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Editoriaal …
De vijfde jaargang van ons PCX Info tijdschrift is gestart.  Zijn dikke broertje, het
PCX tijdschrift, heeft echter wat meer problemen en loopt momenteel heel wat
vertraging op.   De info dagen doen het dan weer goed zodat jullie ons zowel in Juni
als in Juli in Brussel kunnen verwachten.  In Juni wordt dit op de plaats van
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De nieuwe HP49G is er !!!

PCX INFODAG  op 19 juni, om 14.00 uur

Zoals gewoonlijk gaat de infodag door in het cultureel centrum
De Kam, beekstraat 172, 1970 Wezembeek - Oppem

Tel: 02/731.43.31 - Fax: 02/731.29.33

PCX INFODAG  op 10 juli, om 14.00 uur

Deze maal gaat de infodag door in het cultureel centrum
Kasteel Coloma, J. Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel: 02/731.22.62 - Fax: 02/331.18.71
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gewoonte en in Juli verleggen we eens, omwille van het mooie domein, naar Sint
Pieters Leeuw.  Het mooie domein van Kasteel Coloma is tijdens de maand Juli
meer dan het bezoeken waard, de bloementuin is er dan op zijn best en is
hoofdzakelijk gevuld met rozen.  Het is dan ook onze bedoeling om het formele
gedeelte van deze infodag zo kort mogelijk te houden, zodat we daarna onder de
deskundige leiding van Hubert Demulder dit mooie domein kunnen bezoeken.  Na
een flinke wandeling kun je er blijkbaar ook lekker eten.   Nu alleen nog hopen dat
het weer ons niet in de steek laat.  Hierbij alvast de data van de daarop volgende
PCX info dagen om jullie allen de kans geven om deze data wat vroeger voor ons te
reserveren.

19-06-99 Infodag + Vergadering De Kam 14u00

10-07-99 Infodag St-Pieters Leeuw

21-08-99 HP Handheld User Conference in Vancouver (US)

11-09-99 HPCC Annual Mini-Conference in London.

25-09-99 Prompt conference, als die doorgaat !

16-10-99 Infodag De Kam

11-12-99 Infodag De Kam

19-02-00 Infodag De Kam

Hou er wel rekening mee dat jullie vooraf steeds een bevestiging van deze data
zullen krijgen via PCX Info.  Krijg je die bevestiging niet dan is de kans heel groot
dat de meeting, om welke reden ook, verschoven is.  Wilt u zekerheid, dan kunt u bij
ons terecht na 19u00 op het gekende nummers 050/82.79.79 of  016/62.09.09
Wij zullen alvast een poging doen om de data correct bij te houden en aan te passen
op onze web site:  www.ehsal.be/pcx

Vanaf nu kunt u mij ook een mailtje sturen om u te laten registreren op de PCX
Email Group.   Van zodra er dan wijzigingen zijn in het programma of van zodra 
we belangrijke informatie hebben sturen we dan een mailtje om jullie snel op de
hoogte te brengen … sneller kan gewoon niet.   Mijn email adres is nog steeds
‘Jo.Vandale@bitsmart.com’, in de titel vermeld u ‘REGISTRATIE PCX MAILING
LIST’ en in de mail zelf vind ik graag uw Naam, PCX Lidnummer en de door u
gekozen taal (Nederlands, Frans of Engels).

Het is zover, HP heeft een opvolger voor de HP48 , het wordt de HP48+1=HP49.
Het ziet er een mooie nieuwe telg uit, U leest er meer over verder in dit tijdschrift. 
In het volgende PCX tijdschrift (niet PCX Info) krijgt u alvast een lijst met de meest
gestelde vragen omtrent de nieuwe HP49G.  De lijst is nu reeds te lang om hem in
PCX Info te publiceren.  Kort samengevat is het een HP48 die vele malen sneller is 
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(meer dan 10 maal),  wiskundig veel krachtiger uit de hoek komt en de meest open
machine die HP ooit maakte tot om vandaag.  Het laatste moet ons niet echt te
verwonderen daar deze machine de eerste geboorte is van een nieuwe groep
ontwikkelaars die opgevist werden uit de ‘HP48 freaks’ groep.

Tot op vandaag nog steeds geen nieuws betreffend een mogelijke Prompt
conference.  Omwille van de lancering van de nieuwe HP49 rekenen we dan wel op
HPCC die dan hopelijk hun mini-conference gaan uitbreiden naar een volwaardige
conference van twee dagen.  Twee weken voor de HPCC (mini) conference is er
alvast een grote HP calculator conference in de US.

Philippe Roussel heeft het Gonzales probleem eens door Mathematica gehaald en
de resultaten bleken te verschillen van Benny’s resultaten.  Hierna volgt een
antwoord van Benny al weet ik dat Philippe intussen ook niet stil zit !!!

Dan zijn we nu ongeveer aan het einde van ons relaas voor deze maand.  De talen –
enquête die we onlangs voerden leverde als resultaat dat er NIEMAND tegen het
publiceren van Engelse artikels is.  Dit maakt het voor ons alvast een stuk
gemakkelijker.  We gaan in de toekomst minder artikels vertalen en meer in het
Engels publiceren.  Dit zal natuurlijk de dikte van onze PCX tijdschriften ten goede
komen en mogelijk word het dan ook voor onze editor Guido eenvoudiger om de
eind target te halen.

Vraag & aanbod
Philippe Roussel, 31-05-1999.  Een van mijn collega's is op zoek naar een
tweedehands HP28S voor een schappelijke prijs: range 1000 tot 2000 BEF,
afhankelijk van de staat van het toestel en of de handleiding er al dan niet bij zit. Nee,
ik voorzie geen winstmarge voor mijzelf :-)  Prijs overeen te komen via Philippe Roussel
Tel 016/62.09.09,  EMail: Philippe.Roussel@imec.be

De beste dealer in uw buurt ...
De dealers die onze voorkeur genieten omdat ze PCX steunen en lid zijn !!!
DISTEC N.V. : Distribution of Hewlett Packard Products in Belgium.
  Karenberg 2, 1932 Zaventem, Tel: 02/720.70.75
DE PRINS BVBA TOBIE : Hewlett Packard Dealer Antwerpen.
  Sint-Katelijnevest 30, 2000 ANTWERPEN, Tel: 03/321.88.73
DIAMCAD N.V. : Writes HP48 software for the diamond industry.
  Schupstraat 17 bus II, 2018 ANTWERPEN.
OP&S bvba : Distribution of Hewlett Packard Products in Belgium.
  Regenboog 1, 2800 Mechelen, Tel: 015/41.56.01
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VERBIEST : Hewlett Packard Dealer Antwerpen.
  Sint-Katelijnevest 26, 2000 ANTWERPEN, Tel: 03/232.90.10

Precisie Gonzales 2
Toegegeven, er zit nog een foutje in mijn  programma.  Ik heb evenwel een bedenking
bij de oplossing  die Philippe bekomen heeft met MATHEMATICA.
Het resultaat door Philippe bekomen met behulp van MATHEMATICA bedraagt dus
142.0976590442031644865866824096807278052223288042437179349438544
sec.

1) Tbasic
Ik neem eerst resultaat bekomen met het turbo basic programma dat reeds eerder
gepubliceerd werd en herbereken het eindresultaat.

10 let AMIN#=21.75006000000001
20 let BMIN#=93.91964000000037
30 let k1#=sqr(10000#+AMIN#^2#)/2.5#
40 let k2#=sqr(200# * 200# + BMIN#^2)/5#
50 let k3#=sqr(90000#+(600#-AMIN#-BMIN#)^2#)/10#
60 let TMIN#=k1#+k2#+k3#
70 print "TMIN= ",TMIN#

TMIN = 142.097659044197

2) Derive

  SQRT(40000+B²)   SQRT(90000+(600-A-B)²)      
TMIN = -------------- + ---------------------- + SQRT(10000+A²)/2.5

       5                    10                    

Met de bekomen waarden van Precisie Gonzalez 1

         A := 21.75005972130000000
B := 93.91964382560000000

 TMIN  = 142.097659044197040069175

3) Derive

Met de bekomen waarden van de HP48G met de MES van Philippe :

A := 21.7500597531
B := 93.9196438304
TMIN  = 142.09765904419704006724572
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Besluit

Het resultaat bekomen met

1) het Turbo Basic programma  (B.V.)     als met
2) het Precisie Gonzales 1  programma (B.V.) als met
3) het eigen resultaat van Philippe zelf  op de HP48G  (Ph.R.)

geeft een betere eindwaarde dan de Mathematica-oplossing.

Benny

New HP49 Calculator
Het nu volgende artikel is een eerste beschrijving van de nieuwe HP49G.  Het artikel komt
van de ‘hpcalc.org’ site en is niet vertaald daar bleek uit een recente enquête dat niemand
daar problemen mee heeft.  Veel leesgenot !!

On May 21st, 1999, at the OpenHP Conference in Paris, France,
Hewlett Packard announced the HP49G graphic calculator. The
following information comes from Jean-Yves Avenard of HP's
ACO (Australian Calculator Operation).

Hardware
• 512KB of RAM
• 2MB of flash memory (1MB used for upgradable ROM, 1MB available to user)
• 4MHz Saturn CPU
• 131x64 pixel screen (black instead of blue, so higher contrast)
• 51-key keyboard with tactile rubber keys.
• This is not the same type of keyboard as the HP48 has but it is still an HP quality

keyboard. Rubber keys don't always mean bad quality, as there are a lot of mechanical
parts to make a keyboard.

• The feeling is extremely similar to the HP48 keyboard. Do you really think that HP
could let a new product go out of its doors with a keyboard that will break after 6
months?

• New keyboard layout - a user friendly keyboard that incorporates the strengths of the
existing RPN keyboard layout and the more familiar algebraic style keyboard layouts on
the HP 38G, TI-83 and TI-89.

• Metallic blue case with a translucent blue-tint slide-on cover. You can put it in the
HP48's case if you prefer a soft case.
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• No IR, but an HP49 to HP49 cable is provided (adapter included for connection to
HP48). There were problems in some countries with some teachers fearing the HP48
would be used to cheat because of the IR port.

• RS-232 serial port with Kermit (binary, ASCII) and Xmodem (128 checksum, 1K, 1K
CRC) running at 9600 bps (15360 bps internally, but no PCs support that speed)

• Any unit may be directly connected to a data-logger, overhead projector, a personal
computer or another HP 48G Series or HP 49G graphing calculator

• The hardware is not expandable, but the ROM can be software-upgraded and there is
plenty of memory, so this should not be a problem

Memory Management
• Even though the Saturn can only access 512K of memory, a new bank switching

routine is used, in addition to absolute addresses, making it much faster
• The user sees three ports of memory: Internal System RAM (256KB, port 0), Extended

RAM (256KB, port 1), and Flash User ROM (1MB, port 2)
• The system will manage how to copy your files for you, so there is no need to get lost in

a bank

Software
• Step-by-step solving option that enables you to learn how to get the right answer

numerically or symbolically
• The most complete built-in Computer Algebra System (CAS) currently available on a

calculator for fast, advanced symbolic manipulation and solving
• Imagine an HP48 with Erable and ALG48 plus everything that is missing. Now speed it

up so it can compete (and be faster) than anything else on the calculator market. That's
the HP49's CAS.

• Inferential and Descriptive Statistics (suitable for Advanced Placement and
College/University level statistics)

• A fast, flexible and intelligent Editor for isolating, editing, manipulating and evaluating
text, equations, expressions, sub-expressions, programs and graphs

• Input and Output Customization - choose between "textbook" form (pretty print),
algebraic and RPN input and "textbook" and algebraic output in various font styles and
sizes

• When you first boot the machine, it's an algebraic machine. If you don't like algebraic
mode, simply press Mode, select "RPN" and that's it. You're back to the HP48 Reverse
Polish Notation mode forever and ever (at least until you clear the memory or manually
switch back to algebraic). It works EXACTLY like the HP48, but faster.

• Between 10 and 100 times faster than the existing HP 48G Series
• The OS has been completely rewritten, mainly in assembly language, so nearly

everything that was slow on the HP48 works faster, including input forms, choose
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boxes, stack display, command line, file manager, etc. When I say faster, I mean MUCH
faster. The HP49 is even faster than an HP48 with the MetaKernel running in it.

• There is no longer a built-in equation library but the constants library remains
• Do you think the 4MHz CPU is slow? The 3D real-time plotter can draw 6 frames (for a

14*14 points matrix) per second...It's faster than any current competitors! You can
rotate in real time over the X axis, Y axis and even the Z axis.

Programming
• Provides four programming languages:

1.HP Basic: like a hybrid between RPL and Basic. This does not have GOTO and
cannot really be called Basic, as it looks like the HP38G's programming language.

Example code:

      FOR(i,1,100)
         DISP(i,1);
         IF I+1-5==50 THEN DISP("Hello World",2) ELSE DISP("I'm off",2) END
      STEP(1)

2.User RPL: Just like the HP48's built-in language. To reuse a User RPL program from
an HP48, send it to the 49 using ASCII Kermit.
3.System RPL: Development software, including disassembler, built into ROM but not
supported
4.Assembly language: Development software, including disassembler, built into ROM
but not supported

• Grayscale support (in ASM as well as System RPL). All System RPL graphic routines
work on grayscale graphics.

• Vectorized Interrupt System (add your own interrupt handler)
• To run an HP48 application on the HP49, just recompile it. It will probably run faster,

too, especially if it uses the GUI
• Entry points have moved to make the ROM easier to maintain, but programs will still

be compatible at the source code level

The HP49 is the most powerful calculator ever announced at any time. It works in two
ways: one fully compatible with the HP48 series, including RPN but faster, and the other
algebraic, easy for users of other calculator brands to learn to use.

Although you may not agree with some of the specifications above, please wait until you
touch it before complaining. After all, the HP49 was developed by HP48 users and tested
by HP48 users!
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