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TVC-CENTRONICS"
cfmmel cikk jelent meg. A cikk
sajndlatos m6don 26101-es tipusfi Videoton nyomtat6r6l 1r.
llyen tfpus( nyomtat6t a Videoton nem Sy{rt 6s nem is forgalmaz, igy nem tudjuk ellen6rizni,
hogy a cikk fr6j6n6l mi okozhatta
a mfikdd6si probl6m6t. Semmik6ppen sem a cikkir6 felt6telez6se,amelyszerinta TVC a STROBE
kimeneten csak egy negativ 6tmen€tet ad ki a negativ impulzus
(negativ 6s pozitiv 6tmenet) helyett.
lmpulzus nemcsak monostabil,
hanem bistabil 6ramkrir segits6g6vel 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 kimeneten kiizel 6 ps sz6les negativ impulzus jelenik meg.
A fentiekb6l kiivetkezik, hogy
a TV-computerben teljesen 6rtelmetlen kicser6lni a 82 bistabilt
monostabilra.
Az 6talakft6s m6sodik r6sze azt
javasolja, hogy a STROBE 6s az
ACK dltal billegtetett flip-flop
helyett a nyomtat6 BUSY jel6t
haszn6ljuk fel a nyomtat6 foglalts6g figyel6s6re.
A mi tapasztalataink szerint a
a be6pltett megold6s is el6gg6
iizembiztos, teh6t ezt az StalakitSst is feleslegesnek tartjuk.
Term6szetesen
el6fordulhat,
hogyvalamilyen okb6l egy nyomtat6 nem mfik6dik a TV-computerrel. llyen esetben szfvesen 6llunk.a TVC-tulajdonosok rendelkez6s6re.

CIm[ink:
VIDEOTON Elektronikai V6llalat
Sz6mft6stechnikai Gy6r Mfiszaki
F6oszt6ly 8001 Sz6kesfeh6rv6r,
Pf.: 104.
Sz6kesfeh6rv6r, 1987. augusztus
31.
V{radi Ldszl6
mfiszaki igazgat6helyettes
Garai G6za f6oszt6lyvezet6
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MESZAROSGYULA VALASZA:
TiszteltVSradiL6szl66s GaraiG6za!
Neh6zhelyzetbenvagyok.Hibdt kovettemel, m6ghozz| nyilv1nosan,egy 0js6g has6bjain.Az augusztusi BIT-LET-benmegjelentsz6banforg6cikkemtagadhatatlanulazt sugallja, hogy a Videoton TV\
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teljesenfelelmega Centronicd-szabv6nynak.
hat6s6ram6g egyszeralaposanut6nan6zvea dol- :
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6s informSci66rt,
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ROM-listdtv6s6rolni.
fegesa B2/2bi
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szintre6llfti
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menet6t,a
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tban
6banfelesl6seabbanaz
t6t magas
fgy van-e? TudatlansSa sz6mft6g6pACK berit sem frt ki, 6s az oszE kimenetalacsonyszink0- \-/
6 impulzusgener6l6st
Lab 3 g6pem kapcsolSsi
-listdjaalapjSn.
nyilvdnmegbfz1CKjel6nekhasznSlata
h esetben,ha van ilyen kimenet.Nos,
rs (legal6bb30 kg) Videoton
a n
ak: ilyen
ilven kimenetenincs, ez6rt
261
dacdraa
aztdn nEm is eg6szenszabv6nyos.Ennekdac6ra
kfvtll killonosebb
cikkben felsoroltszdmit6gdpeken
Stalakftdsn6lkril mrikodik p6lddul IBM PC-vel is.
ma m6r kihal6banvannakazoka nyomSzerencs6re
tat6k, amelyekneknincs ACK kimenet0k.de az6rt
m6g akad n6h6ny.Mondhatn6k,hogy alakftsam6t
rajzom,
a nyomtat6t!Sajnos,ahhozsincskapcsolSsi
6s a sz6mft6g6p6talakftdsatrlnt olcs6bbnak(csak
cikketnem lett volnaszabadfrnibel6le).
A nyomtat6rat6rve,a Videotonval6bannemgy6rt,6s
soha nem is gy6rtott26101-estfpusu nyomtat6t.Ez
a neveDaro1156.
a masinaugyanisNDK-gydrtmdny,
szerelta gdpA Videotoncsup6negy interlacek6rty6t
a mell6keltf6nyk6penl6that6
be, 6s r6ragasztotta
viszont nem lehet lecfmk6t.A S6p forgalmazds6t
tagadni:nem 6n vagyokaz egyetlen,aki rendelkezik
ilyen nyomtat6val.Van legalSbbegy a munkahelyemen 6s szint6nlegalSbbegy a BudapestiMtlszaki
az 6n g6pemgy6risz6ma(53689) pedig
Egyetemen,
arli utal, hogy m6g p6r darabl6tezikvalahola vi169ban.
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