
hosszával, illetve ha azoknál rövidebb, a sor végén legalább annyi helynek kell 
kimaradnia, mint a bekezdés első sora behúzásának a szélessége (5. ábra). 

A kiadványszerkesztő programokban általában van lehetőség a kimeneti sor 
hosszának automatikus szabályozására is. Ha nem rendelkezünk ilyen program-
mal, marad a sokkal kevésbé élvezetes, jóval lassabb "kézi" megoldás, azaz a 
bekezdés saját magunk kétkezi munkájával való újratördelése. 

A programok alapbeállításairól 
Minden szöveg-, illetve kiadványszerkesztő programnak léteznek alap-

beállításai a főszöveg alap bekezdésformájára vonatkozóan. Többségüket tekint-
ve ezek azonban nem a magyar, hanem az amerikai hagyományokat tükrözik. 
Mint a sorozat ezen részében láthattuk, sok mindentől függ az, hogy szövegünk-
nek milyen lesz az összképe. Csodálatos tipográfiai hagyományainkat csak úgy 
tudjuk megőrizni, ha a magyar nyelvű szövegek szedésénél a magyar szabályokat, 
szabványokat alkalmazzuk. Megismerve, megszeretve, majd alkalmazva tudjuk 
ezeket a példákon keresztül másoknak megmutatni, továbbadni. 

Mi következik? 
A következő részben az alapformáról továbblépve a kiemelésekkel, a szöveg 

tagolásának további lehetőségeivel foglalkozunk. 

Bujdosó Gyöngyi 
Debrecen 

Hibaigazítás: Cikksorozatunk e lőző számában a számozatlan (4 . ) ábra 
Tomaszewski, Andrzej: Leksykon pism drukarskich (Varsó, 1996.) könyvéből van. 

Vezérlések párhuzamos porton 
A számítástechnika napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tudománya. 

Számítógépeket szinte mindenhol használnak, ahol könnyíteni szeretnének 
azokon, akik naponta „robotszerűen" kénytelenek dolgozni. Gondoljunk csak a 
raktárak nyilvántartásának, leltárának hosszú és unalmas feladataira. Komoly 
segítséget jelent a számítógép a különböző irodai tevékenységek végzésekor is. 
A szövegszerkesztők megjelenése után igen egyszerű volt az előre elkészített 
szövegeket átírni, átszerkeszteni. 

A későbbi fejlesztések eredményeként megjelent egy adatbeviteli eszköz, az 
egér. Ez a számítógép soros portjára csatlakoztatva, megfelelő egérmeghajtó 
software használata mellett megkönnyítette a felhasználó számára az illető 
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program irányítását. Még a korai időszakban jelent meg egy másik csatlakozó 
felület, mely nem soros, hanem párhuzamos módon kommunikált, eleinte csak 
a nyomtatóval. Míg a soros portnál előnyt jelentett a relatíve kis anyagköltség a 
párhuzamos porttal szemben, addig a párhuzamos csatlakozó felületet a nagyobb 
adatforgalom, kommunikációs sebesség tette szimpatikussá. 

A soros vonalat elsősorban a nagy távolságokban lévő számítógépek 
összekötésénél használják. Itt ugyanis jelentős költségtétel az összekötést 
biztosító kábel ára, illetve a már meglévő hardware-t (telefonvonalat) lehet és 
kell is használni. 

A párhuzamos kapcsolat jellemzője a viszonylag nagyobb kábelezési költség, 
de ez megtérülhet az adatátvitel sebességének jelentős növekedésével. 

1. A párhuzamos vagy printer port felépítése 
A párhuzamos port csatlakozójának 

vázlatos rajza: 

A csatornák jelentése a következő táblázatból kiolvashatók: 

A táblázatban használt megnevezések: 
A „(-)" azt mutatja, hogy a bemeneti jelt a csatorna invertálja, azaz alapállapotban be 

van kapcsolva. 
1. STROBE: ezen a csatornán jelzi a nyomtató, hogy az adat érvényes 
2. ADATBIT 0 
3. ADATBIT 1 
4. ADATBIT 2 
5. ADATBIT 3 
6. ADATBIT 4 
7. ADATBIT 5 
8. ADATBIT 6 
9. ADATBIT 7 
10. ACK (ACKNOWLEDGE) ezen a csatornán jelzi a nyomtató az adatvétel tényét 
11. BUSY ez a csatorna a nyomtató foglalását jelzi 
12. PE ezen a csatornán jelzi a nyomtató, ha kifogyott a papír 
13. SLCT (SELECT) a nyomtató jelzi, hogy működésre kész (on line/off line) 
14. AUTO FEED az automatikus soremelés be / ki kapcsolása 
15. ERROR a nyomtató hibaüzenete 
16. INIT a nyomtató alaphelyzetbe hozása 
17. SLCT IN (SELECT INPUT) PC jelzi a nyomtatónak, hogy kész a küldött jel fogadására 
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A párhuzamos port a táblázatban megadott címeken érhető el. 

Már csak azt kell megtudni, hogyan lehet ezt Turbo Pascalból vezérelni és 
elvégezhetjük első külső vezérlésünket. Ez a Pascal-utasítás nagyon egyszerű: 

Adatkivitel e se t én : 
Port[cím] : = adat; ahol az „adat" BYTE típusú. 
PortW[cím] : = adat; ahol az „adat" WORD típusú. 

Adatbevitel e s t én : 
adat : = Port[cím]; ahol az „adat" BYTE típusú. 
adat := PortW[cím]; ahol az „adat" WORD típusú. 
Ismerve a kettes számrendszert, valamint a Turbo Pascal utasításait és 

felhasználva az előbbiekben felsoroltakat írhatunk magasszintű vezérlő progra-
mokat. 

2. Egy egyszerű példa adatkivitelre 
Első lépésként vegyünk egy világító diódát és kapcsoljuk a párhuzamos port 

csatornáira a következő m ó d o n : 

Ezután írjuk be a következő Pascal-utasítást: Port[$378]:=l; 
Az utasítás hatására a LED ki fog gyulladni. Ha egyszerre több diódát 

használunk, akkor a megfelelő tízes alapú vagy hexadecimális szám beírásával 
egyszerre több diódát is bekapcsolhatunk illetve kikapcsolhatunk. A led ki-
kapcsolása a Port[$378]:=0 utasítással történik. Ezzel a módszerrel könnyen 
készíthetünk futófényeket. 

3. Egy egyszerű példa adatbevitelre 
Ehhez a művelethez nincs szükség másra, csak egy szál drótra. Egyik végét 

dugjuk be a 18-25-ig tartó föld csatla-
kozóba, a másik végét pedig tegyük 
például az l-es dugaszba, majd olvas-
sunk a portról a v:=port[$378], vagy 
v:=port[$379], v:=port[$37A] utasítások-
kal, ha az érték változik akkor az illető 
port bemeneti port. Tesztelés után 
kapjuk a következő port kiosztást: 
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4. Most már vezéreljünk is valamit! 
Eddig csak közvetlenül vezéreltünk LED-eket, illetve egy vagy több kapcsoló 

segítségével adatokat, jeleket vittünk be a számítógépünkbe. Igen egyszerű 
hardware eszközzel azonban nagyon komoly vezérléseket végezhetünk el. 
Ezeknek a vezérléseknek az elve, hogy a számítógépből kijövő jeleket leválaszt-
juk és felerősítjük. Ez azt jelenti, hogy a számítógép kimenetére, úgynevezett 
optokapukat kötünk, mellyel biztosítjuk gépünk védelmét. Természetesen más 
védelmet is alkalmazhatunk. Ilyen például diódák alkalmazása. Ezt az eszközt, 
amely megoldja a kapcsolatot a számítógép és a periférikus eszköz között, a 
szakirodalomban interfésznek hívják. 

Az alábbi kapcsolási rajz alapján készített interfésszel a párhuzamos port két 
csatornája vezérelhető (egy bemeneti és egy kimeneti): 

A lámpák, futófények, villanyvasút stb. vezérléséhez nem kell különösebb 
segédeszköz, illetve programozási trükk. Vizsgáljuk meg azonban a következő 
problémát: 

Tegyük fel, hogy tanulmányozni akarjuk egy lejtőn való mozgás jellemzőit: a 
test sebességét , gyorsulását, a lejtő szögét stb. A mozgást próbáljuk úgy 
szimulálni, hogy a képernyőn a test mozgása majdnem azonos legyen a valódi 
test mozgásával. Az egyik legegyszerűbb megoldás, ha a test súrlódását a lehető 
legkisebbre csökkentjük. Ez elérhető, ha a test és a lejtő között légréteg van. A 
kapcsolatot a számítógép és az érzékelők között a fent megadott interfésszel 
valósítottuk meg, a kísérleti eszköz felépítése pedig az alábbi ábrán látható. 
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A kísérleti berendezés elkészült, és 1995-ben a gyergyószentmiklósi kommu-
nikációs konferencián bemutatták. Az alábbi kép a vezérlő szoftver egy részlete, 
amelyet Găncean Ion és Csiszár József kollégákkal készítettünk. 

Makó Zoltán 
Kézdivásárhely 

Utazás a Naprendszerben 
A csillagászat az egyik legrégibb tudományág. Az embert mindig foglalkoztatta az őt 

körülvevő világ és ebben kiemelt helyet kaptak az égitestek. Az első elméleteket 
megfigyelésekre alapozták. Az első elmélet, amely helyesen írja le a Naprendszer 
felépítését Kepler nevéhez fűződik. Még az első megfigyelések során észrevette, hogy a 
mozdulatlan csillagok mellett mozgó fényes égitestek is találhatók az égbolton. Később 
jöttek rá, hogy ezek a naprendszert alkotó bolygók. Induljunk el tehát egy képzeletbeli 
sétára melyen természetesen a teljesség igénye nélkül bebarangoljuk Naprendszerünket. 

A Naprendszer központi csillaga a Nap, melynek sugara 696000 km, vagyis 109 
Földsugár, tömege 1.99.10 3 3 g, vagyis 332270 Földtömeg és nehézségi gyorsulása a 
felszínen a földinek 27,9-szerese. Az összes bolygó együttes tömege a Nap tömegének 
csupán 0,001-ed része. A Nap belsejében lejátszódó termonukleáris folyamatok szolgál-
tatják azt az energiát, mely Földünket is melegíti. A Nap mint általában a csillagok két 
részből tevődik össze: légkörből, melynek rétegeiből erednek a Napsugárzások és a Nap 
belsejéből melynek anyaga közvetlenül nem szolgáltat számunkra sugárzásokat. A Nap 
légkörét 3 fő rétegre osztjuk: a fotoszférára, a kromoszférára és a Nap koronára. A Nap 
felszíni hőmérséklete 6000 K körüli. A Nap belsejének anyaga a középpont felé fokozott 
tömörülést mutat, több száz milliárd atmoszféra nyomás alatt áll, hőmérséklete kb. 14 
millió fok, sűrűsége eléri a 150 g/cm3-t, ezért ez az anyag teljesen ionizálódott plazmaál-
lapotban van, és úgy viselkedik, mint az ideális gáz. Kémiai összetételében a H(79%) és 
a He(20%) mellett a többi elem (1%) csak mint szennyeződés van jelen. 

Ha képzeletbeli űrhajónkkal elindulunk a Naprendszer külső részei felé, az első bolygó 
amelyik utunkba akad, a Merkúr. Annyira közel van a Naphoz, hogy igen nehéz 
megfigyelni, ám a Mars mellett ez az egyetlen bolygó, amelynél távcsővel felszíni 
részleteket lehet látni. Tengelyforgásának periódusa a Nap körüli keringő mozgás 
periódusának, 2/3-ad része tehát 58,65 nap. A felszíni maximális hőmérséklet +425° C, 
míg az éjszakai oldal minimális hőmérséklete csak -170° C. A Merkúr mágneses tere a 
Földinek csupán 0,01 százaléka. Légköre nagyon ritka. Felszínét vulkanikus eredetű hamu 
fedi. 

Tovább indulva űrhajónkkal a Vénusz bolygót érjük el, melyet népiesen Esthajnal 
csillagnak neveznek. Méretei és tömege szerint a Föld testvérbolygója de kétszer több 
fényt és hőt kap a Naptól így az élet nem alakulhatott ki rajta. A légkör 96% C02- t , 3,5% 
N-t, 0,135% vízgőzt és nyomokban S02-t, 02-t, He-t, Ar-t és Ne-t tartalmaz. Az 
üvegházhatás a Vénusz közelében oly erős, hogy a felszíni hőmérséklet éjjel és nappal 
csaknem ugyanakkora, +475°C. A légköri nyomás értéke 90 bar körül van. A Vénusz 
felszín igen nagy részének csak kisebb, ±500 m-es kiemelkedéseket mutató hullámos 
jellege van, amit csak helyenként szakítanak meg magasabb hegyvonulatok. 

Elhagyva a Vénuszt, a Föld nevű bolygóhoz érünk. A Föld nem szabályos ellipszoid 
alakú. Inkább körte alakhoz hasonlítható: déli pólusa 25 m-el van az ellipszoid szintje 
alatt, északi pólusa 20 m-el felette. Más helyeken is vannak eltérések, így például Indiától 
délre és Új - Guineánál (-100 m illetve +80 m). A Földnek van egy kísérője is, a Hold. 
3476 km-es átmérőjével a Hold a Föld méretének 27% a, tömege 7,35.10 2 5 g, ami a 
Földtömeg 1,2 %-a, a nehézségi gyorsulás pedig a Hold felszínén 162 cm/s 2 vagyis a földi 
érték 16,6%-a. A Holdnak nincs légköre, így a napos oldalon a hőmérséklet eléri a 118°C-t, 
ugyanakkor az éjjeli oldalon -153°C-ra süllyed. 
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