07-1986 [D-8976] SciSys - Kasparov Turbo S-24K
Een mooie afbeelding van de speelgoedbeurs te Neurenberg is hieronder te zien, waar de
Turbo S-24K werd geïntroduceerd. Turbo S-24K heeft een schaakprogramma van 16 KB
ROM en maar liefst 8.25 KB RAM werkgeheugen, wat goed is voor vele praktische features!

Eine breite Palette von Schachcomputern sah man bei SciSys
auf der Spielwarenmesse in Nürnberg 1986
(Quelle: Computer-Schach & Spiele, April 1986 (CSS 2/86) (photo copyright © by http://www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

Computer-Schach & Spiele (1986)
Frederic Friedel
Spielwarenmesse in Nürnberg
Neue Features durch Zusatz-RAM für den Turbo S-24K
Wer es futuristisch liebt, besorgt sich am besten – für knapp 400 Mark – den Turbo S-24K, der 24
Spielstufen, dreifarbigen LEDs und zwei LCD-Schachuhren aufwartet. Auch dieser Computer besitzt
ein 16K-Programm. Bei SciSys scheint der Hitachi 6301Y zum Hausprozessor geworden zu sein.
Allerdings hat man beim Turbo S-24K zu dem normalerweise auf dem Prozessor vorhandenen 0,25
KByte RAM noch ein anständiges Häppschen (8 KByte) extern angeschlossen. Damit kann eine
Menge anfangen: Die gesamte Partie zurücknehmen, nachspielen oder permanent speichern, 4000
Eröffnungszüge programmieren, und einiges mehr. Neu ist auch, daß der Computer mit Hilfe eines
"Automatic Transposition Manager" Zugumstellungen erkennt, daß er die Suchtiefe und die
vollständige Hauptvariante anzeigt, und sogar seine Stellungs-bewertung bekanntgibt. Ferner kündigt
er zwingende Matts an und gibt in aussiehtsloser Situationen auf. Mit vier Babyzellen läuft das Gerät
ca. 250 Stunden, ein Adapteranschluß ist ebenfalls vorhanden
***
Quelle: Computer-Schach & Spiele, April 1986 (CSS 2/86), Frederic Friedel:
Neuheiten bei SciSys und Novag. Ein bericht von der Spielwarenmesse in Nürnberg.

SciSys Turbo S-24K (1986)
(photo copyright © by www.schaakcomputers.nl) (600 dpi)

Schakend Nederland (1986)
Jan Louwman
SciSys Astral, Turbo S-24K en Leonardo Maestro
De SciSys Astral heeft hetzelfde programma en dezelfde features als de SciSys Turbo 16K.
Het design is anders en fraaier, maar de display voor de bedenktijden, aanwezig in de Turbo
16K, ontbreken. Het single-chip programma rekent op 3 MHz rekensnelheid en de geheugencapaciteit is ¼ Kb RAM en 16 Kb ROM. De fabriek claimt 12 MHz rekensnelheid, maar dat
is onjuist, de werkelijke rekensnelheid is 3 MHz. Let u dus op, dat alle opgegeven rekensnelheden voor single-chip programma's van SciSys, dus voor Express 16K, Turbo 16K,
Turbo S-24K en het Leonardo standaard programma door vier moeten worden gedeeld!
Het ligt er maar aan waar je meet en er dient aan die zijde te worden gemeten, die als
standaardwaarde geldt. Dit naar aanleiding van vele telefoontjes over dit thema tijdens mijn
spreekuur. De opgaven van rekensnelheden in dit blad gepubliceerd, zijn de juiste en naar
standaard normen.
Deze Astral biedt voor de lage KNSB prijs (FL. 309,00) toch veel. Driekleurige led's, een
redelijke speelsterkte en 9 speelniveaus. In elk geval geschikt voor spelers 2e en 3e klasse
regionale bond. Men moet van computers van deze prijs geen topspeelsterkte verwachten,
maar heden ten dage spelen computers van lage prijs ook een redelijke partij schaak. Door
'neefje Jan en de gemiddelde huisschaker' zal deze Astral en ook de Turbo 16K (Fl. 299,00
KNSB prijs) toch al als zeer sterk spelend worden ervaren.

Een openingsboek met bijna 4000 ply zelf programmeren?
Dat kan met de SciSys Turbo S-24K!
SciSys Turbo S-24K
Dit is ook een single-chip machine. De rekensnelheid is ook 3 MHz maar de geheugencapaciteit is 8¼ Kb RAM alsmede 16 Kb ROM. Door de veel grotere RAM capaciteit kon een
groot aantal features (bedieningsmogelijkheden) worden gerealiseerd, zoals afroepen van de
berekende boom, stellingswaardering, aangeven van plydiepte, programmeren eigen
openingsboek (naast bestaande openingsboek), opslaan van gespeelde partijen of schaakstellingen enz. Er zijn 32 speelniveaus en er is ook een display voor. de bedenktijden van
beide kleuren. Ook de Turbo S-24K, heeft driekleurige led's. Het schaakprogramma is gelijk
aan dat van de Leonardo standaard.

De speelsterkte is iets beter dan die van de Turbo 16K en de Astral, maar het verschil is niet
groot. Deze Turbo S-24K excelleert in het aantal bedieningsmogelijkheden en dat is voor de
KNSB prijs van Fl. 449,00 opmerkelijk veel. Deze computer is fraai uitgevoerd. Met langere
bedenktijden (gemiddeld 3 min. per zet) wordt een redelijke partij schaak gespeeld. Op lagere
bedenktijden speelt hij relatief zwakker, maar voor velen nog goed genoeg. Er is een
onbeperkte terugspeelmogelijkheid. Ook kan elke partij na beëindiging weer vanaf zet één
worden opgeroepen. Dit zijn allemaal features die vanzelfsprekend zijn voor aanzienlijk
duurdere computers, maar niet voor computers beneden de Fl. 500,00.

SciSys (Saitek) besteedt altijd zeer veel aandacht aan de verpakking!
Moduul Maestro voor SciSys Leonardo
Zoals ik u reeds in de vorige aflevering van Schakend Nederland meldde, kunt u de speelsterkte van de Leonardo aanzienlijk opvoeren door aansluiting van het Maestro moduul. Dit
moduul rekent op 4 MHz rekensnelheid met een 6502 CMOS.processor en heeft 8 Kb RAM
en 48 Kb ROM geheugens. Er is een openingsboek van ca. 30.000 zetten in transpositions. Dit
programma speelt iets sterker dan de Kasparov Turbostar. Er zijn 24 extra speelniveaus t.o.v.
de standaardversie. Het Maestro moduul wordt eenvoudig in de Leonardo geschoven.
De KNSB prijs is FL. 199,00. Er komt later nog een 6 MHz versie, waarvan de prijs hoger zal
zijn (nu nog onbekend hoeveel hoger). Voor die FL. 199,00 speelt de Leonardo in elk geval
een stuk beter dan met het standaardprogramma. Bij toepassing van dit moduul zijn ook de
vele features, die de Leonardo standaard bezit, beschikbaar. Later (april 1987) zal het Analyst
moduul verschijnen, naar keuze ook op 4 of 6 MHz rekensnelheid. Het Analyst moduul is niet
beter qua speelsterkte dan de Maestro (of nauwelijks beter), maar onderscheidt zich van de
laatste door een Matrix display met erg veel informatie. Het Analyst moduul zal echter hoger
in prijs zijn dan het Maestro moduul (KNSB prijs Fl.339,00 in 4 MHz uitvoering). Schakers
van le klas en promotieklasse regionale bond hebben aan de SciSys Leonardo met Maestro
moduul een goede schaaktegenstander, maar zonder twijfel spelen de Mephisto Rebell
versies, de Par Excellence versies van Fidelity, alsmede de Novag Forte sterker. Daar staat
tegenover dat de Leonardo, zeker met Maestro moduul, een uiterst fraaie configuratie is met
vele mogelijkheden, ook voor de toekomst.
***
Bron: Schakend Nederland, december 1986, Uit de KNSB winkel,
Jan Louwman: SciSys Astral, Turbo S-24K en Leonardo Maestro.
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Saitek Product Features (1987)
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Saitek Product Features (1987)
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Programmierer / Programmer
• Julio Kaplan & Craig Barnes
• Schachprogramm ist nicht Austauschbar oder Erweiterbar
Baujahr / Release
• Erste Einführung: Juni ~ July (!) 1986
• Ehemaliger VKP: DM 398,00 (€ 199,00)
Technische Daten / Technical information
• Mikroprozessor: 6301Y (8 Bit)
• Taktfrequenz: 3 MHz (12 MHz Quarz)
• Programmspeicher: 16 KB ROM
• Arbeitsspeicher: 8.25 KB RAM
• Gehäuse und Figuren: Kunststof
• Gewicht: ca. 1 kg
• Maße: 37 x 24.3 x 3.5 cm
• Spielfeld: 20 x 20 cm
• Königshöhe: 5 cm
• Zugeingabe: Drucksensoren
• Zuganzeige: 16 Seitendioden (Dreifarben-Leuchtdioden)
• Matt-10 (auch Unterverwandlungen aber kein Nebenlösungen)
• Rechnet auch wenn der Gegner denkt
• Anzeige von Schach, Matt und Patt
• Hauptvariante: 8 Halbzüge
• Zugrücknahme: ganze Partie + Wiederholung
• Eröffnungsrepertoire: > 5000 Halbzüge
• 30 Partien können komplett gespeichert werden
Spielstärke / Playing strength
• Spielstärke auf Turnierstufe (DWZ/Elo): ca. 1480
Sonstige Eigenschaften und Merkmale / Miscellaneous
• Figurenfach, Stellungspeicher (auch bei Netzausfall)
Verwandt / Related (more or less)
• Mephisto Monaco
• Saitek Cavalier
• Saitek Conquistador
• Saitek Galileo (Grundprogramm)
• Saitek Renaissance (Grundprogramm)
• Saitek Team-Mate (Advanced Trainer)
• Saitek Turbo 16K
• SciSys Astral
• SciSys Chess Companion III
• SciSys Express 16K
• SciSys Leonardo (Grundprogramm)
Internet
http://www.spacious-mind.com/html/turbo_s-24k.html
http://www.chesscomputeruk.com/html/turbo_s-24k.html
https://tluif.home.xs4all.nl/chescom/EngKasTur24.html
http://www.schaakcomputers.nl/schaakcomputers/scisyskasparov/chess1.php?item=22&merk=scisyskasparov
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