A gyengdbb oszt6lyzatokatad6k ism6t a sok POKE-ra,6s a rosszbillenty0elhelyez6srehivatkoztak, kiilonos
tekintettelaz,,6lewesz6lyes"kombin6ci6kra.Folmeriiltm6g, hogy a gdp
nem el6gg6 rugalmas,bizonyosdolgokban nem k6pesa felhaszn6l6k6nyelm6t szolgdlni. Ami viszont 0j
szempontk6ntkeriilt el6, az a hibaiizenetekmilyens6ge.
Enneka g6pnek
ugyanis csak hibak6djai- sz6maivannak. S b6r egyesek szerint aki
nemtud angolul,annakteljesenmindegy, hogy egy sz6rnotvagy egy sz6'
m6ra tokstiket szoveget kell 6rtelmeznie,m6sok azonbin emberkozelibbnektartjdka szoveget.(Nem besz6lveazokr6l,akik esetlegangolulis
6rtenek valamit.) Van a g6pen egy
HELP gomb - err6l eddig nem esett
sz6. Ez igazdnemberkozelidolog. sok
szoftver megfelel6enhaszn6ljais, az
OPTION,SETECT6s STARTfunkci6billenyt0kkel egy0tt. Am a BASICben a HELP billentyfi semmit sem
tud. Pedig ha m6r van, kihaszn6lhatt6k volna az interpreterk6szft6i.
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Kellenretlen meglepet6s 6ft, amikor a Videoton gySrtmdnyri TV-Gomputoromot 6s a
szint6n Videoton 26101-es nyomtat6mat
(_m_indkett6 Gentronics interfa6e-szet iendelkqzik) 6sszek6tve, a2 LpRlilT 6s az
LLIST utasltisokr_a -soilrmi sem t6rt6nt,
s6! ? szSmlt6g6p is lefagyoft. Az6ta mlsnak is vott hasonl6 esete, e26]1lgondolom.
k6z6rdekl6d6sre tarthat iz6mot 6 tetenled
magya_r6zata 6s a sz6mfr6g6p 6ral1kft6sd:
nak lelr{sa.

Hidba egyeztettilk a vallatds elej6n,
hogy nem a hazaiszoftverell6totts6-got
oszt6lyozzuk,egy inkvizttorunk kozolte, hogy 6 csak azt ismeri,fgy mdst
nem hajland6 osztdlyozni.Ez a rossz
iggy alaposan leh0zta az 6tlagot.
Oszint6nsz6lvam6r a 4-est ad6k is
bekafkul6lt6kvalamennyiteazt a szomor0t6n$, hogy idehazaigazSnsemmi sincs a g6phez. Mert a kinti
szoftverkfnSlatcsak 5-os lehet. Az
Apple utdn errea gdprevan a legtribb
programa vilSgon! Nincs ami nincs!

Aa l. abrin l6that6 a TVC nyomtat6-illeszt6j6nekr6szleges kapcsol6sirajza.M0kod6sea kovetkez6:
A B2/2 bistabil 6ramkor kimenetealaphel\zetbenmagas
szinten lesz. Nyomtat6snSla processzorel6szor kifrja a
8-bites adatota nyomtat6-portra,majd egy megfelel6OUT
utasftdssal0-t fr a 82/2-bistabil Sramkorbe-,mi6ltal a
nyomtat6 STROBE bemenet6n lefut6 6l jelenik meo.
Ugyaneza jel O-baSllftjaa B2l1 bistabil6ramkorkimenet6t is, ami jelzi a processzorfel6, hogy a nyomtat6-kimenet
foglalt. Szerencsds
esetbena nyomtat6 elkezd dolgozni,
majd amikor k6sz, egy kb, 5 ps hosszrl negatfv (magas
szintb6l alacsonybafut6) impulzussalvisszajelezaz ACK
kimenet6na sz6mtt6g6pqek.
Az impulzusalacsonyszintj6n6l 0jra magas lesz a B2l2 kimenete,ami lehet6v6teszi,
hogy ugyanezenimpulzusfelfut6 6le magasbailllttsaB2l1
kimenet6t,ami jelzi a processzornak,hogy k6sz a nyomtat6. johet a kovetkez6adat.
A ,,Szerencs6s
esetben..." kit6telb6l mdr selthet6, hol
(lehet) a hiba. A fent emlftettVT 26101-esnyomtat6ban
ugyanisSN 74174-es6s SN 7474-est6rol6kfogadjdkaz
adatot, 6s ezek felfut6 6lre tdrolnak, tehdt a sz6mft6g6p
6ltal adott lefut6 6lre nem csin6lnaksemmit, fgy aa6n a
nyomtat6 nem is fr ki semmit.A szok6sosCentronicsvez6rl6ssel(pl. HomeLab,Enterprise128 stb.) ez a probldma
elker0lhet6.ltt a sz6m[t6g6pegy kb. 5 ps hossztl negatfv
impulzussal jelzi a nyomtat6nak, hogy 6rvdnyes adatot
k0ld. Ebben az impulzusbanvan lefut6 meg felfut6 €l is,
fgy azt6n b6rmelynyomtat6valm0k<jdik.Mihelyt a nyomtat6 megkapta az adatot, a BUSY kimenet megint alacsonyba megy, jelezve a sz6mft6g6pnek,hogy ,,johet a
kovetkez6". Mindezek alapj6n egyszer0 az 6talakftds:a
B2l2-bistabil 6ramkorhely6beegy impulzus-gener6tort,
a
B2l1 hely6beegy egyszerfiinvertertkell tennunk.

Az inkvizftorokenn6l a befejez6ktrrH
n6l.,egy6rtelmrien
k6t p6rtra 6szlottak.
- kv6zihobbi
Akik otthoni haszndlatra
g6pnek -, tudatosanv6lasztvavett6k
a g6pet,azokmegszerett6k,
s 6szint6n
adt5k a legi6bbjegyet.Akik munkdjuk
sordn kertiltek vele kapcsolatba.mdr
nem ennyire lelkesek.0k 6rt6kelik a
g6p er6nyeit, de a fogyat6kossdgait
sem felejtik el, amikoi osszege2ni
kell a v6lem6nyriket.Egyik inkvi-zJtorunk azt frta vallat6 lapja v6g6re:
,,...jobbnaktartom a hazdnkban
istenftettC 64-n61...". Ezta g6petegy6bk6nt gyakran vetik 6ssze a Comhodore-ral, mivel hasonl6 c6llal k6sztiltef. Hggy inkvizltorunknakigazavan-e
g fe.n1iv6lem6ny6ben- 6desmindegy.
Itt, Magyarorsz6gon,
ezt a csat6t nem
az Atari nyerte.A k6t g6p elterjedts6ge,
ebb6l kovetkez6ena hoz.A kaphat6
szofwereksz6ma,meghatdrozza,
hogy
az Atari mdr soha sem lesz igaz5nt6nrgg6p haz6nkban.

lla van el6g Onbizalmunk hogy nem teszz0ktonkre az
lC-t 6s a nyomtatott Sramkorilapot, forralezuk kl a &2vagyWellerp6k6baszerelcr lC-tl (Csak6nszippant6val,
het6 lC kiforrasa6fejjel 6rdemesmegpr6bdlni.)TfpusaSN
7474, Kl 55TM2, vagyezeknekmegfelel6,a nyomtat6-csatlakoz6hozkozeltalSlhat6.Ha nincr 6nbizalmunk, celpiilk el a lSbait, majd a folosleges r6sz elt6voltt6sautln
forrasszukki a lSbmaradvdnyokat.
Forracezuk ki az lC melletttalSlhat6R2 jelz6s01 kOhmos ellen6llSst,6s ftgyflnk a hely6r? egy 2,74,7 kOhm
kozotti mdsikat.
k6t kb. 1 cm-es dr6tdarabot a kiemelt lC
Forre*zunk
l-es 7-es 6s 14-es l6ba hely6re, majd ezek v6geihez
forracrzunk hozta- (l6bhelyesenl) egy SN 74121-es.
vagy megfelel6lC-t! lgy az lC h6roml6bon5ll a panelfelett kb. 1 cm-re. (Nem 6rdemes74LS121-esthaszn6lni,
mivel annak kimenetegyeng6bb,a fogyasads meg nem
sz6mft:ez a 119-ik lC a g6pben.)
f,6..Ok 6rg20 az 0j lC 3-as 6s 9-es l6b6ta l4-essel!
K6olik Orcze az 0j lC 4-es l5b6t a r6gi 12-es l6bhely6vel! - k,$i lC 5=osl6bdtk6crtk a 81-esSN 74LS04lC
(kowetlen0l mellette)1O-esl6bdra!
egy 50OpF -lnFkozofti kis ker6miakonForrauzrnh
denz6tortaz lC 10-es 6s 11-es l6b6ra!
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Forraszunk egy mfianyagtokos tetsz6leges
szilfcium 1. tfblfrst: TVG 6r a nyomtat6 6rzek6ft6re
NPN tranziqztort(pl. BC 182) szorosan a panel
tCv
tyom- TVC
t6t,
ilyomalj6ra:az emitterta 82 7-es l6b6hoz,a kollektortaz S-os TvG
l6bdhoz
! Az 5-os6sa 14-esl6bat.illewea b6zist6sa 3-as
tat6
tat6
lSbatkosstikosszeegy-egy8,2-10 kOhm-osellen6ll6ssal!
A23
1
B 23
STR
GND 1 9
Ha mindentj6l csin6ltunk.
az {j kapcsol6si
rajza 2. 5br6- A8
Dl
2
88
G N D 20
nakfog megfelelni.M6r csak az 6srzdr6t6 k6bel clka- A7
D 2 3
87
GIIID 21
szlt5ce van Mtra. Ehhezsz0ks6gtink
leszkb. 2m hdsz- A6
D 3 4
86
G N D x2
eres k6belre,egV254DFN25F1 Z tfpus0k6rtya6l-csat-A5
85
t ) 4 5
G N D 23
lakoz6ra 6s egy AMPHENOL 57-30360 nyomtat6- A4
D 5 6
84
G N D 24
csatlakoz6ra.
A k6bel egymdsmelletti,vagy osszeso- A3
83
G N D 25
D 6 7
dortereikoz0lezegyika jel, a m6sika foldlegyen.Az osz- M
D 7 8
92
G N D 26
pontokataz l. Sl{rat,
szekotend6
mutatja.Probl6ma A1
D 8 9
81
GTTID 27
eset6ntermdszetesen
mindenkinek
szfvesen
segftek.
425
BUSY 11
825
GND xt
t6sz{ros @fala. 1029 Bp.,Zsfroshegyi
6t 110.
1 db 8Il71121 t lG (monostabil
multivibr6tor)
1 db BC lEll tnnzirztor (vagyhasonl6)
1 db 600 pF-l nF kozottikism6ret0kondcnrltor
r-
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1 db 2,7 kOhrn4,7 kOhm kozottirllcn{llic 1/4W
2 db 82 kOhrn-l0 kohm kozottirlledill6s l lSvagV
1l4W
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