
Emulador Fuse – FDD 3000 
A emulação da Timex FDD 3000 pode ser realizada com o emulador Fuse, emulando um Zx Spectrum 48K ou um Timex 

TC2048 tendo como periférico uma FDD 3000. 

Emulador Fuse https://sourceforge.net/projects/Fuse-emulator/ 

Versão 1.5.0 64bits 

 

Versões mais antigas poderão não possibilitar a utilização da FDD 3000 e 

a melhor forma de o confirmar será verificar se a mesma se encontra 

disponível na lista de periféricos possíveis de adicionar ao Fuse através 

do menu  “Peripherals/Disk…”. 

A selecção e utilização da FDD 3000 existe e é possível para emulação 

com um TC 2048 ou Zx Spectrum 48k. 

Também será visível um icon que representa a utilização de unidades de 

disquetes na barra inferior da janela do Fuse, bem como passar a estar 

disponível a opção “Disk..” existente no menu “Media”. 

Como exemplo, a figura à esquerda ilustra a não existência ou a não 

possibilidade de utilizar unidade de disquetes com o Timex TC2068, a 

opção “Disk…” no menu “Media” encontra-se inactiva e na barra 

inferior também não existe o icon correspondente. 

Ao emular um equipamento com suporte a unidades de disquetes (por 

exemplo Spectrum +3) as opções e os icons passam a estar visíveis e 

disponíveis. 

Resumindo, no Fuse a existência ou não de opções e o seu estado 

(activo ou inactivo), assim como a existência ou não de icons na barra 

inferior são os indicadores visuais do que é ou não possível utilizar 

consoante o equipamento que se pretende emular. 

 

Na imagem da direita verifica-se que com o Timex 2068 a unidade de disquetes 

(periférico FDD 3000) não está disponível para utilizar nesta emulação, pois a opção 

“FDD 3000 reset” encontra-se inactiva, apesar de esta versão do Fuse possibilitar 

utilização de FDD 3000. 

A versão utilizada na altura da criação destas breves notas é a versão 1.5.0 64 bits e 

o equipamento emulado é o Timex TC 2048. 

 

 

 

 

 

  

https://sourceforge.net/projects/fuse-emulator/


A imagem abaixo ilustra emulação do Timex TC 2048 tendo como periférico a FDD 3000, e verificamos que temos a opção 

“FDD 3000 reset” disponível no menu “Machine” e que na barra inferior para além do nome do equipamento que estamos 

a emular, verifica-se a existência do icon correspondente à unidade de disquetes, no nosso caso a FDD 3000. 

 

Como primeiro passo é necessário verificar e/ou configurar o periférico 

FDD 3000 associando a ROM da FDD 3000 via opções de menu 

“Options/Select ROMs/Peripheral ROMs/FDD 3000…”. 

Nota: A não existência da opção “FDD 3000…” para selecção da ROM 

significa que a versão que utiliza não o suporta. 

De seguida é necessário verificar e/ou configurar a tipologia das drives a 

utilizar.  

Apesar de a FDD 3000 físicamente ter duas drives, o controlador de 

drives da FDD 3000 possibilita ligar até 4 drives e isso encontra-se 

reflectido e disponível nas opções no menu “Options/Disk Options…”. 

 

 

 

Deve escolher “Single-sided 10 track” em cada uma das drives disponíveis. 

  

 

 

 

 

 

  



Assim que esteja verificado/configurado o periférico FDD 3000, ROM e 

tipologia das drives é necessário garantir que a mesma se encontra disponível 

para utilizar com a emulação do TC 2048. 

Nota: Em conjunto com o periférico FDD 3000 outros periféricos poderão 

também ser seleccionados e utilizados em simultâneo, no entanto ter presente 

que alguns destes poderão inviabilizar a utilização da FDD 3000. 

Escolher a opção “Options/Disk…” (conforme ilustração da direita) e na lista de 

periféricos disponíveis apresentada, 

colocar um visto na opção “FDD3000 interface”. 

 

Por último proceder à gravação das opções configuradas no menu “Options/Save”. 

Neste momento temos o ambiente do Fuse preparado para utilizar o Timex TC 2048 com a FDD 3000, bastando apenas 

seleccionar o equipamento a emular no menu “Machine/Select… F9” e da lista escolher “Timex TC2048”. 

Os passos que seguem reflectem a utilização da FDD 3000 e poderão ser um pouco confusos no início em especial para 

quem tem um primeiro contacto com este sistema. 

Antes de mais e de forma muito simples e sem aprofundar tecnicamente, é preciso perceber e entender que a FDD 3000 

basicamente funciona como um periférico externo, trata-se de uma unidade de suporte de informação, neste caso drive 

de disquetes. 

O facto de a ter a FDD 3000 ligada a um TC2048 só por si não faz nada, não existe instrução nem forma mágica de dar 

indicação para fazer o que quer que seja. 

Nos nossos dias todos temos perfeita noção o que são “drivers” e que os mesmos são necessários e que tem que estar 

instalados para serem carregados no sistema operativo de forma a que seja possível a correcta utilização dos mais diversos 

periféricos que vão desde uma simples impressora até ao celular que utilizamos nos nossos dias. 

Posto isto, precisamos dos “drivers” para funcionar com a FDD 3000, serão eles os responsáveis por toda aquela “magia 

negra e obscura” que irá modificar algumas instruções para podermos assim comunicar com a FDD 3000. 

Estes “drivers” (ou pequeno sistema operativo se assim o preferirem) denominam-se de TOS e tem que ser carregado no 

TC 2048 sempre que pretendermos utilizar a FDD 3000. 

O carregamento do TOS é realizado por disquete e no arranque (boot) da FDD 3000. 

Algo que também é necessário ter presente, é que a FDD 3000 não sabe nem detecta automaticamente quando inserimos 

outra disquete ou quando voltamos a face da mesma. Sempre que trocar a face da disquete na drive ou inserir uma nova, 

é necessário efectuar o “FDD 3000 reset”. 

A opção “FDD 3000 reset” não faz o reset ao sistema, não limpa o computador, não reinicia o sistema, não apaga 

informação, etc.. Esta opção apenas diz à FDD 3000 que uma disquete foi trocada e é algo que o utilizador tem que 

obrigatoriamente realizar manualmente. 

É também possível utilizar o sistema operativo CPM com a FDD 3000, o seu carregamento tem um processo “especial”, 

mas também este processo requer sempre que o TOS seja primeiro carregado. 

No emulador, as disquetes que serão criadas/utilizadas encontram-se em ficheiro no formato DSK. 

Ficheiros .DSK de outros computadores, como exemplo Spectrum +3, funcionam na FDD 3000 com o TOS ? Não. Apesar 

do formato ser DSK, a geometria da disquete definida e utilizada é diferente. 

Posto isto estamos então preparados para iniciar a emulação Timex TC2048 com a FDD 3000. 

  



Inserir a disquete com o TOS na drive “A” através da opção “Media/Disk/FDD3000/Drive A/Insert…” 

 

Escolher o ficheiro DSK que tem o TOS. 

 

E nada acontece… 

Conforme referido anteriormente, a FDD 3000 não sabe que foi inserida uma disquete ou que a face foi voltada, requer 

intervenção da nossa parte dar essa indicação. 

Escolher no menu “Machine/FDD 3000 reset” irá dar indicação que a disquete foi trocada e de reparar que o icon 

correspondente à unidade de disquetes ficou com cor verde, indicação que a drive está online e que reconheceu a 

disquete inserida.  

 

Mas… continua a não fazer nada pois apenas foi indicado que na drive foi inserida uma disquete. 

O sistema TOS (os tais “drivers”) ainda não foram carregados e isso é 

algo que apenas acontece com o arranque (boot) do sistema.  

Efectue o arranque na opção “Machine/Reset… F5”, confirme que 

pretende realizar o reset e aguarde alguns breves segundos até que o 

arranque finalize. 

 

 

 



Assim que o arranque do TOS esteja concluído irá deparar-se com o equivalente ao ilustrado abaixo. 

 

Bom… falta o teste mais esperado, consegue-se fazer algo?  

Experimente o seguinte comando “CAT *” (sem as aspas) 

 

Irá obter a listagem do conteúdo da disquete, algo similar ao que se vê na imagem abaixo. 
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