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ven", ett preci-
sionsinstrument
som gör rakningen
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20-29 osv. enligt det decimala sy-
stemet används bara siflrorna 0
och 1. Siffran tvä i det deci-
mala systemet blir i det binäta
alttsrt 10, 3 blir 11, 4 blir 100, 5
blir 101 osv.

Sumrrran av ivå binära tal bi t-
das på samma sätt som summall
av två decimala med iakitagande
av att i+1 : 10. Produkten bildas
analo&t f,red decimalsystemet; där
är alltså I x1 = 1 och 1x0 = 0.

Fördelen nred det binära talsY-
stemet är oerhört stor vid elektro-
rliska räknernaskiner. Det är prak-
liskt att matå maskinen med dåta
och informationer utstånsade soln
hel på en retnsa ellel som mag-
netiseråde punkter På nragnet'
band. Där kan man alltså låta
ett hål respektive en magneti-
sering belyda en etta och frånvä-
ron av hål eller nlagnetisering en
nolla. Pä så sätt kan man enkell
uttryckå vilka tal som helst.

De instntktioner och data sorD

behövs Jör räkningen läses in Pä
elektrisk väg från lemsan res-
pektive magnetbmdet oc}. lagras
i ett »minne,. Märk vät skillnaden
mellan data och instluktioner. Da-
ta är de silfror maskinen skall
bearbeta och inslruktionerna är
upplysDingar var olika data skall
lagras, vart de skall transporte-
ras, vilken slags operation sorn
skall utförås osv. SA8.A har tre
olika minnen: ett snabbt feuit-
minne, ett relativt sett myckel
långsammare magnetiskt ttum-
minne och etl extra magnetband-
minne om BE§K saknar. Från de
olika minnena hämta§ de data
sc,m skall behandlas i den arit'
nretiska enheten och där utförs
de enkla deloperåtioner som be-
höl's för 3tt ]ösa problemet SABA
fär sina order från det i förväg
uppgjorda räkneprogrammet sorl
finns lagrat i minnet eller succes-
sivt matas in uuder räkningens
gång.

SARA arbetar normalt fullkom-
ligt tjudlöst med undäntag av det
svaga surrandet som komrler från
det roterande magnetminnets mo-
tör. För att få en smula liv i det
hela har man monterat in en hög-
talaranläggning som ger ifrån sig
en knäppning då visa kretsar i

den arixmetiska enheten genoru-
löps. Vid varje räkneprogram
konmrer på så sätt at1 hör'as en
käraktäristisk fö]jd av knäPP-
ningar sorn gör att mailnen Yid
kontrollbordet rnärker onr allt är
i sin ordlling.

El§KTRONI§K MUSIK
Genom att programmera maski-

nen för en fiiljd av korta ope-
rationer kan man få dessa knäPP-
ning3r att komma oftare * tiil
och med så tätt atx de kommer
att uppfattas som en Jnusikalisk
xon. Genom att variera räknePro-
grånmet iår man fram olika fre-
kvanser. steget tiu att läta §ARA
spela melodier är inte långt. Det
är int€ enbart av lekfullhet mnn
låter SARA agera elektrisk orgel
utan de nrusikaliska prestationer-
na är en utomordentlig indika-
tion på .rtt de elektroniska kret-
sarna är i ordning. Valie ton
sorn SARA pre§terar är resultätet
av en sior mängd genomlöPta ad
ditioner och multiplikatinner. När
Cet hela mera .låg Pä experiment-
stadiet provades SARA ofta På
det här sätlet. Gubben Noak och
F.iäriln vingad Yar renå bamle-
ken, medan Calle Schevens vals
var den stora stötestenen-. 

SARA har ett Yiktigt komP'le-
rrenl. sorn BESK såknar. Det är

urågnetbandsminnet sorl) år byggt
av Saabs tekniker för åti ge ma-
skinen störe kapacitet. Dettä ex-
tra minne tjänst8ör även sonl
,lralkort, vid programmeringen
och är i princip utfört som van-
liga banclspelare. På m€talltape
larglas de billäIa talen som tna8,-
netiska irtryck. Då bandet spe-
las lörbi läses irnpulserna av med
slor hastighet. Ett ordinärt band
irrnehåller ca 3 nriljoner siftror
vilket kå:) läsas ilr på exakt tyra
minuter ! Av dessa 3 mil jonel
silfrol borde SARA missa unBefär
30 styckel Dä grund av fel i mag-
nelbandet.

§,ÅLVKONTROLL
De feläktiga si{frorna rättar ma-

skinen dock själv. Genom ät'l
bandet innehåller {em s. k. check-
ningskmaler pärallellt med intor-
nationskanalerna kan avläsniDgs-
mekanismen känna igen vilken
sifrra sonl helsl åvetl onl nägon av
de magnetiserade punkterna ute-
blivii eller konrmit till för myc-
ket. Om tva punkter' är felaktigå
(vilkel, kan inträIfa ytterst sällan)
konrmer rnaskinen ändå inte att
bega naE.rt nrisstag. Da stoppas itt-
läsningen omedelbafi så att felet
kan korrigeras,

SARA:s mägDetbandsanläg8ning.
som för övrigt kallas Saraband,
är troligen den första av dettå
slåg med äutomatisk felkorrek-
tion som är i praktisk drift. Ge-
nom detta kornplement har maski-
rren blivit vida överlägsen BESK
scm i inlernationella sammanhaltg
är ei1 högklassig siffermaskin.

Pa Saåb fylle{ SARA ett myc-
ket stort behov..Vid hällfasthets-
beräkningar av l- ex. nya ving-
konstruktioner tned hundratals
balkår ställs man inför ekvätions-
systenr sorn kan ha upp titl 200

obekanta storlreter. Att losa del)l
är för SARA ett lekverk, medan
det för en kvalificerad naterna-
tiker är oerhört tidskrävande.

Strategiska problem som dyker
upp vid utformandet av nya va-
penkonstruktioner ger alitid upp-
hov till önfattande sannolikhet§-
kalkyler. Eftersom man aldrig
kan få en proiektil a1t gå exakl
i en förutsedd bana vill man gär-
na ha reda pä hur mycket Prak-
tisk nytta man har åv att kunna
skjuta mera exakt än förut. Man
kan kanske uppnå samma eller
högre förstörelseeffekt genon att
i stället öka t. ex. sprzingverkan
elter utlösningslnekänismens nog'
grannhet. Det gäiler alltså att
kalkylera med alla dessa fakto-
rer, raturligtvis inte minst nred
vad olika iörbättringar kostar.
Iör att konrma fratn lill den opti-
malä lösningen.

SARA SÄGER IFRAN
§pecieUt i ett åvseende verkår

SARA kusligt mänsklig. Att den
kan utföra logiskä sifferräkning-
ar rned en svindlande hastighet
är visserligen imponerande. Men
SARA hjälper inte enbart ,andra,.
I franltiden skall den fä hiälpa
sig själv 1:å så sätt att den i stor
utsträckning kommer att få räknå
ut hur iDkor)rnande problem skall
behandlas. SARA måtas alltsä med
allmänna datå orn problemets ka-
raktär och lämnår med osviklig
exaktbet uppgifter pä när Proble-
met skal] körås och te.fter§om de
mänskliga matemätikerna har oli-
ka specialgebit) lill och n:ed vern
son) skall sköta programn)ering,en.
Där en vånlig kvinna vä)jer assi-
stent Andersson med osviklig in-
tution vätjer SARA hononl med
något on rnöjlig1 ännu osvikligare:
logik !
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