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Samenvatting
Bij een hybryde rekenmachine moet een pakket software aanwezig
zijn dat het mogelijk maakt om de communicatie tussen de analoge
en de digitale rekenmachine vanuit het digitale programma te
verzorgen. Deze software bestaat uit een aantal subroutines, die
vanuit een hogere programmeertaal, Fortran, aangeroepen kunnen
worden. We kunnen daarbij onderscheid maken tussen:
- routines voor de besturing van de analoge rekenmachine
- routines voor de uitwisseling van data tussen de analoge en de
digitale rekenmachine.
Het afstudeerwerk omvatte:
- In de werkgroep Analoog-Hybried Rekenen van het Rekencentrum
meewerken aan het opstellen van specificaties voor de nog te
bouwen hardware voor control- en sense/interrupt-lijnen,
analoog-digitaal en digitaal-analoog conversie-systeem, en een
timer voor synchronisatiedoeleinden.
- Meewerken aan het opstellen van software-specificaties, o.a.
betreffende:- welke routines moeten er komen
- getalrepresentaties
- foutdetectie en foutafhandeling
- Het schrijven van de benodigde routines voor gebruik op de in
ontwikkeling zijnde hybride rekenmachine, zoals bijvoorbeeld
routines voor het instellen van potentiometers, voor het
uitlezen van analoge componenten en het instellen van de
tijdschaal

van de analoge rekenmachine

Het pakket subroutines is nu gereed en getest voorzover de
benodigde hardware gerealiseerd is. Voor de toekomstige gebruikers
van de hybride rekenmachine is een handleiding voor het gebruik
van deze software geschreven.
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Digitale Coëfficient Unit

DMA

Direct Memory Access

DR

Digitale Rekenmachine

DVM

Digitale Voltmeter

DW

Datawoord

HCR

Hybride Connnunicatie Routine

HIF
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1. Inleiding
Eind 1975 is het Rekencentrum van de Technische Hogeschool
Eindhoven gestart met het ontwerpen en realiseren van een hybride
rekenmachine. Hieronder verstaan we een door een interface
( verder aan te duiden als HIF: Hibride InterFace ) gekoppeld
systeem , bestaande uit een analoge rekenmachine ( EAI 680, verder
AR genoemd) en een digitale rekenmachine ( PDP 11/45, verder DR
genoemd). Een reden om zo'n koppeling tot stand te brengen is
gelegen

~n

de wens om de specifieke sterke punten van de afzonder-

lijke machines in één systeem te combineren. Daarbij zijn we vooral
geinteresseerd

~n

eigenschappen die betrekking hebben op simulatie

van continue systemen. Voor de AR zijn dit o.a.:
- rekent met continue grootheden; daardoor zeer geschikt voor
sommige bewerkingen ( integreren )
- grote snelheid door parallel werkende componenten, waardoor
tevens iedere modelgrootheid direct bereikbaar is.
- goede mens-machine interactie.
en voor de DR o.a. :
mogelijkheid tot opslag van gegevens in het geheugen, en grote
flexibiliteit in bewerkingen op deze gegevens.
- de grootte van de op te lossen problemen is vrijwel onbegrensd.
- vrijwel onbegrensde nauwkeurigheid ( gaat wel ten koste van
de rekentijd )
- het nemen van logische beslissingen is eenvoudig.
Door beide machines met elkaar te verbinden krijgen we een hybride
systeem met de volgende sterke punten:
- door automatische besturing van de AR zeer grote snelheid bij
het oplossen van problemen die meerdere analoge runs vragen
onder verschillende condities, zoals bijvoorbeeld grote partiële
differentiaalvergelij~iingen

en optimaliseringen.

- uitbreiding van het soort componenten van de AR met o.a.
flexibele funktiegeneratie en looptijden.
- mogelijkheid tot opslag en bewerking van tussenresultaten in de DR.
- mogelijkheid van parallel rekenen van AR en DR, waarbij beide
machines tegelijkertijd werken aan het oplossen van hetzelfde
probleem, of alternerend rekenen.
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De koppeling vindt plaats via de reeds eerder genoemde HIF. Deze
bevat de nodige hardware voor de besturing van de AR vanuit de DR,
en voor de data-uitwisseling tussen de twee machines ( fig 1 ).
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Opbouw van het hybride systeem.

Naast deze hardware is een subroutine-pakket nodig om in een hogere
programmeertaal, in dit geval Fortran, een programma voor het
hybride systeem tekunnen schrijven. Dit pakket moet de gebruiker
de mogelijkheid geven op eenvoudige wijze de besturing van het op
de AR gepatchte probleem, en de data-uitwisseling tussen AR en DR, te
programmeren; dit zonder diepgaande kennis van de manier waarop de
koppeling tot stand gebracht is. Voor plaatsing van deze subroutines
binnen de totale hybride software zij verwezen naar een artikel in
de Servobode ( Lit. 1 ) en de inleiding van het afstudeerverslag
van R. Last ( Lit. 2 ).
De basissoftware voor het hybride systeem bestaat uit een aantal
Hybride Communicatie Routines ( HCR's ) voor:
- besturing van de AR
- datauitwisseling tussen AR en DR
- bijzondere funkties
De HCR's zijn, omdat ze direct bij de hardware aansluiten, èn omdat
de snelheid een rol speelt, in assembler geprogrammeerd.
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Om een beter inzicht in de opbouw van de HCR's te krijgen is enige
kennis van de werking van de HIF onontbeerlijk. Er zal een globaal
overzicht van de hardware-funkties van de HIF gegeven worden.
Daarna zal aandacht besteed worden aan de specificaties die
opgesteld zijn voor de nog te ontwerpen hardware voor de datauitwisselingssystemen. De hardware voor de besturingsfunkties van
de AR was bij aanvang van het afstudeerwerk reeds in een vergevorderd
stadium.
Vervolgens worden de vooraf opgestelde specificaties van de software
behandeld. Deze zijn, rekening houdend met de mogelijkheden en
beperkingen van de aanwezige machines, zoveel mogelijk opgesteld
aan de hand van verwachte wensen van toekomstige gebruikers.
Hoofddoel is steeds geweest een eenvoudig en doorzichtig systeem
te krijgen, dat juist door de eenvoud aantrekkelijk is voor het
oplossen van een groot aantal problemen van verschillende aard.
Het gerealiseerde subroutine-pakket zal kort besproken worden;
volledige informatie is in de gebruikershandleiding te vinden.
Op een aantal onderdelen van de software zal nog wat dieper ingegaan
worden.
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2. Hybride Interface
De Hibride Interface ( RIF ) heeft als voornaamste taken:
- besturing van de console-funkties van de AR onder controle
van de DR.
het verzorgen van de data-uitwisseling tussen AR en DR.
Hierbij moeten we onderscheid maken tussen:
a) analoge signalen: in de RIF vindt omzetting van of naar
digitale representatie plaats.
b) logische signalen: dit zijn twee-nivo signalen, afkomstig van
of bestemd voor de logica van de AR.
De sense/interrupt-lijnen dienen voor informatieoverdracht van AR naar DR, de controllijnen voor overdracht van DR naar AR. Een
uitgebreidere behandeling volgt in 3.1
Op grond van deze funkties kunnen we in de RIF de volgende
eenheden onderscheiden ( fig. 2 ) :
1) Het systeem voor de snelle communicatie, met AD- en nA-convertors
( analoge kanalen )
2) Sense/interrupt- en control-lijnen ( logische kanalen )
3) Besturingseenheid voor AR. Deze bevat alle console-funkties
van de AR.
4) Error- en statusinformatie.
5) Commandowoord-decoder. Deze aktiveert de hierboven genoemde eenheden.
De verbinding met de DR loopt via een Direct Memory Accessmodule DR11-B.
De RIF wordt bestuurd met een aantal commandowoorden ( CW ). Dit zijn
16-bit woorden, waarvan de eerste 6 bits het eigenlijke commando
vormen, en de overige bits eventueel nog data bevatten. Alle data die
niet in de 10

vr~Je

bits passen, worden na het geven van een

commando d.m.v. DMA binnengehaald in de RIF. We noemen dit datawoorden
( DW ). Ook alle data-overdracht van de RIF naar de DR gebeurt
d.m.v. DMA. ( fig,3)
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DR

Om in de toekomst multi-user gebruik van de digitale kant van
het systeem niet uit te sluiten, is de HIF zodanig ingericht dat
na uitvoering van ieder commando een interrupt gegenereerd wordt,
waarbij aan de status van de DRJI-B te zien is of het commando
goed uitgevoerd is. Van dezelfde interrupt wordt gebruik gemaakt
indien er door de hardware een fout gedetecteerd is. Deze fout
komt dan in het Error-register van de HIF te staan,en aan de status
van de DRII-B is te zien dat het een interrupt voor een gedetecteerde fout betreft. Tenslotte kan de gebruiker van het hybride
systeem ook zelf,via een aantal interruptlijnen op het pateh-panel
van de AR, een interrupt genereren. Ook deze zijn eenduidig
herkenbaar aan de status van de DRII-B. De interrupt serviee routine
van het hybride systeem moet voor een juiste afhandeling van de
verschillende interrupts zorgen.
Op dit moment kan er alleen onder een single-user systeem gewerkt
worden op de DR. Momenteel zijn de routines zodanig ingericht dat
de DR na het geven van een commando in een wachtloopje gaat, totdat
de interrupt binnenkomt.
Het uitvoeren van een commando dat door een of meerdere datawoorden
gevolgd wordt, zal vooraf gegaan moeten worden door het vullen van
twee registers van de DRII-B, nl:
1) Bus Address register:

bevat het geheugenadres waar het DW
gehaald of geschreven wordt. Na iedere
DMA-cycle wordt dit register met
twee ( bytes ) opgehoogd.

2) Word Count register:

Dit geeft het aantal nog uit te voeren
DMA-cycles aan.( in 2's-camplement ) en
wordt na iedere cycle met twee opgehoogd.

De uitvoering van een commando wordt gestart door in het statusregister van de DRII-B een bitje op te zetten, dat door de hardware
onmiddelijk weer gereset wordt.
Voor een uitgebreidere beschrijving van de HIF zij verwezen naar
de Rekencentrum-documentatie 28282 ( Lit.3) en de Servobode ( Lit,4 ).
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3.

Hardware-specificaties
Specificaties voor de hardware van control- en sense/interruptlijnen, en van de snelle communicatie.
Zoals reeds vermeld is, was op het moment dat met het afstudeerwerk
begonnen werd de hardware voor de besturing van de AR reeds in een
vergevorderd stadium. In de volgende fase zouden de control- en
sense/interrupt-lijnen gerealiseerd worden, gevolgd door de snelle
communicatie (AD- enDA-systeem ). Als onderdeel van het afstudeerwerk is in de werkgroep Analoog - Hybried Rekenen meegewerkt aan het
opstellen van de specificaties van de hardware-voorzieningen voor
deze communicatiekanalen tussen AR en DR. Achtereenvolgens zal
aandacht besteed worden aan de lijnen voor logische signalen
(

contro~en

sense/interrupt-lijnen) en .het conversiesysteem

voor de analoge signalen.
3.1 Lijnen voor logische signalen.
a) Control-lijnen.
Control-lijnen hebben een logisch nivo dat door de DR bepaald
wordt, en op de AR beschikbaar is voor sturing van de daar
gepatchte logica of elektronische schakelaars. In de HIF is
hiervoor een 16-bit register aanwezig, dat vanuit de DR d.m.v.
een commandowoord, gevolgd door een datawoord, gevuld wordt.
Een opstaand bit in dit register geeft een logisch nivo 1 op de
overeenkomstige control-lijn.
In sommige reeds bestaande systemen ( EAI, U.C. Louvain ) bestaat
de mogelijkheid omhet nivo van de lijnen ook vanaf de AR te
beinvloeden.Van deze mogelijkheid is bewust afgezien omdat:
- het systeem er voor de gebruiker ingewikkelder door wordt.
- het gebruik ervan vermoedelijk niet veelvuldig zou zijn.
- er altijd nog de mogelijkheid is om met de logica van de AR
de gewenste functie te bewerkstelligen.
Er is dan ook niet in een commandowoord voorzien om de inhoud van
het control-line register uit te lezen. Indien de inhoud van dit
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register alléén door de DR bepaald wordt, kan in de software
bijgehouden worden wat het laatste naar het register gestuurde
datawoord is geweest. Het is dus wel mogelijk een routine
11

Read Control-lines

11

temaken, die echter niet het register

in de RIF uitleest, maar een copie in het geheugen van de DR.
b) Sense/interrupt-lijnen
De informatie via de sense/interrupt-lijnen loopt van de AR naar
de DR, dus omgekeerd t.o.v. de control-lijnen. ( Uit de benamingen
blijkt dat de DR als master beschouwd wordt), Er zijn 8 senseen 8 interruptlijnen. Iedere lijn komt overeen met een bit van
het sense/interrupt register in de RIF, waarin voor elk van beide
soorten lijnen één byte gereserveerd is.
- De sense-lijnen hebben een logisch nivo dat bepaald wordt door
de logica op de AR. Het register geeft altijd de momentane
waarde van de lijnen aan. Er is afgezien van een geheugenwerking van de lijnen ( zoals bijvoorbeeld op de hybride
rekenmachine van de T.H. Delft ), om dezelfde redenen als
vermeld bij de control-lijnen.
De interrupt-lijnen geven bij een 0/1 overgang een interrupt
aan de DR. De informatie wordt nu wel in het register vastgehouden, totdat het register uitgelezen wordt. Het daarvoor
gedefinieerde commando reset alleen die bits in het register
waarvan de lijnen inmiddels nul geworden zijn.
Aan het gebruik van de interrupt7lijnen zijn wel een aantal
beperkingen verbonden. Daar alle communicatie via de interne
registers van de DRII-B loopt, mag de door de gebruiker te
schrijven Interrupt Service routine niet zonder meer van dit
kanaal gebruik maken. Het is niet voldoende om alleen deze
registers te redden. Ook moet er rekening mee gehouden worden
dat niet alle HCR's reentrant zijn. Een voldoende voorwaarde
om alle hybride software te mogen gebruiken is, dat de laatste
aangeroepen HCR volledig uitgevoerd is.
Bovengenoemde beperkingen gelden alleen voor interruptie van
het lopende hybride programma. In een multi-user omgeving kan
t.o.v. de overige digitale programma's de interruptmogelijkheid
volledig benut worden.
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3.2 Conversie-systeem voor analoge signalen
Uitgangspunt is de aanwezigheid van het MODULAR 15

•)

systeem, dat

gebruikt wordt voor het inlezen van analoge banden. De AD-kant van
van dit apparaat bevat 8 5/H-versterkers, gevolgd door een multiplexer. De funktie van deze S/H-versterkers is tweeledig, nl:
1) het constant houden van het signaal tijdens de conversie.
2) het gelijktijdig bemonsteren van alle kanalen mogelijk maken.
De ADC werkt volgens het principe van de successieve approximatie.
Het aantal bits is instelbaar van 8 t/m 16. Verder is er de
mogelijkheid om een begin- en eindkanaalnummer in te stellen. Bij
triggering van het systeem worden parallel alle kanalen bemonsterd,
en daarna vindt achtereenvolgens de conversie van de opeenvolgende
kanalen vanaf het begin- t/m het eindkanaal plaats. De bemonsteringatijd is 15 IJ-Sec., de conversietijd
en de insteltijd van de multiplexer

~15psec/kan.

(bij 12 bit),

5~sec/kan.

- - - - - - - - · - · · · - · · · · - · · ···-··
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MODULAR 15 systeem

*)Modulair opgebouwd analoog-digitaal en digitaal-analoog
systeem, fabr. Micro Consultants Ltd. , Engeland.

covers~e

Het DA-systeem van de MODULAR IS apparatuur bestaat uit een I2-bit
DA-convertor, gevolgd door een demultiplexer, en voor ieder kanaal
een S/H-versterker. ( fig 4 ). Verder kan het beginkanaalnummer
ingesteld worden.
Dit DA-systeem is bij nadere bestudering niet geschikt gebleken
voor toepassing in het hybride systeem, en wel om de volgende
redenen:
I) Na een updating verloopt de S/H-versterker ( "droop", J:120 mV /sec ) •
Dit is te verbeteren door de condensatoren van de S/H-versterkers
te vergroten, echter ten koste van 2).
2) De maximale stapgrootte per updating is beperkt, of de benodigde
tijd per updating is groot. Dit is een gevolg van de geringe
stijgsnelheid van de SIR-versterkers (

11

slew rate'~~O,I V/sec).

Dit is te verbeteren door juist kleinere condensatoren te nemen,
wat weer ten koste van I) gaat.
3) De verschillende kanalen worden nà elkaar geupdated ( "time skew" ) .
Dit is alleen op te heffen door nogmaals een S/H-versterker in
ieder kanaal op te nemen, met alle bezwaren van 1) en 2). ( Lit. 5 )
Besloten is daarom het gehele DA-systeem opnieuw te ontwerpen en
te bouwen. Daarmee is tevens de mogelijkheid geschapen om dit volledig
symmetrisch t.o.v. het AD-systeem te houden. Het systeem komt er nu
uit te zien als in fig. 5.
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control
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Nieuwe, configuratie DA-systeem.
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De demultiplexer is verschoven naar de digitale kant en de
S/H-versterkers zijn vervangen door één DAC voor ieder kanaal,
welke voorzien is van een extra buffer aan de digitale ingang.
Hierdoor kan gelijktijdige updating van alle kanalen plaatsvinden.
Bovendien zijn er geen beperkingen aan de maximale stapgrootte per
updating, en is er geem verloop ( "droop" ) aan de uitgang van de
DA-kanalen.
De DAC's worden in de praktijk toch uitgevoerd met een S/H-versterker,
welke

echter een geheel andere funktie heeft als in het MODULAR 15

systeem. (fig. 6 ). De S/H-versterker staat normaal in de samplemode en gaat alleen bij updating

enkele microseconden in hold.

Dit om kortdurende spikes, die optreden bij het updaten van de DAC,
te onderdrukken. ( fig. 7 ).

PAC.

lf - -- - -- ...--.....

@ St---.....1

,{j)
I

I_

Fig. 6

s/H- co11itol

L---~-

I

-

- - - L - - --

DAC met S/H-versterker

Fig. 7

Sp~ke-onderdruk~ing

Voor het datatransport via het AD- enDA-systeem zijn drie commando's
gedefinieerd, nl. voor:
I) alleen DA-transport. In het CW

~s

plaats voor het aangeven van

begin- en eindkanaalnummer ( 2 x 4 bit). Deze nummers kunnen
echter ook met een afzonderlijk CW ingesteld worden. Daarom is
een blt toegevoegd dat aangeeft of dekanaalnummers in het CW
geldig zijn. Het laatste overgebleven vrije bit geeft aan of
het datatransport direct plaats moet vinden, of pas bij de
eerstvolgende triggerpuls van een in de HIF ingebouwde timer.
Zie hiervoor ook 4. Synchronisatiemogelijkheden.
2) alleen AD-transport. Het CW is analoog aan het in I) behandelde
CW voor DA-transport.
-12-

3) gecombineerd DA- en AD-transport. Dit CW heeft alleen een bit
voor het gebruik van de timer. ( er is geen ruimte voor 4
kanaalnummers van elk 4 bit ). Door dit CW worden eerst de
DAC-buffers van de ingestelde kanalen met nieuwe waarden
gevuld. Vervolgens vindt gelijktijdig updating van de DAkanalen en bemonstering van de AD-kanalenplaats, waarna de
ingestelde AD-kanalen geconverteerd worden. De instelling
van de kanaalnummers moet tevoren met een ander CW plaatsgevonden hebben.
Voor alle drie commandowoorden geldt, dat het datatransport bij
iedere triggerpuls van de timer herhaald wordt, totdat het Word
Count register van de DRll-B nul wordt. ( Zie 2. Hybride Interface ),
Met commando 3 is het dus mogelijk om met grote snelheid in beide
richtingen data uit te wisselen tussen AR en DR. De maximale
snelheid zou nog iets vergroot kunnen worden door het oversturen
van de DA-data te laten gebeuren tijdens de conversie van het
eerste en tweede AD-kanaal ( het DA-systeem is veel sneller dan
het AD-systeem). Ter verduidelijking diene fig. 8.
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Tijddiagrammen voor gecombineerd DA- en AD-transport.
Boven: gekozen oplossing.
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Onder: voor maximale snelheid

Deze DA-data horen echter bij een volgend samplemoment, terwijl de
daarna komende data van het AD-systeem bij het voorafgaande
samplemoment horen. Daar door de DMA-module DRII-B alle data van
het DA- en AD-systeem op opeenvolgende geheugenadressen gelezen,
resp. geschreven worden, ontstaat een onoverzichtelijke structuur
van deze data in het geheugen. Bovendien zijn er problemen bij het
eerste en laatste sample, omdat deze afwijken van de tussenliggende
samples, hetgeen ingewikkelde hardware-voorzieningen vergt. Aan de
gebruiker zal de precieze structuur van de data in het geheugen
( op Fortran-nivo:

~n

zijn array ) duidelijk gemaakt moeten worden.

Bij deze oplossing

~s

het niet mogelijk om van twee-dimensionale

arrays gebruik te maken, waarbij de tweede index het samplenummer
aangeeft. Dit hangt samen met de manier waarop meer-dimensionale
arrays in het geheugen opgeborgen worden.
Zowel de onduidelijkheid voor de gebruiker als de ingewikkelde
hardware hebben ertoe geleid dat voor de iets tragere oplossing
gekozen is.
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4. Synchronisatiemogelijkheden

Om

periodiek AD-kanalen te bemonsteren of DA-kanalen te updaten

zal de HIF van een timer voorzien worden waarvan de periodeduur
door twee grootheden bepaald wordt:
1) een 16-bit positief getal dat het aantal klokpulsen per
periode aangeeft.
5
4
3
6
2) een klokfrequentie die instelbaar is op 10 , 10 , 10 , 10 Hz.
Beide grootheden kunnen vanaf de DR ingesteld worden. Door de
verschillende klokfrequenties is het mogelijk om de software
zodanig in te richten dat bij verandering van tijdschaal op de AR
( welke vanuit de DR ingesteld wordt ) de timerperiode

automatisch

aangepast wordt. Aan iedere tijdschaal 1s dan tevens een redelijk
bereik van de periodeduur gekoppeld.
Na afloop van iedere timerperiode wordt een triggerpuls voor het
DA- en AD-systeem gegenereerd. De commandowoorden voor het DAen AD-datatransport hebben een bit dat aangeeft of het commando
meteen uitgevoerd moet worden, of bij de eerstvolgende timerpuls.
In de routines is dit bit als een parameter terug te vinden.
( Zie handleiding, routine DAl e.v. )
Het starten van de timer kan door een puls op een externe bus
gebeuren, of door het eerste CW dat het eerder genoemde timerbit
op heeft staan. In sommige gevallen is het nodig dat op het
startmoment ook een triggerpuls voor het DA- en AD-systeem gegenereerd wordt. Ook indeze mogelijkheid is voorzien. Bij het instellen
van de timer moet opgegeven worden hoe het starten moet gebeuren
( intern of extern ) en of op het startmoment een triggerpuls
gewenst is of niet (Zie handleiding, routine STIM ).
Voor de algemene synchronisatie tussen AR en DR zijn geen bijzondere
voorzieningen getroffen. De gebruiker heeft hier nog de volledige
vrijheid. In het algemeen zal de DR master zijn, maar het 1s heel
goed mogelijk via sense-lijnen het het digitale programma te
synchroniseren met het op de AR lopende probleem.
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5. Software-specificaties
Voor de basissoftware van het hybride systeem zijn reeds in een
vroeg stadium de verschillende mogelijkheden onderzocht met
betrekking tot de volgende punten:
I) Welke routines moeten er komen.
2) Getalrepresentaties:

integer en/of real
geschaald of ongeschaald

3) Foutdetectie en foutafhandeling.
In dit kader is de software van bestaande systemen ( EAI, T.H. Delft,
u.C. Louvain )bestudeerd. Alvorens min of meer definitieve beslissingen genomen zijn is ook nog een bezoek gebracht aan de T.H. Delft,
omdat de voorkeur inmiddels uitging naar een soortgelijke opbouw
van de software.
Bij het opstellen van de software-specificaties is natuurlijk steeds
rekening gehouden met de gekozen methode van koppeling van de RIF
aan de DR via de DRII-B. Achtereenvolgens zullen nu de bovengenoemde
aspecten van de software-specificaties behandeld worden.
5.1 Welke routines
De basissoftware moet natuurlijk minstens alle funkties bieden, die
die bij zuiver analoog rekenen aan de gebruiker ter beschikking
staan. Daarnaast zullen er routines moeten komen voor de communicatie
tussen AR en DR. Eventueel later te ontwikkelen routines voor speciale
hybride of zuiver digitale funkties zullen Ln een appart pakket
opgenomen worden. Hiermee voorkomt men dat de gebruiker die nog
weinig of geen ervaring met het hybride rekenen heeft, zijn weg
moet zoeken in een veel te grote hoeveelheid aangeboden software.
In het basispakket zal dus het aantal routines beperkt gehouden
moeten worden, zonder bepaalde funkties uit te sluiten.
Het aantal routines moet echter niet zodanig beperkt worden, dat
de funktie van een routine onduidelijk wordt. Zo is het wenselijk
om in plaats van een routine "Set Analog Mode (n)", waarbij n een
code voor de gewenste analoge mode is, meerdere routines aan te
bieden, waarvan de funktie meteen duidelijk is ( routines IC, OP etc.
voor de modes Initial condition, Operate etc.). Deze sluiten ook
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direct aan bij de bedieningstoetsen op de console van de AR. Evenzo
bij het uitlezen van analoge componenten: er moet voor iedere
soort component een apparte routine komen ( AMP, POT etc.). Omdat
deze routines tot één groep behoren heeft de toename van het aantal
routines niet tot gevolg dat een handleiding onoverzichtelijk wordt.
Het programma wordt er wel veel beter leesbaar door.
Omwille van de eenvoud worden alle HCR's als Fortran-subroutine
uitgevoerd ( aanroepbaar met CALL statement ). Routines met één
outputparameter kunnen eventueel gemakkelijk gewijzigd worden
in Functions. Als het hybride systeem operationeel is, moeten
wijzigingen echter zoveel mogelijk vermeden worden, omdat de
programma's van de gebruikers dan steeds aangepast moeten worden.
5.2 Getalrepresentaties
Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen:
a) In het digitale programma rekenen met geschaalde of
engeschaalde modelgrootheden.
b) Interne representatie in de DR als integer of als real.
a) Analoog wordt altijd gerekend met geschaalde grootheden. De
geschaalde waarde ligt dan tussen -1 en +1. Dit schalen moet
bij hybried rekenen altijd plaatsvinden voor de op de AR
aangebrachte schakeling. Bij ziuver digitaal rekenen is dit
schalen niet nodig. Het zal duidelijk zijn dat in het hybride
systeem de keuze gemaakt moet worden tussen:
- of ook digitaal geschaald rekenen
- of bij datauitwisseling steeds (ont)schaling toepassen.
In de basissoftware zal uitsluitend met geschaalde waarden
gewerkt worden. In een later stadium kunnen,indien er behoefte
aan blijkt te bestaan, handige routines voor het (ont)schalen
gemaakt worden. De snelheid van de HCR's zal daardoor wel
minder worden.
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b) Bij integer-representatie is de geschaalde waarde in feite met
het maximale integergetal ( 32767 bij 16 bit),plus 1 vermenigvuldigd.
We zouden hier kunnen spreken van

" fixed point integer ", met

de decimale punt geheel links. Deze representatie sluit geheel
aan bij de door het DA- en AD-systeem gevraagde input, resp.
geleverde output. Om de snelheid niet te beperken zullen hiervoor
dus routines moeten komen die met deze integer-representatie
werken
In het digitale programma is het echter meestal prettiger om met
reals te werken. Daarom zullen de routines voor het AD- en DAsysteem ook beschikbaar komen voor real-representatie, naast
conversieroutines in beide richtingen. De routines die toch
al traag zijn, zoals routines voor het uitlezen van ànaloge
componenten via de DVM van de AR, zullen alleen met reals
werken. Deze real heeft dan vanwege de schaling een waarde
tussen -1 en +1.
Om de duidelijkheid te bevorderen zijn bij alle routines de
toegelaten real-waarden beperkt tot de range -0.9999 ••••• +0.9999,
ondanks dat de DVM ook waarden

~1

kan weergeven. De waarde 1 is

niet toegelaten omdat bij conversie naar integer-representatie
dan reeds moeilijkheden ontstaan ( 32768 past niet in 16 bits ).
De enige uitzondering hierop vormt de routine SPOT ( Set POTentiometer),
waar 1 wel toegelaten is voor de potentiomèterwaarde.
5.3 Foutdetectie en foutafhandeling
a) Hardware-gedetecteerde fouten.
Door de HIF kunnen een aantal fouten gedetecteerd worden, die
met een interrupt gemeld worden ( zie 2. Hybride Interface).
Een aantal van deze fouten is maskeerbaar. Hardware-gedetecteerde fouten zullen als fataal beschouwd worden. Het programma
wordt afgebroken en er vindt een melding op de teletype plaats
welke fout is opgetreden ( bijvoorbeeld power off, overlaad van
een versterker). Een uitzondering hierop vormt een time-out van
het serva-systeem van de potentiometers ( servomotor langer dan
3 sec. bekrachtigd). Deze fouttoestand van de AR, die verder
-18-

niets met het gebruikersprogramma te maken heeft, wordt door de
Interrupt Service routine opgeheven, en het programma loopt
daarna gewoon door.

b) Software-foutdetectie
De gebruiker kan bij het programmeren gemakkelijk fouten maken,
vooral in de parameterlijst van de HCR's. Bij uitvoering van
het programma zal door onzinnige resultaten of vastlopen van de
DR meestal wel duidelijk worden dat er iets niet in orde is, maar
de plaats van de fout zal vaak moeilijk te achterhalen zijn. De
HCR's worden daarom van een aantal foutdetectiemechanismen
voorzien. Daarnaast komt er een pakket met dezelfde routines, maar
zonder tests, om met maximale snelheid te kunnen werken. Een
bijkomend voordeel is het geringere geheugengebruik. Er zullen dus
twee bibliotheken ter beschikking gesteld worden: één met, en één
zonder foutdetectie. De routines inheide bibliotheken hebben dezelfde
.. h et '1'~nk en ,'f.) van z~Jn
..
.
f uun k t~es
en oo k d eze lfd e namen. B~J
programma geeft de gebruiker dan de gewenste bibliotheek op.
Zonder wijzigingen in het programma kunnen beide versies gebruikt
worden, mits de grotere executietijd van de routines met foutdetectie toelaatbaar is.
Indien er een fout gedetecteerd

~s,

zal een korte tekst op de

teletype geprint moeten worden. In Delft wordt ook via een
parameter, die bij iedere routine meegegeven moet worden, een
gedetecteerde fout aan het programma doorgegeven ( Lit. 6 ).
In de praktijk blijkt deze foutparameter echter bijna nooit
gebruikt te worden, en dus

~n

feite onnodige ballast te zijn.

Als het programma na een fout afgebroken wordt (zie hieronder),
is

deze parameter natuurlijk helemaal zinloos.

Gezien de op het Rekencentrum van de T.H. Eindhoven algemeen
geldende filosofie dat een dynamische fout fataal is, zal in het
hybride systeem het programma afgebroken worden bij de eerste
~)

Linker: FDP-systeemprogramma dat de uiteindelijke machinecode
van een programma produceert.
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·------------------------------------

gedetecteerde fout. Dit heeft wel tot gevolg dat eventuele
fouten verderop in het programma niet gevonden worden. ( overigens
kan één fout een lawine van foutmeldingen tot gevolg hebben).
Het opsporen van zoveel mogelijk fouten zou van belang zijn indien
het

W~Jz~gen

en

opn~e1..1w

uitvoeren van het programma veel tijd

kost.Op de PDP-11/45 is het echter mogelijk snel wijzigingen
in een programma aan te brengen, waardoor fouten verderop in
het programma toch binnen redelijke tijd opgespoord kunnen worden.
Een overzicht van het soort fouten dat gedetecteerd kan worden
is in de handleiding te vinden.
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6. Beschouwing van het gerealiseerde software-pakket
In de handleiding is een volledig overzicht gegeven van de HCR's,
die op grond van de in het voorgaande vermelde overwegingen
gerealiseerd zijn. De in

deze handlieding genoemde bibliotheken

HLIB ( zonder foutdetectie ) en THLIB ( met foutdetectie ) bevatten
dus routines onder dezelfde namen, die alleen wat betreft de
foutdetectie verschillen. Als de snelheid van de routines geen
rol speelt, en er geen fouten 1n het programma zitten, merkt men
geen verschil tussen de beide versies. In het algemeen wordt
aangeraden om een n1euw programma eerst met de versie THLIB uit
te proberen. Soms kan, naast de lagere snelheid, ook het grotere
geheugenbeslag van de versie THLIB een reden Z1Jn om direct de versie
HLIB te gebruiken. Een fout in het programma kan dan echter tot de
grootste onzin leiden en moeilijk te achterhalen zijn. Ter orientering:
bij een bepaald programma was het geheugengebruik van de HCR's
- vers1e HLIB:
- versie THLIB:

851

woorden

1683

woorden

Het verschil in executietijd is bij routines die toch al traag Z1Jn,
zoals die voor het uitlezen van analoge componenten, nagenoeg
verwaarloosbaar. Bij sommige routines, bijvoorbeeld die voor het
DA- en AD-systeem, kan het meer dan een factor 2 schelen.
Wat betreft het geheugengebruik van de HCR's kan nog opgemerkt
worden dat bij het 'linken' alleen die routines uit de bibliotheek
genomen worden, die in het programma aangeroepen worden.
Alvorens over een aantal routines 1n detail te treden, zijn hieronder
eerst enkele algemene opmerkingen over de inwendige struktuur van
de HCR's gemaakt.
a) Registergebruik.
Bij het programmeren is zoveel mogelijk van de rekenregisters van de
processor gebruik gemaakt om een minimale executietijd van de
routines te bereiken. Men bedenke dat gebruik van de stack wel
lees-en schrijfakties in het geheugen met zich meebrengt, en
dus trager werkt dan direet registergebruik.
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b) Onderverdeling 1n subroutines.
In de HCR's is zoveel mogelijk onderverdeling 1n kleine
subroutines aangehouden om:
1) geheugenruimte te sparen ( de subroutines kunnen door meerdere

HCR's gebruikt worden).
2) Een overzichtelijke opbouw van de software te verkrijgen.
( gestruktureerd programmeren).
Deze onderverdeling in subroutines gaat wel 1n geringe mate ten
koste van de snelheid.
c) Overflow van het AD-systeem en de Digitale Voltmeter van de AR.
1) AD-systeem.

Overflow wordt door de hardware gedetecteerd. Software-detectie
is onverenigbaar met de snelheid waarmee het systeem moet
kunnen werken.
2) Digitale Voltmeter.
De DVM van de AR kan ook waarden

~1

aangeven. In de software

kunnen deze echter niet verwerkt worden. Daarom is eenoverflowmelding ingebouwd in de subroutine voor het uitlezen van de
DVM ( zie ook de handleiding). Deze melding wordt niet gegeven
als de AR in de analoge mode Set Pot of Potcheck staat. Een
potentiometer heeft altijd een waarde

~1,

en indien de DVM

toch een iets grotere waarde dan 1 aangeeft, is dit aan een
onjuiste afregeling te wijten.
In alle gevallen van overflow wordt de maximale toegelaten
waarde, 0.9999, resp. -0.9999 als output verkregen.
d) Alle namen van subroutines zijn tot zes karakters aangevuld met
$-tekens, om niet in conflict te komen met namen van in het
Fortran-programma van de gebruiker gedefinieerde subroutines.
e) Foutafhandeling ( alleen versie THLIB ).
De tests gebeuren in de HCR's zelf. De foutmelding wordt
verzorgd door de subroutine ERROR$, die aangeroepen wordt
als er een fout gevonden is. Er zijn 3 globale variabelen
gedefinieerd die, als ERROR$ aangeroepen wordt, de benodigde
informatie over de fout bevatten, nl:
1) RNAME$: deze bevat het nummer van de routine waar een

fout gevonden is.
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2) RADR$$: deze bevat a) -2345

als de routine geen betrekking

8

heeft op een analoge component.
b) -23456

8

als de routine wel op een bepaalde
component betrekking heeft, maar
het opgegeven nummer buiten de
range 0 •••• 119 ligt.

c) component nummer, als dit wel 1n de range
0 •••• 119 ligt.
3) RKIND$: Hierin staat een getal dat overeenkomt met de tekst
die geprint moet worden.
De foutmelding bestaat uit:
1) routinenaam ( bepaald door RNAME$ )

2) blank,

, of component nummer ( bepaald door RADR$$ )

3) foutmeldingstekst ( bepaald door RKIND$ )
Voorbeeld:

SPOT

25

POTVALUE OR TOL

<0

Dan volgt nu nog en1ge detailinformatie over enkele HCR's en
subroutines.
Het uitlezen van analoge componenten via de DVM van de AR gaat
vrij langzaam omdat de DVM 60 msec. ( worst case )

nodi~

om een nieuwe waarde te produceren. Voor deze wachttijd

heeft
zijn in

de RIF hardware-voorzieningen getroffen. Het adres-selectiesysteem
van de AR heeft een zodanige insteltijd, dat nogmaals een nieuwe
conversie van de DVM afgewacht moet worden. Hlerveor is in de
betreffende subroutine een wachttijd van
- De subroutines voor conversie van

integer~

60 msec
naar

ingebouwd~

real~representatie

zijn door mij zelf geschreven, omdat de routines in de

~PMP-Jl

package van DEC op minimaal geheugengebruik afgestemd zijn, ten
koste van de snelheid:
Integer:real conversie:

rPMP-11

70 ':"" 140

~-ec.

( afhankelijk

van de grootl:e van het integer':'"
getal.
zelfgeschreven routine

50

sec. ( vaste tijd )

Er kunnen nog enkele microseconden gewonnen worden; het geheugengebruik wordt dan echter meer dan een factor 2 groter.
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- Om na te kunnen gaan of een bepaald opgegeven componentnummer
bestaat zijn de nummers van de aanwezige amplifiers,integratoren
en potentiometers opgeborgen in drie lijsten. Deze lijsten
bestaan uit 8 woorden van 16 bit (totaal dus 128 bit).
Een opstaand bit in de lijst geeft aan dat het

componentnummer~

dat overeenkomt met de plaats in de lijst, aanwezig is.
(het hoogste componentnummer

~s

119 ).

- De routine voor het instellen van potentiometers ( SPOT ) probeert
maximaal drie maal een potentiometer binnen de opgegeven tolerantie
in te stellen. Als het de eerste keer niet gelukt is wordt,
afhankelijk van de richting van de afwijking, de in te stellen
~

waarde met 2 punten verhoogd of verlaagd. Na de tweede keer

.

~dem,

maar nu met 1 punt.
- Zoals reeds in 4. Synchronisatiemogelijkheden vermeld is, wordt de
periodetijd van de timer automatisch aangepast bij verandering
van tijdschaal.( zie routine STIM in de handleiding). Omdat bij
de snelste tijdschaal van de AR ( 10.000 maal versneld ) de
7
klokfrequentie van de timer 10 Hz. zou moeten zijn, terwijl
6
de hoogste beschikbare frequentie 10 Hz. bedraagt, wordt in
dit geval de opgegeven periodeduur ( die overeenkomt met het
aantal klokpulsen ) door 10 gedeeld, en blijft de klokfrquentie
10

6

Hz.

- Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de hardware voor het
AD- en DA-systeem. De routines hiervoor zijn dus nog niet in
de praktijk uitgetest •.
Er

~s

ook rekening gehouden met toekomstige aanschaf van

DCU's ( Digitale Coëfficient Units, te gebruiken als potentiometers). De routines hiervoor zijn reeds aanwezig.

*) Eén punt is de kleinste eenheid op de DVM
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10- 4

7. Conclusies
Het subroutine-pakket voor de communicatie tussen de Analoge en
Digitale Rekenmachine in het hybride systeem is gereed en voor
een groot deel getest. Door de gelijktijdige ontwikkeling van
hardware en software was een goede interactie tussen de beide
componenten mogelijk. Het gerealiseerde systeem voldoet aan
de gestelde

e~sen

van enerzijds eenvoudige bediening en ander-

zijds zo weinig mogelijk beperkingen voor de gebruiker.
De mogelijkheden van het hybride systeem zijn onlangs gedemonstreerd aan de hand van een simulatiemodel van een zonnecollector.
Als voorbeeld van een hybride programma voor dit systeem is in
de appendix een korte beschrijving opgenomen van het programma
dat voor deze demonstratie geschreven is. Pikant detail daarbij:
de schaalwaarden van de tijdassen van de daarin opgenomen
grafieken zijn verschillend.
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Appendix
Voorbeeld van een programma voor het hybride systeem.
Van een bepaalde zonnecollector is een model gemaakt en
geimplementeerd op de hybride rekenmachine. Daarmee willen
we het temperatuurverloop van het water gedurende de dag
berekenen. We gaan verder voorbij aan de modelvergelijkingen,
maar merken alleen op dat het partiële differentiaalvergelijkingen
zijn, met differentiatie naar de tijd en naar één ruimtevariabele.
Eén van deze variabelen zal gediscretiseerd moeten worden.
Hiervoor kiezen we de ruimtevariabele. Dit betekent dat de
zonnecollector in een aantal identieke secties verdeeld wordt.
( in dit geval zes ). Het enige verschil is dat sectie (n) als
ingangstemperatuur de uitgangstemperatuur van sectie (n-1) heeft.
Het schema van een sectie voor de Analoge Rekenmachine is gegeven
in fig. 1. We nemen aan dat de intensiteit van de invallende
zonnestraling sinusvormig verloopt gedurende de dag. Vandaar de
sinusgenerator met de componenten 70, 71 en 75.
Op het punt DAC moet het ingangstemperatuurverloop ( d.w.z. uitgangstemperatuurverloop van de vorige sectie) beschikbaar zijn.
Op het punt ADC kan het uitgangstemperatuurverloop van deze sectie
afgenomen worden.
Het probleem kan opgelost worden door op de AR zes van deze secties
achter elkaar te schakelen. Bij gebruik van de Hybride Rekenmachine
kunnen we volstaan met de schakeling voor één sectie. Hiermee
berekenen we nà elkaar het temperatuurverloop van de verschillende
secties. Bij de berekening van sectie (n) voeren we via een
DA-kanaal het uitgangstemperatuurverloop van sectie (n-1) toe
aan het punt DAC. Dit signaal hebben we bij de berekening van
sectie (n-1) via een AD-kanaal vanaf punt ADC in de DR ingelezen.
Bij de berekening van sectie (1) voeren we aan het punt DAC de
begintemperatuur toe.

A-1

In het programma voor de Hybride Rekenmachine zijn de volgende
delen te onderscheiden:
regel

1-38:

Declaraties, toekenning van constanten,
default-waarden van parameters.

regel 39-66:

( Facultatief ) inlezen van nieuwe parameterwaarden.

regel 67-102:

Berekenen en eventueel uitprinten van
potentiometerwaardene

regel

103:

Begin van het eigenlijke hybride gedeelte.

regel 104-129: Instelling van de potentiometers en de tijdschaal,
alsmede enige andere voorbereidingen.
regel 130-179: Analoge runs voor de verschillende secties, met
plotfaciliteiten voor het uitgangstemperatuurverloop van elke sectie. Ook kan de invallende straling
periodiek onderbroken worden (wolken ).
In fig 2 is het berekende verloop van de uitgangstemperatuur
van de zes secties gegeven ( hard copy van een grafisch display ).
Bij fig 3 zijn wolken geintroduceerd. De iets andere schaalwaarde
van de tijdas t.o.v. fig 2 is een gevolg van het feit dat de
bemonstering van het uitgangssignaal niet met behulp van een
timer kon gebeuren. De sampleperiode wordt in dit programma
bepaald door de tijd die nodig is om éénmaal de loop 140-152
te doorlopen. Invoeren van het wolkenpatroon heeft een iets
grotere periode tot gevolg.
Opgemerkt dient nog te worden dat de routines TISC en DAD
tijdelijke remplacanten zijn voor STIM en DADI, omdat de
hardware voor het AD- en DA-systeem nog niet geheel gereed
was.
Dit programma werd geschreven door ir. J. Machielsen voor een
demonstratie van het hybride systeem in het kader van het
college
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OfHF\AN I \J

c
c
c
(

c
c

F'f~CJ[

ZONC
DIT PROGRAMMA VOf\Ml lt[ DE~iTUFUtW VOCm liL I
DEMONSTF~ATIE MODEL. VAN DE ZDNNECOLL.r::r. fiH\,
DIMENSION NIN<512),NOUT<512)
Fi:EAL KG, 1"\F', KW

0001
0002
0003
0004

F'TO, f'QG, POP, F'T I Ml., F'GG, F'GP, F:'f'Ci • r·f·f·, f'F'W, i I.JF'.! WL·J
liACF'
TEST, NWALF'H, NWTMAX, NWDSF'L., NW') !.1/, wOL 1"-E. N, r·t. UT
DATA TEST/.FALSE./rNWALPH/.FALSE./,NWTHAX, 1 .FALSE,,,
I

NTEGEF~

I NTEGEF:
LOG I CAL.

000~.;

()()()(,

*NWDSPL/.FALSE./,NWVDZ/.FALSE./,WOLKEN',F~LSE./,

ooo:;·

c

.tf'LOT /.

FAL.SE. I

F'GG=O
F'PG::::4

ooon
()009
OOJ.O

F'T0:-:::43
F'CW==?3
PF'f:':::3

001.1
\) () l ~-'
() 0 J ·.~

PWP:::~j

001.4

PQP:::?5
F'WW::::7

()(\ 1. ,1,

PPW=1.
PTIM1.::::6

f'Gf'::::2

()() J }
<)()

•

INTF'=85

J tl

()() l

q

c

DACF'"o90

INTEGRATOR NUMMER
INT.=85

()0~)0

c
002:1.

1.0

Al..PHA1=60.

oo;2:..~

Al.F'HA2=5.

002~~

Al.F'HA3=30.

c
KG=lOOOO.
Kf-·:::5000.

0024
0025
0026

oo:?7

KW=2000.

c

()028

V=.07
DZ:::1.

c
0029

TGMAX=l~.W.

00~~0

Tf'MAX=150.
TWMAX= 1 ~;o.
TOMAX",=30.

00.31
0032

c
OMA/:::: 1 ;:OO.

0033
0034

oo3•'j

c
003b

003?

001

m:;M?'o \" • ~-~*lmAX
Of · ~1 ~~ x "' • IJ :t 0 MA X
J1:3f'l (-, ·y c::/:,

m:. 1 ~~= • o 1
A-~
··1;~~t'"'1

t::.'''

...

9

(l~::r·L .•~

Y

FORTRAN I I...'
0038

c
c
c

0039
0040
0041
0042

900

910

c
0043
0045
0046

0047
0048
0049

920

930
20

0052
0053
OOC:i4

940

OO~j~j

:~0

950

005?
OO~:iG

960

0059
•)060
0061
OOé'd

970

0064

980

40

00b5
()066

990

c

0067

c
c
50

0068
0069
0070
0071
0072

0073
0074
0075
0076
0077

c
()078

V01C--03F+
TOL.=.0005
LEES EVENTUEEL NIEUWE PARAMETERS IN
WRITE (7,900'
FORMAT(' ',46HTEST, AL.f'HA, TMAXr VISF'UY't', ','-·Liz, WUI..I.:.t!,
F~Ef"'II ( 5' 910) TEST' NWAL.F'H' NWTMAX, NWDSF'L, NWVD:<, WOL.I,~U4 ~ !'L.U 1
FORMAT (701>
INLEZEN VAN WIJZIGINGEN
IF (.NOT. NWALPH) GO TO 20
WRITE (7,920>
FORMAT (' ',29HTYPE ALPHAl T/M ALPHA3 <F5.1))
READ <S,930>ALPHA1,ALPHA2rALPHA3
FORMAT <3F6.1)
IF <.NOT. NWTMAX> GO TO 30
WFUTE (7,940)
FORMAT (I '•40HTYPE TGMAX, TPMAX, TWMAX EN TOMAX <F4.0))
READ (5,950) TGMAX,TPMAX,TWMAX,TOMAX
FOF\MAT (4F6.:1.)
IF (.NOT. NWDSPL.> GO TO 40
WRITE C7,960)
remMAT <,. ', 29HTYPE TE DISPLAYEN SECTIE <I2>>
READ (5,970) DSPL.AY
FClf~MAT <I3>
IF <.NOT. NWVDZ) GO TO 50
Wf~ITE (7,980)
·FOF\'MAT (
24HTYPE V EN DELTA Z <F4.2))
READ (5,990)VrDZ
FORMAT ( 2PS. 2)

.

I

I'

UITREKENEN VAN POTENTIOMETER WAARDEN
'

PGGV=<ALPHA2+ALPHAJ)/CKG*BETA)
PPGV=<AL.PHA2/CKG*BETA>>*TPMAX/TGMAX
PTOV=<AL.PHA3/CKG*BETA>>*TOMAX/TGMAX
PQGV=<l./<KG*BETA>>*QGMAX/TGMAX
PPPV=CALPHA:I.+ALPHA2)/(KP*BETA*l0.)
PWPV=<ALPHAli<KP*BETA*lO.>)*TWMAX/TPMAX
'PGPV=<ALPHA2/<KP*BETA>>*TGMAX/TPHAX
PQPV=<l./CKP*BETA>>*QPMAX/TPMAX
PWWV=CV/DZ+ALPHA1/KW>I<BETA*10.>
PPWV=<ALPHA1/CKW*BETA*10.>>*TPMAX/TWMAX
PTIM:I.V=V/CDZ*BETA*lO•>
IF <.NOT. TEST) GO TO 60

008:~

:1.000
9

WRITE <7r1000>PGGV,PGG
FOf.:MAT (/,' 'r~:ïHF'GGV=,FH.4,I5)
WRITE (7,1010>PPGVrPPG

0083

1010

FORMAT ('

()080
0081

()084
0085

WF: l f F
1020

()()El(>

0087
()088

1.030

',5HPPGV=,F8.4,I5>

( 7 , :1 0 2 0 ) F· T 0 V , P T 0

FORMAT (' ',5HPTOV=rF8.4,I5>
WRilE (7r1030)PQGV,PQG
remMAT
r5Hr·QG'J:::,F8.4d:j)
(I

Wf..· 1 i l.

I

•: 7 , 1 ü 4 0 ) F' F' f' V , F' f· F'

A-s

.·~en·~

r·oRTRAN IV
0089
0090
0091.
0092
0093
0094

1040

009~i

10?0

009.!>
009?
0098
0099
()100
()10 1

0102
0103

1050
1060

1080
1090
1100

c
60

c
c
c

0104
0105
0106
0:1.07
0:1.08
Ot09
01JO

Oll1
0112
01.13

()114

c
01. :1. ~:;

011.6
011.7
0118

0119
0120
0121

c

c
c
70

c

0122

0123

()124
()126
0127
0128
0129

c
80
90

01~~0

100

r.
c
c

V01C-·03F+

F'AGL 003

FORMAT
'~5HPPPV=rF8.4ri5)
WRITE (7,1050)F'WF'V,F'WF'
FORMAT ( , ',5HPWPU=,~8.4,I5)
WRITE (7rl060>PGF'VrF'GP
',SHPSPV=,F8.4,I5>
FORMAT
WRITE <7,1070)F'QPVrPQF'
FORMAT ( 'r5HPQPV=,F8.4ri5>
WRITE <7r10BO>PWWVrF'WW
FOF~MAT (
'r5HPWWV=rF8.4rl5>
WRITE <7r1090>PPWV,f'PW
FORMAT
'•5HPPWV=,F8.4rl5>
WRITE <7r1100>PTIM1V,PTIM1
FORMAT
'•7HPTIM1V=,F8.4~I5>
PAUSE 60
(

I

(

I

.
.

(

I

(

I

CALL INIT
INSTELLEN SE RVO POTENT I OMETEF:S
CALL
CAL..l.
CAL.L
CAL.l..
CALL.
CAU..
CAL.L..
CALL
CAU..
CAL.L
CALL

SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SF' OT
SPOT
SPOT

( F'GG' F'GG\.1 ' TOL)
<F'PGrPPGV,TOL>
<PTO, F'TOV, TOlk)
<F'CW' PCWV, TOL)
<PF'P, F'F'F'V, TOL)
<PWP,f'WPV,TOL.)
"
<PGF', PC1F' 1v 1 , TOL.)
( F'QF' • PCWV, TOL>
<PWW,PWWV,TOL>
<Pf'W,PF'WV,TOL.>
<F'TIM1,PTIM1V,TOL)

CAL.L SPOT <INTP,.005,TOL)
CALL SPOT <DACP,.0884,TOL>
DISCONNECT ANALOG SOLUTION
CêLL. SPOT <16,.0002,TOL>
TIJDSCHAAL N-MSEC
CAl..L TISC< 1 >
- - ; ' ) :::! 5 l l M
VUL tWO=F<T> = 5 GRADEN CELSIUS
.r•o 70 I=1. ,512
NIN<I>=O
NOUT<I>=CO./TWMAX)*32767.
IDEL~INTERVAL TUSSEN 2 SAMPLES ($ 10 MICRO-SEC>
IDEL=10
NfmUN=O
IF <.NOT. PLOT> GO TO 100
CAL l.. r~ASTEf.:
GO TO 1.00
TWI<T) := TWitl<T>
[IQ 90 1=1,512
NOIJT<I>=NIN<I>

CALL. IC

A- 6

FOf::TRAN IV
0131
0132

0134
0135

102

0136
0137
()1.38

0139
0:1.40

0141

0142

1110

0143

0145
0146
0149
(' l ':-iO
() l ~; 1

o:t :.;;:;

:1.:1.0

~j3

() l".:; 4
() l :::6
Ol ~5?

0158

105

c
() :1. ~'i9
0161
016~!
t) l b4
0165
Olb6
0:1.67
01.68

0169
0170
() 1 /1

0172
0174

Ot75
() :1.76
()1.77
0178

O:J.79

r:·r.,C;[ 004

CALL DAD<NOUT<1>•NIN<1>,1>
_ ____,'T
IF <.NOT. TEST> GO TO 102
WRITE <7•1110> l•NOUT<1),NINC1>
CONTINUE
CALL WAIT<10>
K=O
LOGSW=1
CALL OP
DO 110 1=1•512
CALL DAD<NOUT<I>,NIN<I>,IDEL>
--=>
FORMAT <!4,2!6)
IF <.NOT. WOLKEN> GO TD 110

::

D-"\ D1

-:::. 0 ADI

K=Kt1

0:1.4H

•) .1.

V01C-·03Ft

IF <K .LT. 50) GO TO 110
K=O
LOGSW=3-LOGSW
LSW=LOGSW-1
CALL LICLCO,LSW)
CONTINUE
CALL HOLD
IF <.NOT. TEST> GO TO 105
DO 105 L=1,20
WRITE (7,1110) L•NOUTCL),NINCL)
CONTINUE
•
INFINITE LOOP
IF <NRRUN .EQ. DSPLAY) GO TO 100
·NRRUN=NRRUNtl
IF <.NOT. PLOT> GO TO 130
IXTO~o

IYTD=<NIN<1>*779.)/32767.
120 1=2,51~~
I YFf.:OM= I YTO
IYTO=<NINCI>*779.)/32767.
IXFROM=IXTO
IXTO=IXT0+2
CALL LINEYXCIYFROM,IXFRQM,IYTO,IXTO>
120
130
IF <NF\RUN • EQ. DSF'LAY > GO TO 1.40
GO TO 80
140 . CALL AMP<JNT,VAL>
WRITE <7•1120) VAL
11.20 FORMAT (' ',12HINTCTEMPDT)=,F7.4)
GO TO 100
END
[10
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