
TVG-iigyben sain6latos bakot
l6ttii4k augusztusi lapszdmunk-
ban. lme az idevonatkoz6 lev6l-
v6ltfs.
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cfmmel cikk jelent meg. A cikk
sajndlatos m6don 26101-es ti-
pusfi Videoton nyomtat6r6l 1r.
llyen tfpus( nyomtat6t a Video-
ton nem Sy{rt 6s nem is forgal-
maz, igy nem tudjuk ellen6rizni,
hogy a cikk fr6j6n6l mi okozhatta
a mfikdd6si probl6m6t. Semmi-
k6ppen sem a cikkir6 felt6telez6-
se,amelyszerinta TVC a STROBE
kimeneten csak egy negativ 6t-
men€tet ad ki a negativ impulzus
(negativ 6s pozitiv 6tmenet) he-
lyett.
lmpulzus nemcsak monostabil,
hanem bistabil 6ramkrir segits6-
g6vel is el66llithat6 igen egyszer{i
m6don. A processzor el6sz6r O-t,
maid egyetfr a B2/1 dramkrirbe.
A TV-computor processzora 320
ns-os iitemid6vel dolgozik, ebb6l
ad6dik, hogy a STROBE kimene-
ten kiizel 6 ps sz6les negativ im-
pulzus jelenik meg.
A fentiekb6l kiivetkezik, hogy
a TV-computerben teljesen 6rtel-
metlen kicser6lni a 82 bistabilt
monostabilra.
Az 6talakft6s m6sodik r6sze azt
javasolja, hogy a STROBE 6s az
ACK dltal billegtetett fl ip-flop
helyett a nyomtat6 BUSY jel6t
haszn6ljuk fel a nyomtat6 fog-
lalts6g figyel6s6re.
A mi tapasztalataink szerint a
a be6pltett megold6s is el6gg6
iizembiztos, teh6t ezt az Stalaki-
tSst is feleslegesnek tartjuk.
Term6szetesen el6fordulhat,
hogyvalamilyen okb6l egy nyom-
tat6 nem mfik6dik a TV-compu-
terrel. llyen esetben szfvesen 6l-
lunk.a TVC-tulajdonosok rendel-
kez6s6re.
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Neh6z helyzetben vagyok. Hibdt kovettem el, m6g-

tat6vez6rl6 rutinj6nak forr6snyelvj
'c n\Ll
A kozol

hozz| nyilv1nosan, egy 0js6g has6bjain. Az augusz-
tusi BIT-LET-ben megjelent sz6banforg6 cikkem ta-
gadhatatlanul azt sugallja, hogy a Videoton TV- \
Computer6nek p6rhuzamos nyomtat6-kimenete nem . )
teljesen felel meg a Centronicd-szabv6nynak. Level0k v
hat6s6ra m6g egyszer alaposan ut6nan6zve a dol- :
goknak, be kellett lStnom, hogy ez nem igaz. A'f6lre-
6rt6st a TVC vez6rprogramjdnak nem ismerete okoz-

li}.T,?lii'"#,? ffl::,,T'fl:?,:,:i T' t:x3ta.) Teh6t a TVC'k6Fes meghajtani mindeAlyan
nyomtatdt; amely teljesen megfelel a cetr;
szaovanynaKi -
Sajnos, eddig nem 6llt rendelkez6semrg4.fVC nflf,

;H'kapcsoldsi rajzoi (annely tsy .O1$l'51f."f ?'ff1 ;ilt":=[fi s:l:= JjgJ,) :'m;"J

tu-
tban

6ban feles-
l6se abban az

t6t magas
fgy van-e? Tudat lansS-
a sz6mft6g6p ACK be-
rit sem frt ki, 6s az osz-

E kimenet alacsony szin-
6 impulzusgener6l6st k0-
Lab 3 g6pem kapcsolSsi

- l istdja alapjSn.
1CK jel6nek hasznSlata nyilvdn megbfz-
h esetben, ha van ilyen kimenet. Nos,

rs (legal6bb 30 kg) Videoton
ak ilven kimenete nincs, ez6rt: ilyen kimenete nincs, ez6rt

szabv6nyos. Ennek dacdra aaztdn nEm is eg6szen szabv6nyos. Ennek dac6ra a
cikkben felsorolt szdmit6gdpeken kfvtll killonosebb
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Stalakftds n6lkril mrikodik p6lddul IBM PC-vel is.
Szerencs6re ma m6r kihal6ban vannak azok a nyom-
tat6k, amelyeknek nincs ACK kimenet0k. de az6rt
m6g akad n6h6ny. Mondhatn6k, hogy alakftsam 6t
a nyomtat6t! Sajnos, ahhoz sincs kapcsolSsi rajzom,
6s a sz6mft6g6p 6talakftdsa trlnt olcs6bbnak (csak
cikket nem lett volna szabad frni bel6le).
A nyomtat6ra t6rve, a Videoton val6ban nem gy6rt, 6s
soha nem is gy6rtott 26101-es tfpusu nyomtat6t. Ez
a masina ugyanis NDK-gydrtmdny, a neve Daro 11 56.
A Videoton csup6n egy interlacek6rty6t szerelt a gdp-
be, 6s r6ragasztotta a mell6kelt f6nyk6pen l6that6
cfmk6t. A S6p forgalmazds6t viszont nem lehet le-
tagadni: nem 6n vagyok az egyetlen, aki rendelkezik
ilyen nyomtat6val. Van legalSbb egy a munkahelye-
men 6s szint6n legalSbb egy a Budapesti Mtlszaki
Egyetemen, az 6n g6pem gy6ri sz6ma (53689) pedig
arli utal, hogy m6g p6r darab l6tezik valahol a vi169-
ban.
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6116 napon 6t (munkai
felhfvni a Videoton
6s informSci66rt, de
domdsom szerint ma
ROM-l istdt v6s6rolni .
feges a B2/2bi
esetben, ha
szintre 6llfti
gomban a
menet6t, a
cilloszk6p


