
Universal Parallel Interface (UPI) pro ZX Spectrum

Interface UPI je v podstatě modernizovanou a vylepšenou podobou populárního interface 
UR-4. Je, stejně jako jeho předloha, postaven okolo obvodu 8255, připojeného ke Spectru 
na stejných portech, a poskytuje nejen funkčnost původního UR-4, ale i ledacos navíc.

Nejpodstatnějším zlepšením je to, že interface UPI obsahuje nově i konektor Canon 25pin 
v zapojení podle standardu Centronics, díky kterému je možno ke Spectru připojit tiskárnu
běžným paralelním kabelem pro PC. Signály pro tento konektor jsou z obvodu 8255 
přivedeny podle standardu „Special Didaktik B“.

Dalším zlepšením je úplná adresace všech použitých I/O portů - dekódovány jsou signály 
A0-A7, /IORQ, /M1, /RD a /WR.

Konektor Canon 9 pin pro Kempston joystick je připojen k bráně A obvodu 8255, ovšem 
vypínatelně pomocí přepínače na desce, čímž umožňuje využívat bránu A pro další účely 
(pomocí rozšiřujícího konektoru).

Interface UPI obsahuje rovněž jako UR-4 zadní rozšiřující konektor, nikoli ovšem v podobě
zastaralého 30-pinového FRB konektoru, ale jako 40-pinovou lištu (female), která obsahuje 
všechny signály původního konektoru plus navíc vstupy a výstupy tří invertorů, které mohou 
využít budoucí autoři rozšiřujících desek k tomuto interfejsu.

Vlastnosti interface UPI - shrnutí:

vlastnosti přejaté z UR-4:

• obvod 8255 připojený na stejných I/O portech
• konektor Canon 9 pin pro Kempston joystick
• tlačítko RESET
• zadní rozšiřující konektor

co je oproti UR-4 jinak:

• pokud by byla k UPI připojena ještě rozšiřující deska, je třeba hlídat spotřebu celé 
sestavy, aby nedošlo k přetížení napájení +5V, které je do UPI přebíráno přímo ze 
Spectra, narozdíl od UR-4, který obsahoval svůj vlastní stabilizátor. Toto se týká spíše
originálních strojů, naopak bez problému bude nejspíš např. deska Sparrow LITE, 
která má napájecí větev +5V dostatečně dimenzovanou.

nové vlastnosti a vylepšení:

• přidán konektor Canon 25 pin v zapojení Centronics
• úplná adresace
• připojení joysticku je vypínatelné
• jako rozšiřující konektor použita pinová lišta - levná a snadno dostupná
• na rozšiřujícím konektoru dostupné 3 invertory pro potřeby rozšiřujících desek


