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SUPERFACE
Κ

οι για να μην ξεxiJσouμεro o:oλλητήρια.δι'ιμ.oσιείιoι.ιμεΔUo
μετατροπες VIO το $uper1ace nou ζηπισαν noλλοl 0\10.

yνωcπες ι.κις Η μΙQ aφoρo Τ/ΙΙ ταυτόχρονη πρoσnελαση

των -εnσνω. 8Κ οκ RQM τou Sρectrum, tOUTOx.POYO με τηνπροσ1έ·

λaση rης ΑΑΜ 100 SuperlιIce. ΚΟΙ ηδευτερη την nρooθιιIκτ'l ΑUΩΝθK

RAM
Η πρωτη μεΙOΤΡOnή εΠ"Ρεπεl να XPfjοιnotήoouμε ης ΡOUτινες των

..επάνω. 81< τ/ς ΑΟΜ του SρecΤrum μέσα οπό πρόγραμμα της ΑΑΜ

ταυ Supertace. Γιο τη μετατροπή, το μόνο που χρειάζεται είναι

κόψιμΟ μιας λουρίδας χa.'κού στην nλοιι:εro και ΔUo ΣUρμaraKLO.ΤΟ

σχέδιο rης μετατροπής υnαpX&Ι στο οχημα 1. Η εiooδoς enabIe της

Ν20 δεν ελtγxεται πιο από την ~oδo Q του FF1. αΜά από την

Ω,Iαστραμμεvη έξοδο πις Ν6. 'Οταν ενεργοποιείlαι η ΑΑΜ του

Superface. η έξοδος της Ν6 γίνετοl hIgh, οπότε η είσοδοςenable
της Ν20 γίνετοι law, και απενεργοποιείταιη RQM '01,1 Spectrum.
Οτον πρoσnOθηooυμενα προσπελάσουμετις διευθύνσεις 2ΟΟΟΗ

έως 3FFfH (ΤΟ .επάνω8Κ τ/ς ΑΟΜ του Spectrum), η εξοδος της

Ν6 γίνετοι low Ι(αι η ROM δεν απενεργοποιείται.Η πύλη ΝΟΑ που

χρειάζετοιπερισσεύειστο IC5, Ετοι. για τη μετατροπή σκολοοθηωτ

τα εξής βήματα:

Κοψτε τη λouρiδα χαλl(ου που συνδέει τα ρl" 5 του IC7 με το ρ."4

τou IC8 Ιυνδεστεμε oupllOtQl(1 τα ρί" 8 του IC2 με τα ΡΙ"' 91(01 1Ο
τou IC5 Ιυνδεστε το ριπ 8 του 1C5 με το ριπ 4 του IC8 και αυτό

ηισν

Η δευτερη μετοτροπήαφορά την nρoσθήl(fJάλλης μιός ΑΑΜ των

8Κ, ετσι ωστε να εχι:τε στη διάθεσησας 16Κ ΑΑΜ. Για να Ι(όνετε τη

μετατροπήχι:ιειάζεrαιάλλημια ΑΑΜ l(αlένααλοιιληρωμέVQ74lS02
Τα Ι(υκλωμα της μετατροπής υnσpxει στο σχήμο 2 Οταν Α14=

Α15= low. Α13= hIgh. και Ο= lOW(εξωτερική RQM), η έξοδος της

ΝΟΑ, που οδηγεl το CS2 της δευτερης ΑΑΜ, γίνετοι hIgh Ι(ΟΙ

ενεργοποιείτη ΑΑΜ Η δεύτερηΑΑΜ θα ΙCαλληθεlnόνωστηνπρwτη.

πoδoραιcι προς noδaΡOl(l, εκτός του ριπ 26 (CS2). Η ΝΑΝΟ που

φοινεται στο κύl(λωμα είναι αυτη που περιασευει στο IC5, ενω οι

ΝΟΑ είναι από το 74lS02 που θα χρειαστείτε Ι(αι θα το στερεwoετε

πανω στην Πλακέτα. Τα Pl"s του 74lS02 που θα xpηισtμoπoιήσετε

φσ.νοντσιστο οχημα Το ρίπ 14 θα το αυνδέαετε στα sv και το ρι" 7
στη γη. Για τη oυγιcόλληση των δύο ΑΑΜ πρέπει απWΣΔήπoτε να

χρηοιποιήσετε ιcoλλητήρι με γείWΣΗ για να μην καιαστρσφοόν οι

ΑΑΜ από σισηκα φορησ.
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