Urob si sám PMD-85
Ing. Peter Chrenko
PMD-85 bol slávny 8-bitový mikropoèítaè hojne pouívaný v Èeskoslovensku v rokoch 1984 a 1994. Rozírený bol hlavne cez krúky
vtedajieho Zväzarmu, domov pionierov a mládee i celkovou dostupnosou v kolstve. Cie¾om tejto kontrukcie je umoni nadencom postavi si vlastný klon PMDéèka. To znamená vytvorenie
zariadenia, z ktorého sa po pripojení televízora, klávesnice a napájacieho zdroja prenesiete do rokov 80-tych a zahráte si napríklad
ob¾úbeného MANIC MINERa, alebo skúsite nieèo naprogramova
v starom programovacom jazyku BASIC-G.
Toto vetko, vrátane asi 113 kB
pôvodných hier a programov, sa podarilo postupnými iteráciami napokon
vtesna iba do dvoch integrovaných
obvodov, a to: ATmega128-16 a pamäte RAM 64 kB. Zobrazovanie obrazu na televízore (TV), generovanie
zvuku, obsluha klávesnice, ako aj
vlastná emulácia chovania procesora
Intel 8080, ktorý bol srdcom pôvodného PMD-85, je realizovaná èisto
softvérovo.
Samozrejme, vdy je rozdiel medzi
kópiou a originálom, a inak to nebude
ani v naom prípade. Niektoré nepodstatné vlastnosti pôvodného PMDéèka boli zanedbané alebo vynechané,
nieèo bolo implementované zjednodu-

ene. Z poh¾adu softvéru, pôvodných
programov na PMDéèku, sa dosiahla
kompatibilita takmer 100 %, beia
vetky známe programy vrátane výbornej hry HLÍPY od Karla uhajdu.
Generovanie èiernobieleho TV obrazu
vrátane atribútov blikanie a jas je ve¾mi vydarené, náhrada magnetofónu
pamäou FLASH na èítanie je taktie
výborná, nehovoriac o nieko¾konásobnom zrýchlení nahrávania programov.
Pôvodná klávesnica PMDéèka ako jediné vstavané vstupné zariadenie je
nahradená lacnou externou PS/2 klávesnicou. Najväèie momentálne
nedostatky v kontrukcii resp. obslunom softvére sú pri generovaní zvukového výstupu.

Takto vyzeralo
originálne PMD

PMD-85
PMD-85 bol domáci 8-bitový mikropoèítaè so vstavanou klávesnicou a
výstupom na klasický TV príjimaè.
Výstup na TV bol èiernobiely, ale bola
monos pripoji externý farebný monitor s rozhraním RGB. Ale aj tak boli
grafické monosti PMDéèka malé 
 rozlíenie 288 x 256 pixelov, prièom
kadá estica mala spoloèný 2-bitový
grafický atribút. Na vtedajiu dobu to
bol výborný obraz, keïe ZX
Spectrum malo ete niie rozlíenie,
256 x 192 + grafické atribúty. PMD
bolo skontruované a vyrábané niekdajou Teslou Pieany okolo roku
1982. Neskôr ho v rôznych obmenách
zaèalo vyrába viacero domácich výrobcov a vznikli modely PMD-85/2,
PMD-85/2A, PMD-85/3, Didaktik Alfa
1, 2, Didaktik Beta, Mao, Zbrojováèek C2717 a iné. PMD malo vstavanú

Obr. 1. Schéma emulátora PMD-85/1
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svojskú nespo¾ahlivú klávesnicu, zvukový výstup (speaker), zasúvate¾ný
modul ROM s BASIC-G. Ako pamä
na uchovávanie programov slúil klasický magnetofón.
Èo sa týka softvéru - bola to éra
tvorby softvéru nadencami, vzniklo
a bolo preportovaných ve¾a hier. Ve¾mi èinné bolo trio autorov VBG software - Vlastimil Veselý, Libor Bedrlík
a Ladislav Gavar. Na PMD-85 teda
existuje pár megabajtov hier - Manic
Miner, Flappy, Boulder Dash, Fred,
Penetrator, Saboter, Pampuch, Wurmi, Galaxia, Mikrotron, Willy atï.
Niektoré z nich (dá sa konfigurova)
sú vstavané v tomto klone PMD-85
(ktorý interne volám kódom
small_pmd_128, 128 = ve¾kos FLASH pamäte v kB, small = rozmery
PMD 3 x 4 cm).
Pôvodné PMD-85 bol mikropoèítaè
postavený z v tej dobe populárnej
procerosovej rodiny Intel 8080
(MHB8080). Jednalo sa o obvody:
8080 - procesor, 8228 - radiè zbernice, 8224 - hodinový generátor, 3x
8255 - paralelné rozhranie, 8251 sériové rozhranie apod. Typickým pre
systémy z 80-tych rokov bolo pouitie aj obvodov s malou hustotou integrácie  logiky TTL. U PMD bol technológiou obvodov TTL zostavený
kompletný videoprocesor, starajúci sa
o cyklické zobrazovanie videopamäte
na pripojenom televízore. PMD sa
skladal z hardvérových modulov: procesorový modul, videoprocesor, modul interfejsov, klávesnica a modul
ROM (BASIC-G).
Nebudeme rozobera pôvodné obvodové rieenie PMD, problematike sú
venované monografie dostupné
v kniniciach. Uvedieme preto popis
realizácie náho klonu PMD-85/1.
V krátkosti treba doda, e verzie
PMD-85/1, PMD-85/2, PMD-85/2A a
PMD-85/3 boli navzájom èiastoène nekompatibilné a tie väèina softvéru
vznikla práve pre model PMD-85/1.
Treba tie doda, e PMD-85/1 komunikovalo s magnetofónom prostredníctvom USART 8251, èo znamená
registrovo orientovaný poh¾ad na komunikáciu s magnetofónom. Je podstatne jednoduchie emulova prístup
na magnetofónovú pásku po bajtoch
Tab. 1.
VIDEO BRIGHT SYNC COMPOSITE_VIDEO
[V]
DATA
L
L
H
H

X
X
L
H

L
H
H
H

0
0,7
1,0
1,4

(synchro úroveò)
(úroveò èiernej)
(50 % jas)
(100 % jas = biela)

Tab. 3. Vyuitie adresného priestoru
PMD-85/1
0x0000 a 0x7FFF
0x8000 a 0x8FFF
0x9000 a 0xBFFF
0xC000 a 0xFFFF

32 kB RAM
4 kB ROM firmware
12 kB neobsadené
16 kB VIDEORAM

s podporou handshake USART, ako
emulova èítanie z magnetofónovej
pásky cez jeden bit (v reálnom èase),
ako to bolo realizované u vyích modeloch PMD. Je vak pravda, e kvalita BASIC i firmware postupne u jednotlivých modelov stúpala, ale ve¾a
softvérového vybavenia vzniklo pre
PMD-85/1.
Cie¾om kontrukcie bolo vyhotovenie zariadenia, z ktorého sa po pripojení napájacieho zdroja, PS/2 klávesnice a klasického televízora so
vstupom kompozitného videa/SCART
stane plnohodnotné PMD-85/1. Navye s virtuálnou magnetofónovou kazetou 113 kB hier, medzi inými Manic
Miner, Boulder Dash, Penetrator,
Duch&Pampúch, Hlípa, Pampuch,
Flappy, Wurmi èi Saboter.
Na obr. 1 je znázornená obvodová
schéma. Jeden z k¾úèových prvkov
kontrukcie je zvládnutie generovania
úplného televízneho signálu v rozlíení 288 x 256 pixelov, prièom kadá
estica pixelov v TV riadku má dvojbitový grafický atribút, presne tak ako
pôvodné PMD-85/1.

VIDEO D/A prevodník
Generovanie kompozitného videa
(analógový signál) COMPOSITE_
VIDEO umoòuje asymetrický D/A
prevodník, realizovaný odporovou sieou R1 a R4 a D1, D2, ktorá mixuje
TTL videodáta VIDEO_DATA a synchronizaènú zmes SYNC do tandardného èiernobieleho videosignálu
s amplitúdou asi 1 V. Signál COMPOSITE_VIDEO je vyvedený na konektor Cinch VO0. Vopred upozoròujem, e na jednovrstvovej doske
s plonými spojmi je nutné poui prepojku medzi pinmi PAD1 a COMPOSITE_VIDEO. Obvod jasového atribútu, zloený z diód D1, D2 a rezistoru
R2, zvýi jas zobrazovaného pixelu
v prípade rovnakej hodnoty signálov
BRIGHT = 1 a VIDEO_DATA = 1. Ja-

sový atribút BRIGHTNESS je softvérovo invertovaný po stlaèení klávesy
ALT+C. Opakované zatlaèenie cyklicky prepína význam jasového atribútu. Napäové úrovne signálu COMPOSITE_VIDEO sú pribline uvedené
v tabu¾ke1, kde symboly logických
úrovní H, L a X majú obvyklý význam.
Z tabu¾ky je zrejmé, e úrovne výstupného kompozitného signálu nie sú
exaktne pod¾a odporúèaní TV normy,
ale neuberá to na funkènosti zapojenia èi ostrosti generovaného obrazu.
Tie treba spomenú fintu, ktorú
pouívalo mnoho 8biákov - namiesto generovania obrazu s 625 riadkami (èie 2 rôzne polsnímky) s opakovacou frekvenciou 25 Hz sa generujú
312-riadkové polsnímky s opakovacou frekvenciou 50 Hz, èie na TV
obrazovke sú kadé dva susedné riadky úplne zhodné. Zjednoduuje to logiku generovania, etrí kapacitu videopamäte a obraz je ostrejí.

Pamäový podsystém
K procesoru ATmega128 (IC1) je
pripojená pamä SRAM 128 kB (alebo 64 kB) IC2 v puzdre SOI s dobou
prístupu 70 ns, z ktorej sa momentálne vyuíva iba prvých 64 kB.
Pamä je adresovaná 17-bitovou
adresnou zbernicou, vytvorenou
z portov monolitického mikropoèítaèa
ATmega128 tak, aby procesor mohol
v priebehu 2 taktov vysla 16-bitovú
èas adresy intrukciou OUT. estnástym adresným bitom sa prepína
medzi dvoma 64 kB bankami pamäte
a tento bit sa bene nezúèastòuje adresnej aritmetiky. Pod¾a schémy na
obr. 1 vidíme, e adresné bity 0 a 15
sú porozhadzované po portoch PB a
PD na prvý poh¾ad neobvykle, tak, aby
na jednovrstvovom plonom spoji nevzniklo kríenie vodièov. Pamä SRAM
je necitlivá na výmenu poradia bitov
adresnej a dátovej zbernice. Dátová
obojsmerná zbernica je rieená pou-

Tab. 2. Vyuitie adresného priestoru ATmega128
interná FLASH,
64 k x 16 bitov
(128 kB)

0x0000 a 0x0C9C
0x0C9D a 0x1E9C
0x1E9D a 0xFFFF

interná EEPROM,
4 k x 8 bitov
0x0000 a 0x0FFF
(4 kB)
interná RWM,
4 k x 8 bitov
0x0000 a 0x0FFF
(4 kB)
externá RWM,
128 k x 8 bitov
(128 kB)
0x00000 a 0x0FFFF

6,4 kB emulaèný program - generovanie TV obrazu,
emulácia 256 intrukcií procesora 8080, obsluha
klávesnice, emulácia ostatných periférií PMD-85/1
9 kB obsah ROM modulu pôvodného BASIC G
asi 113 kB, obsah magnetofónovej pásky
PMDèka - hry a programy
4 kB ROM firmware PMD-85/1

4 kB - veobecné pouitie, zásobník, odkladanie
èastí obrazu pri zobrazení informácií o emulátore
(po stlaèení ALT+S),
64 kB - Uloenie obrazu pamäte emulovaného
PMD. Oblas 0x08000 a 0x0BFFF je softvérovo
chránená proti zápisu. Pri tarte emulátora sa
skopíruje obsah internej EEPROM do oblasti
0x08000 a 0x08FFF a následne sa spustí
emulátor procesora 8080 od adresy 0x08000.
0x10000 a 0x1FFFF Oblas nie je momentálne vyuitá, a preto môe by
doska ploného spoja osadená iba 64 kB SRAM
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itím celého 8-bitového portu PC. Signály èítania /RD a zápisu /WR sú generované 2 bitmi portu PA. Pamä je
trvalo vyberaná signálmi /E1 a E2.
Pre pamä SRAM je pouitý (odporúèaný) typ HYUNDAI HY628100B70. Neodporúèam pamä SAMSUNG
K6X1008C2D, recenzent mal s òou
problém, aj v iných aplikáciach.
Takéto pripojenie externej pamäte
RAM umoòuje zväèi priepustnos
pamäového podsystému oproti tandardne pouívanému zapojeniu
z manuálu s pouitím záchytného registra (uetrí sa teda jeden integrovaný obvod, zjednoduí doska s plonými spojmi). ATmega128 bohuia¾
nepodporuje lineárny pamäový priestor externej RAM plných 64 kB, nako¾ko vnútorná RAM a registre sú adresované tými istými intrukciami ako
externá pamä. Aj z tohto dôvodu nie
je pouitie odporúèaného zapojenia externej pamäte pod¾a manuálu výhodné. Na emuláciu správania PMD je
potrebných lineárnych 64 kB priestoru
RAM, ktoré sú vyuívané pod¾a tab. 3.

Videoprocesor
Videoprocesor periodicky èíta obsah videopamäte a zaisuje generovanie TV signálu cez VIDEO D/A
prevodník. Táto èinnos zaberá pouitému mikroprocesoru ATmega128
pribline 3/4 z celkového strojového
èasu. Zvyná 1/4 výkonu postaèuje na
simuláciu chovania procesora 8080,
pouitom v originálnom PMD-85. Pozrime sa podrobnejie, ako a z èoho
sa generuje videosignál.
Videopamä je 16 kB pamä RAM,
logicky organizovaná do 256 riadkov
po 64 bajtoch. Jeden riadok obsahuje
48 vidite¾ných bajtov a 16 bajtov, ktoré sa nezobrazujú (doba spätného
chodu TV lúèa). Jeden bajt je pod¾a
nasledovnej tabu¾ky organizovaný tak,
e nesie informáciu o 6 pixeloch a
k nim prislúchajúci 2-bitový atribút:
D7
D6
D5 D4 D3 D2 D1 D0
BLINK BRIGHTNESS P0 P1 P2 P3 P4 P5

Zaujímavé je reverzné poradie pixelov P0 a P5, t.j. pixel v¾avo má niiu bitovú váhu ako pixel leiaci vpravo od neho v rámci kadej estice
pixelov. Takto organizovaný pamäový priestor videopamäte umoòuje
zobrazi obraz v rozlíení 288 × 256
pixelov. Kadá horizontálna estica pixelov môe by zobrazená navye
v tyroch módoch:
BLINK BRIGHTNESS
L
L
L
H
H
L
H

H

Zobrazenie
normálne
zvýený jas
normálne
+ blikanie 1 Hz
zvýený jas
+ blikanie 1 Hz

Najpracnejou úlohou videoprocesora je serializácia jedného TV mikroriadku, t.j. rozklad 48 bajtov do 288
pixelov spolu s grafickými atribútmi
v reálnom èase. To vyaduje spracova 48 bajtov poèas 48 µs, teda zvládnu konverziu 8 Mb/s dát do 6 Mpx/s
(megapixelov za sekundu). To znamená pre kadý bajt vysla adresu na
adresnú zbernicu, preèíta ho, vysla
postupne 6 po sebe idúcich pixelov,
inkrementova ukazovatele .... Pri pouití procesora ATmega128 taktovaného na 18 MHz by sme museli jeden pixel vygenerova za 3 periódy
hodín. Keïe bene dostupný je procesor beiaci na 16 MHz, bolo nutné
urobi kompromis a generova nerovnako iroké pixely. Dva pixely z kadej estice sú skrátené na 2/3 írky
normálneho pixelu, aby 6 pixelov bolo
vygenerovaných za 16 periód hodín,
t.j. za 1 µs. Pri takte 18 MHz sú pixely
(po rekompilácii programu) rovnako
iroké. Frekvencia procesora je plne
volite¾ná kontantou v programe. Pri
nastavení frekvencie (a rekompilácii)
na niiu frekvenciu ako 16 MHz nie
je moné generova 288 pixelov na TV
riadok, ale úmerne sa zníi poèet pixelov na riadok. Napríklad pri 8 MHz
je to 144 pixelov. Podotýkam o tejto
monosti - pri oivovaní kontrukcie

Obr. 2 a 3. Doska s plonými spojmi emulátora PMD
a rozmiestnenie súèiastok na doske
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je moné zaèa s 8 MHz interným RC
oscilátorom. Ale na reálne pouívanie
je to ve¾mi pomalé, obraz sa trasie
(pretoe RC oscilátor je menej stabilný), je vidite¾ná iba asi polovica z kadého TV riadku. Pri 8 MHz emulácia
PMD nebeí u v reálnom èase, procesor je príli pomalý.
Serializácia videodát spolu s grafickými atribútmi je moná aj vïaka
peciálnemu rozloeniu signálov VIDEO_DATA a BRIGHT na porte PORTE, ktoré umoòuje vyui intrukciu
aritmetického posuvu vpravo (ASR).
Blikací atribút BLINK je realizovaný
èisto softvérovo.

Generovanie synchronizaèných signálov
Na vytvorenie úplneho kompozitného videa potrebujeme okrem modulaèného signálu VIDEO_DATA taktie
synchronizaèný signál SYNC. Horizontálny synchronizaèný signál s opakovacou frekvenciou 15 625 Hz a írkou impulzu 4,7 µs negatívnej polarity
je realizovaný interným PWM modulátorom vyvedenom na pine OC3A.
Polohu horizontálneho synchronizaèného impulzu je moné nastavi
takmer ¾ubovo¾ne vzh¾adom na zaèiatok generovania TV mikroriadku kontantou v programe. V súèasnej
verzii sa 6 µs po horizontálnom synchronizaènom impulze zaèína kresli
prvý pixel daného mikroriadku. Za jednu sekundu sa teda zobrazí 15 625
mikroriadkov, èo tvorí 312 mikroriadkov s opakovacou frekvenciou
50,08 Hz. Je zvolené neprekladané
riadkovanie, t.j. susedný párny aj nepárny snímok sú totoné. (Klasická TV
norma uvauje o 625 TV riadkoch,
ktoré sa prenáajú s opakovacou frekvenciou 25 Hz systémom: najprv párny snímok tvorený 312,5 riadkami a
potom nepárny snímok 312,5 riadkov.
312,5-riadkové snímky sa teda prenáajú frekvenciou 50 Hz.)
Z celkového poètu 312 mikroriadkov sa aktívne zobrazuje 256 mikroriadkov. Zvyné mikroriadky sú nepouité, alebo slúia na prenos
snímkových (vertikálnych) synchronizaèných impulzov. Vertikálny synchronizaèný impulz tvorí 5 TV mikroriadkov tvorených s predåeným
horizontálnym synchronizaèným impulzom na 32 µs. Polohu  vertikálne
a horizontálne posunutie obrazu je
moné zmeni v programe práve posunutím synchronizácie. Jedná sa o
zjednoduené implementovanie TV
normy. Kontrukcia bola overená na
televízoroch: CTV 2134A a ïalích.
Pri vývoji obsluného programu bola
odhalená nutnos generova vertikálny synchronizaèný impulz ako päticu
predåených horizontálnych impulzov
na 32 µs. Jeden impulz proste niektorým TV prijímaèom jednoducho nestaèil na snímkovú synchronizáciu.
(dokonèenie nabudúce)

Urob si sám PMD-85
Ing. Peter Chrenko
(Dokonèenie)

Emulácia procesora 8080
Keïe procesor ATmega128 je vyaený generovaním videosignálu, vygenerovanie kadého TV mikroriadku
trvá asi 50 µs zo 64 µs. Zvyný èas
spätného chodu lúèa asi 12 µs je vyuitý práve na emuláciu správania
procesora Intel 8080 a ostaných obvodov PMD.

Doska s plonými spojmi
(DPS)
Motív ploných spojov bol navrhnutý tak, aby doska bola jednostranná, ako vidíme na obr. 2. Najpracnejou úlohou bolo zabezpeèi nekríenie
vodièov, èo sa takmer podarilo a na
jeden signál, ktorý je nutné vies prepojkou medzi PAD1 a COMPOSITE_VIDEO (CINCH) konektorom. Aby
sa ostatné signály na DPS nekríili,
to sa podarilo najmä vhodným priradením signálov I/O portov procesora
ATmega128, na schéme je to vidie
ako nelogické poprehadzovanie jednotlivých signálov adresnej a dátovej
zbernice. Taktie niektoré bity I/O portov sú pouité iba na rozvod iných signálov alebo napájania, najmä v priestore pod procesorom.
Dosku som vyrobil fotocestou. Pri
výrobe je ve¾mi nutné dodra bezpranos pracoviska vzh¾adom na írku spojov (10 mil) a medzier.
Na vyèistenú vyvolanú, vyleptanú
a vyvàtanú DPS odporúèam nanies
vrstvu roztoku kolofónie v liehu, necha chví¾u odschnú a nalepi procesor na zodpovedajúce miesto na DPS.
Odporúèam ho zafixova spájkovaèkou aspoò na krajných ôsmich pinoch
puzdra TQFP 64. Podobne nalepi do
kolofónie a zafixova aj pamä a ostat-

Obr. 3.
Poh¾ad na stranu súèiastok
emulátora PMD-85

né súèiastky. Èie zaèíname osádzaním súèiastok od najdrahích s najviac vývodmi. Je to tým, e na osadenie 64-pinového vába budete
potrebova priestor na jeho posúvanie v kolofónií pinzetou. Taktie je
vhodné osadi súèiastky s klasickými
vývodmi, prv ne kolofónia vytvrdne.
Na montá súèiastok SMD staèí
poui klasickú transformátorovú spájkovaèku, na ktorej hrot upevníme tenký drôtik na naberanie mikrokvapiek
spájky. Kolofóniou dosiahneme, aby
sa nezlepili piny súèiastok SMD.
Prvú vrstvu kolofónie odporúèam
zotrie liehom, necha odschnú a
nanies novú vrstvu roztoku kolofónie.

Oivenie kontrukcie
Po správnom osadení vetkých
súèiastok a konektorov vyskúajte
pripoji prúdovo obmedzený zdroj napätia (napr. adaptér) asi 9 a 15 V jednosmerných na napájací konektor. Na
napájacích pinoch procesora skontrolujte prítomnos napájacieho napätia
+5 V. Ak je napájanie procesora v poriadku, pripojte ISP programátor na
zbernicu SPI a skontrolujte opä napätie, èi pripojený programátor nemá
ve¾kú spotrebu. Otestujte funkènos
ISP SPI rozhrania napríklad preèítaním FLASH/EEPROM/fuse bitov
z procesora.
Následne je moné prikroèi k nastaveniu poistiek (fuses) procesora a
nahratiu obsahu pamäte FLASH a
EEPROM do procesora ATmega128.

Download programu z PC
Na nahratie (upload) emulaèného
programu do pamäte FLASH a
EEPROM a nastavenie poistiek (fu-

Obr. 4. Poh¾ad na stranu konektorov
(CINCH - COMPOSITE_VIDEO,
CINCH - SOUND_OUT, JACK napájanie, PS/2 - klávesnica, SIP6 ISP programátor)
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ses) procesora Atmega128 vyuívame rozhranie SPI vyvedené na konektore JP1 (ISP). Pretoe niektoré signály rozhrania sú pouívané aj
rozhraním k PS/2 klávesnici, je bezpodmieneène nutné pred uploadom ju
odpoji, pretoe klávesnica by prenos
ruila. Poèas uploadu môeme na pripojenom TV sledova horizontálne èiary, indikujúce prebiehajúci prenos 
 podobne ako kedysi na legendárnom ZX Spectre pri nahrávaní programov z magnetofónovej pásky. Na
upload súborov cez SPI rozhranie sa
osvedèil program PonyProg a avrdude z balíka utilít WinAVR.

Nastavenie poistiek (fuses)
procesora
Na prepnutie procesora do módu
ATmega128 a pouitie externého
krytálu 16 MHz je potrebné nastavi
poistky takto:
fuse_high_byte = 0x81
fuse_low_byte = 0xFE
fuse_ext_byte = 0xFF
To znamená:
EESAVE = 0
M103C = 1
BOOTSZ1 = 0
BOOTSZ0 = 0
SPIEN = 0
CKOPT = 0
CKSEL3 = 1
CKSEL2 = 1
CKSEL1 = 1
CKSEL0 = 0
Ostatné poistky nastavi na hodnotu
1 (zakúpený procesor by mal ma tak
nastavené). Nula v tabu¾ke znamená
naprogramovaný bit (prepálená poistka). Upozornenie - ATmega128 je od
výroby prednastavená v reime kompatibility s ATmega103, je nutné preto nastavi správne poistky pod¾a tejto tabu¾ky, inak obsluný program
nebude fungova správne.

Upload obsahu FLASH
a EEPROM do procesora
ATmega128
Potrebné dátové súbory sú k dispozícii na www.aradio.cz. Po stiahnutí
a rozbalení súboru pmd-emu.zip sú
v adresári code/ predkompilované obsahy EEPROM pamäte pmd.eep a
FLASH pamäte pmd.hex. S ich uploadom by ste nemali ma iadne problémy. V prípade úspeného nahratia dát do pamätí (a správnom
nastavení poistiek) by ste mali na pripojenom TV prijímaèi káblom CINCHSCART preèíta hlásenie:
** PMD-85 READY /1.0 **
Následne staèí odpoji ISP programátor a zasunú PS/2 konektor AT klávesnice a môete zaèa pracova
s vaím novým PMD. ISP programátor a klávesnica nesmú by zapojené
súèasne, pretoe klávesnica zdiela
port spolu s ISP programátorom.
Ako do procesora napáli progra-
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