03-1985 [D-7251] CXG - Galaxy Mark II
Model CXG-011. Dit eenvoudige model verscheen in 1985 op de markt. In 1992 bracht CXG
het model 'Galaxy 2' in twee uitvoeringen (CXG-628 & CXG-628W) op de markt, waarbij
men natuurlijk gauw geneigd is te denken dat het om (praktisch) hetzelfde model gaat. Ook de
veel sterkere 'Sphinx Galaxy' (CXG-230) uit 1987 met een Frans Morsch programma, heeft
geen enkele overeenkomst met de Galaxy Mark II. Waarom heeft men als producent steeds
de onhebbelijke gewoonte om (bijna) gelijknamige modellen op de markt te brengen? Afijn,
we zullen het ermee moeten doen. De Galaxy Mark II mag dan een eenvoudige
schaakcomputer zijn, maar zeldzaam is ie wel want je komt hem op Marktplaats of Ebay zo
goed als nooit tegen. In de USA vroeg men voor dit model in november 1986 $ 165,00. Dat is
evenveel als voor de CXG Enterprice 'S', die toch een véél groter sensorbord heeft en óók
nog eens een veel sterker 4K ROM programma bezit van Kaare Danielsen. Zeer opmerkelijk!

CXG Galaxy Mark II - model CXG 011
(foto: Hans van Mierlo - 12.10.2013)
Wie het schaakprogramma heeft geschreven is niet met zekerheid te zeggen, maar het zou
zomaar eens Mark Taylor kunnen zijn. Het programma van de Galaxy Mark II zit in vele
andere modellen van verschillende merken c.q. fabrieksnamen zoals; CGL, CXG, Excalibur,
Hanimex, Multitech, Systema, Tandy, Tiger Toys, en Timoride. Kortom, geen touw aan
vast te knopen. In dit item geef ik een kleine opsomming van technisch identieke modellen,
maar zoals ik al aangaf, het overzicht is verre van compleet! Voor wie net begint met schaken,
is deze schaakcomputer een uitstekend begin. Maakt men een blunder, dan is het zelfs
mogelijk om een zet terug te nemen. Rest nog mijn dank aan verzamelaar Hans van Mierlo
die mij enige afbeeldingen toestuurde, en die ik nu uitstekend kan gebruiken voor dit item.

CXG Galaxy Mark II - model CXG 011
(foto's: Hans van Mierlo - 12.10.2013)

Overige kenmerken / Sonstige Merkmale / Other characteristics
• Model nr. CXG-011
• Sensortafelmodel
• 16 Randled's
• Afmetingen: 34,5 x 29,5 cm.
• 8 Speelsterkteniveaus
• Openingsrepertoire: ca. 50 ply (computer speelt de meest bekende boekopeningen)
• Rocheert, slaat en-passant en promoveert
• Speelt met zwart en wit
• Positieverificatie
• Take back: 2 ply
• Lost problemen op tot maximaal een mat in 2 zetten
• Tijdens het spel kan van kleur worden gewisseld
• Audio feed-back (kan uitgeschakeld worden)
• Met memoryschakeling
• Speelt ca. 100 uur op 4 alkaline penlight batterijen
• Werd compleet met transformator geleverd
• Verkoopprijs (adviesprijs) was destijds: Fl. 269,00 (€ 137,54)
Programmierer / Programmer
• Mark Taylor & David Levy (?)
Baujahr / Release
• Erste Einführung: März (?) 1985 (!)
Technische Daten / Technical specifications
• Mikroprozessor: 4-Bit Single chip
• Taktfrequenz: 0,8 MHz
• Programmspeicher: 4 KB ROM
• Arbeitsspeicher: 256 Byte RAM
Spielstärke / Playing strength
• Spielstärke (Elo/DWZ): ca. 1250 (Turnierstufe)
Verwandt / Family
• CXG Computachess I (CXG-022)
• CXG Computachess II (CXG-002)
• Hanimex Computachess II (HCG 1600)
• CXG Computachess II (Bronze & Silver Edition) (WA002)
• CXG Advanced Portachess (Red Edition) (CXG-201)
• CXG Advanced Portachess (Silver Edition) (CXG-201)
• CXG Portachess III (CXG-233)
Literaturhinweise / References / Literatuuroverzicht
• 03-1985, Europa-Rochade, März 1985, S.19, H.-P. Ketterling: Neues aus Nürnberg.
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[Een uitgebreide test met foto's van iedere geteste schaakcomputer]
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