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Förord
Installationsmanualen är uppdelad i två delar,

Del 1 . Uppackning och installation.

Den här delen börjar med att beskriva hur du skall packa upp enheterna. Sedan följer en detaljerad beskrivning om hur du skall koppla ihop de olika enheterna som tillhör din Compis. När du sedan

är klar
med installationen vill

du naturligtvis starta och
seomdatom fungerar Därför harviäven beskrivit hur du gör det .Idet avsnittet harviocksålagt inenbeskrivningomhurdukopierar din

Systemprogramskiva Sist i del 1 finns några allmänna råd till dig
som är nybliven datoranvändare.

Del 2 . Information för programmerare .

Den här delen innehåller både h hårdvaruinformation och mjukvaruinformation för dig som ska skriva program till Compis. Den inleder med att beskriva kontakterna för de yttre enhetema och går
sedan in på De logiska funktionerna och deras respektive kommmando.
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Del 1

COMPIS
Så här ser din COMPIS ut när den är installerad.

COMPIS med skönskrivare

COMPIS med matrisskrivare



Packa upp din COMPIS
I de fem kartonger som du har framför dig ligger de enheter somrätt installerade skall bli din COMPIS.

Innan du börjar packa upp ska du ha i minnet att

enheterna ska lyftas rakt uppåt ur kartongerna när du packar uppdem.

kartongerna ska användas igen när du flyttar din COMPIS,så
spara dem.

Varje enhet har transportkydd av formpressad frigolit. De kablar
som hör til ligger också i kartongen.



Datorenhet
Datorlådan innehåller centralenheterna (CPU, Central Processing Unit), arbetsminne (RAM, Random Access Memory) och ett fast programminne (ROM, Read Only Memory), bildskärmskontrollkort och ett flexskivekontrollkort .

1. Öppna kartongen och lyft ur
datorenheten och de två kablarna.

2. Ta bort transportskydden .

3 . Lägg till baka transportskydden i kartongen.

Flexskiveenhet
Flexskiveenheten innehåller två flexskivestationer. Den vänstra stationen skall du normalt använda för programskivor. Den högra använder du normalt för dina arbetsskivor.

1 . Öppna kartongen och lyft ur
flexskiveenheten och kabeln.

3 .

	

Lägg tillbaka transportskydden i kartongen.

2. Ta borttransportskydden



Bildskärm

Bildskärmen innehåller en kraftenhet som förser datorlådan med ström.

1 . Pressa ner händerna utmed kartongensinsidortillsdukan

fatta om bildskärmens nederkant.

2. Lyft bildskärmen rakt uppåt.

3. Spara transportembalaget i kartongen.



Packa upp din COMPIS

Tangentbord
Tangentbordet är försett med en spiralkabel med kontaktföranslutningtilldatorlådan..Tangenternaärgrupperadeifyrafält.

1 . Öppna kartongen och lyfturtangentbordet.

2 . Ta borttransportskydden.

3 . Lägg tillbaka transportskydden i
kartongen.

Skrivare
Skönskrivare(DW1)

Skönskrivaren skriver
med

ett typhjul ungefär som
en

skrivmaskin.Utskriftenblirocksåsomfrånenvanligskrivmaskin.Bådestående
och liggande A4-ark och tabulatorpapper kan användas .

l .
Öppna kartongen. Överst liggerettwellpapplock.Idetförvaras

nätsladd

typhjulfärgbandskassettuppackningsinstruktioner

teknisk manual.

Uppackningsinstruktioner
och

tekniskmanualbehövsinteunderinstallationennärduföljerCOMPIS
Installationsmanual.

2. Lyfturlocket

3. Ta bort transportvinklarna.



Packa upp din COMPIS 11F1

4.Tabortskrivarkabelnochreservtyphjuletsomliggerovanpåskrivaren.5.Läggreservtyphjuletiwellpapplocket. 6.Fattaomskrivarensundersidaochlyftraktuppåt.7.Taborttransportskydden. 8.Tabortplastenochtejpbandensomsitteröverskyddslocket.9.Läggtillbakatransportskyddochtransportvinklarikartongen. 10. Det typhjul som följer med skrivaren har beteckningen ZTC45-65701. Det kommer du mest att använda, och hur det skall installeras visas längre fram i den här boken.



Packa upp din COMPIS

Matrisskrivare (P1)
Matrisskrivare bygger upp tecknen av punkter. Tecknens utformning styrs av ett program som finns lagrat i skri varen.

1 . Öppnakartongen.Överst ligger ettwellpapplock . I locket förvaras

nätsladd
pappersgaller

uppackningsinstruktioner teknisk manual.

Uppackningsinstruktioner
och

tekniskmanual behövs inte under installationen när du följer COMPIS
installationsmanual.

2 . Lyft ur locket.

3. Fatta om skrivarens undersida
och lyft uppåt.

4. Ta bort transportskydden.

5 . Lägg tillbaka transportskydden i
kartongen .



Gör i ordning de olika enheterna i COMPIS

Gör i ordning de olika enheterna iCOMPIS
Bildskärm, tangenttbord och datorenhet behöver inte åtgärdas på något sätt. Flexskivenhet och skrivare ska dudäremot göra i ordning

Flexsskiveenhet

1 . Ta bort transportskyddet ur

båda flexskivestationerna genom att vikanerfliken och fälla
upp vredet.	Spara skydden i
kartongen. Dessa skall alltid
sättas i när du förflyttar enheten.

Skrivare

Söm du sett på bild finns det två typer av skrivare, skönskrivare och matrisskrivare.

Skönskrivare

1. Kontrollera att alla delar finns
med.

2. Lyft av skyddslocket.



Gör i ordning de olika enheterna i COMPIS

3 . Ta bort frigolitstopparna vid
vals och typhjulshållare.

4. Tabortdetvåskrivvagnsspärrarna

5. Insta llera typhjulet.

Öppna typhjulshållaren i pilens riktning.



Gör i ordning de olika enheterna i COMPIS

För ner typhjulet i hållaren med typerna vända mot
valsen.

Stäng typhjulshållaren i motsatt riktning.

6 .Installerafärgbandskassetten:

Ta ur färgbandskassetten ur sin förpackning.

Om bandet är slakt kan d u
sträcka det genom att vrida

knappen i pilens riktning.

Sätt in kassetten uppifrån så
att färgbandet löper mellan

plåtblecket framför valsen

och typhjulshållaren. Se till
att kassettlåsen ligger anmot kassettens sidor.

Tryck kassetten mot kassetthållarentillskassettlåsen
snäpper fast.



7 . Lägg på skyddslocket igen och
tryck fast det.

8 . Öppna locket, se pil, och ställ in
mikrobrytarna

som bilden visar.

Skjut tillbaka locket efteråt .

X motsvarar resp mikrobrytares läge.

Vill du veta vad mikrobrytarnas
lägeinnebär?Seavsnittetomskrivarinställning

Sätt i papper:

Frikoppla valsen genom att
föra spaken framåt.

Tryckrullebygeln förs fra-måt.

Mata in pappret bakifrån
runtvalsen. Pappret hålls i
läge med tryckrullebygeln.

Gör i ordning de olika enheterna i COMPIS



Gör i ordning de olika enheterna i COMPIS

Återställ valsen till sitt

ur-sprungliga läge genom att
föra spaken bakåt.

10. Kontrollera att strömbrytaren är
frånslagen

Matrisskrivare
1 . Kontrollera att alla delar finns

med.

2. Lyft av skyddslocket .

3 .
Ta bort pappskivan

som
skyd-d ar skrivhuvudet vid transport.

4 . Lyft av pappersmatarskyddet.



Gör i ordning de olika enheterna i COMPIS

5.Förskrivhuvudettillsittvänstra
stoppläge.

6. Ställ in mik robrytarna i skriva-

rens botten som bilden visar.

87654

X motsvarar resp mikrobrytares läge.

Vill du veta vad mikrobrytarnas
läge innebär? Se avsnittet om
skrivarinställning.

7 . Installera färgbandskasetten .

" Håll färgbandet sträckt med

hjälp a v knappen på kasset-ten.

"För in färgbandet mellan
skrivhuvudet och valsen. Det

går lätt om du håller kasset-
ten lutad framåt .

" Tryck ner kassetten i sin hål-
lare tills kassettlåset snäpper
fast .

SW2

3 2 1

XXXX

X X X X Open

8 7 6 5 4 3 2 1

X

x

.

X

x x x X

XOpen

SW1



Gör i ordning de olika enheterna i COMPIS

8. Sätt papper i skrivaren.
Använd 12" papper med
72 rader.

" Fäll upp pappersmatarnas
pappershållare.

" Passa in hålen i papperet på
vänster pappersmatares pig-
gar och fäll sedan ner
pappershållaren.

"Frigör höger pappersmatare

genom att lossa på spärren.
så att du kan flytta mataren
utefter axeln .

Passasedaninhålenpåpap-

peret på höger pappersmata-
res piggar och fäll nerpappershållaren.



Gör i ordning de olika enheterna i COMPIS

Justera försiktigt papperets
sträckning genom att justera
läget på högerpappers-

matare.

Spärra åter pappersmatarens
läge .

Fäll ut pappersmothållet.

Mata fram papperet med
hjälp av pappersmatarratten
tills dess att papperetkom-

mer upp framför valsen.

Fälltillbakapappersmothål-
let, som nu håller pappret

lagom tryckt emot valsen .

Sätt tillbaka locket över
pappersmataren.

Montera pappersgallret och
anslut jordflätan till den

skruv som är försedd med
bricka . Se pil .

Kontrollera att omkopplaren
står i läge PIN FEED. Du
kan även använda vanliga
A4. Dessa laddas då genom
slitsen ovanför valsen. Då Ska
omkopplaren stå i läget

FRICTION.

Kontrollera att strömbrytaren
på vänster sida är frånslagen.



Gör ordning de olikaenheternai COMPIS

Sätt ihop din COMPIS
Sätt ihop datorenhet och flexskiveenhet

Ställ datorenheten framför dig på
bordet .

Placera flexskiveenheten ovanpå

Anslut flexskiveenhetens flatkabel
till kontakten på datorenheten.



Sätt ihop din COMPIS

Anslutenheternaskablarsombil-

derna visar.

Två kablar för strömförsörjning
av datorenheten och flxskiveen-
heten. Observera att dessa k on-

takter är försedda med snäpplås.

En kabel för videosignalen från
datorenheten till bildskärmen.



Sätt ihop din COMPIS

Anslut bildskärmen

Ställ bildskärmen pådator-/flex-
skiveenheterna.

Anslut kablarna enligt följande :

Kabeln som sitter underdatoren-
hetens flatkabel ansluts till detne-
dersta uttaget på bildskärmens

baksida Observera att denna

kontakt är försett med snäpplås.



Sätt ihop din COMPIS

Ställ bildskärmen på dator-/flex-skiveenheterna.

Anslut kablarna e n ligt följande :

Kabeln
som

sitter under
datorenhetens flatkabel ansluts till det nedersta uttaget på bildskärmens

baksida. Observera att denna
kontakt är försedd med snäpplås .



Sätt ihop din COMPIS

Kabeln som utgår från flexskive-
enheten ansluts till det mellersta
uttaget på bildskärmens baksida.

Anslut videokabeln till det över-sta uttaget.



Sätt ihop din COMPIS

Anslut tangentbordet

Placera tangentbordet framför
datorenheten

Anslut spiralkabelns kontakt till
datoren hete n .

Så här ska det se ut!

Anslut skrivaren
Ställ skrivaren bredvid datorn .

Lägg skrivarkabeln som bi lden
visar.

Koppla ihop datorenheten med
skrivaren . Uttagen kan inte

förväxlas. Skrivarkabelnskontakt
i datorenhetens kontakt J7 ska

skruvas fast!



Sätt ihop din COMPIS

Kontrollera att strömbrytarna på
skrivaren och bildskärmen är
frånslagna.

Strömbrytaren på bildskärmen
sitter på undersidan till höger omfoten.

Anslutspänningskablarnatill

bildskärm och skrivare.

Du har nu att ihop din COMPIS!



Starta din COMPIS

Starta din COM PIS
Kontrollera att du har följt anvisningarna korrekt. Känn efter att

alla kablar är ordentligt fastsatta.

NuärdetdagsattanslutadinCOMPIStillelnätet.

Kontrollera än en gå ng att ström-brytarna på bildskärmen och

skrivaren är frånslagna .

Du ska ha två nätsladdar, en från
bildskärmen och en från skriva-ren .

Anslut nu sladdarna till jordade
vägguttag.

Nu kan du starta din COMPIS

Slå till strömbrytarna på skrivare och bildskärm.

Kommer du ihåg att bildskärmens strömbrytare sitter på undersidan?

Kontrollera att den röda lampan på tangentbordet lyser.

Kontrollera att den gröna lampan längst ner till höger på bildskärmen lyser.

Kontrollera att lamporna på skrivaren lyser.

Bildskärmen tänds efter en kort stund och följande meddelande
visas :

B dos Err on L: Bad sector

Passa nu på att justera ljusintensiteten. Kontrollvredet sitter
ovanför nätanslutningen på bildskärmens baksida .

Om något fel har u ppstått skriver datorn ut felmeddelande påskärmen.



Start-test är inbyggd i din COMPIS

En start-test utförs automatiskt när du slår till strömbrytarna eller
när du trycker på ÅTERSTART-knappen på datorenheten.

Testprogrammet kontrollerar dataminnena (RAM, PROM) och
tangentbordet.

Följande felmeddelanden kan visas på bildskärmen:

1 ERROR IN RAM ; FAULTY IC NR XX

2 ERROR IN PROM ; FAULTY IC NR XX

3 ERROR; NO CONTACT WITH KEYBOARD

4 ERROR IN KEYBOARD

XX anger vilken minneskret s p å CPU-kortet som är felaktg.

Felmeddelande nr 3 kan bero på dålig kontakt mellan tangentbord
och datorenhet. Ett sådant fel kan eventuellt rättas till om du lossar
tangentbordskontakten och därefter sätter i den igen och tryck er på
ÅTERSTART-knappen.

Om något av de övriga felmeddelandena visas, kan de eventuelIt
rättas till om du trycker på ÅTERSTART-knappen.

Om felet inte kan avhjälpas, ring tel: Kristinehamn 0550/155 90
och begär COMPIS-service.

Aktivera skivstation A

Sitt in en preparerad skiva i denvänstra skivstationen

Skivans etikett ska vara vänd

uppåt och emot dig .



Starta din COMPIS

Stäng skivstationen med vredet.

Tryck på ÅTERSTART-knappen
på datorenheten.

Skivstationen aktiveras . Detta ser du genom att läs-/skrivlampan

på skivstationen A lyser en kort stund. Texten på bildskärmen ändras
till följande.

A>"

A:et talar om att den vänstra skivstationen A är aktiv .

> kallas för ledtecken och innebär en uppmaning till dig att skriva
in ett kommando via tangentbordet.

[] kallas markör och visar den plats där inlästa tecken kommer attskrivas.

Din COMPIS är nu klar för användning!



Kopiera systemskivan

Kopiera systemskivan

StartadinCOMPIS.
Nätströmbrytaren sitter undertills på höger sida.

Klistra en skivskyddstape över jacket på systemskivan.

OBS! Använd endast den speciella tape som följer med i skiv-förpackningen.

SkivstationAärdenvänstrastationen.

Sätt i skivan med etiketten vänd
mot dig Ta ej på deblottadeskivytorna

Stäng igen stationen. Tryck ÅTERSTART pådatoren-
heten .

När du ser detta på skärmen är
COMPIS redo för dina

instruktioner.



Kopiera systemskivan

Öppna station B och sätt in en
tom skiva

Glöm inte a tt stänga stationensedan
.

Skriv COPYDISKpåtangentbor-
det och avsluta med return.

Svaraatt"source"ärAoch"destination"ärB.
Bekräfta att du vill göra det med Y. Se sid 25
om du är osäker.

När kopieringen är klar skalloriginalettasurstationAoch arkiverasförev. senarebehov.
Ta ur kopian ur station B. Skriv med en filtspetspenna på etiketten

"COMPIS CP/M System" och eventuell "kopia" samtdatum.
Sätt i kopian i station A. Stäng.



Prova din COMPIS

Prova din COMPIS

När du nu har satt ihop din COMPIS ska du skriva och köra ett
kort program. Det är mycket enkelt. Följ bara anvisningarna. Pro-

grammet ska du skriva i språket COMAL och det har till uppgift

att visa att bildskärmen och skrivaren fungerar som de ska .Ladda COMAL

När du ska trycka på nyrad-tangenten symboliseras den med .

1.StartadinCOMPISenligtföregåendeavsnitt.

2 . Sätt i systemskivan i skivstation A(den
vänstra).

Stängstationen.

3 . Tryck påÅTERSTART-knappenpådatorenheten.

4. 3:e raden visar ledtexten A>[] på skärmen.

5. Skriv nu COMAL86 .

6 . COMAL laddas nu in från skivan i skivstation A.

7 . När texten

COMAL86 USER 0 PREFIX 01/ 01/SAVE.CMS
-------------------------------------------------

Copyright(C) TeleNova 8507XX

Version för 128-Kbyte minne
--------------------------------------------------

visas är din COMPIS klar attprogrammeras.



Prova din COMPIS

Skriv ett program
Skriv in följande program precis som det är skrivet nedan med
stora och små bokstäver.

10 PRINT CHR$ (12)

20 DIM test$ OF 3

30 INPUT "skrivartest ja/nej?": test$
40 IF test$(1:1)="j" OR test$(1:1)="J " THEN

	SELECT OUTPUT "printer"

50 FOR i := 1 TO 16 DO
60	 FOR j := 32+i TO 32+i+78 DO

70	PRINT CHR$ (j) ;
80	NEXT j
90 PRINT

100 NEXT i
110 END

Kontrollera	att programmet är rätt avskrive t . Om du upptäcker

något fel på en rad, skriver du bara om den raden.

Starta genom att skriva RUN

Programmet körs nu och frågan "skri vartest ja/nej?" visas på
skärmen. Om du svarar ja (return) kommer utskriften på skrivaren

förutsatt att den är rätt ansluten. Svarar du "nej" (return), kommer ut-skriften på bildskärmen.



Hantera din COMPIS väl

Hantera din COMPIS väl

Flexskivor
Vad är en flexskiva?

En flexskiva består av en tunn plast-skivainneslutenietthölje.Plastski-

van är belagd med ett magnetiserbart
skikt . Det är detta skikt som gör det
möjligt att lagra data på skiva n .

I höljet finns en liten öppning,läs-
ochskrivöppningensomgöratt

flexskivestationens läs- ochskrivhu-

vud kan komma ikontaktmedski-
v an .

När data läses eller skrivs roterar ski-
van inne i sitt hölje. Insidan är belagd
med ett material sommedger mycket

snabb rotation med mycketlågfrik-

tion.

Läs- och skrivöppningen är skivans ömtåligaste del, den får du inte
taiensmedrenahänder!Följdenkanbliläs-ochskrivfel.

Påskivanfinnsosynliga,koncentri-

skamagnetiskaspår.Spårenärinde-
lade i sektorer. Data är lagrad i

spåren.

På varje skivsida finns 80 spår som
vart och ett är indelat i 16 sektorer.
Varje sektor rymmer 256 tecken. En
A4-sida rymmer 2000 tecken. Det

medför att en skiva rymmer ca 160
sådana A4-sidor .

Viktiga disketter, t ex programdiskett som du köper ärskrivskyd-
dade genom att skrivskyddspåret är tejpat. Ta inte . bort tejpen om

du inte är en mycket kvalificerad an vändare av COMPIS.

OBSERVERA! Endast disketter som är märkta 100/96 TPI,
double sided, double density, sof t sectored får användas! Färdgpre-

parerade skivor tillhandahålls av leverantören och är märkta 2S4D.



Så här hanterar du dina flexskivor
Du ska hantera dina flexskivor med stor försiktighet :

Låt inte flexskivorna komma i kontakt med eller ligga iomedel-
bar närhet av magnetiska föremål.

Låt inte flexskivorna komma ikontaktmedmetallföremålefter-

som dessa kan vara magnetiska.

Fäst inga lappar på en flexsskiva med metallgem.

Förvara alltid flexs kivorna i sina fod ral när du inte använder

dem . D isketterna ska stå vertikalt.

Låt inte flexskivorna utsättas för värme eller starkt solljus

Disketten får inte böjas

Undvik att utsätta flexskivan för damm eller smuts.

Pacera aldrig tunga föremål på en flexskiva.

Märk dina flexskivor genom att skriva viktiga uppgifter om in-

nehållet på etiketten. Pacera den tillhögeromfabrikantenseti-

kett.

Om du skriver på en etikett som redan sitter på flexskivan ska
du använda en mjuk filtpenna annars kan du skada skivan.

Tänk på att:

vara försiktig när du sätter in flexskiv an i flexskivestationen.

slå till strömbrytarna innandusätterinflexskivaniflexskivestationen.

stänga stationen med vredet .

inte öppna stationerna när läs-/skrivlampa nyser

ta ut flexskivan innan du slår av strömbrytarna .

Om du vill skicka flexskivan per post:

Använd alltid kartongfodral och inte kuvert.



Hantera din COMPI S väl

Bildskärm
Torka av skärmen regelbundet. Använd spray som finns just för
bildskärmar. Andra typer

av
rengöringsmedel kan förstöra anti-re-flexbehandlingen på bildskärmen.

Kablar
Setill att alla kablar löper i mjuka böjar. Dra aldrig i en kabel. Håll

alltid i kontaktdonet. Notera
att

snäpplåsen på strömförsörjnings-kontakterna måste öppnas innan kontakterna kan dras ur.



Skrivarinställning

Skrivarinställning

Inställning av m ikrobrytare

Modell 8510S (parallell överföring)

betecknar standardinställning

Modell A10-30P

* se avsnitt 10 i skrivarhandboken

Mikrobrytare

Nr.

1-1
1-21-31-4

Funktion
Val av teckenuppsättning Open Close

1-5HanteringavstyrkodernaDC1ochDC3AktivInaktiv1-6MataenradnärbuffertenärfullNejJa1-7UtskriftskommandoCRCR,LF,VT,FF,US1-8

LF automatiskt efter CR

Nej

Ja

2-1

Utseende på siffran 0

002-2AktiveringavbuffertoptionenEnrad2048 tecken

2-3 Papperslängd
11tum(66 rader)

12tum(72 rader)

2-4Höjdsteg1/6tum1/8tum2-5

Breddsteg 10CPI Proportionellt

2-6

Val av 7- eller 8-bitars teckenkod 8bitar

7bitar2-7Aktivering/deaktiveringvidpåslagDeaktiveradAktiverad2-8Skriftienaellerbådariktningarna

Båda rikningarna Enriktning

Mikrobrytare
Nr .

Funktion

Open

Close

1-1AutomatiskradmatningCR+LFCR1-2AutomatiskblankradAktiv

Inaktiv

1-3Papperslängd11tum12tum1-4AvkänningavpappersslutAktivInaktiv1-5Logisksökning(automatisk)AktivInaktiv1-6AutomatisktestAktivInaktiv

1-71-81-9

Aktiveringavprinthjul*1-10Ejanvänd



Skrivarinställning

Typhjulet

Det typhjul som medföljer skrivaren har beteckningen TC-45-
65701 Courier 10 313-176. Courier är typsnittet, d v s bokstäver-
nas utseende 10 är breddsteget, d v s antalet tecken per tum. 313 är

teckensekvensen, vilket motsvarar den språkliga varianten. 176 betyderCourier 10.

Skrivaren måste ställas in för varje typhjul, Breddstegen justeras
Med strömställaren på frontpanelen (10-PS-12). Teckensekvensen
ställs in med strömställarna under luckan baktill . Sekvensen 313
ska ställas in m ed nr 7-close, nr 8- close och nr 9-open.

Du kan sedan använda typhjul med andra typsnittomdehar

samma sekvens utan att ställa om skrivaren . Breddsteget måste du
däremot alltid justera så att det motsvarar det nya hjulet. Typhjul
med andra teckenuppsättningar kan beställas från leverantören.



Flytta din COMPIS försiktigt

Flytta din COMPIS försiktigt
Inomhusförflyttning

När du flyttar din COMPIS inomhus ska du ta bort alla kablar och
bära enheterna var för sig. När du ska sätta ihop enheterna igen,

följer du givetvis anvisningarna.

Dra ur kablarna.

Montera transportsäkringar i skrivare och flexskivestationer .
Deras lägen framgår .av uppackningsinstruktionerna.

Bär enheterna var för sig .

Sätt ihop enheterna efter instruktionerna.

Utomhusörflyttning

Vid transport under längre sträckor ska enheterna tasisärochem-
balleras i de kartonger de låg i från början .

Ta ur kablarna .

Montera transportsäkringar i skrivare och flexskivestationer.
Deras lägen framgår av uppackningsinstruktionerna.

Montera transportskydd.

Lägg i enheterna i sina respektive kartonger och tillslut dessa väl.

Packa upp och sätt ihop enheterna efter instruktionerna.



COMPIS baksida

Del2

På baksidan av	finns anslutnin gsdon för kyl ngutr stning

COMPISbaksida

Det finns en mängd kontakter, till vilkaman kan ansluta kringutrustning av olika slag. De som är tillgängliga från utsidan beskrivs i

det här kapitlet. De flesta sitter på baksidan, men två kontakter finns på framsidan . Kontakterna och de signaler som är tillgängliga via dem beskrivs här endast kortfattat. En mer utförlig beskrivning ges i den tekniska manualen.

Du
bör för att minska

riskem
för

att koppla
felläsabruksanvisningarnafördeapparaterdutänkerkopplatilldinCOMPIS.Tvekarduändåbördukontaktadelnsystemansvarigepåarbetsplatsen.

Mångfalden av anslutningsmöjligheter gör COMPIS till en flexibel dator.Förutom de utifrån tillgängliga kontakterna finnsnågra generella kontakter på kretskortet . Man kanmed byglingar påkretskortet bestämma hur kontakterna ska användas avdatorn .

Därmed har man uppnått en mvcket storflexibilitet.

I
detta

kapitel redogörs
för anslutningskontakterna . Framställningen som är ganska kortfattad och teknisk innehåller mest information för den kunnige.



Kontakterna

J1 Tangentbordet
J1 är en sexpolig Bell-kontakt. Den är direkt kopplad till kretsen IC

59 (8251) och är avsedd att användas för tangentbord. Kommunikation kan ske i bägge riktningar, dvs både till och från tangentbor-det. Kommunikationen är obuffrad.

Kontakterna l

Strömförsörjning

J1 Tangentbord. Belägen på framsidan.

J2

V24/V28 (RS 232C)

J4
V24/V28 (RS 232C) eller X24/X27 (V11, DATEX)

J5 Mät- och styrkontakt

J6

Bandspelare enligt Kansas City.

J7

Centronics parallellinterface.

J8

iSBX nr 0. Belägen på kretskortet.

J9 iSBX nr 1. Belägen på kretskortet.

J10
Europakontakt för grafikkort .

YJ10

Ljuspenna. Bel ägen på framsidan.Monterad pågrafikkortet.

XJ8

Kontakt för skivstationer. Ansluten via J8 (iSBX nr 0).

Extra tillbehör.

XJ9

Kontakt för hårdskiva. Ansluten via J9. Extra tillbehör.

XJ10
Bildskärm. Mo nteradpågrafikkortet .



Kontakterna

Kontaktbeskrivning

J2 Serieutgång
Serieutgången kommunicerar enligt V24/V28. Kontakten är ett
15-poligt s k D-don. Den styrs av IC 65 (8274 kanal A) . Det finns
drivsteg för att erhålla RS-232-signaler. För att den skall kunna an-

vänd as måste vissa byglingar ske på kretskortet Dessa beskrivs i
den tekniska manualen.

Beskrivning av kontakten

Stift Funktion

1

+5V2

Data från tangentbord

30V4

Avbrott från tangentbord

5 Data till tangentbord

6

0 V

Stift Namn Funktion CCITT ETA

1 FG Skärm 101 AA
2 TD Data ut 103 BA

3

RD Data in 104 BB

4

RTS Begåran att få sända 120

CA

5 CTS Klar att ta emot 106 CB

6

DSR Klar att sända 107

CC7

DCD Datakontroll 109 CF

8

SG Signaljord 102 AB

9

DTR Terminalen klar ta emot 108.2 CD

10-

11 Rxc Mottagarens klocka 115 DD
12

-

13 Txc Sändarens klocka 114 DB



Kontakterna

J4 Seriekontakt
Denna kontakt kan användas för ett av två gränssni tt . Det ena är
baserat på V24 och det andra på X24 . Val av gränssnitt sker genom

Att byta ut styrkretsarna. Kontakten är ett 15- poligt D-don. Val av

kommunikationssätt görs genom byglingar på kretskortet (tekniska
manualen

V24/V28 (samma som RS 232C)
V24 är det vanliga s eriegränssnitte t . Varje signaI är obalanserad och
har en gemensam nolledare.

Beskrivning av J4-kontakten för V 24

SeJ2.

X24/X27 (V 11)
Denna kontakt används för kommunikation i DATEX-nät. Signa-

leringen
sker

över ett balanserat
par

med differentialmetoden. Kontakten kan användas bl a för anslutning till ett lokalt nätverk.



Kontakterna

Beskrivning av J4-kontakten för X24/X27

J5 Styr- och mätkontakt

Detta är en 6-polig DIN-kontakt som är avsedd för styr- och mät-tekniska ändamål. Den är mekaniskt och elektriskt förenlig med

ESSELTE-100-datorns motsvarande kontakt .

Kontakten har två av varandra oberoende ingångar samt även två
utgångar, också de oberoende. Ingångarna kan programmeras för
olika funktioner helt oberoende av varandra, exempelvis för tid-
mätning, och fortfarande fungera fullständigt asynkront.

Vill man använda ingångarna för tidmätning måste man ställa om
datorn för det . Det görs genom att från ett program sända enlo-g isk etta till kanal PC2påIC69(8255) . Dåfår mantvåavvarandra

oberoende tidmätningsfunktioner med en upplösning av bättre än
10 μ s . Man kan då mäta t ex: pulsbredd, fördröjning, frekvens
m m . För n ärmare beskrivning hänvisas till den tekniska manualen.

Stift Namn Funktion

1 - Skärm
2 T(a) Sändning

3

C(a) Styrning

4R(a)

Mottagning

5

l(a) Indikation

6

S(a) Synkronisering

7-8

Signaljord

9

T (b) Jord
10 C(b) Jord

11 R(b) Jord
12 l(b) Jord
13 S(b)

Jord

14 -

15 Res Reserverad



Kontakterna

Beskrivning av kontakten J5

J6 Bandspelarkontakt

COMPIS är försedd med en kontakt för anslutning av en ljud-
bandspelare för datalagring . Detta har gjorts för att erbjuda ett bil-

ligt lagringsmedium Man får därmed ett långsamt medium att
lagra program oc h data på som kan styras relativt enkelt med några
få kommandon . Kontakten är en 5-polig DIN-kontakt.

Man kan med fördel använda minnesskivan för sitt arbete och la-
gra programmen och data på bandet för senare bruk . Därmed får
man tillgång till ett relativt billigt datorsystem .

Bandspelarkontakten följer den s k Kansas City standarden
och har hastigheten 300alternativt600baud.Förnärmarebeskriv-

ning hänvisas till den tekniska manualen.

Beskrivning av bandspelarkontakten J6

Stift Funktion Port IC69 Anmärkning

1

1 Utgång 1
PC0Sänker 25 mA

2 Utgång 2 PC1 Sänker 25 mA

3

0 V

4

Ingång 2 PB0 Sty r Tmr 0

5

Ingång 1 PB1 Styr Tmr1

6

5 V Max 200 mA.

Stift Funktion

1 Motor till/från

2

0 V

3Datain4

Data ut

5

Spänning för motorstyrning



J7 Parallell skrivkontakt (Centronics)
Detta är en anslutning för parallellkommunikation med skrivare .

Kontakten är en 25-polig D-on (Hon kontakt ). Utgången ärbuf-
frad på utgångssidan och styrs från IC69 (8255).

Beskrivning av kontakten

XJ Skivenhet (extra utrustning)
COMPIS kan även utrustas med en skivenhet. För att kunnaan-

sluta en sådan, måste COMPIS byggas ut med styrkretsar för detta
ändamål.

Styrkretsarna är samman byggda på ett speciellt kretskort, vilket
anslutes i kontakt J8 (iSBX nr 0). På kretskortet finns ett an-
slutnindon för skivenheten som blir tillgängligt på datornsbak-

sida när kortet är monterat.

Kontakten beskrivs i den tekniska manualen.

Stift Funktion Stift Funktion

1

STROBE 14 -

2

D0 15 -

3

D1 16 -

4

D2 17 -

5
D3 18-

6 D4

19

0 V
7 D5

20 0V.

8

D6 21
0V

9 D7 22

0V10

Bekräftelse 23 0V

11 U p pt en 24

0V

1213

-Inkopplad

2
5

0V



Kontakterna

XJ10 Hårdskiveenhet (extra utrustning)
COMPIS kan även utrustas med en hårdskiveenhet För att kunna

ansluta en sådan enhet, måste COMPIS byggas ut med styrkretsar
för detta ändamål

Styrkretsarna är sammanbyggda på ett speciellt kretskort, vilket

ansslutes
i

kontakt J9 (iSBX nr 1). På kretskortet finns

ett an

slutningsdonförskivenheten somblirtillgängligt pådatorns baksidanärkortet ärmonterat.

Kontakten beskrivs i den tekniska manualen .

XJ10 Bildskärm
Bildskärmen ansluts via en 8-polig DIN -kontakt . De olika skärmar

som kan anslutas till COMPIS måste anslutas till olika grafikkort .

Det finns tre sådana, ett för normal upplösning, ett för hög upplösning samt ett för färgskärm.

Kontakten är ansluten direkt till grafikkortet, men är belägen på baksidan.

YJ10 Ljuspenna
R1 är en vanlig s.k. telefonkontakt i miniatyr.

Det är avsedd för anslutning av ljuspenna.Kontakten är belägen på grafikkortet och
mynnar ut på COMPIS frontpanel. För att en ljuspenna ska vara
verksam, måste programmen kunna avläsa den.

Beskrivning av kontakten
Stift Funktion

10V
2 Ingång

3+5V



Programmeringsinformation

Programmeringsinformation
DettaavsnittäravsettfördemsomskaskrivaprogramtillCOM-

PIS. Här beskrivs de styrkoder som styr skärmen samt några in-
ternaadresser.Framställningenärhållenpåenganskafackmässigt

plan.

Styrkoder för skärmen
Styrkoderna följer VT52-standarden.

Markörstyrning

Koder Verkan

ESC @0 Släcker markören (osynlig).

ESC @1 Tänder markören (synlig)

ESC A Flyttar markören uppåt.

ESCB

Flyttar markören n edåt

ESC C Flyttar markören åt höger.

ESC D Flyttar markören åt vänster .

ESC H Flyttar markören till övre vänstra hörnet.

ESC Y rrkk Flyttar markören till en koordinat. rr är radnumret
och kk är kolumnnumret angivet i hexod 0,0 be-
tecknas med 2020. Rad 4 kolumn 45 blir då 244D .



Styrkoder för skärmen

Radering

Textattribut

I/O-Adresser

Här nedan anges adresserna för systemets portar. De angivna adresserna är basadresser. Eventuella efterföljande registeradresser för

samma port adresseras i steg om två relativt basadressen. Det gör

att vissa portar betraktas som "udda" och andra som "jämna" beroende på om basadressen är udda eller jämn.

Varje grupp av I/O-adresser genererar en "peripheral chip select"
(PCS)-signal. Därför används även I/O-mappen för att generera

vissa systemsignaler

t ex

DMA-acknowledge. För att

erhålla

ensådansignalkrävsdetattprogrammerarenexekverareninput-instruktionmotdenaktuellaadressen.

Koder Verkan

ESC L Radera raden.

ESC E Radera skärmen

ESC J Radera skärmen från markören .

ESC K Radera raden från markören .

Koder Normal Understr Kursiv Invers

ESC G0

*

ESC G1

*

ESC G2

*

ESC G4

*

ESC G3

**

ESC G5

**ESCG6**

ESC G7

***



Det totala I/O-områdetär64kB . Här utnyttjas endast en liten del .

nämligen den nedan avbildade I/O-mappen
samt

de
i

CPU:n ingående regist ren. Dessaligger mellan adresserna FF2-FFFF (hex).

För ytterligare information om

dessa
register hänvisas

till

den tekniskahandbokenoch till dokumentationenom processorn från INTEL.

Minneskarta

Minneskartan beskriver hur primärminnet ä r disponerat Det är utbyggbart,varföralternativa minnesstorlekar ärmarkerade.

De olika minnesområdena har memory chip select (MCS) signaler
knutna till sig. Dessa signaler väljer vilket minnesområde som ska
vara aktivt. De kan även programmeras att generera väntecykler
vid minnesaccesser.

Parallellporten 8255

Parallellporten 8255 har 24 I/O-linjer. De flesta är knutna till specifika I/O-funktioner vilka styrs av systemprogram.



Tabeller

Tabeller
Tabell1.I/O-adresser.u=udda,j=jämn

Tabell 2. Minneskarta

PCS Adress * Funktion

0 1-7F u 8255 parallellport

180-FEj

8253 timer

2 100-17E
j 581 74 kalenderklocka

3 180-1FF - J10-C11

4

200-27F - Reserv

56:0

0-2FF300-30E jj 80150timer,int.ctrlBandspelarmotor

6:1 301-30F u DMA-ack J10-C27 graf
6:2 310-31E j Int. ack 8274
6:3 311 -31F u 8251 tangentbord
6:4 320-32E j8274 seriell port

6:5 321-32F uDMA-term J8 (iSBX0)
6:6 330-33E

j

J10-A28 grafik
6:/ 331-33F u DMA-termJ9(iSBX1)

6 :8 340-34E j CS0 8/16 bit (iSBX0)
6:9 341 -34F uCS1 16 bit (iSBX0)

6:10 350-35E

j

CS1 8 bit (iSBX0)
6:11 351-35F u

DMA-ack iSBX0
6:12 360 -36E j CS0 8/16 bit (iSBX1)

6:1 3
361-36F u CS0 16 bit (iSBX1)

6:14 370-37E j CS1 8 bit (iSBX1)
6:15 371-37F u DMA-ack iSBX1

Adress MCS-signal Minne

0 LMCS RAM- 1 (128 kb)
20000 LMCS RAM-2 (128 kb)

MMCS0 Grafikminne
MMCS1MMCS2 Grafikminne

7C000

MMCS3

CP/M-86 16 kb
80000

E0000 UMCS ROM2
F0000 ROM1
F8000



Tabeller

Tabell 3.Parallellporten

Port In/Ut Funktion

PA0 u D0Centronics
Al u D1

A2 u D2

A3

uD3

A4 u D4
A5 u D5

A6 u D6

A7

u D7

PB0 i J5-4 styr och mät
B1 i J5-5
B2 i J6-3 läs bandspelare

B3

i

J2-6 DSR
B4 i J4-6 DSR

B5

i Busy Centronics
B6 i Select Centronics
B7 i Tmr 0

PC0 u J5-1 styr och mät
1 u J5-2

select (1 = tidmätn, DSR från J2/J4 pin 6
0 =läs band

u tri-state datexutgång (låg)
u V2-5 Floppydrive motor till/från

11 Strobe Centronics

C6 u V2-4 Floppy drive soft-reset
C7 u V2-3 Floppydrive terminal count



Tangenternas koder
I denna figur ser du vilka decimala och binära koder tangenterna
sänder i olika skift. CP/M

"ser"
vanligen inte den åttonde biten

dra bort 128 från 3:e och 4:e skiften (se systemmanualen), så erhåller du den kod CP/M får.

Tangenternas koder
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