
niska riiknemaskiner för att kunna klara
problemen på en bråkdel av den tid som
ånnars skulle gått åt. Invecklade tekniska
konstruktioner kan ge upphov -till mate-
matiska beräkningar, t. ex. i foim av ek-
vationssystem med många obekanta -som
ibland inte går att lösa inoni överskådlig
tid med vanliga metoder.

För att ge en uppfattning om hur en
uppgift kan ta sig ut som är omöjlig
att lösa inom rimiig tid på annat sätt
än med hjälp av en elektronisk räkne-
maskin skall vi i korthet ridovisa det
klassiska problemet »the travelling sales-
man>>: En handelsresande skall besöka 10
städer och därefter ta sig tillbaka till ut-
gångspunkten, Vilken färdväg skall han
välja fOr att få resa så kort sammanlagd
sträcka som möjligt?

Problemet verkar enkelt så tillvida att
han utan större svårighet kan finna en

(trorts. ,r. sid. 29)

liisning som är ganska bra. Men om han
nu ger sig katten på att verkligen få fram
den absolut kortaste rutten blir han fak-
tiskt tvungen att av alla de olika kom-
binationer som finns plocka ut den bästa.
Att det är frågan om ett veritåbelt mam-
mutiobb förstår man lätt, eftersom det
finns 1.814.400 kombinationer som alla ger
olika Iånga resvägar. För varje kombina-
tion måste han addera tio tal. Om varje
sådan addition tar en halv minut kommer
han att få hålla på att addera i ett och ett
halvt år utan uppehåll!

En modern siffermaskin har tillsam-
mans med en effektiv metod bättre för.:
utsättningar att klara av det här fallet.
Närmare 20.0fi) additioner per sekund sä-
ger något om de snabba tlpernas kapa-
citet.

§ARA SYERIGES STöRSTA

En ny toppmodern svensk räkneautomat
har för en tid sedan blivit klar. Det är
SAAB i Linköping som byggt en delvis
modifierad kopia av matematilorämndens
BBSK vilken döpts till SARA. Förkort-
ningen SARA betyder Saabs räkneauto-
mat, medan BESK står för »binär
elektronisk sekvenskalkylator». SARA har
hela BESK:s imponerande kapacitet men
dessutom en smula till. Den är sålunda

H
SARA innehåller övcr 3,(XE elektronrör och l.0OO germoniumdiodcr. t{ör ör cn dcl qv rtyranhctcn
rom sköler om dirtrubutionen qv de dofq morkinen orbelor med. Flero hundro rör i prydligo roderl

försedd med magnetband för lagring av
informationer och data och är därmed
landets ojämförligt största matematikma-
skin. Sannolikt är den även sttirsta bland
alla europeiska maskiner.

En räknemaskin av SARA:s storlek gör
ett förvirrande intryck på en lekman.
Visserligen är alla enheter inbyggda i
prydliga skåp, men en blick bakom ku-
lisserna bland elektronnör, motstånd och
Iedningsdragningar gör att man känner
en stilla svindel. Man har ett intryck
av att vara konfronterad med en konst-
gjord hjärna oåindligt överlägsen alla
mänskliga och som eventuellt skulle kun-
na sätta igåmg med att tänka ut något
alldeles på egen hand som kunde få de
ohyggligaste följder för mänskligheten.

Ingenjör Börte, Langefora, som är man-
nen bakom SARA, lugnar oss dock pa
den punkten. SARA är »död» trots alla
sina glimmande elektronrör och utför en-
dast vad män ger den order om. Det är
sant att den är vida överlägsen den

mänskliga hjärnan när det gäller precision
och hastighet. Men i andra avseenden är
den ytterst outvecklad. Visserligen kan
SARA liisa komplicerade problem, men
man kan alltid återföra operationema till
i och för sig enkla saker. SÅRA klarar
av de fyra enkla räknesätten och kan
dessutom åvgöra en del enkla logiska val:
maskinen kan skilja ett större tal från ett
mindre och kan avgöra om ett tal är stiir-
re eller mindre än noll. Det är alltsam-
mans. Kunskaper som man till och med
lär kunna snsppa upp i enhetsskolan.

SARA och BESK arbetar med andra
sifiror än dem vi är vana vid. Eftersom
de elektmniska komponenterna oftast är
byggda för två olika >alternativ» (ström-
impuls eller inte, magnetiserad eller omag-
netiserad, hiiger eller vänster, positiv el-
ler negativ spåinning) vill man ha ett sif-
fersystem som endast bygger på två tä}.
Det är här det blndro talsystemet kom-
mer in i bilden. Istället för att anviinda
siffror från G*9 och fortsätta med 10-19,

(forts. pi. std. 40)
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Delto är SdRd:s mgnatirko trumminne. Dei finnr
två irummor som vordero kon logro 4.096 hel.
ord. Ett helord består ov 4O binöro riffror.
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