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Innehållet är sanska blandat tycker jåg, det nnDs program
både i Extended BASIC, Påscal och assembler. Liie hård
\aru,,ps or.så såmt pn dpl om rillbphor Sor Du nog raker hår jag anvånt bilder som komme. från progråmmei

Före

MAX'BLE flitiel som utfyllnad i iidiingen

n i nge ns oc h tedak t io ne ns ad re s s :
Föreninsen Proerambiten

Medlemsnatrikeln

Wahlbergsgatån 9, hb

I detta nummer publicerar vi nedlensnåtrikeln. De som
skrivil silt telefonnummer på inbetalninsskortet får det
också hyckt i malrikeln. precis 6om en del medtemmar
hade begärt. Bakta.ken äI fd6tås att man skall kunna

DaLainspekiionens licensnunmer: 82100488

koniakla andra medlemmår för åLl kunna utbytå erfårenheter. Anvånddennå nöjligheilEii pår felakligå uppgiter
kom med åv misstag när måtrikeln iryckles. Vi har målat
över den på de

fiidisa tidninsama.

En hel del nyheter presenteras foftfa.ande till 99:ån. Senast år det Co.comp som kommit ded eri pår nyå proeråm.
Dei har bla tagit fram en modul son gördet möjligi ali låsa
och skriva diskelter i tBM PC formal på 99:an. Haken år
fij.stås ållmåste ha eti av Corcomps egna diskkontrollkort
för att det ska vara möjlic1. För en del kån det nog våra
iniressant ått kunna skriva texter hemma och ta med diskeiten till en PC påjobbet (eller varför iDre iväriom).

Claes Schibler

Po6tgiro:198300-6

Medlensavgiften ftt 198? år 120:
Annonser, insatta av enskild medlem (ej löretag), som säl
ler ldrsaljning av moduler eller andra tillbehör i enstaka
Övdsa annonserkostår

Nsheter frAn Corcomp

Bi'rjeHä]]

1

000 SEK pei

helsida,500SEK per

hahsida. Fiir lösblad som skickas med tidnineen sailer

r

000 SEK per blåd.

För kamnersieLlt b.uh EdIer följdnde:
Månsfaldisånde av innehållet i denna skrift, heli.ellerdei
!is, år enlist lagom ulphovsrätt av den 30 december 1960
förbjudei utan hedgivånde av Föreningen Pfogråmbiien.

Förbudet såUer va.je

forn åv

mångfaldigande genom

tryckning. duplicerirg, siencilerins, bandinspelning, dis-

95:an och 74:a.n
bo.jar vi skrivå ner och ner om i tidninsen samiidiel6om
delkommer mindre material om samla 59:a.. i nas|a nummer återkommer vi med ett fylligåre måterial om 95:an.

lntemationella möten
Från en anvåndderupp i Bremen har vi fåit en inbjudan
till den "2:a intehationella TI iraffen". Den fiiBta hölls i
Kolnfötå

hösien, ochvarerligtarangölema en storiramgång. Om någon har våsama ffjrbi Brenen den 10 oktober
och är inbesserad så sår del brå aLL få mera inforhalion

Vår danska hotsvårighet som ser ui "Computerbladet
Tl-eren". håde ett möt€ en helg i mitter av maj. Totalt
besökte 1?5 personer mötet. Så många brukar vi,nte vara
på våra möten. Ett par mot€n i Stockholm ål i ålla få]I
inplanerade tiU hosten. Till der lijrsta (den 26 seprember)
har Du redån fåLt inbjudan når denna tidning konmer ut.
Till näslå möte äterkohmer vi.

Egen databds
En databas i ftjrenjngens regi har diskuterats ]änge, dock
utan att något konkrei hånt. Styrelsen hår dock nyligen
fattat beslut om alt inråtlå eh sådan på prov. Vi konmer
alltså att hå eLLtelefonnummeröppei fijr de 6om har nodem
tjll sina systeh. I dåtåbasen kommer att finnas en "brev-

lådå", dår olika ämnen kan dryltas, procram ska kunna
häntasdärifrån mm. Vi håller nu!å o.h uhdersökerolika
ålternaliva lösningar och hoppås kunna återkomhå under
htisteD med me.å informåtion.

Föreningens tillbehörsförsäljning
Följande finhs åLi köpå for medlemmår genom åLt molsvårånde belopp insåiis på posrgiro 198300-6.

För TI 99114:
Anvandarlips med Mini

Memory
60:40:
99'er hagåzine nr 12/82, 1 5, ? 9/83 (per siyck) 20:
ProgråmbiiedNiitiniaD 1986 (TI 59+99)
80:
ProsranbitedNiitinian 1985 (TI 59+99)
80:
Procrambiten/Nittinian 1984 (TI 59+991
80:Niitinian, årgång 1983 (TI-99/44)
60:
Nittjnian

Tl.öjå

(kalkylatorcr) 40.(kalkylatorcr) 40:40:
årgåns 1981 (kalkylatorer)
årgång 1980 (kalkylatorer)
40;
Progråmbiien,årgång1978/79 (kålkylåtorer) 40:
Progråhbiten, fem årsångår 1978 83
160:
Prosrambiien, sex årsångar 19?8 84
220.Procrambiten, sju årsånsar 19?8-85
3001
Pro$ambiten,
Pro$ambiten,
Prosranbiten,
Progranbiten,

ålgåns 1983

å€åns 1982

Katalos med belgiskå och engelska program

fiir dknåre TI'5?, TI-58, TI'59
FöreDingens progråhneringsblånketier (Tl-59),
oiika iyper, block om 50 blankeiier (se
PB 83 1 sid 30) per block

25.-

Tom magnetko splånbok

101

av P.ogråmbiten hoppas vi kunna 8e ut under 1987. Det
hånger dock på Dis om vi skå lyckås hed del. Vi måste
nåmligen få in mera maferial ijll tidningen. Son Du kån
läsa på annan plats så ödsår dei in ny freeware'progmd
till föreningen. Själva har vi i slyrelsen insen chans alt
hinna så isenom dem atla. Om Du åta. dis att skiiva en
".ecension" iiil Programbiten 6å skickar vi progranmettill
Drg 'pd *a,"p! "lhr dis\err tlor av D,B p: to "r,nee,'"

2

l1:-

Patenthandlinsar Tl-59

Trå tnLmner tiII

ådress. Som

20l

vanlicl såtler: Ibrsi till kvårn ...
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lr

Super Extended
BASIC

-

dD Jan Alexdnderssan

D€t finns nu på narknådcn ctt åntal lörbåLtrade versio-

ner

-

åY

nxtended Båsic:

Mechåhonic Extended Basic
Myarc Extended Basic II
MG GK Utility I
Super Eriended Basic

II

II PLUS kan du iåsa nara om i AndeN
arlikel i PB 86 5. Det du bör observcrå år ått
den kräver erpansionminne 32 kb on du vill använda
allå grafikrutiner. Fristående 32k RAM som lar ström
från datorn bör €j anviindås p s å att kombinåiionen tår
ftjr stor slrömftjrbruhnine. Grafikrutinerna måslc initicras i komnandomod ned CAI-L APDSOFT vilkel betyder att du ej kan använda auloload med DSKI.LOAD
Mechaironic XB
Perssons

tillsammans med grafikrutinema. Myarc Extended Basic
lI kan endast användas tillsannans med Myårc RAMdisk. Prosrannet finns på disk nen låddås ned en esen
modul. CALL \4RSION ser 200 son svar.
GK Utilit! I ltänMG lf d Millors Gråphics) kån cndåst
användas tillsannans ned GRAM Kracker ner sauna
rutiner har tas:jts ned i en helt ny nodul kallad Super
Extendcd Båsic. Denna har ytterligale några kommandon son ej finns med på GKUtility L Foijande komlnåndon från GRÄ-M Kiacke. (se PB 8?-1) XB-CALLS finns
med Super

_
_
_

lT:

CAIL NDW

CAI-L B\T
CALL CLSAIL
CALL CLOCK
CAI-], CLOCKOFF
CA,LL CAT

STSPRT stoppår alla spriteGOSPRT n.jliggör rörligå spriie
SCROFF stänser av skårmen
SCRON aktivemr skårn
CAIL COLORS ser ala COI-OR- r ,dmm" f"rC, r

Följande konnandon är heli nya och finns endasL i
Super-XB:
CAIL Al,L fyller hclå skårmen med ett tecken

-

Plus

CALL
CALL
CALL
CALL

-

CALL
CALI,
CAI-L
CAI-L
CALL

CHIMES ljud
GOSUB ned variabel son radnumner
GOTO med variabel som radnunne,
KXYS hår vålidate av tanscnt
ALOCK undersok€r orn AI,PHA LOCK år nod-

CALL SHIFT undersökor SHIFT
CAIL CTRL unde$öker CTRL
CÄLL FCTN undersöker FCTN
CALL WRSION ser 120 (normal XB ser 110)

Super Extended BASIC säljs av Dtron i USÄ. Denna firma exporiemr inte till Sverige. ?elcomp har annonserat
en nodul fttr USD 60 ned sanna nann nen enligt annonsen Gnns endåst da konnåndon son konmer fråD
GRAM Kracker GK Utility I enligt ovan. Det är nog iro
ligt att det år samma modul nen att annonsen ej är full,

sländig.
1.
2.
3.
4.

Mechatronic Dxtended Basic PA 86 5.

Mechatronic XB II PLUS Micrcpend.ium okt 85.
Mechatronic XB II PLUS ?I*M'S Nr 11 p. 54.
Myarc Extend€d Basic II Micropendium :an 87.
5- Myarc Extended Basic II fl*Mts Nr 15 p. 45.
6. GK Utllity Micrcpendiun dec 86.
7. Seven new XB CAI-L'S Smai Prcstunmer dec 86.

Fdljande nya konrmåndon från GK Utility I finns ned
Super XB:

LIST kån söras ned valfri bredd
CAI-],

LOAI

som POKE Innsera. även uian exlan

RES kan söras även
-önskade
rådnummer

på del av proglåmmcl mcllån

TRACE kan åven skrivå mot pdnter eller disk
skärmfärsen äI vit lext på blå bakerund i konftan'
-domod
mcn ändras till svart på cyan vid RUN
äkta små bokstaver och cursor som elt strcck
autoload av DSK1.LOAD kan sioppas senom aLl hål

la tangenlen Dedlryckl
vid ediiering av lånsa BASIC rader kan markörcn
-hoppa
nellan börJan och slut. Du kan åven flyl.ta mårköron upp och ned nellan sklirmradcrna lor sanna pro

gramråo Du L"r a-llså pn all" "\'',T'd.ror,1on L"o
gramraden. Samma finesser finns med INPUT och
ACCEPT.

-

COPY kopierar önskat antål prosramrader Lill andm

DEL mderår önskat antal pro€rånrådcr
flyttår dnskat åntål programrader och ändrar
-allaMO\IE
rcferenser l-ill dessa mdor i GOTO n n.
CAI-L PEEKG låser av GRAX4/GROM
CALL POKEG skriver i GRAX{
CÄLL PEEKV läser i VDP RAM
CÄl-L POKEV skrivcr i \4)P'RAM
- CALL
QUII'ON aktiverar QUIT
CAI-L QUITOFF stanser av QUIT
Följånde konmåndon son fanns ljstado mcd objektskod
(i form av ett Extcndcd BASIC pros.an nrcd CAu,
LoAD'satser) i Smart Progranner dec 86 finDs ncd i

Suler

-

l?:

CALL BEEP gcr ljus ton
CALL HONK ser nörk ton

Disk Manager 1000
v 3.5 varianter
au

-

Jan Alerondercson

Det lirns ire olika varianier av DM 1000 version

-

3.51

O.iginalvef sion 33+30 sekLore.
RAM diskversion 33+31 sekLorer
Funnelwebversion 33+29 sektorer

Den variant som vi disiribueråL inom löreningen är RAM'
diskversionen. Vi har irte lyckais få koniakt med O..a,ra
Usels C.orp så DM 1000 hd vi endasl fåLL i ddra ha.d.
Frå! SLephen Shaw i England htu vi lyckats få en kopia av
originålversione. åv DM 1000. MCR2{ilen iil hlir en sektor
kortare. Den rikLisa LOAD rilen som år en senerell assemblerladdarelinns med samLen LexLfil som beskriver våd som
skiljerolika vercioner av DM 1000.
DeL finns små skiunader m€l]d de tre vdialer.a. OrigiDalversioDen ke inre dfopå RAM-disk på CRU adress
> 1200, vilket de adra klard. Om du har låit DM 1000 ver.
sion 3.3senom föreninsensä klarar ävendennaCRU > 1200
eftefsoh den komher fiån skivof fiån Horizon. Omdu v:njer
eltdisknummer som ej anvinds t exDSK5 såkommer&AMdiskversioren alt skriva koNliea sal<er pä skärmen. Disk-

namn blir ett lilnam! pä DSK4 och FRIID:902 och
USDD:1634. Procranmel hänger sig sedan i I0 20 sekun

InnrnDIsKTFBOBkumn.,,p!p;-ktrm"r U"ov-isara

rianierna klähner fran DISK ERROR omedelbdr.
Funhelwebversionen som nåLurlistvis medföljer lunnelweb harendasL återhopp till Funnelweb nedan de övrigakan
laddå in vålfriti assehblerprograh.
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Karaktärsdanande
alvdodare
i PB 85 4 varjas lornåten nog, att ånsc Inig själv son en
lånrllis våsledare i hur man konner igång i E/A-pro-

€ranmerins (på en nycket elementär nivå).
Nå$a n€dlemnar har låiiL mig ft,rstå, att mina två

adiklar och Anders Parssons omfattande utläggning i
Utmaninsen (PB 85'4), ej är tillrackligt turklarande ftjr
ått

de ska

kunna ftjrstå det alha enklaste E/A-proeram.

Min fdfttå ianke efter denna (svidande) kritik var:
"Dom har inte gjort sig omaket att läsa igenom E/A na
nuåien och läa sis de instnltioneroch djrektjv och subrutiner som forekonner i de olika årtiklarnå:"
EIte! dennå vettigå tanke kon senast en själwannsa
kan: "Har du glömt hur det var fijr dig själv Sörcn?, du
lästeju nanualen ftam och tillbåka llera sånser och be
grep åndå inte ett duss!"
Nej jåg har inte glömtl
När jas nu tänker tillbaka på och fijrsoker analysera
de svårigheterjas hade ned alt lära mie del lillå jåg kån
i assembler, upptäck€r jas ftjljande:
1. Jag vissta inte om, att assenbter prosrån exekveras i sanma ordning som i BASIC, dvs ait instruktioner
na utfo$ i sanma ordnins son de är listade.
För nis var det (hur tokigt det ån låter) fulli möjlist
att det fanns en annan och ldr mig helt olbrståelis ord
ning, som åvejorde vad son skulle uiftjms och narr
2

A. Jas nänade mig assamblar på samnå sätt som

när jås tidisare hade nårmal mig BASIC. Vjlket var

mycket oturlistl Vad då oturlis:t?
Jo, om

manjånfdr ett programs insiruktioner med en
BASIC programm"rrrg
så
ned legokloLsar"rmedan assembier är att

,nsamlinB dv b)gemårifl"l.
som atr bygga

byggå med de plasimolekyler som lagoklotsårna år byss-

Samtliga sprile "dödås".
MACNIFiI sätts till i.gen tursLoring.
QulT'funktionen (FCTN = ) inåktiverås.
CHRSET-pro$årnmet år främsi tänkt att anvåndas i
ett meny pro$am, där dct åtropade programmeL gör
åtarhopp rill meny'lrogråmmcl, när Du ocueller pro-

-

Applihations.eflmpel:
Extended BAslc-prosranmet LOAD, som ey€nlueli se,
nererar något välkomnande i bild och/eller ljud, åvslutas
meo programraderna:

CÄlI INIT
calL IoaD ("Dsxl.

Extended BAslc-prosanmct MENf startår ned mder,
CÄIL INIT
crår,! IINK ( "CHRSET"

,

Vårie prosrm som anrcpas av M ENY-prosrarmcr åv

R!11 (DSX1 . MENY)

Mpd ur dalLdC av Ar de-. P.rsson. s,ralrd CPLLNK.
ruiin rvilk^n Jäg iårr A.ldFrs munr',Ss tillsrånd ålr ltrå
publiceral. och .om jdg dä]v ilic bpgrrpFr etr smack
ul"v. så kan Du frklrski ftjrnå prosrrmmel. om Du bar.
ser D'stid och harbådeEA-m;ru;len or\ 6rdorn. t011 i PB 84-5 ått tillså, såInt ftiljande två kunskapsri :igg
son jåg fått via en tillfiillig tillsåns till ertt plo.er-pr

trr"nd"d BASIc ånv nder endåst I 5 byr e. i ta r$ ab"i
len. nämlisen de på adresserna > 80F i 8rD
De 28 stycken 4 bltes stom värdena i SPRITE ATTRIBUTE TABLE hår vårdet > C0000000 som sranvår-

att overblicka och senomfiira hclå projektei.
Arl v"gcl I l- frangån8 r as. mblcr-proEråan"rirg
går via subrutiner, har väl esentligen forst nu i skrivan
de stund gått helt upp för mig.
2 B. Svå sheten ått ta mis ur den psykologiskå besränsning som BASIC håller nig i. Nedanstående prosram som emåttar en del BAslc-instruktioner är det
fdrsta åssembler-progåm som jag skdvit utån åtl lijrst

ha skrivet det i BASIC. Dvs mina prosramid6er tu byggda av BAslc-lesoklotsar- M å o, nrina assenblerprogram, fttrulom det sista. år snamst att balråktå som upp
snabbåde BASIC-progråm.
3 Ded stora avsa.nadcn av mir npsl. b.ll.r i a"nua
len har varit ett siort hinder, men vissa publicoringat i
PB har vadt mie till stor hjä]p.
4. Min absoluta okunskap om vad son hårdvarumässi€t
sker i datom, är forslås bclastande, nen tydligen inte elt
tillräckligt stort hinder ftir ålt inte kunna uträtta något

Mcd lörhoppning om

atl

ovan sagda löser någon

hos Dis, avslutar jås här min sjålvrånnsakan

Kar ahtd.sdanande iilD tlöda rc
Min iritation över ait Dxiendcd BASIC subprogramrnei,
CHÄRSET inte låddar in standard karaktärer mcd
ASCII-våde över 95, säni ati subrulinen DELSPRITE
inte allrid får all sprite akLivitot attupphöra, fickmig al.t
knJpe il-op n dånctåerd" i'll3 "s".trb e'sl rll

Prosrammet utrÄttår fol jande:
Så;tliaa standard karakiårer, fiån ASCII 32

i on

127 åtcrståll€s.

-

Ascll-kårakiårerna 128 t o m 143 nollslälles.
Samtliga karaktårer tilldclås largen svad på tråns
Svenska tecken: nÄÖÄUeaöåii, laddäs rn

4

)

ovri8" rådar innehåller der ege lisa [4gNY.proran-

Har nan bara plastsnet ått bysga med och nan hår
den inställningen att man skall bygga en modell trtan alt
fdrst hå tillverkat bygeDodliler hår man mins! sagl svårL

"knut"

CIIAR SEI" )

R!11 ("DSX1.MEN/")
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Ken Gilliland
au Jan Aletandercson

från Ken Gilliland i USA har det komnit 7 diskår ned
musik och eEfik. Vårje skivå har en snyss etikett som
kån prinlas ut ned MAX-RIE. Trc av skivorna har dess
utom en extrå stor bild ftjr atl såttå på skivhuvudet.
Alta skivoma k!åver Extended BASIC och 32 kb minne fdr ått funsera. On speech linns komrner datorn att
sjungå på l)Ta av skivorna även on dessa fungerår utan
speech. r'öljande skivor finns nu i ?rosrambanken:

-

WAGNER (2 skivor) n€d gtafik och nusik
STAR TREK ned s"afik och nusik

SOUTH PACIFIC med €Iafik, nusik och såns
PATSY CLINE med erafik, nusik och sång
MUSIC XtrAN med grafik, nusik och sång
WIZA.R-D OF OZ med gralik, rnusik och såns
Sånsproeramnen innehåller Text'to'Speech prosråm-

nei från TL Det finns risk ati detia inte fungarår
t ex Mrdrc 128-512 kb minne.

PROGRAi4BITDN 87.3

med

at

Nyheter från TYskland
du Jan Alerande6san

l.ll l'l 99 4 A i TrsI
L". siar.i ^ata oer r r'in nlsra å' des"' D"'
Lar"töee'i., n<j".' rn\1" ursk''vna sidor urdr 1åerå
'u
lrnqe fti;klarirpår och orlder' Pri'e'1r å'e lrk" I:8"
.o"i i USe. erip.'g'a- ror kosra'USD 20 c:a 200
SFK' Lo.sr r Ti-kl;nd DEI'I l00 c:a 400 SEK\' FrJn
I4 d"
t'",o-* o"'*r i"n du dra bort r)sL nor. med
moms vilkei sör ctt en D-nn ""aai tlttt onne" suensk
kr.

DLt fiins ninsd q:jllarc sv r,l'b, hor
Gna. J"s

5.

ålbs-Alltionic G.Schmidt
Postfach 1130
D.7136 OTISHEIM

Mecharronic ExLpnded Basr Ll PLUS

i;;;;;i;;;'"

p+

DEv lra

rzB ko + .FnLronils pri' DEV

2n0

GRAM-Karta Pris DEM 698
EPROMMER PrE DEM 200
80 kolumnerskort Pris DEM 450.

mark kommer att kosia 4

1, E',EKTRONIK'SNRVICE

Peter Kleinschnidi

Linning 37
D-4044 LdARST

2

Våsityskland

firma llv"rkå, i^lipko.tFn rrll I ps CH AM-K-{R
TE. D.r firrs mårea n"lvf"brikar for den sorr vil fLl"
Dennd

litet sjdlv:

Dummy-Platine for expansionbox inkl. 5 V stabiliscrins
och 4 årivl<retsar ?al,s2aa PrisDEM89--

LlronnorGe'rr for programm^rirs å\ EPRo\'t Prr'

DEM 2OO.
Modololatine oris DEM 19

Busskontåkt 44-Polig Pris DDM 8
GRAM-XARTE 128 kb Ptis DEM 598
eo Z"'nen E'*n'r"'unÄ n"d 192 kb RA^'l Pns DEM
450.

II plus pris DEM 200'
aist DSDD (1440 sektorer) best]'ckad
LUv'* L.'sar 582s6P-| 2L' I s' 8 kbvrP'
-"Jiz sr szD,tL
b26aLP-15.
C.r Lorah 392 kbrtes Pris Dlill6qA
Mecharronic ope"i"u'vs'". lor FoLld"r'o' 128 kb

Mechatronic Extended Basic

nAM

RAM-DISK. Pris DEM 69
GPL Assenbler Pris DEM 88
Tl 99 4A ll\TERN p" "ngel'ka o'is

DI\'I

Ptsslsl:

sYstEM.cIlA!ÄC 2 24-Feb_85
14 2-AP!-84
sYStEl,t- sYNTAx
sYsT4t,MrscrNFo 1 1-oct-s5
34 13-Mär-81
SYSTB,I.FMR
sYstB,t.I,lBRA.RY 66 26 !eb-86
2 26-Feb-85
SYSTEM. STARTUP
t/? files, 48 slsed, 48 in lalgest
9ASSYS2:
SYStEr,r-

20

sYstdd,EDITOR 45 6-Nov 8l'
STÄRTI'!,CODE 11 26-reb-86
3/3 files, 19 sused, 13 in lalgest
Minsr r'å dn\'e'k kra's PASSYSI: plåce-a' il I
PASSYSz: i # 5.
Uoodplninsen o\ån limnar naxjmålt n"d I rlam

i\iolfeang Rieeert
Schlosshofstrasse 5

D ?324 RNCHBDRGI{AUSEN
Väsityskland

r ' dork
'1 dvs PASSYSI :, lor ",r I illår1 arvandaadpr
hle. Åvan on mån inte vill utnyttja nåson workfile år del'
lämDlieL al,tbahålla filernapå samma säLt, och fortläran
de ;rni " ia PASSYSI : fur prosram urJPr I o' s rLLtion

!å

TURBO PASC'9g Pris DnM 149.

window Manaser ibr TURBO'PASC'gg pris DtrM 99-

Cr"p\i" Too kit 'or Tl RBO-PASc'99.p-nö DEM 99
A r;1r cPS 99 er!"nsronsssren m.d 32k RS232 PIO
DS,DD och q drskdriv" DS DD P'i' DE}l
oi.tt
""t.ott
999.
3.

RAUSCH & HAUB

Berliner Freiheii 16
D-5300 BONN

Äv.n on d"r ar lulh mo 'si drr a1tåldd UCSD Pd'!"|
rilLammans mFd SS SD d'skprrrr. kråvpr det Pn d'l et
rerrankc fdr arL b så lårta'bFrar soa mo.lisl NPd nstående fdrdelning av filer hår visåt sjg gölå det bästå
möjliga av det beglånsade utrvmmet.

Moduliontakt 36 polrg Pris DEM 8

ioiizon

Tips för Pascal

1

Våsttyskland
Realtidsklocka ftir inbyssnad i konsolcn pris DEM 80
Myårc Gencve 9640 Pris DEM 1150.

Om .rå aiivv"r* Cnr, rl.sd.slisa Lar 4 !: rrrqrasi
sin helhet till kä11- och objektkodsfilcr'
Obscrvera arr SYSTEIVSTARTUP rr arnrma. for arl
sTA RT
or work ile son mojl r$
I illår"
"n så st
^S^YS-TL\'{
Sl'AltTUP
LIP sor inger annaL än 6tar'€r PASSYS?
coD-C. De;l'ler får då tnn.hållå dpr son \'rll'8en sl a
goras
vid uppstari.
- De -om
skn' a as'Pmb errur In( r itr sk"Ta rs
ai"n

rrF

"il kolrroll\on och.ll"r J"rvvrk
driv\.rk,//".

LösrF

\"pa(iter.//'"

m'.1

blda di"k"rl v'd rs.^allPrrng

'"h

kaLalog€rna ovan är bnra

Bergstrasse 80
D 5564 BULLAY

66
svsrbM.t IBnARv i
naturligLvis
inkläktar
bibliot-ek
störte
Ett
långt.
block
iLierl,erri pi rr+nm' t, man Lar å "ndr" ''dat ' ducr
ia d, n rodi"ndrsa srorl"ken p,å ''1lfa oro8rdn nFl
Skivorna orån hår enkla kataloger' Atminstona

Aironic CPS 99 pris DEM 998

''s
""
"n
Dåremor kan der ' noe u"ra ampli-r a t

4.

Programn-Service REIS

MEGA'R'M lris DEM 1242
GPl-Assenbler pris DEM 98

PASSYSz: kan fdrväntås ha ett så siaLiskt innehåll aljt
rd.nti k"-n Lr !F I J
oi.ko en kan hll a
kopn

ir lj""

or
Då PASSYSI: och använda dubbcl katalos där'

Alt körå

D svsLcmel

l_lo';

mcd en enda SS/SD disk är rena

skånlet. D;t [an inte rekonmendcias ftjr nåson annan

;nmoiljsenhang)\n".ii'pläE"r" .\1"1.\'s.r"ri r'11
let t r"n i"e ru 1-1. rr;edlj "DSDIs\i\ur'nllPl

2 880 bLocl tillsånshgl, är dct en fröjd atL köra t']ascall

6

PROGRAMBITNN 87.3

.lY

r\v freeware

derar cllcr sor RES på rader. Dordpr€ss slår jhop DATA'
rader även om de är ulspridda i prcgråmmet.

4.

Basicsort

Creative FitirgSystem version 7.0 av Mårk Beck ftån
juli 1987 år ett datåbasprograrn son håller reda på resls-

av A.L. Dessoffhar assenblenutine! soln ånropas ned CÄLL LINK från BASIC eller Extended BA-

SIC.
av Bårb Bery li,r Terminal Emulator II gör att
datorn kån sjuga ned Speech Synthesizer.

ter, dvs d€t är etL alfernåLi\ Lill Perconal Recod. Keeping
ach PR-BASE. Det ryms på 3 skivor.

TI Sirgs

Fractål Er?lorer version 2.00 av SLeve Långgtth ritar
kartliknande bjlder i nullicolor node (Mandelbrot set).

Neatlist version 1.0 nu med 360 sektorer och 16 Iiler.
Troligen inget nytt utom ett progråm som skriver ut ma

DeL ryms på 2 skivor-

Xnecht-loch Knecht-2 å.två sepårata skivor med mu'
sik forLxle'lded BASIC urar k'svpå expånsion.n nr a.
Emusic preprocessor version 1.2 av Nom Sellers år
ett assenblerhjälpnedel fijr att skriva musik i Dxlended
BASIC. Du sknvel nusiken som vanliså BASIC-.ade.
ned | ftjljt åv dåta så du bohovar aj kunnå något on åssenbler. Enusic ä nyckeL avancerat men ändå ]ält atl
ånvändå. Programme! rlms på 2 skivor som även bar

Screendump ve$ion 3.01 air en LrbåtLrad version från
juni 1985. Den ärhelt komplett inkl kållkod och komfter
direkl från Dånny Michael juni 1987.

flera färdieskrivnå

FurDelweb version 3.4 ned daiun MAY/14/8? på 2 ski'

På skivån finns åven

'nusikexampel.
Bary Boone
som lagrar ett assemblerprogram
ullsannans ned Exlended BASIC (hybridproeram).
Pulsår version 1.2 av Michael Anundsen består av eti
S:ysre: av

stort antal (49 st) subpiosrån (källkod) i assehbler som
anropas ned BL och har DATÄ-saiser elter BL ftjr ati
fttra över variabler och konstanier. Det finns ruLiner lbr

II version 1.0 inklusiv€ nrånuål på 40 sidor
finns nu. Om Dubeställer Supe$us IIfår Du version 2.1
(Oösl ny version) på disk och manualen till version 1.0
uiskriven- tr'ullständig manual till version 2-0 (52 sidoi)
kan bes&illas från USA ftir USD 5 plus porto USD 3.
Superbug

S/Foster musik och sråfik ned loljande proglan: Glcndyburk, GieerL/V&F, Hoedolvn. l'ake,five, Wierd, Yesteday. Kräver 32K och XB. Tre av programmen fun
gerår aven utan 32K.

nytral. gråfik. heltalsnatenatik, tangenttryckningar,

ninneshåntedns, skärmrutiner och prosran lödestroll
(IF THEN ELSE m m). Pulsar år €ndast fdr dig som
skriver assemblerpio€ram men rutinernas namn och an'
vandning liknar vånlig BAslc-programni$ing myckct.

Star version 1.0 av Michael Ricclo beståi av nånga (53
sl) subprogrån for Extendcd BASIC som ånropås mcd
CALL LINK. D€t finns rutiner fdr teckensct. ljud, kasseit, farger, POKEV, PEEKV, \DPREG, spår'Maddå
skärm, NEW, BYE, tangentkontroll (AI-PII{ LOCK,
SHIFT. CTRL, FCTN), kalalos, seklorhante ns, text
Inod (40 tecken) och sråfiknod.
LiDker version 1 åv R.A. Green edr on åssemblerpro81an i DIS,€IX 80'fomat tilt PROGRAM-fonå|. D€n
kan även lösa ut referenser som i ex \n4BW vilket gör
att resultatet kan laddas av allå moduler (XB, EA, MM
och TW) och resultåtot blir nycket konpaktare och ladEnhånced Displåy Package vcrsion 2.1 liån Parson
CompuLing har ett stort antal (33 st) CALL LINK-rutiner som anmpas ftån Ertended BASIC. FöljaDde rutiner
linns: ACCEPT, ALARM, BUFFER, CI{AR, CIIARPAT,
CHRSET, CI,OCK, CLEAR, COLOR, DSPLAY, FLASH,
GCIIAR, GTEXT, HCII4R, INTOFF, INTON, LOADR.
LOANV, MODE. PEEKV, READ, RESET, SCREEN,
SCIIOLL, SHOW, STEA.DY, STRING, TNXT, TIME,
TXTPA'I, VCIIAR, WINDOW, och WRITE. Du kan an
vändå ållå rutiner i sraiiknode ned 32 teck€n aller text'
mode med 40 tecken.

Disk Aid av Col Christensen är skrivet i Forth och kan
analysera hur scktorerna anvånds och även editem desDisk Utilities version 3.3 1 av John Bjrdwell kan jänfiirå skivor ell€r filar och skriva ut skillnaden. Du kan
:iven söka upp en texistdng på hela skivan elter i en fil.
Det ingår 0n sektoreditor och även möjljghettill att skri'
!a konmentarer tiil våde fil sonn taeras i filhuvudet.
XB*ToolE version 1.2 avJin Swedlow liknar Snash och
Programnins Aids IIL Du kan få en referenslista med
radnunmcr lbr GOTO n m. Detsår åttfå cLt konpakLa
re XB progrån gcnom atL variabel och konståntnåmn
byts ut rnoL en bokstav, konstanten I byts mot @, REM
och ltås bort och närlisgande rådcr skrivs på en rad.
ra'
rae.ådne€ bytcr våriabelnamn och ,ru ?Dmue flltlar. ^'a

Sörens menyprogram
På sid 4 5 publicerar vi Sörens prosram ftjr attladdå in
önskad teckenuppsäitning. Håns rubrik ":ilvdödare. . ."

ju att åtminstone undertecknad (redåktören) håjår
till innan man fattar aft det äI en ordlek (spite kån ju
sör

övarsättas med älvor eller andra övernaturliga väsen).
Samtidigi med denna aftikel kon från Sören någrå andra program också. Dels är det ett prcgram som han lag-

rat son LOAD på disketten. Detladdas alltså in åutomatiskt vid uppstårt ned Extended BÄSIC. Prosrannet år
det fdrstå som listås nedan. Det anropar i sin tur assemblerprogåmnet CHAR-SET och XB-prosrammet
MENY. Assemblerylogrammet måste fiirstås vara ås"embleraL lörsr. Av"n d"n.om inlphårcxpan-ion-minnp
och diskenhet kan nos finna en del nainyttist i Sörens
sått ått anvandå sprites.
Nästa program vi listår år ME}IY-programmet som
nälnns ovan- Slutligen listar vi också ett pro$åm kållåt
PÄSK. Varlör det h€ter så lär fråmgå orn Inån knåppår
in det och kör. Det kriiver Dxtended BASIC, men är i öv'
rist fristående från de andra prosrammen. Sisla raden i
det kån rnån ju hoppa över om man viil. Ytterlisare ett
alternativ finns i monyn: Svedge 1967. Det progråmnet
tar vi dock inte med dennå gång. Huvudsyltct var ju
ändå ail visa hur menyn kan användås.

:: CAIL
r10 caLL

SCREEN(?)

')
CALL CHAR( l3:.

'7EA1AåAS7EO9A97E

CHAR (

r?9. FPT6 ('OOi'OC'O3S447C444400C'O

l:CI CALL SFFITE I+2.45

r 124.127)::

"OOOOO

CALL

SPRTTE{}4,97. 1å,192. I ! r27j i28}
caLL SPRITE (1r5,115, r6.2s6. r92. -1?A. -12A)
:: CALL SFFITE (*6.1('5,16! 9, r,120. r2(l)::

caLL SPRTTE r*7.99.16! 9. ?56. -1?C'.1?C))
caLL sPRrrE (*s. r 1?r r6.1a3.1! 1!O! l2Cl)::

,1Str,:56.-1?ö. 1?'))
r. 11:, 1r!)

1. 16, 17.

PROGRAT{BITEN 8? 3

15l) CALL SFRIT€ (*1r,1a'1. r6,17.2s6.

-11?.1l:):
: caLL SPRTTE (tr2, r3cj. r6,175,1, 112, - 11?)
175.25*,.
r12,
:: CALL SFRITE(*1f , 129, t6.

(*r4r r()9, r6,25, r r 104,1l)4):: C
aLL SPRTTE ({15, r31,16r 2s.2s6r -1Cl4.104)::
caLL SFRTTE (*rå! 1rS,1år r67. t,164! -104)
r70 caLL SPRITE (r+17, 43, r6, 167. 2så. _t'14, 1l)4)
16C' CALL SFFITE

::

CALL SPRITE(919tÄ6

aLL SPRrrEfl+zo, rOr, r6.3:!. ?s6r -96.96)
rao caLL sPRrTErtl2l,lJ?.16r r59! 1,96. -96):: C
aLL SPRITE {n22r r rO, r6, r59.256. _96. -96)::
caLL sPRrrE($23, 1OA. 1Ar4r, l.ABtAA)
19() CALL SFRITE (*24, riril, r6,41! 2s6. -ASr SB)::
CALL SPRITE (*r I Bs. r6! ls1,1r aB! €B):: cAL
L SPRTTE (+!5,95! 16, rsr,256, AB!-SS)
caLL SPRTTE (*14,46,16,4r,1, €8, BB)
FOR I=1 To 12oO :: l,tEx r I
CALL rOT I ON G+ r , 57 f 57, *2, -57157 ,+3.87 , -37

CALI SCREEiI' I6)::

CALL LIN

E N Y"
_> PÄsK HÄLSNING"
l I SVERIGE 1967"
lao DISPLAY AT(24.1): o -) AVSLUTA PROGRAMT4
15Ci DISFLAY

AT(r.to):"r.1

160 DISPLAY ATlr?.r):"1
170 DTSPLAY

CALL SAY("I1AKE YOUR CHOIDE")

2oo
'9O CALL KEY(o.K.s):: IF S=o THEN 2OO
?1o IF K<44 oR K>sO TIIEN ?oo ELSE k=K-47
2?O ON k GOSUB ?3l).?4c'.?5('

?3o DISPLAY AT{14'l)EFASE ALL: s(RIv'EYE'u

cH rRYcK

ENTER

!

::

EFEAk

24O RUN "DSK1.FÄSK"
25O RUN "DSK1. SVERIGE"

nlO, f,O,sO,*r1,3l)r
JO,{r?, lOr-rO,ål j.:2.77.*r4.-:2.21.S{:.
22,-22,+16,2?,-22)
23O CALL l.lOTrON (*17r r?r 12, $14. -t?r 12,ltl9,1?,
- t2 t a2(|, t?, - 12,*2r ! 4, 4, +22, -4, 4, +"3, 4, 4,$24r-4,-4,1i:5, 4,-4)
?4O FoR I-1 TO 25 :: NEXT I
?7o FOR l=1 Io 14 :: READ A.B :: CALL PLACE(
22O CALL XOTTON ($9! ZO,3C',

NEXT

:: CALL

-r?a):: NEXT l
42O FoR I=1 To 5l) :: NEXI I
43CI FOR I=1 TO 24 :: CALL DELSPRITE(III)::
xT I :: CALL l'IAcNIFY(2)

NE

PRESS ANY KEY" )

76,94!66. t(]4r56, r r4,46!

6, 144! 76, 1s4,96,94, rO

124. s6, r34! 6

slo DATA r06, r44.9år rs4! 46, r?4,14å! r 19,146,I
s?o DATA 1t6,89r 164,99,l7?,1()9t lSOr r 19,lSO, r
29, r72t t3i, 164, r49 | 156. r59,OO.OO
loOO CALL nsTiON (*I r or o) : : CALL LOCATE ({I r A! B

rrroN

:: CALL

CHAR

::

C

I'iAENTFY

PoSITION .:
:: CALL DELSPRITE :: RV ::

PU

10 CALL CHAR(96. ".JOOOOOIFTETCleOF'

)

12t' CALL

1:r'

CHAR(97. "OOOOOO3a('7')
CALL CHAR (9Br " OF r F37L3C37BO7O3" )

(99.

140 CALL

CHAR

160 CALL

CHAR (

" COEOFOFSFAFCFCFC

"

r7o caLL

rOr.

"FEFFOCC'OAO40A"

)

)

clraR ( 1Ö2 ! "ao

rSO CALL €HåR(TC'3.'SO
19l] CALL CHAR(1C,4. "7FCi]984423124O6')
?oo caLL CHAR(r1?, "o1
?1O CALL CHAR( r r3, " O 142E27F3F2?2?22" t
220 CALL SCÅEEN(5)
24O CALL CHAR{r?O.RF16("F",16)
?50 CALL HCHAR(2?.1. r?O.96)

)

2AO CALL SFFTTE (*1,96.2,16l]1 14C'. RV. CV)
29C CALL SPRITE{32.97.2,167,1tr3.RV.CV)

foo caLL SPRITE(*3.94

,2,167,147,RV.CV)

SFRTTE {+6r rOl r:,174.147, RV, CV)
34O CALL SPRrTEGf7, rO4,9.174! 1s4.AV,CV)
35O CAL! eFRrTEriA. rof.2, r6:,1r0, r)

33O CALL

499CI SUB PLACE(N]AtB)
Pos

::

SCREEN

r2o caLL SPRtrE(*s! ld

1o1o FoR 1I= r
(4rN, R. c

)

CALL r,rorroNlsN. (^-R) /2, rB c) /2,
so?o CALL COrNc(l+NrArB,96.F):: IF F=o IHEN 5.'

tolo

1

SCAN

CALL CLEAR

rso caLL cllAfi ( 1ot'. "o3

44O CALL KEY(o!k,S):: IF s=o THEN 44o
44? CALL SAY{"JUST AI SECOND")
45O RUN "DSKT.ilENY'

sooo CALL

RAD

CV:: F::

PLACE

s6)

A5 "PÅSK"
4 TOtl A = PRE

SAVED

: CALL

FoR 1=1 To ?oo :: NEXT I
CALL INIr :: CALI loADr"DSrt.CHAF,sFT"'
FoR I=r lO 24 :: CALL PATTERN(*Ir42):: c
ALL I1OTION {ITI. TNT (RNDT256) T2E!INT{RNDI2

DATA

ALL

I

l=25 :: CALL PLAC€lI!A'B)
FOR I=T5 TO

SOCr

1 REtl
2 REN

5O3O CALL POSTTTON(nN,R,C)
5O4O CALL rloTrON (9N, (A-R) /2t <E-C'

/2'
soso CALL COINC(l+Nra'BrrO,F):: lF F-o

3AO RV=RNDI12-B
JHEN 50

l9o caLL

:: cv=RNDtt?

10

5C)6l) CALL POSITION ({Nt Rt E)

r*1. RV. CV.*2. RV.CVT +3. RV, CV.lt
*5,RV, CV, *6. F
400 caLL PosrTroNlr+1. x. Y)
41o IF Y)24O THEN Y=24o

5O9O CALL POSTTION ({Nr Rr C)

425 IF Y<11 THEN Y="4o
43o IF x<rr IHEN x=17Ä

soTo caLL MoTroN{*N, A R.F-C)
soBo caLL colNc(*N,ar

5roo caLL MorroN(llN!a-R.B-c)
srro CALL corNc {*N, ar a,o, F)
s12o IF F=o IHEN sOlC'
5r3O CALL

5l4O CALL

r.1OT r ON GaN !

O,

O

)

LOCATE (lrNr A. B)

4.FV.

rloT IoN
CV,

AND PU>4O TH€N 49O

44O IF X=176 THEN Y=24o

442 CALL

FOSTTTONT*S, XX, YY)

444 IF YY<=Y

THEN 444

446 PA-r=1r2 :: CALL rlollON(*8,O,

:: caLL
4. X+7. Y+7.

r'ioT 1t]N

IF P=O TH€N P=l ELSE
CALL DEL6FRITE (ALL)

I

PROGRAMBITEN 8? 3

(

*4. 0.

2 )

Y.*?,X+7,Y 7. $3.
*5, X+14! Y, *
P=o

X+7. Y!

*

MAX-RLE
aD

Jdn Alerandercson

en matrisskrivare kan du också printa ui bilder i
punkLgralik med speciella srafikkodef. Vi har tidieåre beskrivit SCÄttl/rUMP som sör att du kd få u! en exakL
kopia dr .ka.nen pädrn -kr.våre. Derra gxucr om skrjvaren
har sxmms konrrollkooer lor Aråfrl qom EPSO\.

Oh du har

Det har nu dyktuppeLrhyrL "FREEWARE.:p.os.am av

Travis WaLfo.d kallål i4,4X-AIE. RLE är en fö.korrring
lör Run Length Encoding. DeLta är eLt kompakt sått aLr
lågra bilder för punkLgråfik. RlE.bildernå år laerade i
DIS/FIX 128 eller DIS/VAR 80. Dessa bilder ka. prinlas ui

till en EPSON kompatibel prinLer.
för atigö.adethela mera flexibelLkan MAX-RLE iiven

av progråmmet

ldsa in grafik-filer som har skåpåLs ned TI-ARTIST eller
GRAPH.X och pri,tautdessa elld lagra tillbakapåskivan
i nåsoL av desså fyra forhat:

DIS/FIX T28 RLE
DIS/VAR 80 RLE

CRAPH,X
TI-ARTIST
DerLa sdr aLr du kan konverrera bilder mellan de fyra oli
ka lagrinssformaLen. Der finns i progråhbaDken rvå olika

MAX.RLE EA
Denna kan laddas med hodulerna EdiLor/Assembler eller
Mjni Menoiy. Med FUNNELWEB kar du lådda i. derta
prostam även med ExLended Båsic. Du behöver dessutom
32k minneochdisk drive. Fijljånde bilder löljer med skivan:

*'ffiffi
n ara[ 5a[c4 *]6,14
ItLt{TImt Fkr
Fkrt| rHE nUjl!:tltF6* rHE TI:
rrRf, Fro+*ii sv l{Er flrrrrirl

E PRESLEY, C-BRINKLEY, SNOOPY och S'IAN&OLLlE. Manualen på 2 sidor finns endasL pä den.å skiva.

MAX.RLE XB
Denna kan laddås av modulena Eatended Båsic, Editor/
Assembler och TI writer. Åven hår behövs 32k mDne ocn

disk drive. Följånde bilder löljer med skivån: 3cIRLS/X,
BLOOM/OPS3. CHRISDOS, DISNEYOT, DRAGON&EGG. STARTREKO8. SUMMERNITE OCh VAMP,
Bilderna på den fö.sta skivan kan dvdndas hed XBladdare. på den and.a skivan. Alla bilder visas försr på
skarmen jnnån du bestähher om de skall Drinras ur. I .le
fall CITAPH-X och TI-ArtisL har många ftrser så kan.lu
äver se desså på skärmen.
Du kdn avpn ånvårda \4 AX.B LE lor ar prin, å ul bildal
på de skivor som komrer mpd mus,k lrån Keh C,ttitand
MAx RLE fungerår nycket bfa Lill vad den skåll göra_
Det finns dock någfå smäfel j programmer. Försrå menyn
blir svart text pä grön med DÄ elle. MM respekrjve vir texr
på mörkblå med cyan skirm lör Exrended Basic. Niir andra
menyn komner upp btn hela skärhen blä med viL rexr. M ar,
kiiren lcursor) saknas för alla laddare urom EA Load and
Runoch MM Load and Ru.. Omdu fö.sökeranvändaQUrT
så kommer underlica sakefaLt bdnda. Aven on fårsbålkarnå syns blir det inget äkta reseL. Du mästeanv:inda strömBilder.a

pä denna sida är alla

Lr.rui]

utskrivna från MAX Rt,E.

FEnd T{E nu

å FirftriEE fRs,:ft8tl
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Turbo Pascal till TI-99/44
at Mikael

Nordl;"n

var det svensk premiår ör ett nvtt pro_
sansDråkiill 99:an. På €ttmedlemsnöte i Stockholm hade
j;s då nöjet att viså TURBO PASC'gg fijr Programbiiens
Den 16

maj i år

Handbok

Jae hådp kopr procrrmmpl lrrn en r\'< poslordp.firma
odr. hair tillsårg lill pros"åmm'l etr
CSV n.eee
'. mer
oar daeai. på motetaemo"streradejåg konpilåiorn genom
;it 6kr'ivå. kompilera och köra.ågra enkla Prosram såsom
o.,mrålsbe'a\nine neo,Fral,\ rpsp reku siv merod
' For.u 500 ir o'er pors rol fic\ råg snabbl Fr dFkerl
(SS/SD) och

ett häfte på tvska, omfåltande cå 100 icke_

Dasineråde A5+idor. HåfLe tu nog en mer adekvat benåm'

orersättnrngan anvrndarhardbol'
sie l,ll den "or rFdan lrn P8scdl o'\ roFr
tlatier \and"' 'vska
sre med art redoeo a br dennå Pasc!l_drshl's clamentd
r-a"ln,"_"o" lunk,,onc'. N:eol 99 <pecrlr. rpknrsk
;'n_g an oen

"Ä
information

om hu.99:ans minneskarta aDvänds eller hur
pårametrar överffjrE till funktioner/procedurer 96 rnte
Håftet år limmat i rygsen och brefallef vara fotokoPieråt

Disketten visade sig våra kopierinssskvddad se.om ått de
rslå sDårea. sFkrore" nLmr"r"ls. Inra f.Jn 0 8. uran irån

18 28.D,sk,ontrolle,lrvckpr,' ponarr lasrsåoan"sek_
torer, och kopiering ned DMII, Forth eue. DM1000 miss_
ltckd". Enba{ kopicrrnC a. o\ riga sektoJFr mpdge_ all cdi
ro". so^u" "o. vanlrel m"n progrbnm"t \ras"hsr vid
koaDilp.,ns P".cal-kompilar.rn j"g nck \er'roh 2 0 har
ålhji. pr."s som TURBO Pas, rl lill MS_DOS ocn {_P M en
Lnb\eed ediror r"rom mera n"dån Jls an"pr "lt \opr'_
ffisskvdd enbart ar a' ondo åvpn for der le8itime a1\ 6n'
darln, Äenom ait personlig back_up ldrhindras Eftersom
raq rntp hdr, rlleånc Lll hsgor kop .dresDros aa som ko
orerar l'ela 'par Lsadana lär finna" trll 99 dn. de nåmnda
i<ooie rnesmirod""na kop errr pn oi.kcl sekor ldr 6e\ro'
forsolre i"e a,l loDFr" d,s\arrFn p; e , Pa nFd n:g-e a' oe
kooierineJroeram "or lrnn< ull d"nns daror"an,L Dc
ruieerad" ånoå* r'tl.ammans reo opr ion Board ..om a,
.rl kop,"rinespros-åm trll PC m"d ccpn drskrohrrolhr på
plr \orr. Kopra, fung"ra. r' Tårkl. mpo år'örJ3s sison en
exaki kopia av originalet kopierinssBkyddåd

Editorn

Programmet är utvecklat I Ty6k1and, vilkel dock inre
märks vid handhavandet. Menyer och komma.don år pa
engelskaoch lättbegriplisa. Oditorn är snabb och lättarbe
gg'använ_
tad. mvcket tack våre att den iiknar den för oss
dare liånda Editor/Assemblers ediior såvili eåiler kom_
mandostruktuf . Editorn utnyttjar 8o_teckens bredd, varav
40 visas samiidist på skarmen. Precis son Ediio./Ässemb_
ler "sctullår" edito;n autonåtiskt i sidled. Den läser och
skriverockså i DIS/VAR 80 formåi. Kållkoden lag.ås i min
nei på ett effektivt sätt genom ati de reservemde Pascal_
ordcn lag-"".om pn b\,". PJ d.bket' lds'å" do.k rarten qoa
r.n ASC|l, vårlo_ komprlsro,n \at d .vs" "åväl med d'n
rnb\ peda edrro' r som med an, al \ålln DIS \ ÄR 80 ed tor'
fi wnlren Ediror As"'nblpr pl.pr MITEC Snm pn
r
"i
finess vårnareditorn, vidavslut, om kållkoden inte
sårskild
ha. lagrals på disketi. Genom att kompilatorn hela iiden
finns i minnel begränsas iillgängligt minnesutrymme ti'r
kållkod. Det ryms åndå dryct 15 K kållkod samtidigt i

ninnp

,

r'lr-'

Eon

.rst 5\Lll"

ned nån6yr,.1o"n Ffip{riva lacr,1g.n åv

jag namnde ovan, fär anses vara heli iillräck

opL ut

lnm",

i,;rsrd 'rnr'å order Ps ridpno\anftr'
vilket underlåttår lättlåst, strukturerad källkod Kopie"ing. ,ade" rg och n\ rrn,ng av tud€" sk{ cpnom I r blmt'
m.iko'* pti-rus | ,etpn Av derns dnlednrns b'hö\s
alll.å nr" rJpra ,adlummer och op'så vFas InF he-ler I
terl-n. \4An kan oo,l c.nor 4,, 6nCp radlunm,r bopp6
delbdF unde;da

r,'\olfrirdd

8ndå Inre r!ci'a

to naco..one

prce',m, garder urr lo"s Spnor arr korpilpra lunkr,o.er

procedurer separar. som sedan anges varå exlerna tiU hu_

\udprograrm-,. Huvudo'06rdmael o h rjll"sesru nP
*an sedan ldrk"s ,hop ,rpnkorbårProcra-JTågpfil

Orlpluppslå.fo6

v,d korn'ng

filkatalog son i TI'WRITER.

hs
se

Från editorn gär man alliså direkttill kompilering Denna
kan ske till diskettfil eller, vid prcstanutvecklinc i iest
6) lrp. utsn iodeenpre, rng. L rs 1-mloå lall s\.r I'ompile_
rilEpr blixr6nabb, o.n ddnce.or iå" fplkorr'oll med eten_
tueila fel markeråde i kållkoden med ansivande av felkod
Då komorlp rhs skpr Lrl dr'^"rt, med \odgpnPre'i1E får
o+ I ela f'rsaJnaeor lanerp rtd be"oenda pd d.n nåEor slda
di6kellhånteringen med TI:s diskconLrollerkori (som jag

har, Corcomps iex lår vara 6nabbåre). Komlilalorn gene_
rerår assemblerkållkod, som ldrefåller vaE tåmligen efek_
ijv. Därefte. måste alltså resultåietså isenom åssembrem
Inre heller elter deiia ytterligare steshar mån körbar kod,
eftersom alla fiirdefinieråde funktioner&rocedurer tinns i
en saNkild nl, som måste lånkas ihop med det Pascal
pbgram som skall körås.

Länkaren
Ett eget lånkarprogram medföljer. Dettå länkar ihoP an
wrndirens assemblerade filer med våråndra och med de

biblioteksrutiner (funkiioner/procedurer) som proSrammet
ånvånder. Desså finns laerade i en medfijijande biblioiek&
fil(i Prosunlnage-format fijr snabb laddning) och laddas
in automatiskt i erforderlig mån. Även länkåren har fel'
hanterins. men i klåriexi. Lånkaren kan ladda in såväl
konprim;rade son okomprimerade proeram_ eller biblio
teksfiler. Lånkarcn har en bus i derattendast filnamn om
långst nio tecken accepteras,

Egenheter
TURBO-PASC'gg utgö.

er

egen Pascål-dialekt, som i

många stycken liknar UCSD PascåI. Således |tnns datatypen STRING. lnom klamner mäsle anses sträneers måxlänsd (högst 255). Flerå UCSD strångfunkiionerfinns, men

ofta med andra namn, liknande TI BASIC. Flyttå] finns,
med alternalivi 4,6 eller 8 byies precision. Vid rilldelning
av vården till våriåbler och också i flera funkrioner sker
åutomalisk datalypsanpassning i viss mån Dalatypet
CHÄR i en byte) sakna6. och får efsatrås av STRINCI I I son
e.fordrar två byte liksom INT.
TYPE, SET OF såm|RECORD saknas, liksom dynåmisk
stackhåntering (MARK/HEÄP/RELEASE). ARRAY har

alltid etl undre värde av 0 och deklareras t ex ARRAY[251
oF RLAtl6 S .ansa, d,'ce" Inoa " tr',or"recken som i
BASIC. Mojlishetsakna6 ait läggå in åssemblerkod inline,
vilket i och lör sis år i enlighei ned standard Pascal. men
åndå en brisl nd lillgångliga rutiner är alltfijr beeransade

mera om den medfiiljande lånkaren nedan Ffän ediiorn
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ka l^oden

av del fiirdisa progråmmet ges besked om radnummer och
kod lör felet. Tyvårr saknarediLom möjlighet atterhållå en

Kompilatorn

Kopieringsskydd

kiillkod

kån man direkt övergå till komPilering Vid kompilerings
lFr, r ex p s å arr man glömL någon vikLrc ddålj "om eti
semrkoton.-atereår kompila,orh till cd,lo"n mpd cur"orn på
det s a'lp dår telel uppLåckFs F.lmedd.lånden ses I form
av en kod. som dån får slå upp i anvåndarhaftei Att fel_
meddelanden inLe ses i klartext får antas vaE en eftergift
åi ggransbegrånsade minne.I allmånhetserdock i vart fåll
den med Pascal någorlunda vål insatte, genasi vilket fel
somhar uppstått bara genom ålt tiitapåcursorns Plåcering
i kållkoden. Felet kan då snabbt rättas till och kompilerins
oåbonas Da n\r. EfieEo- pdiLor orn komprlarcr linns
krars it" nåsor r,d"odande \ axhnc mel_
minnår
"am,idrgl
lon pd,ro- o.h komp,'rrcr m.d a,iol.,ro. drsk-åae's. Ed _
torn ser också auiodåiisk indragning (indenterins) vid
radb\:F. Ddnse ,om place,as cLhorn i den nya radea ome
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I lhE g\TE bödr oE P \' -1.

FUNCIToN odd

{i

: INTEGEF) :EoOLEANT

ödd:=true

ELS€

FUNCTION +iNd {9:STRINGT?1] ): REAL!4]:
BEGlN

write{s!">>'i)i

rEåd1n (r) r {ind:=r

FUNCTION sun: REALI4lr

FUNCT1ON + {J I INTEGER):REALT4]

i

FUNCTION W(J: INTEGEFI IFEALT4]I
w: =NoENDi

(i/p) * (ro

H+)

+:=1/{(1-årphå)*intåkE (kå*r (j ).!b*Exp (nrIn t{ (j)

FBR

J:=T TO P 1
E:

=s+4r+ {j

DO

}

s:=s+?r+ (j ) I

sriteln

cohe to the
sex:=cri (Jind I "6Ex
her 9hr: =+ind { "Height
I '.iuler

dtetr")r

b:=173. A-O,5199rås€

I

b:=156.f,6 o.3å36*åsei
srbre;p (o.725*r n {herqht) ) I

rrb: =4-

kå:=Jind("Activity
w+:=Jind ( "FinåI

rDE{+icient!) i
*eiqht. tq")t
uo)/r3*p))*Eunr

ur)telnriTlne
)

="n" ) oF (seq(åns*er.r!1)="N")

END.
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Erforderlig utrustning
32K expansionsminne. Minst en disk drive EdiLor/Äs'
senbler. FurDelweb kån köra såväl editor/kompilåtorsom
lånkare, men inte de lånkade Progråmmen

fillbehör
Som tillbehitr kan nån på diskeii köPa biblioteksfiler som

ror,resör srarrk. Craph," lookrl' och {bn6Lerhallprrng

wiråå*"

M"*s.,,

De-.å di.kerrFr io<a" 99 Dl\4 vårdPra

inkl bruksånvis;ine. Dessutom linns en utdkåd anvåndar_
håndbok (59 DM)o;300 sidor sonskall innehålladetsod
jag ovån efterlyste i det medlbljånde haftet Dessa tillbehör

Ordföranden . ..
Du medlem skriv och berätta vad du anvånder din Tl_59
ellerTl-99 tiil. Vi i slyrelsen har låitare åitjobba om vi vet
att nåson låser der som slår i tidnihgen. Speciellt bör du
som inle hittar dei.du önskar i iidninsen höra av dig PRO_
CRÄMBITEN iir en medlemslidning och dettå beiyder att
det år medlenmarna son skåll skriva i tidningen med hps
orh program -on dndrs hdr nyrla a\ Dd 3r inre met ingen
ali sLyrelsemedlemnårochvåra fasiaskribenter 3ka11 skri
va alli. Vi behöver ari.iklar om allt men även kortå noliser
som inte behöver vara långa eller nårkvärdiga
Finns dei någon medlem som åiår sig ett beeränsåt om_
råde o.h kån skriva regelbundet om nåsot åv ftjljånde:

TI

Sanmanfattning
Drov blir Påscal programmen rent av snåbbare
an motsrarande proe.an skrivna i C99 lvilket hiliills varii

Enlist mina

Musik pä TI 99/4Ä

det Enabbaste högnivåspråket Lill 99:ån) Det existerande
n),r6lsbiblo,ekFr r c drjL bpgiån'ar r,ll d" l\'å räknesd'_
Len,medan På."å. h"r lJlEtrndra nr4 a shsnrpring' \eF
Iörjämlorelse fårske!å heltålsbasis Denna ördellör Pas

ca .knrpildrorn \ar d".k iminsa ",ruårioner. \arllållior
del sonks, a*-noler , {- upp'åsås d\ de, P ,klo mdllis
heien attskriva tidskritiskå åvsnitt iassembler' Deita sår

TURBO PÄSC'99 ären utomordenlligt läliarbetad kom_
Dilåtor Jas antar åti den blir eLt uimärki hjälpnedel för
den som vill oversä i.ill ett snåbbi och siruktureråt högni
!åspråk ftån BASIC, och inie kan och inte heller vill lära)
sis assemb.a. Dpn nrpbo.nop dy.\4, I På".ål som sp'ak
a;art man enkell .än tod" och berd.ns Åomplice"dd" ma_
temåtiska uttryck, t ex i tekniska eller tysiska såmmån_

Programexempel
Proeranexemplet !å lijregående sida är hamtat från en
artikel åv David A Mundie i "The BYTE book ofPascal",
19?9. Små ändringar har giorts från UCSD Pascål iiil TUR_
BO-PASC'gg. Programmet gör inre sÄ mycket nltta om
man inte vill ga ned i vikt. Dågs åi.i lära Pascal, Clåes?

74

TI.95
TI.99/44 BASIC

GRAM
Byggen av esen hårdvara
Tesi och rescension av ny FREEWARE
Finns det någon nedlem som har Tl-?4? Hör av dis och
berätta vad du använder den till och vad du vill laså i
PROGRAMBITDN o'n den.
Vi har fårl tas i ett mycket siori. aniål FREEWARE till
TI-99/4A. Dessa lroeram ar ofta mycket avancerade och
ninst lika bra som komnersieUa prosran. Deria beiyder
ati det tar en viss tid innan man satt sig in i alla lin43er'
Vi i styrelsen hår inie lid eller intresse ått gå isenom och
skriva od ålla proeram. Jasvill dock såsa atl alla ar myck'
et brå och insen 6on bestaller ett sådant proeram bör bli
besviken. Så sott som allå proeran ärskrivna i Assembler
åven om Extended Båsic ibland anvånds som sryrprogam.
Jas uplmanar dig dock åti sånda en slant (USD 5-10)
till ffjrfatLarnå Lill rill dessa FREEWARE. Specielli tack till
öljande fijrfåriare som har vait mycket vånliga och hjalpsåmmå utöver vad man normall kan begäE:
Tony och Will McGovern (Funnelweb, Colist och Disk

-

A. Green (Maooassembler och Linker)
Edgår Dohmann (Superbug Il)
R.

Clint Pulley (C99)
Ken Gilliland (StarLrek. Wågner,South Pacific, Paisy
Cline, Music Man och Wizård ofOz)
En senomgång åv bestållninsar av FREEWARE under

fijrsta halvå.ei 198? visar Iijljande polutariietslisra:
2. PR.BASE
3. Rapid Scroll
4. C99
5.

TK-Writer

6. TI.FORTH

Specielli rfäkigt år att inse, harbestållt SUPERBUG lI
sod är elt mycket bra proeram. Vi hår nu manualen titl
version 1.0 som du fåriillsånmåns med skivån

Annonser
Byggsåts

d

iill Horizon RAM disk

0.10/19 35 26 efLer 19.00

042/933 05

P-kodkorr med progråmv&a och marualer

o

74'tu

/4a4/L."4/4rx

Springafr:igen 5, 3 tr
142 OO TRÄNGSUNI)
Tel. 08-771 05 69

046/rr 97 00 efter 19.00
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ve.sion

Disk Manager 1000 ochFunnelweb år de FREEWARE du
förcta hand böf bestålla. Insen åsare till Tl-99/4A med
expånsionsbox bör vara utaD dessa proglam.

i

TI Disk konrrollkort

r

till

2.7.
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figur t

Resetknapp till99:an

Lampligå plaiser fitr RESET knapp

ar Anders TömkDist
1

Allmånt om reset av datorn

dalor. kan på TI 99 söras på 2 såttl
Tryck FCTN QUIT. Detta funserar dock enbarl om da
iorn reagerar på tångentlryckningar
- slå åvspänningen och slå på igen. Det furserarju alliid,
Reset av

@

o* F--t

Att s]å av och på datorn mångå gånger år inte bra. alla
delar slits av det och dsken ait dårorn går sönder ökar
kraftiet. Li'sningen år aft bygga in en RESET,knåpp i datorn, så här kån du göra det.

o

O

höger sidå båkre övre hö.net
vähsf.rå iivre hörnFf
På plais ivå pa66ar en rund kontakt siimre pga spjålorna

(? bakrill

2 Material som du behöver
1
1

Figur 4 MODUL konråkt

Återlädrande tryckknapp

sedd bakifuån

Motstånd på ca 100 ohm
ca 0,5 m tvä ledares el-lråd tex högtaiarkabel

lsoler-tejp eller krympslång

3

Verktyg sorn du behöver

,l

,,1.

Liien kniv elier skaipell
Lödkolv

Liten tång eller pincetr

observera att koftef sticks ned

i

en konråkr,

trådarna lödas ganskå hi'gt upp.

4

Figurer

5 Isår-tagning av konsolen
-'Iag bori eventuell modul och los6a ållå

-

da ir måsre

anslulnjngar.

Tas boft sfröhb{.taren (haka i bakom med nåeor och drå

ftamåt)

Vånd konsolen uppochned och skruva av borten (? skru
Losså l,'åfrl,orreL 2skru\ar ,.etlgt. delapistsdder
CPU dp/pn ,de, I rns pn s. - | kolrad,eh dar man !ån
få tag).
Losså skruvama soh håller CPU-dele! (3

-

' ll

-

Lo6sa koniakten mellan CPu-deien ocb lansentbords
Lossa botten

fill

modul-fackei (2 eller 3 skruvarl Ge fis

2).

rkur

.l Datorn med bottcn avtasen
1 CPU-del (kretskort i llåtlåda) (3 skruvår)
2 Kraltkort (2 skruvar)
3 Tangenlbords-kod (4 skruvår)

4 Kråftkontåki lligger i slilsar i höljeil

6 Montering av tryckknappen
T" upo ar hå for knåppen ps tämpl|g.rarh
-

fie J,.

"p
rd att knspper pas"å, dpt k6n bli Kn"prsl .-rd-e
^o med.ohm-meteh lilka sriti på konrakGn soh !g
Kollå

cer ihop då d"n ar'fyrkL mp1

eJ då o"r af.tsDo,
Xofl" s\ bpnen ps ror6ranod rtlc" to mm;.n töd lår
del pi pnd srtrp, langrp b.n kår-(e inrp få. prd."
. Lod lä"t Lrao6"rd i pn6 dldan a\ p -tadd"n på morsLån
det resp andra sliftet

Kollakfdsen genom ait håra i andra ån<lan av 6la.lde!,
i00 ohm oh knappeh Ar intryckL, oändliFr anndrn.
OBS! Sladden bör vara sanskå låns, dä bli.der httare åLr
säila ihop och iä isåI konsolen senaro
- Säii tåst knappen i hal€t
'ta loss kontakten tillmodul-uftaget genoh att drå upp

skrr.v hor'en lånss
rigur 2 Datoh

med CPU och kfafr boriiagnå
3 Tåheentbords kort (4 6kruvarl
5 Botten till modul,fåcket (2 skruvåf)

ri]] vdn" er ps brkrd6r s1 nsrd

Löd fär rridar I lino,ränd"r urdcfiåplrs"r,(hoen
ind a rrrd"n pi liF de.t.i,". .."n n, s-", ;rd; f,d", od
sa nrr a kspl,ng re"p-tr.L qom r o-1.8t oct gor todn.r garna
.må a ,nar" Cå" d" Fid,6Jr,å.,,LJ," \on.dArc.,.
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,1

7 Rengör alla kontakter med
errer Konf,al{tspray

sprit

DeL hår borjat rora srg Fn dpi krins

Sätt ihop konsolen

8

SALI lasL boLten på

modulfackel

SätL fåst modul konLakLe. pä CpU delen
SårLihop konratten mellan CpU delen och LangenLbords-

-

Lågg ned CPI -d-lel madM du.ropptr in Jddden r l R!,.
SET-knsppen iLr rvmmar vrd knappeiisladden rur .nre rom-

i modulta.ket)

ma

-

TI-95 nytt

'n
Skruva
fåsi CPu-delen
Satt ihop koniakLen mellan krafrkorLet och Cpudeten.
Sått IasL kraftkorrer (sladden ril el-konrakien skå ligca

Kollå aLt shömbrytekontakLen kommiLr:itL.
SätL Lillbaks botien och sLrömbryiden, sätL

i

alla

Tl:s nya lrusråm.

merbara råkna"e TI-95 Procslc Tl hrr sj;lva borjat s"
ut ett nyhetsblad kallat Proaro nndble C;lculator Neu1.
Den handlar om TI-74 (se PB 87-1) och TI,95. Det ftj$ta
numrer presentemr 95ian och handlar en del om BASIC,
tolken på 74:an. Detnämns bl a atr den har likheter ned
den BASIC som finns på TI:s minidatorer i 990 serien
(att den år nårrnåst identisk ned Exrended BASIC på
99-an nänns int€). Den sorn äsor €n 74:a eller 95:a och
vil ha bladet henskickad i fortsättninsen kan skdva en
råd ttl:
The Editor
Prosrammåble Cålculator News
P. O. Box 53
Lubbock

an_

TX ?9408
USA

9 Prova
Slä på datorn och ta

.

fid

huvudmenvn_

Tryck på RESET-knappen så ska siarrbjtden komma upp
Stoppåioch iauten modul nåsra gånser,

endasE nagon en-

stakå gÄns ska en reset ske, deD beror j sÄ fall på åft prosrmmet h& spåral u. {ibland kån man byLa hodut uia;årr
prosrammet stånnå., man håsLe vdå bestähd).

Varning!
Ert bysg?rojekc soh detrå bijr Du btua senohfijra oh Du

he

Nan

ridigtue

r

e

e

aFnl-er dv clelrromltbygs-6r"er eldyt. Vi

ta na€ol

usvdr tor hl -om uppsrå, på grund
nine.lle. mrssior"tänd.

rerar<rgheter I denna beskri!

av p\

mycket båLtre dn Då samla 59:an.
Mest inlressånr fo;de'r som vill vcta hur gs:an funserar år ett brev som kom från Foöert Prj6 i Hollånd
strax innan tidningen gick rill tryck. Han beskriver hur
mån kommer åt en nreny med självtesi€r ti gbran, nå

Pressgrannar
RD Cotnputine år en kanad€nsisk tidning som ges ur
varje månad. Utgivaren Rlte Data är egentligen en pos
todprfima som specialiserai sig på årl 6alJa progrsr
och tiJlbehor till 99:än. Dngdpunkien r rnn"iAttir lisger
på. hårdqm. Tidningen inn;håller ofi a blgsp-ojät.
både lor konsol och erTansionsbox. !ör den .om dr intresserad av sånt äI nos RD Computing den bästå kålta
som finns fdr näNarandeTidnrngcn brukar varå på 20 sidor En prenumersr.on
kos,ar 2l UsA-dollar lor l2 nummor mpd flyspo.r.
R/D Computing
Ryte DaLa
210 Mountain Sijreet

sot som inte finns beskrivet i nanualen. Hån skdver
ock"å oa hur mar dumpar ut d"iår åv minner från ROM
t.ll RAM. En owrsarLnrns av Prins a ilet hoppås vr hå
klår h/l nästa nummer av Prooåmbitpn
Enligi Prins hår TI i Hollard urtovat err 6ene-mLer

fåce

iill

slut€t av oktnbcr

Digitalservice har flyttat
Dig'rrals-ruice. fiman .om sp"cia'iserår sig på arr salJa
och serya råLnare och pon ldljd"rorcr hån 1;xas l.lsrr;
ments. har flyttåt. De återfinns nu på Ringviigen 1b1 i
Srockholm. Det d btr€ rågor kvarrÄr från-deras ganra

lokdler. nen dc nya lisser mycket barrre. Tet"r;n s.

såmma son tidigare, 41 60 52.

Håiibuton
KOM

_.En-an-nsn Iidnins om Tl:s progråmmerbarå raLnare,
ZPPC Nores. år nu inne på l2:p treårsen. I torsra nun.
rel "kfiver man om framgångsnks forsok åtr overtora
prosr"m mellan Lvå olika 9s:or eenom årt skicka kssserler eller ROM-klorsår. Enlicl afliketn funsemr del

1SO

Rättelse

Cånada

R,/D COMPUTING ..J:ffg

Sören Berntes proglan i fdEa numret av PB (sid 2224) bl"v tyvårr monrerår I tplåklis ordnins, och darmed
helr sålet. Så hir q\å anr vara: Dor sryck; på sid,n 2J
som bör-år pllpr kommpnlåren ^ PERFORMS THE lO
... med raden JNE LOOP och hela sidån ner skå skjutas
in efter raden DEC R3 Has all been printed out? ovåntu.
labeln LOOP på sidån 22-

_ Jss bpr om ursakt for drr missforst.tnd son denna
klanl.iga montering kan ha orsakat.
_ Redtktören
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CALL DM laddår in och Etadar DM 1000
CALL NF bestänmer antålet fysiska diskddvår.

RAM-disk
db J (rll Aler(nLd.ersson

7.
1.

Huvudfunktioner

En RAM'disk består åv ett 6tort RÅM minne soh ptaceras
på ett ko.t i expansionsboxen eller dlrekt till datorh i höera
kanten. Dei adresseras på sammå sått 6om en vanlig disk
drive. RAM-disken kan användas Iör att lågra PROCRAMfilereller DATA-filer men kan åven lagrå FORTH-skärmår
eller ådresserås ned en sektoreditor som iex DisÅ-Parcå
eller A.lv anced Db gb6tics.

2. Ilotizon 192 kb RAM-disk
gorzo, RAM di6k ä. el.i öppel ko till exlansiorsboxen.

Det har 192 kb CMOS RAM uppdelal på 24 st 6264LP 15
kåpslar. Det finns aven en mindre version hed 104 kb

RAM. Korlp' år iord, red laddn.nc.bar" oå,t"'Fr "or
laddås når expånsionboxen äI på. Detta sör att operåLivsystem och filer finDs kvår även nasta sång du sålter på
dåtorn. Jas köpte 192 kb versiohen fÄrdigbyssd frår USÄ.
DenkosladeUSD 215 inklusive flygfraki. Med korrer kom
mer 3 fulla flexskivor och en 40 6idor ljock hanuåI.

3. CRU-adresser
Innån man bblar använda eit expdnsionskoft av deita slag
så håste man ställa in CåU adressen. Det är viktigt åtl
alla kori du anvähde. har olika adresser. Härfijljeren lista
över av mig kända kort:

HEX
Mechatronic 80 kolumner6 kort
Myarc RAM-disk
Disk Cont.oller lTl, Corcomp, Nlyarc)

n. t

RS232/PIO

Mechatronic 128k+Cenlronics
RS232,PIO nf 2

1000
1100
1300
1400
1500

tD00
1800

kort fd. Pascal

1F00

P-code

r161
(81

4. Operativsystemet

1000

CALL från BASIC

RAM-disken har nio nyå CAl-l--ruiiner soh kan anropas
från konmandomod i BASIC och Extended Bdsjc och åven
i eri körbart prosram i BASIC tej xB):
CALL DN åndrar RAM disk iill vallritl nuhner DSK1DSK6
CALL MS ändrår måxinala antalet sektorer som nor,

håli d

360 eller 720

CALL WO Ekivskyddar RAM-disken vilkei hotsvarar
att iejpå övef slitsen på en vanlig disk
-CALL WF tar bort skrivskyddei
-CALL EX siartar hasinkodspro$am pii ansiven adress
CALL CO aktiverar RAM-disken
CALL CF stanser av RAM-disken

9. SAVE, OLD, OPEN och CLOSE
RAM-disken kåh ånropas ftjr aii spåra och ladda in BASIC,
proeråm med OLD och SAVE. Daiafiler kån oppnas och
sfåhgås !å normalr såli med OPEN och CLOSE. RÄM
diskenhårdet nummerdu själv harvaltnellan 1och6. Du
kan atlrid åndra numrei hed CALL DN.

10.

Editor/Assernbler och Tl-Writer

11. FORTH
Forth kan anvåndås på .ormali såLt med nAM dlsk nen
det år nos lämpligt ali ddpa om RAM-disken lill 'DSKr.,,

12. Pascal

mm

Enligt uppsifter i hanualer kan PASCAL med

P CODE

kortel ej anvåndas iillsammans med RAM-disken. Visså
andrå prosram med speciell användning av disken tex ri,
drsa versjoner av

Horizon åD!ånder DM 1000 son följer ned på en av ski
vorna. Denna d,sk manager ånvånds normali Iör åit initiera RAM-disken mer dei sår åven bfa att användd DM 2

6. Nya

exempel med källkod.

innån du använder FORTH.

Hela operaiirsystemet fi.no på disk och iåddas in från ski
van tillRAM disken Aren kaltkoden lilldeiiå operativsy
sten finnspåskivona Dei finns således möj Ughei åLt ändra lof den som kan och vill Operativsystemet tar ca 8kb.

Disk rnanager

BASICellerExiendedBa6ic.InahuålenfinD6eiikomplett

skivnamn tex DSK.SKIVNAMN.FILNAMN.

1000 och 1400 (2)

5.

CAl,I--rutiner

Del finns 4 kb ninne reseNerai liir annåt än operativsy
siemet. Ddf finns bla de jnbyssda CÄLL rutinerna. Det
finns dock ledi8l minnesufrymme tijr ått läggå iitl egna
rutiner. Du kan skriva esna CALL som kan anropas fråh

GRAM (GRAM Kmcker, Maximen eller GRAM-karte).

1000 1F00
1000 1700

Horizon RAM'disk

8. Skriva egna

Aven ondudöperRAM disken till "DSKI. kanouanvanda en 6kiva i den fysiska drjven nr l om du anrcparden ned

r800

Foundalion RÄM disk

CALL LINK("DM") i eit XB-proeram.

Om du lägger hjålpfilernå EDIT1, ÄSSM1 2, EDITA1-2
oc\ FORMAI 2 p; F{lvldi"k"n kal des.a ladod" rn m)ckeisnabb| Dei tår mind.e an r sekund ned RÄM diskoch
.:a t0 sekunder med vånlis diskdrive. Om du harEA eller
Tlw-noduler måste RAM-disken döpas ijll "DSK1." me
dån du kan vä]ja atl kålla den tex "DSK3." om du har

r000

Triple Tech

XBCALL

DF, år,1re moiliel lor d, Extelded Basic Drogrrn åt. h,r,a
CALL.ru ,re" på kon r Fxpan",olsbo\e, men dpn lcrår Flter DSR ru,,n-- | boxpn. Dpn pndå ao l cl-eLpn år atr on.
ropa dessa CAl.l'rutinervia CALLLINK. cenom att skri
va DELETE XBCALL" kommer dessa rufiner ait taddas in
ijll detlåsa 8 kb mihnet. DM 1000 kan sedan ånropas med

TLA.fist funserar inte

13. Disponering av

med RAM-disk.

minnet

Horizon RAM disk hår adresser avsedda ftir DSR ruiiner
mellån >4000->5FFF. Korlet kopplås in iitl dessa adres
sergenoh åit CRU biien för koftet säits iill t. Der ar dädiir
viklistatt allakoft harotikå CRu-adresser. De föEta 6 kb

av detta (>4000 >5?FF) används av operativsysiemet. De
r€sierande 2 kb l>5800->öFFF) bank,srviichas nellån 93
olikå bankar kallåde RAC K (RAMTRACK) nunrerade 0
92.
RÄCK0 89 innehållerde ?20 sektorehå på vardera 256
bttes Eltersoh enRACK hår2 kb kommerderarlryrxks
8 sektorer på en RACK. RÄCK 0 har således sektor 0-7.
RACK 90 har de resieErde 2 kb till operativsysremet.
RÄCK 9l innehåller CAll-ruiiner och RACK 92 innehåI,
ler eli kohplett eget leckenset ftjr DM 1000 och DELETE
"XBCALL hed de rutiner som anfopas ned CALL LINK
f.ån Extended Båsic.
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14.

Buggar

RAM-disken har fungerat mycket bra utan nåerå som helst
problem med ba,eri o.h mrnne Jrs hår ånnu ej bcho\l
rnirFra RAIM-d,sken på nytl OT du lrixår mrd ope'ari\_
systemet så atl dei kra*har ar det fulll möjliet ait laddå in
det!å nytt utan att initierå sektorerna. Alla filerfinhskvår
även om du laddar in operativsystemet pÄ Dytt.
Det finns dock en liten bug i CALL LINK("DM") som
laddas med DELETE "XBCALL". Detta kommando funge_
mr inie efiersom kållkoden modifierats vid olika tillliillen.
Kållkoden i PARTD skåll ändras så ait INPI fÄr EQU
>4638. I stallet lijr att ändra i RAM-disken kån anropet

IOO CALL INIT
110 DELETE '')GCAI-L'
120 CAIL LOAD(lOOO?,56,
r3O CAT-L LIMi "DM ')

17. Många samtidiga

" ",10055,56)

sjålv

Du kån åven byssa kortet själv genom ait köpa ett tomt
foliekort med flexskivor och manual liir USD 53. Vid beställning av fem kort såmtidiet tu piset USD 45 nen då
måsiedusjälv kopiera manualen och skivorna. Peier Odel
ryd och fym åndm medlemmar i fijrcningen har byset eera
kort. Du bör ta koniakl ned någon av dessa innan du beståller byggsats på egenhånd. Det år nog enklare att bygga
ett kort med 104 kb eftenom endaBt 13 platser finhs på
kortet fiir RAM-chip. De resterande ll kretsårnå monteras
ovanpå de ldrst monterade Bå att benen töds ihop.

16. Foundation,

Myarc och Corcomp

De övrigå RAM-diskar som finns ått köpa idag skiljer sis
från Horizon på ivå punkter. De är ej {ijrsedda med irbyggdå battelier på koftet utån de må6te normålt initieras på
nltt vade gång du såtter på datorn. Vissa korl kan fitrses
med en yttre st$mkälla som ansluis tiil nåtet. Den andra

18. Senaste

nytt fiån Tyskland

Elektronik-Setvice i VåBtiyskland har kommit med

en

ombyegd version åv Horizon med 392 kb RAM och 1440
sekforer. Merom detia i kommande numnerav lidnineen.

19. PROM

från DOS

Disk OnIy Software iUSÄ såljer en EPROM till Horizon
RAM-disk fitr USD 25. Den klarar av max 256 kb RAM.
RAM disken kån adresseras som DSK1 DSK6 eller RD.
Det finns ett antal nya CALL och höjlighet ati fixa saker
vid powerup. Denna EPROM frigör 14 sektorcr. Enlictreklambroschyren år operåtivsystenet baseEt på Myarc RAM
Disk lad det nu skåll betvda.

Referenser:
r. Programbibn a6-4.13: Byss din egen RAM-DISK
2. Programbiten a5 4.09: Foundation 128 k
3. MicDperdiuD juli 86: Horizon 192k review
4- Miclopendim sept 85: Myarc 128k reaiew
5. Micropendiw atg86: FORTH ånd Myarc 128k
6. Micropendiw oW a6: Corcolll! 512k review
7. Computer ronhkt 6la6: Mechatronic 128k + Centro8. Miclopendiwd ja 85: Foundation 128k review
9. Programbiten 86-2.04: Att hitr! på en skivå

skilnåden tu att de öwiga korten åveh innehåller dei nornalå expansionsminnet 32 kb. Detta innebär att du bara

kan ha ett sådant korl efte$om det baE Iår finnas eti
minne på de$a å.lresser. Dessutom kan de när de ej ånvänds som RAM-disk switcha 32k i flera bankår vilket gör
ait man kån hå flera å$emblerlroeråm som man hoppar
till och från. Dettå swiichande åv 32 kb'bankar sörs ör
någrå åv dessa kort med interrupt rutinei. Det finns då
stora lisker att ett åvancerat assembleryrcgram av misstag
switchar bort sis själv. Om du har ett sådånt korl skrrv
sårna och berättå hur bank{witchningen går till och on
det finns problem ned några proeram.
Founalation 12ak oc}], MecåatrcDic fristående 128k+
Cenhonics rir vådjag kan fiirsiå ej nåera ekta R{M-di8kar
utan kan laga ett begränsat antal filer på ett lrimiiivt

Mysrc l28u256l5l2k kan anvåndas fdr upp iill 400 kb
(1600 sektorerl som R.AM-disk. Det resierånde minnesut
rynmet anvand6 Eom printburert (print spooler) eller som
FåM-minne fdr Myårc Extended Basic II Bom iar 128 kb av
Corcomp 256k eller 51,2k kån ånvändå hela 480 kb som
RAM disk. Efiersom TI endasL har ]ämnat plats i 6kivhuvudet fiir 1600 sektorer används tre sektorer fftr skivhuvudet. Detta gör ati du endast kan anvånda Corcomps egen

24

RAM-diskar

Med Horizon kan du såmtidid använda flera RAM-diskd
så li'nge del fims lediga koftplaiser och CRu-adresser.

Det finns rtteriigare ett litet problem med CALL DM eller
CALL LINK("DM") omdu harreseryeråtenstordel av övre
delen åv VDP-minnet med tex CALL FILES(?). DM 1000
kommer att låddås in men nair du ånropar tex DSK1 konmer datorn ått låsa sig med lysdioden tänd på diskkontrcllkortei. Samma probled lås med CALL P(200?) om du har
Personal Recod Keeping och CALL APESoFT med Me
chabonic Extended Båsic II PLUS.

15. Bygga

HIHIICT
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