing. Richard Kauck~ (A_strad). Adresa redakce: 6.2.
ZD SvazarMU, Wintrova 8, Praha 6, 16. 41. Telefon 32-85-63.
Povoleno OVTEI pod evidenční. čísleM 87 8.6.
Cena: 7.S. Kčs dle ČCO č. 1.3./2.2/86
Ná.klad se. v~tisk6
Praha, zó.f-t 1988,

•

