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Fortran aanroepbare hybride communicatie routines. 

Algemene opmerkingen • 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

De met een i beginnende parameters zijn integers. 

De met een r beginnende parameters zijn reals. 

Beide single precision • 

Component nummers van de analoge rekenmachine liggen 

in de range 0 •••• 119 

Real input-parameters voor SPOT moeten liggen in de range 

o ••• 1 ' inclusief grenzen 0 en 1. 

Real input-parameters voor de DAC's moeten liggen tussen 

-1 en +1 , exclusief grenzen -1 en +1 • 

Real output-parameters liggen tussen -1 en +1 , exclusief 

grenzen -1 en +1 • 

Indien een uitgelezen analoge waarde ~ 1, resp • .:E -1 is, 

wordt hiervoor 0.9999 resp -0.9999 in de output-parameter 

geplaatst • 

Het aantal parameters en de plaats in de lijst moeten 

correct zijn • 

De aangeroepen subroutines zijn in het tweede gedeelte 

te vinden, met uitzondering van $ICO: .dit is een routine 

uit de FPMP11 package van DEC • 

Tussen haakjes zijn de subroutines aangegeven die alleen 

door de routines met foutdetectie worden aangeroepen • 

Library files mogen niet in overlay secties geplaatst 

worden.Omdat er routines zijn die lokaal een toestands

variabele bevatten, mogen ze ook niet afzonderlijk in 

overlay secties geplaatst worden. 
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•• De routines die de macro WAOPIN bevatten zijn gemerkt met W • 

Fortran aanroepbare HCR's met foutdetectie. 

** 

•• 

** 

** 

** 

De entrys van deze routines hebben dezelfde naam als die van 

de routines zonder foutdetectie • 

Lijst van routines met foutdetectie: 

AMP, POT, QPOT, TRUNK, FGEN, DRV, DRV10, DVMPP, POTC, 

STlM, LCLOCK, WAlT, WAlTK, SPOT, MASK, LACL, LICL, RACL, 

RASI, RISl, CHAN, ADl, DAl, DADl, DAR, ADR, DADR, DCUl, 

DCUR, INTRE, RElNT. 

Er wordt getest of het aantal parameters juist is, of 

het component nummer bestaat ( indien van toepassing ), 

en of de overige parameters een toegestane waarde hebben. 

Deze routines staan in relatie met de foutmeldingsroutine 

ERROR$ d.m.v. de globale variabelen RNAME$, RADR$$, RKlND$. 

De funkties van deze routines zijn precies hetzelfde als 

die van de routines zonder foutdetectie. 
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Souree file namen en object module namen. 

De souree file namen van de HCR's zonder foutdetectie zijn 

hetzelfde als de routinenamen, met de extensie MAC. 

De souree file namen van de HCR's met foutdetectie zijn gelijk 

aan de routinenamen, echter met de letter T ervoor, met de 

extensie MAC. Indien er hierdoor meer dan zes letters in de 

file naam komen, vervalt de laatste letter. 

De souree file namen van de subroutines zijn gelijk aan de 

subroutinenamen zonder dollars, met de extensie MAC. 

De file FPMSET.MAC bevat de switches voor de FPMP11 package. 

Geassembleerd met FPMP.MAC ontstaat de objectcode van $ICO. 

De file WAOPIN.MAC bevat de macro WAOPIN, en moet bij het 

v66r iedere met een W gemerkte routine opgegeven worden 

De namen van de object modules Z~Jn hetzefde als de namen van 

de routines. ( bij HCR's met foutdetectie een letter T ervoor ). 
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Alfabetische lijst van HCR's en subroutines. 

ADI 2-9 HOLD 2-1 RI CON$ 3-6 
ADR 2-11 RISI 2-6 
ALIST$ 3-11 IC 2-1 RIS$$$ 3-8 
AMP 2-3 INIT 2-1 RSW$$$ 3-7 

INTER$ 4-1 RTIM 2-4 

BIC4$$ 3-9 INTRE 2-7 
BIC10$ 3-9 IRCON$ 3-6 SAC$$$ 3-2 
BIC20$ 3-9 SAM$$$ 3-2 

LACL 2-5 SCL$$$ 3-8 
CEW$$$ 3-6 LCLEAR 2-1 SLM$$$ 3-3 
CHAN 2-7 LCLOCK 2-1 SPOT 2-5 
CHKL$$ 3-10 LICL 2-6 ST 2-1 

CLEAR$ 3-3 LPP 2-1 STIM 2-4 

CLFRQ$ 3-3 LRUN 2-1 SW1CAD 2-12 

LSTOP 2-1 SW1COM 2-12 

DADI 2-10 SW2AM 2-12 

DADR 2-11 MASK 2-2 SW2LCL 2-12 

DAI 2-9 MEL$$$ 3-7 SW2LM 2-12 

DAR 2-10 MIMA$$ 3-10 SW2TSC 2-12 

DCUI 2-8 

DCUR 2-8 OP 2-1 TCA$$$ 3-2 
DLIST$ 3-11 TINTE$ 4-1 

DRV 2-3 PCM 2-1 TPAR$$ 3-11 
DRV10 2-3 PLIST$ 3-11 TRUNK 2-3 
DVMEN$ 3-4 POT 2-3 TSC$$$ 3-5 
DVMPP 2-2 POTC 2-3 TSTR$$ 3-10 
DVMR$$ 3-5 pp 2-1 TSTR2$ 3-12 

ERROR$ 3-12 QPOT 2-3 WACH$$ 3-4 
EXTIM 2-3 WAIT 2-2 

RACL 2-5 WAITK 2-2 

FGEN 2-3 RAS! 2-6 WCV$$$ 3-5 
RCL$$$ 3-8 

GO$$$$ 3-3 RCOMP$ 3-4 
REINT 2-8 

REW$$$ 3-7 
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naam: INIT 

parameters: aantal: geen 

funktie: Initialisatie van AR en DR. Moet aan het begin 

van ieder hybride programma aangeroepen worden. 

Zet AR in analoge mode PC, tijdschaal Nsec, 

logische mode RUN, clock 106 , zet alle control 

lijnen op 0, selecteerd AMP 00, reset het error

woord en initialiseert de apparatuur voor de 

snelle communicatie ( DAC's en ADC ). 

w 

subroutine aanroepen: CLEAR$, SAM$$$, SAC$$$, TCA$$$, GO$$$$, 

SLM$$$, CLFRQ$, TSC$$$, SCL$$$, RIS$$$, 

MEL$$$ 

naam: 

parameters: aantal: geen 

funktie: Zet AR in gewenste analoge mode. 

subroutine aanroep: SAM$$$ 

naam: LCLEAR, LRUN, LSTOP, LPP 

parameters: aantal: geen 

funktie: Zet AR in gewenste logische mode. 

subroutine aanroep: SLM$$$ 

naam: LCLOCK ( ia ) 

parameters: aantal: 1 

input: ia= code voor clockfrequentie 

funktie: Zet logische clock van AR op bepaalde snelheid: 

0 = 106 , 1 = 105 , 2 = 10, 3 =step 

subroutine aanroep: CLFRQ$ ( ERROR$ ) 
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naam: WAIT ( it ) 

parameters: aantal: 1 

input: it =wachttijd, O'it~32767 

funktie: aktieve wacht van DR, wachttijdXit x 100~sec. 

subroutine aanroep: WACH$$ ( ERROR$ ) 

naam: WAITK ( it ) 

parameters: aantal: 1 

input: it =wachttijd, O~it~32767 

funktie: wacht van DR, met behulp van hardware klok van DR. 

Wachttijd~it x 100/"'sec. 

subroutine aanroepen: geen 

naam: MASK ( ia,ib, •• ~ 

parameters: aantal: variabel, minimaal 1, maximaal 10 

input: ia,ib ••• =0,1, ••• 9 

funktie: De met de parameters overeenkomende bits van het 

error-woord worden gemaskeerd. 

subroutine aanroep: MEL$$$ ( ERROR$ ) 

naam: DVMPP ( 11v ) 

parameters: aantal: 1 

output: rv = uitgelezen waarde 

funktie: Leest patchboard-hole 11 DVM" uit en plaatst deze 

waarde in rv. Indien lrvl?1 volgt de foutmelding 

DVM OVERFLOW , en wordt -0.9999 resp. +0.9999 in 

rv geplaatst. 

subroutine aanroep: DVMEN$ ( ERROR$ ) 



naam: ~~ EQ!, ~POT,.~, ERY' DRV10, TRUNK ( ia, rv ) 

parameters: aantal: 2 

input: ia= component nummer 

output: rv = uitgelezen waarde 

funktie: Leest analoge component met nummer ia uit en plaatst 

deze waarde in rv. Overflow-afhandeling als bij DVMPP. 

subroutine aanroep: RCOMP$ ( MIMA$$, ERROR$, ALIST$ ( alleen AMP ), 

PLIST$ ( alleen POT ), DLIST$ ( alleen DRV en 

DRV10 )). 

naam: POTC ( ia, rv 

parameters: aantal: 2 

input: ia= potmeter nummer 

output: rv = uitgelezen stand potmeter 

funktie: Zet AR in mode PC en leest de stand van potmeter ia 

uit. Deze waarde wordt in rv geplaatst. AR blijft 

in PC. 

subroutine aanroepen: SAM$$$, RCOMP$ ( MIMA$$, PLIST$, ERROR$ ) 

naam: EXTIM w 

parameters: aantal: geen 

funktie: maakt het mogelijk de sample pulsen voor de snelle 

communicatie van een externe timer te betrekken. 

Terugkeer naar de interne timer geschiedt door iedere 

aanroep van STIM of RTIM. 

subroutine aanroepen: geen 



naam: STIM ( ia, ip, it, ie ) w 

parameters: aantal: 1 of 4 

input: ia = code tijdschaal AR, o ••• 3 

ip = timerperiode, o ••• 32767 

it = trigger mode int/ext, 0 resp 1 

ie = eerste puls niet/wel, 0 resp 1 

funktie: Stelt tijdschaal AR in. ia = 0 = Fmsec, 1 = Nmsec, 

2 = Fsec, 3 = Nsec. Indien niet van de timer gebruik 

gemaakt wordt mogen ip, it,'en ie weggelaten worden. 

De timerperiode wordt bepaald door tijdschaal en ip. 

Hierdoor wordt bij verandering van tijdschaal de 

timerperiode automatisch aangepast. 

Fmsec ( ia = 0 ) : timerperiode = ip x 0.1)'U>ec. 

Nmsec ( ia = 1 ) : 
t ' = ip x 1 ~sec. 

Fsec ( ia = 2 ) : ' ' = ip x 100 ;t-sec. 

Nsec ( ia = 3 ) : 
t ' = ip x 1 msec. 

Triggering: it = 0: interne triggering 

it = 1 : externe triggering 

Eerste puls: ie = 0: geen puls op triggermoment 

ie = 1 : wel puls op triggermoment 

In deze routine is de laatst ingestelde timerperiode, 

alsmede timerperiode/10 een lokale variabele. 

Gebruik van de entry ~ heeft tot gevolg dat de 

instelling van de timer hetzelfde blijft als de 

laatstvoorafgaande aanroep van ~· 

subroutine aanroep: TSC$$$ ( ERROR$ ) 

naam: RTIM ( 2e entry van STIM ) 

parameters: aaatal: geen 

funktie: zie STIM. 

subroutine aanroepen: geen 

2.- tt 



naam: SPOT ( ia, rv, rt 

parameters: aantal: 3 

input: ia = potmeternummer 

rv = potmeterwaarde, O-<rv~1. 

rt = insteltolerantie, O<"rt~1. 

funktie: Zet AR in mode SP. Probeert max. drie maal 

potmeter ia binnen de tolerantie rt op de waarde 

rv in te stellen. Indien de instelling àan nog 

niet goed is volgt de foutmelding: 

SPOT ia : ERROR >TOL 

waarna het programma normaal vervolgt wordt. 

Indien rv of rt 1 is, wordt hiervoor 0.9999 
genomen. Hetzelfde gebeurt bij waarden>1. 

De AR wordt in de mode PC achtergelaten. 

subroutine aanroepen: SAM$$$, SAC$$$ 1 TCA$$$, GO$$$$, $ICO, 

RICON$, WCV$$$, DVMR$$, WACH$$, PCM 

( MIMA$$, PLIST$, TSTR$$, ERROR$ ) 

naam: LACL ( ia ) 

parameters: aantal: 1 

input: ia = bitpatroon voor control lines. 

funktie: Laadt het control line register volgens het bit

patroon van ia. 

subroutine aanroep: SCL$$$ ( ERROR$ ) 

naam: RACL ( ia ) 

parameters: aantal: 1 

output: ia = inhoud control line register. 

funktie: Plaatst inhoud control line register in ia. 

subroutine aanroep: RCL$$$ ( ERROR$ ) 
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naam: LICL ( ia,ip, ib,iq, ••• ) 

parameters: aantal: variabel, even aantal, min. 2, max. 32 

input: ia,ib = nummer control line, 0 ia ••• 

ip,iq = waarde control line, 0 of 1 

funktie: Zet de control linea ia,ib ••• op de bijbehorende 

waarde ip,iq ••• De niet opgegeven lijnen behouden 

hun oude waarde. 

subroutine aanroepen: SCL$$$, RCL$$$ ( ERROR$ ) 

naam: RASI ( ia ) 

parameters: aantal: 1 

15 

input: ia = inhoud sense/interrupt line register. 

funktie: Plaatst inhoud sense/interrupt line register in ia. 

subroutine aanroep: RIS$$$ ( ERROR$ ) 

naam: RISI ( ia, iv ) 

parameters: aantal: 2 

input: ia = nummer sense/interrupt line, 0 ~ia~ 15 

output: iv = waarde sense/interrupt line, 0 of 1 

funktie: Plaatst waarde van sense/interrupt line ia in iv. 

subroutine aanroep: RIS$$$ ( ERROR$ ) 
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naam: CHAN ( idb, ide, iab, iae ) W 

parameters: aantal: 4 

input: i db = beginkanaal DAC's o •••• 7 
i de = eindkanaal DAC's 

t ' 

iab = beginkanaal ADC, o ••• ·1 
iae = eindkanaal ADC 

' ' 
funktie: Stelt de kanaalnummers voor de snelle communicatie in. 

Indien slechts een kanaal gewenst is, moet begin- en 

eindkanaal hetzelfde genomen worden. 

In deze routine zijn twee globale variabelen 

gedefinieerd, die steeds het totaal aantal gebruikte 

DA- resp AD-kanalen bevatten. 

De door CHAN ingestelde kanalen worden overschreven 

bij aanroep van ADI, ADR, DAI, DAR indien daarbij 

kanalen opgegeven zijn. 

subroutine aanroepen: geen 

naam: INTRE ( ia, ra, il ) 

parameters: aantal: 3 

input: ia = variabele of array ( integer ) 

il = array lengte, il ~ 1 

output: ra = variabele of array ( real ) 

funktie: Integer naar real conversie, volgens de formule 

real = Integer. 
3276 

Indien ia en ra variabelen zijn, moet il 1 zijn. 

subroutine aanroep: IRCON$ ( ERROR$ ) 
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naam: REINT ( ra, ia, il ) 

parameters: aantal: 3 

input: ra = variabele of array ( real ) 

il = array lengte, il~1 

output: ia = variabele of array ( integer ) 

funktie: Real naar integer conversie, volgens de formule 

integer = real x 32768 

Indien ra ~1, resp.' -1, wordt ia 32767, resp. -32767 

Indien ra en ia variabelen zijn, moet il 1 zijn. 

subroutine aanroep: RICON$ ( ERROR$,,TSTR2$ ) 

naam: DCUI ( ia, iv, il ) w 

parameters: aantal: 3 

input: ia = DCU-nummer ( variabele of array ) 

iv = DCU-waarden ( variabele of array ) 

il =aantal in te stellen DCU's, il~1 

funktie: Stelt een of meerder DCU's met nummer ia in op de 

bijbehorende waarde iv. 

subroutine aanroepen: geen ( ERROR$ ) 

naam: DCUR ( ia, rv, il ) 

parameters: aantal: 3 

input: ia = DCU-nummer ( variabele of array 

rv = DCU-waarde ( variabele of array 

) 

) 

il = aantal in te stellen DCU's, il ~1 

f~nktie: Als DCUI, echter met real waarde voor DCU's. 

Indienlr~~1, wordt hiervoor~0.9999 genomen. 

subroutine aanroep: RICON$ ( ERROR$,:TSTR2$ ) 

w 



naam: DAl ( ia, il, it, ib, ie ) e ( 3 entry van DADI ) 

parameters: aantal: 3 of 5 
input: ia = waarde voor DAC of array 

il = totaal aantal over te sturen waarden. 

it = zonder/met timer, 0 resp. 1 

ib = beginkanaal, o •••• 7 
ie = eindkanaal, o •••• 7 

funktie: zonder timer, it = 0 : de waarden in ia worden naar 

de opeenvolgende DAC;s tussen begin en eindkanaal 

gestuurd. il moet gelijk zijn aan het aantal kanalen. 

met timer, it = 1 bij iedere timerpuls worden de 

volgende waarden in ÜL.naar de opeenvolgende DAC 's 

tussen begin en eindkanaal gestuurd. il moet gelijk 

zijn aan een geheel aantal malen het totaal aantal 

kanalen. 

Indien begin- en eindkanaal tevoren met CHAN zijn 

ingesteld, mogen ib en ie weggelaten worden. 

subroutine aanroep: geen ( TPARSS ) 

naam; ADI ( ia, il, it, ib, ie ) ( 2e entry van DADI 

parameters: aantal: 3 of 5 
input: il = totaal aantal over te sturen waarden 

it = zonder/met timer, 0 resp. 1 

ib = beginkanaal, o •••• 7 
ie = eindkanaal, 0 •••• "! 

output: ia = variabele of array voor AD-waarden 

funktie: analoog aan DAI, echter nu worden de waarden van de 

ADC in ia geplaatst. 

subroutine aanroep: geen ( TPAR$$ ) 

) 



naam: DADI ( ia, il, it ) w 

parameters: aantal: 3 

input: il = totaal aantal AD- en DA-waarden 

it = zonder/met timer, 0 resp. 1 

inp/outp: ia = array met DA-waarden en open 

plaatsen voor AD-waarden. 

funktie: De kanalen van het DA- en AD-systeem moeten tevoren 

met CHAN ingesteld zijn. 

zonder timer, it = 0 : de ingestelde DA-kanalen worden 

geladen met opeenvolgende waarden in ia. Vervolgens 

worden de ingestelde AD-kanalen geconverteerd en 

geplaatst in de volgende elementen van ia. 

il moet gelijk zijn aan de som van het aantal DA- en 

AD-kanalen. 

met timer: bij iedere timerpuls herhaalt het proces 

zich, waarbij steeds de~olgende elementen van ia 
I 

genomen worden. il moet gelijk zijn aan een geheel 

aantal malen de som van DA- en AD-kanalen 

subroutine aanroep: geen ( TPAR$$, ERROR$ ) 

naam: DAR ( ra, il, it, ib, ie ) w 

parameters: aantal: 3 of 5 
input: ra = waarde voor DAC of array 

il = totaal aantal over te sturen waarden 

it = zonder/met timer, 0 resp. 1 

ib = beginkanaal, o •••• 7 
ie = eindkanaal, o •••• 7 

funktie: als DAI, echter nu met real waarden • 

subroutine aanroep: RIGON$ ( TPAR$$, TSTR2$ ) 



naam: ADR ( ra, il, it, ib, ie ) 

parameters: aantal: 

input: 

3 
il 

it 

ib 

ie 

of 

= 
= 
= 

= 

5 
totaal aantal over 

zonder/met timer, 0 

beginkanaal, o ••• • 7 
eindkanaal, o •••• 7 

w 

te sturen waarden 

resp. 1 

inp/outp: ra = variabele of array voor AD-waarden 

funktie: als ADI, echter nu met real waarden. 

subroutine aanroep: IRCON$ ( TPAR$$ ) 

naam: DADR ( ra, il, it ) w 

parameters: aantal: 3 
input: il = totaal aantal over te sturen waarden 

it = zonder/met timer, 0 resp. 1 

inp/outp: ra = array met DA-waarden en open 

plaatsen voor AD-waarden. 

funktie: als DADI, echter nu met real waarden. 

subroutine aanroepen: IRCON$, RICON$ ( ERROR$, TPAR$$, TSTR2$ ) 
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naam: SW1CAD, SW1COM ( ia ) 

SW2AM, SW2LM, SW2LCL, SW2TSC ( ia ) 

parameters: aantal: 1 

output: ia = inhoud gewenste deel statusregister 

funktie: Leest een van de twee statusregisters uit en plaatst 

de gewenste informatie in ia. 

SW1CAD = component nummer 

SW1COM = soort component 

SW2AM = analoge mode 

SW2LM = logische mode 

SW2LCL = logische klok 

SW2TSC = tijdachaal 

Betekenis statuscode: 

code COM AM LM LCL TSC 

0 QPOT SP RUN 106 
Fmsec 

1 D/10 IC STOP 105 Nmsec 

2 pp HOLD CLEAR 10 Fsec 

3 POT OP pp STEP Nsec 

4 THUNK ST 

5 FGEN pp 

6 D PC 

7 AMP 

subroutine aanroepen: RSW$$$, BIC20$, resp. BIC10$, 

resp. BIC4$$ ( entrys van SWBIC ) 
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Door HCR's aangeroepen subroutines. 

Algemene opmerkingen. 

•• 

•• 

** 

Parameteroverdracht vindt plaats via een of meerdere 

registers, waarbij er drie mogelijkheden zijn: 

1 ) Rn bevat zelf de informatie 

2) Rn bevat het adres van de informatie 

3) Rn bevat het adres van een lijst waar de adressen 

van de parameter(s) staan. 

Enkele routines hebben meer dan een entry, en afhankelijk 

van de entry een andere funktie. 

De routines die de macro WAOPIN bevatten zijn gemerkt met W. 
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naam: SAM$$$ 

parameters: input: R4 

funktie: zet afhankelijk van R4 de AR in een bepaalde 

analoge mode. 

R4 = 0 = SP 1 = IC 2 = HOLD 3 = OP 

4 = ST 5 = pp 6 = PC 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R4 

naam: SAC$$$ 

parameters: input: R4 

funktie: selecteerd, afhankelijk van R4, een bepaalde 

soort component. 

R4 = 0 = QPOT 1 = D/10 2 = (DVM)PP 3 = 
4 = TRUNK 5 = FGEN 6 = D 7 = 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R4 

naam: TCA$$$ 

parameters: input: R4 

POT 

AMP 

funktie: de inhoud van R4 wordt als adres van een component 

naar de AR overgezonden. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R4 
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naam: SLM$$$ 

parameters: input: R4 

funktie: zet AR, afhankelijk van R4, in een bepaalde 

logische mode. 

R4 = 0 = RUN 1 = STOP 2 = CLEAR 3 = PP 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R4 

naam: GO$$$$ 

parameters: geen 

funktie: Go-toets funktie van AR-console. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: geen 

naam: CLEAR$ 

parameters: geen 

funktie: Clear-toets funktie van AR-console. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: geen 

w 

w 

w 

naam: CLFRQ$ W 

parameters: input: R4 

funktie: zet logische klok van AR, afhankelijk van R4, 

op een bepaalde snelheid. 

R4 = 0 = 106 1 = 105 2 = 10 3 = STEP 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R4 
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naam: WACH$$ 

parameters: input: R4 

funktie: aktieve wachtloop,% R4 x 100 ,#sec. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R1, R4 

naam: RCOMP$ 

parameters: input: R4, R5 

funktie: Selecteerd een bepaalde soort component, afhankelijk 

van R4 ( zie SAC$$$ ). R5 moet naar een lijst wijzen 

met als tweede woord het adres van het component

nummer en als derde woord het adres van een output

parameter. De gespecificeerde component wordt 

uitgelezen, en de waarde wordt in de outputparameter 

geplaatst ( real ). 

Indien R4 = 2 ( DVMPP ) moet de entry DVMEN$ 

gebruikt worden. 

subroutine aanroepen: SAC$$$, TCA$$$, GO$$$$, DVMR$$, IRCON$ 

registers: R1, R2, R3, R4, R5 

naam: DVMEN$ ( entry van RCOMP$ ) 

parameters: input: R5 

funktie: R5 moet naar een adres van een outputparameter 

wijzen. De DVM van de AR wordt uitgelezen en deze 

waarde wordt in de outputparameter geplaatst (real). 

subroutine aanroepen: DVMR$$ 

registers: R1, R2, R3, R5 
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naam: DVMR$$ 

parameters: output: R2 

funktie: leest DVM van AR uit. Indien deze waarde> 9999 

of < -9999 is, wordt hiervoor +9999, resp. 

-9999 genomen, en volgt de foutmelding: 

DVM OVERFLOW ( niet in mode SP en PC ) 

De uitgelezen waarde wordt in r2 geplaatst. 

subroutine aanroepen: RSW$$$ 

registers: R2, R4 

naam: TSC$$$ 

parameters: input: R4 

funktie: selecteerd tijdschaal van AR, afhankelijk van R4. 

R4 = 0 = Fmsec 1 = Nmsec 2 = Fsec 3 = Nsec 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R4 

naam: WCV$$$ 

parameters: input: R4 

funktie: de inhoud van R4 wordt als componentwaarde naar 

de AR over ge zonden. 0 ~ R4 ~ 119 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R4 

w 
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naam: IRCON$ 

parameters: input: R2 

output: R2, R3 

funktie: De integerwaarde R2 wordt geconverteerd naar real. 

real = integer 

32768 

Output via R2 en R3. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R1, R2, R3 

naam: RI CON$ 

parameters: input: R4 

output: R2 

funktie: R4 moet het adres van een real bevatten. Deze real 

wordt naar integer geconverteerd. 

integer = real x 32768 

Indien real ~1 of~ -1, wordt 32767, resp. -32767 

genomen. Output in R2 

Bij return is R4 met 4 opgehoogd, en wijst dus naar 

het volgende element van een real array. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R2, R3, R4 

naam: CEW$$$ w 

parameters: geen 

funktie: error-woord register van HIF wordt gereset. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: geen 
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naam: REW$$$ 

parameters: output: R4 

funktie: leest error-woord register uit en plaatst inhoud 

in R4. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R4 

naam: MEL$$$ 

parameters: inp1,1t: R4 

w 

w 

funktie: maskeert de bits van het error-woord overeenkomstig 

de in R4 opstaande bits. Alleen voor bit 0 •••• 9 
Het error-woord wordt tevens gereset. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R4 

naam: RSW$$$ 

parameters: input: R4 

output: R4 

w 

funktie: R4 moet commandowoord voor uitlezen status-register 1 

of statusregister 2 bevatten. Het betreffende 

register wordt uitgelezen en de inhoud wordt in 

R4 geplaatst. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R4 
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naam: SCL$$$ 

parameters: input: R4 

funktie: zet control lijnen volgens het bitpatroon van R4. 

Een kopie van het control line register is in 

deze subroutine een lokale variabele. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: geen 

naam: RCL$$$ 
e ( 2 entry van SCL$$$ ) 

parameters: output: R4 

funktie: plaatst inhoud control line register in R4. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R4 

naam: RIS$$$ 

parameters: output: R4 

funktie: leest sense/interrupt register uit en plaatst de 

inhoud in R4. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R4 
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naam: BIC20$ ( entry van SWBIC$ ) 

parameters: input: R4, R5 

funktie: bits 7-15 van R4 worden gecleard. 

R5 moet naar een lijst wijzen met als tweede woord 

het adres van een outputparameter ( integer ). 

De overblijvende inhoud van R4 wordt in deze 

parameter geplaatst. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R4, R5 

naam: BIC10$ ( entry van SWBIC$ ) 

paremeters: input: R4, R5 

funktie: bits 3-15 van R4 worden gecleard. Verder als BIC20$. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R4, R5 

naam: BIC4$$ ( entry van SWBIC$ ) 

parameters: input: R4, R5 

funktie: bits 2-15 van R4 worden gecleard. Verder als BIC20$. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: R4, R5 
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naam: MIMA$$ 

parameters: input: R5 

output: R3 

funktie: R5 moet naar een lijst wijzen die als tweede woord 

het adres van een componentnummer bevat. Indien dit 

nummer < 0 of > 119 is, wordt ERROR$ aangeroepen. 

Anders wordt het componentnummer in R3 geplaatst. 

R5 blijft onveranderd. 

subroutine aanroepen: ERROR$ 

registers: R3 

naam: CHKL$$ 

parameters: input: R3, R4 

funktie: R3 moet een componentnummer bevatten ( 0 ••• 119 ). 

R4 moet naar lijst aanwezige componenten wijzen. 

( 8 woorden ). 

Er wordt getest of componentnummer R3 bestaat. 

( overeenkomstig bit in de lijst is 1 ) 

Indien niet bestaand wordt ERROR$ aangeroepen. 

subroutine aanroepen: ERROR$ 

registers: R1, R2, R3 

naam: TSTR$$ 

parameters: input: R4 

funktie: R4 moet naar een real wijzen. Indien deze real 

< 0 of ') 1 is, wordt ERROR$ aangeroepen. 

subroutine aanroepen: ERROR$ 

registers: geen 
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naam: ALIST$, PLIST$, DLIST$ 

parameters: input: R3 

funktie: R3 moet componentnummer ( 0 ••• 119 ) bevatten. 

De subroutine bevat een lijst van aanwezige 

Amplifiers, resp. Pots, resp. Integratoren, en 

test of componentnummer R3 bestaat ( overeen

komstig bit in de lijst is 1 ). Indien niet 

bestaand wordt ERROR$ aangeroepen. 

subroutine aanroepen: CHKL$$ 

registers: R1, R2, R3, R4 

naam: TPAR$$ 

parameters: input: RO, R5 

funktie: deze subroutine test de parameterlijst van DAI, 

ADI, DADI, DAR, ADR, DADR. RO moet het aantal 

kanalen bevatten, zoals ingesteld met CHAN. 

( niet noodzakelijk indien begin en eindkanaal 

als 4e en 5e t · · ) parame er opgegeven Z1Jn 

R5 moet naar het eerste woord van de lijst met 

adressen van de parameters wijzen. Dit woord 

bevat in het low order byte het aantal parameters. 

De volgende tests worden uitgevoerd: 

1) aantal parameters: 3 of 5? 

2) aantal te converteren woorden: positief, en 

geheel aantal malen het aantal kanalen ? 

3) timer parameter: 0 of 1 ? 

4) Indien timer par. = 0 

kanalen ? 

aantal woorden = aantal 

5) begin en eindkanaal: 0 ••• 15 ( alleen indien 5 

parameters opgegeven zijn) ? 

Indien er een fout geconstateerd is wordt ERROR$ 

aangeroepen. 

subroutine aanroepen: ERROR$ 

registers: RO, R1, R2, R3 
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naam: ERROR$ 

parameters: geen 

globale variabelen: RNAME$, RADR$$, RKIND$ 

funktie: ERROR$ print foutmelding utt. 

Bovenstaande globale variabelen moeten bij 

aanroep de juiste waarde hebben: 

RNAME$: even getal, overeenkomend met de naam 

van de routine waar een fout gevonden is. 

RADR$$: -2345 (octaal ) indien er geen component

nummer geprint moet worden. 

-23456 ( octaal ) indien *** geprint moet 

worden op de plaats van het componentnummer. 

In de overige gevallen het betreffende 

component nummer ( 0 •••• 119 ) 

RKIND$: even getal,overeenkomend met de gewenste 

foutmeldingstekst. 

subroutine aanroepen: $ICO, CLEAR$, PCM 

Voor exit naar de monitor wordt een clear-commando naar de 

AR gestuurd, en deze wordt in de mode PC achtergelaten. 

De nummering van de routines en de foutmeldingsteksten is 

te vinden in de listing ven ERROR$. 

naam: TSTR2$ 

parameters: input: R4 

funktie: R4 moet naar een real wijzen. Indien deze real 

~ -1 of ~1 is, wordt ERROR$ aangeroepen. 

subroutine aanroepen: geen 

registers: geen 
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Interrupt service routines. 

naam: INTER$ 

funktie: Interrupt routine voor DR11-B. 

DSTAT = 0 

DSTAT = 1 

DSTAT = 2 

direct return 

hardware error melding: ERR n 

n = o •••• 14. 
Bij ERR 1 ( overlaad ) gaat AR 3 sec in 

HOLD,vervolgens in PC. Daarna exit naar 

monitor. 

Bij servo time-out (err 15) wordt een 

CLEAR- commando gegeven, vervolgens return. 

In de overige gevallen gaat de AR na 3 sec 

in PC, en vindt exit naar monitor plaats. 

JSR PC, USRINT 

INTER$ is voor de library HLIB ( zonder foutdetectie ) 

subroutine aanroepen: PCM, HOLD, REW$$$, CEW$$$, CLEAR$, 

WACH$$, $ICO, USRINT 

naam: TINTE$ 

funktie: Ale INTER$, echter ook bij servo time-out wordt 

geprint: ERR 15. 

TINTE$ is voor de library THLIB ( met foutdetectie ) 

subroutine aanroepen: als INTER$ 
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Inleiding 

Om een hybride programma uit te voeren moet op de analoge 

rekenmachine ( verder aan te duiden als AR ) de juiste 

analoge en eventueel ook logische schakeling gepatched zijn, 

terwijl op de digitale rekenmachine ( verder aan te duiden 

als DR ) een programma loopt dat zorg draagt voor: 

1) de besturing van de AR 

2) de uitwisseling van data tussen AR en DR 

3) het digitale gedeelte van het rekenwerk 

Ten behoeve van de taken 1 en 2 is een bibliotheek van !Ybride 

Qommunicatie Boutines ( HCR's ) aanwezig. Deze routines 

zijn vanuit een Fortran programma aanroepbaar met een 

CALL-statement. 

In deze handleiding wordt er van uit gegaan dat de gebruiker 

enigszins vertrouwd is met analoog rekenen in het algemeen en 

de analoge rekenmachine EAI 680 in het bijzomder. Informatie 

hierover is te vinden in de handleidingen voor de EAI 680. 
Tevens is elementaire kennis van programmeren in Fortran 

op een PDP-11 vereist. Zie hiervoor de betreffende manuals 

van DEC. 

De HCR's kunnen naar funktie onderscheiden worden in: 

1) routines voor de besturing van de AR 

2) routines voor het uitlezen van analoge waarden van 

componenten op de AR via de Eigitale yolt~eter ( DVM ) 

van de AR. 

3) routines voor overdracht van logische signalen tussen 

AR en DR. 

4) routines voor het zetten van potentiometers en het 

uitlezen van de stand van potentiometers. 

5) routines voor datauitwisseling via de snelle 

!naloog-~igitaal en ~igitaal-!naloog Qonvertors ( ADC's en 

DAC's ), en voor instelling van Digitale ~oëfficient Units 

( DCU' S). 

6) routines met diverse funkties. 
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Van de beschikbare routines is in deze handleiding een 

beschrijving opgenomen van vereiste parameters,funktie, 

executietijd en mogelijke foutmeldingen. 

Foutdetectie en foutmeldingen. 

In het hybride systeem kunnen ten tijde van programma-executie 

op twee manieren fouten gedetecteerd worden: 

1) door de hardware: deze fouten worden door middel van een 

interrupt gemeld met de boodschap ERR 0 

t/m ERR 15. Vervolgens wordt het programma 

afgebroken. ( voor uitzondering zie 3.1 

Mogelijke foutmeldingen ). 

2) door de software: 

Het is mogelijk ERR 0 t/m ERR 9 te maskeren, 

zodat ze niet gedetecteerd worden. 

Zie hiervoor de routine MASK. 

deze fouten worden met een foutboodschap 

gemeld, en vervolgens wordt het programma 

afgebroken. ( voor uitzonderingen zie 3.1 

Mogelijke foutmeldingen~ 

Er zijn twee versies van het pakket routines beschikbaar. 

In beide versies worden door de hardware fouten gedetecteerd. 

In de ene versie is de software-foutdetectie echter minimaal, in 

de andere uitgebreid ( zie ~!Mogelijke foutmeldingen ). 

De versie met de minimale foutdetectie heeft kortere executietijden 

en neemt minder geheugen in beslag. 

Bij het linken geeft men op welke library gewenst is: 

HLIB : zonder software-foutdetectie. 

THLIB: volledige software-foutdetectie. 
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Adressering op de AR. 

De component nummers van de AR lopen van 0 t/m 119. Niet van 

iedere soort component zijn alle nummers aanwezig. Zie hiervoor 

de lijst van aanwezige componenten. 

Indien de versie zonder foutdetectie ( HLIB ) gebruikt wordt, 

moet men er zeker van zijn dat de betreffende component 

aanwezig is, daar er anders op geen enkele manier een 

foutmelding komt, tenzij door onzinnige resultaten. 

Tijdelijk verwijderde componenten worden niet gemeld ( THLIB ). 

Parameterlijst 

De meeste HCR's hebben een vast aantal parameters. Hiervan 

mag niet afgeweken worden. Tevens moet de juiste volgorde 

aangehouden worden. Bovendien moeten de parameters van het 

juiste type zijn, nl. single precision Integer ,resp. single 

precision Real. 

Indien een HCR een variabel aantal parameters heeft, is dit 

duidelijk aangegeven. 

Namen van variabelen en subroutines in het Fortran programma 

Om niet in conflict te komen met de in de HCR's voorkomende 

globale variabelen en subroutine namen is het voldoende dat 

men zich aan de volgende regels houdt wat betreft naamgeving 

van eigen variabelen en subroutines: 

1) de naam mag niet voorkomen als naam van een HCR in deze 

handleiding. ( zie 5-1 ) 

2) de naam mag geen $ bevatten. 

Verder moet men natuurlijk voldoen aan de eisen die Fortran 

hieraan stelt. 

1-3 



Integer en Real representatie van geschaalde waarden 

Analoog rekent men met geschaalde waarden tussen -1 en +1 • 

Bij het uitlezen van componenten via de DVM van de AR 

komt de geschaalde waarde als Real in de outputparameter, met 

eveneens een waarde tussen -1. en +1. 

Bij de routines voor de ADC's, DAC's en DCU's moeten Integere als 

parameters gebruikt worden, indien men de maximale snelheid 

wil halen. Een geschaalde waarde wordt dan voorgesteld door een 

Integer tussen -32768 en +32767. De omrekeningaformule is dus: 

Integerwaarde 
geschaalde waarde = 

32768 

Initialisatie van AR en DR 

Aan het begin van ieder hybride programma, in ieder geval 

voor de eerste Call van een HCR, moet de routine INIT 

aangeroepen worden. Zie onder de beschrijving van INIT voor 

de toestand waarin deze de AR brengt. 

Executietij den. 

De opgegeven tijden gelden alleen indien de parameters constanten 

of variabelen zijn. Expressies zijn wel toegestaan, maar vergroten 

de executietijd. 

Tussen haakjes zijn de tijden voor de routines met foutdetectie 

( THLIB ) aangegeven. 

Alle tijden gelden slechts bij benadering. 
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Beschikbare routines 

1) besturing AR 

IC 

OP 

HOLD 
pp 

ST 

PCM 

LRUN 

LSTOP 

LCLEAR 

LPP 

LCLOCK 

STIM 

RTIM 

EXTIM 

2) uitlezen componenten via 

AMP 

POT 

QPOT 

FGEN 

TRUNK 

DRV 

DRV10 

DVMPP 

DVM 

2-2 

Selectie analoge mode 

Selectie logische mode 

Selectie clockfrequentie 

Selectie tijdschaal en timerperiode 

Reset timer 

Externe timer. 

2-6 

Uitlezen versterker 

' ' 
potentiometer 

' ' 
handpotentiometer 

' ' 
funktiegenerator 

' ' trunk 

' ' 
sompunt integrator 

' ' 
sompunt integrator/10 

' ' patchboard hole "DVM" 

3) overdracht logische signalen 2-8 

RACL 

LACL 

LICL 

RASI 

RISI 

1-5 

Uitlezen control line register 

Laden control line register 

Laden afzonderlijke bits van ctrl. l.r. 

Uitlezen sense/interrupt line register 

Uitlezen één sense/interrupt line 



4) zetten van potentiometers, uitlezen stand 2-11 

5) 

6) 

SPOT 

POTC 

snelle 

DAI 

ADI 

DADI 

DAR 

ADR 

DADR 

INT RE 

RE INT 
DCUI 

DCUR 

CHAN 

diverse 

INIT 

WAIT 

WAITK 

MASK 

SW1COM 

SW1CAD 

SW2AM 

SW2LM 

SW2LCL 

SW2TSC 

communicatie 

} 

routines 

Zetten van een servepot 

Uitlezen stand van een servopot 

2-13 

Digitaal-analoog convertors 
} Integer 

Analoog-digitaal convertors t parame ers 
Afwisselend DA/AD convertors 

Idem Real parameter. 

Integer/real conversie 

Real/integer conversie 

Instelling DCU's, integer parameters 

Instelling DCU's, real parameter 

Instelling DA- en AD- kanalen 

2-21 

Algemene initialisatie 

Wachtloop 

Wacht m.b.v. klok 

Maskeren hardware gedetecteerde fouten 

Uitlezen statuswoorden 

( voor testdoeleinden ) 
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---- --~-------------------------------

Beschrijving van de routines 

Algemene opmerkingen. 

** 

** 

** 

Parameters beginnend met i zijn van het type integer. 

De uiterste waarden zijn -32767 en +32767. Tijdens 

programma-executie mag echter ook -32768 voorkomen. 

Parameters beginnend met r zijn van het type real. 

De in de HCR's toegestane uiterste waarden zijn: 

SPOT : o •••• 1 

overige -0.9999 ••••• +0.9999 

Bij waarden '- -1 of ~+1 wordt -0.9999 resp. +0.9999 
genomen. ( foutmelding bij gebruik van THLIB ) 

De mogelijkefoutmeldingen hebben alleen betrekking op de 

versie THLIB, behalve nr. 16 en 17, welke in beide versies 

gemeld worden. Hardware gedetecteerde fouten worden 

altijd gemeld. Zie ook 3.1 Mogelijke foutmeldingen. 

Indien als input-parameter een variabele genoemd is, mag 

dit altijd een constante zijn. 
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1) Routines voor de besturing van de AR. 

Deze routines hebben dezelfde funktie als de overeenkomstige 

toetsen op de AR. Een uitzondering hierop vormen de routines 

STIM en RTIM, die behalve de tijdschaal van de AR ook de 

instelling van een afzonderlijke timer verzorgen. Deze timer 

kan gebruikt worden voor het synchrone datatransport via het 

AD- en DA-systeem. Zie hiervoor ook 5) Routines voor DAC's en 

ADC. 

IC ( Initial Conditions ) 

OP ( OPera te ) 

[Ql&, ( HOLD ) 
pp ( Patch Panel ) 

21. ( Static Test ) 

!:.Ql:l ( PotCheck Mode ) 

parameters: aantal: geen 

funktie: zet de AR in de gewenste analoge mode, 

mogelijke foutmeldingen: geen 

executietijd: 
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LRUN ( Logic RUN ) 

LSTOP ( Logic STOP ) 

LCLEAR ( Logic CLEAR ) 

LPP ( Logic Patch Panel ) 

parameters: aantal: geen 

funktie: zet de AR in de gewenste logische mode. 

mogelijke foutmeldingen: geen 

executietijd: 

LCLOCK ( ia ) ( Logic CLOCK ) 

parameters: aantal: 1 

input: ia = 0,1,2 of 3 

funktie: stelt de frequentie van de logische klok op de AR in. 
6 5 0 = 10 , 1 = 10 , 2 = 10, 3 = step. 

mogelijke foutmeldingen: 20, 28 

executietijd: 
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STIM ( ia, ip, it, ie ) ( Set TIMing ) 

parameters: aantal: 1 of 4 

input: ia = o, 1,2 of 3 ( code tijdschaal AR ) 

ip = 0 •••• 32767 ( timerperiode ) 

it = 0 of 1 ( triggering int/ext ) 

ie = 0 of 1 ( eerste puls wel/niet ) 

funktie: stelt tijdschaal AR in. ia = 0 = Fmsec, 1 = Nmsec 

2 = Fsec, 3 = Nsec. Indien niet van de timer gebruik 

gemaakt wordt, mogen ip, it en ie weggelaten worden. 

De timerperiode wordt bepaald door tijdschaal en ip. *) 

Fmsec ( ia=O ): timerperiode = ip x 0.1.,.asec. 

= ip x 1 JA-Sec. Nmsec ( ia=1 ): 

Fsec ( ia=2 ): 

Nsec ( ia=3 ): 

' ' 
' ' 
' ' 

= ip x 100J"sec. 

= ip x 1 msec. 

Het startmoment van de timer wordt gekozen met it. 

it = 0 : interne triggering. De timer start zodra 

een van de routines voor het DA- en 

AD-systeem aangeroepen worden. ( met 

specificatie "met timer" ) 

it = 1 externe triggering. De timer start bij een 

0-1 overgang op de hiervoor aangemerkte bus. 

Indien geen timerpuls gewenst is op het triggermoment 

kan deze eerste puls onderdrukt worden door ie = 0 

te nemen. Bij ie = 1 wordt er ook op het triggermoment 

een timerpuls gegenereerd. 

De timerpulsen bepalen de samplemomenten van het AD-

en DA-systeem. ( indien de betreffende routines althans 

de specificatie "met timer" hebben. Zie hiervoor 

5) Routines voor DAC's en ADC. 

mogelijke foutmeldingen: 20,28 

executietijd: 

*) Hierdoor wordt bij verandering van tijdschaal de timerperiode 

automatisch aangepast. 
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RTIM ( Reset TIMer ) 

parameters: aantal: geen 

funktie: Indien opnieuw van de timer gebruik gemaakt wordt, 

met dezelfde specificaties als eerder met de 

routine STIM ingesteld, kan de timer met RTIM weer 

startklaar gemaakt worden.Indien er een wijziging 

van een van de parameters gewenst is, moet opnieuw 

STIM aangeroepen worden. 

mogelijke foutmeldingen: geen 

executietijd: 

EXTIM ( EXternal TIMer ) 

parameters: aantal: geen 

funktie: maakt het mogelijk van een externe timer gebruik 

te maken. Terugkeer naar de interne timer geschiedt 

door iedere aanroep van STIM of RTIM. 

mogelijke foutmeldingen: geen 

executietijd: 
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2) Routines voor het uitlezen van componenten via de DVM. 

Onderstaande routines voorzien in het uitlezen van alle analoge 

componenten van de AR. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 

selectiesysteem en de ( relatief trage ) Digitale Volt Meter 

van de AR. 

Deze routines kunnen altijd aangeroepen worden, ongeacht de 

ingestelde analoge mode. In de mode PC ( Pot Check ) zijn de 

uitgangen van versterkers echter altijd nul, terwijl van 

potentiometers dan de ingestelde waarde gemeten wordt. Het 

verdient aanbeveling om hiervoor de routine POTC te gebruiken. 

De nu volgende routines veranderen de analoge mode niet. 

AMP ( ia 1 rv ) ( AMPlifier ) 

POT ( ia 1 rv ) ( POTentiometer, servo ) 

SePOT ( ia 1 rv ) ( POTentiometer, hand ) 

FGEN ( ia 1 rv ) ( Function GENerator ) 

DRV ( ia 1 rv ) ( DeRiVative ) 

DRV10 ( ia 1 rv ) ( DeRiVative/10 ) 

TRUNK ( ia 1 rv ) ( TRUNK ) 

parameters: aantal: 2 

input: ia = component nummer 

output: rv = uitgelezen analoge waarde 

funktie: selecteert de gewenste soort component met nummer ia 

en plaatst de met de DVM gemeten waarde in rv. 

Indien de gemeten waarde <-0.9999 of>+0.9999 is, 

volgt de foutmelding DVM OVERFLOW, en wordt -0.9999 

resp. +0.9999 in rv geplaatst. Het programma loopt 

normaal door. 

mogelijke foutmeldingen: 16, 20, 22, 24 

executietijd: 
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DVMPP ( rv ) ( DVM Patch Panel ) 

parameters: aantal: 1 

output: rv = uitgelezen analoge waarde 

funktie: meet de analoge waarde op de bus DVM van het patch 

panel en plaatst deze waarde in rv. 

Overflow-afhandeling als bij AMP. 

mogelijke foutmeldingen: 16, 20 

executietijd: 
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3) Routines voor overdracht van logische signalen tussen AR en DR 

Het control line register ( 16 bit ) bepaalt de logische niveau's 

op de overeenkomstige bussen van het patch panel. De inhoud van 

dit register wordt door het programma op de DR bepaald. 

De inhoud van het interrupt/senee line register daarentegen 

wordt bepaald door de logische niveau's op de betreffende bussen 

van het patch panel. Dit register kan door de DR uitgelezen 

worden. 

Het interrupt/senee line register is 16 bit. Bit 0 t/m ? zijn 

de sense linea. Deze bits bevatten de momentane toestand van 

de lijnen. Bit 8 t/m 15 zijn de interrupt lines. Deze lijnen 

geven bij een 0-1 overgang een interrupt. De service-routine 

hiervoor moet de entry USRINT hebben •. De bits -~lijven staan 

tot het uitlezen van het register. Daarna worden alleen die 

bits gereset, waarvan de lijnen inmiddels 0 geworden zijn. 

RACL ( iv ) ( Read All Control Lines ) 

parameters: aantal: 1 

output: iv = inhoud control line register 

funktie: de inhoud van het control line register wordt 

uitgelezen en in iv geplaatst. Dit kan nodig zijn 

indien het programma niet meer weet wat er tevoren 

in het register geschreven is. 

mogelijke foutmeldingen: 20 

executietijd: 
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LACL ( iv ) ( Load All Control Lines ) 

parameters: aantal: 1 

input: iv = gewenste inhoud control line register 

funktie: de control lines worden gezet volgens het bitpatroon 

van iv, ongeacht de vorige situatie. 

mogelijke foutmeldingen: 20 

executietijd: 

LICL ( ia,ip, ib,iq, •••• ) ( Load Individual Control Lines ) 

parameters: aantal: variabel, even aantal, min. 2, max. 32 

input: ia, ib, ••• = bitnummer ( 0 •••• 15 ) 

ip, iq, ••• = 0 of 1 

funktie: De bits ia, ib, ••• van het control line register 

worden gezet volgens de bijbehorende parameters 

ip,iq, ••• De niet opgegeven bits behouden hun oude 

waarde. 

mogelijke foutmeldingen: 20, 28 

executietijd: 

RASI ( iv ) ( Read All Sense/Interrupt lines ) 

parameters: aantal: 1 

output: iv = inhoud sense/interrupt line register 

funktie: leest sense/interrupt register uit en plaatst inhoud 

in iv. 
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mogelijke foutmeldingen: 20 

executietijd: 

RISI ( ia, iv ) ( Read Individual Sense/Interrupt line ) 

parameters: aantal: 2 

input: ia= bitnummer ( o •••• 15 ) 

output: iv = 0 of 1 

funktie: leest één sense/interrupt line met bitnummer ia uit 

en plaatst de waarde in iv. 

mogelijke foutmeldingen: 20, 28 

executietijd: 
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4) Routines voor het zetten van potentiometers en het uitlezen 

van de stand van potentiometers 

Met de routine SPOT kunnen de servepotentiometers van de AR 

ingesteld worden. De machine gaat daarvoor in de analoge mode SP 

( Set Pot ), en alle analoge informatie gaat daarmee dus verloren. 

Er wordt maximaal drie maal geprobeerd een potentiometer binnen 

de opgegeven tolerantie in te stellen. Daarna volgt eventueel 

een foutmelding. De AR wordt achtergelaten in de mode PC. 

Er is ook een routine beschikbaar voor het uitlezen van de 

stand van potentiometers. Hiervoor gaat de AR in de mode PC, 

en wordt ook daarin achtergelaten. 

SPOT ( ia, rv, rt ) ( Set POT ) 

parameters: aantal: 3 
input: ia = potnummer 

rv = gewenste waarde (0 •••• 1. ) 

rt = tolerantie ( o ..... 1. ) 

funktie: AR gaat in mode SP. Vervolgens wordt potentiometer ia 

ingesteld op de waarde rv. De AR wordt achtergelaten 

in de mode PC. Indien de instelling na drie maal 

proberen nog niet binnen de opgegeven tolerantie it 

ligt, volgt de foutmelding: SPOT<ia): ntROR> TOL 

mogelijke foutmeldingen: 17, 20, 22, 24, 30, 32 

executietijd: 
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POTC ( ia, rv ) 

parameters: aantal: 

input: 

output: 

( POT Check ) 

2 

ia = potnummer 

rv = potentiometer stand 

funktie: AR gaat in mode PC. De stand van potentiometer ia 

wordt uitgelezen en in rv geplaatst. AR blijft in 

mode PC. 

mogelijke foutmeldingen: 20, 22, 24 

executietijd: 
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5) Routines voor DAC's, ADC en DCU's. 

Tot de snelle communicatie worden de DA- en AD-kanalen, alsmede 

de DCU's gerekend. Er is steeds keuze mogelijk tussen integer 

values en real values. De routines met integer values zijn echter 

aanzienlijk sneller. 

De routines voor DAC's en ADC kunnen één of meerdere kanalen 

parallel updaten, resp. bemonsteren. Alleen indien van een timer 

gebruik gemaakt wordt kunnen dezelfde kanalen meerdere malen 

geupdated, resp. bemonsterd worden. De instelling van de 

kanalen mag ( DAI, DAR, ADI, ADR ) of moet ( DADI, DADR ) tevoren 

gebeuren met CHAN. Deze instelling wordt overschreven indien 

de kanalen als 4e en 5e parameter opgegeven zijn ( alleen DAI, DAR 

ADI, ADR ) • 

Bijzondere aandacht verdient de manier waarop het in de 

parameterlijst opgegeven array met waarden voor de DA-kanalen 

gevuld moet worden,resp. door het AD-systeem met waarden gevuld 

wordt. Zowel in het DA- als AD-systeem komen de opeenvolgende 

ingestelde kanalen overeen met opeenvolgende array-elementen. 

Bij gecombineerde DA- en AD-conversie eerst de DA-kanalen, 

gevolgd door de AD-kanalen. Indien meerdere samples, resp. 

updatingen gedaan worden, herhaald het patroon zich verder 

in het array. 

Verder is het van belang te weten dat twee-dimensionale arrays 

kolomsgewijs gerangschikt worden. De eerste index verandert 

het snelst, en moet dus het kanaal aangeven, De tweede index 

geeft het samplenummer. ( aantal rijen = totaal aantal kanalen ). 

Ter verduidelijking enkele voorbeelden: 

Vbo 1: CALL DAI ( IA, 100, 1, 3, 4 ) 

2 DA-kanalen, meerdere (50) updatingen, met timer. 

kanaal(sample) array IA [100] array IA [2,50] 

DA3( t1 ) IA( 1 ) IA( 1 ' 1 ) 

DA4( t1 IA( 2 ) IA( 2, 1 ) 

DA3( t2 ) IA( 3 ) IA( 1 ' 2 ) 

DA4( t2 ) IA( 4 ) IA( 2, 2 ) 

DA3( t3 IA( 5 ) IA( 1 ' 2 ) 

etc. 
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Vb.2: CALL CHAN ( 1,2,4,6 ) 

CALL DADI ( IA, 100, 1 

2 DA- en 3 AD-kanalen, meerdere samples ( 20 ), met timer. 

kanaal(sample) array IA [100) array IA (5 ,20) 

DA1( t1 ) IA( 1 ) IA( 1 '1 ) 

DA2( t1 ) IA( 2 ) IA( 2' 1 ) 

AD4( t1 ) IA( 3 ) IA( 3,1 ) 

AD5( t1 ) IA( 4 ) IA( 4' 1 ) 

AD6( t1 ) IA( .5 ) IA( 5' 1 
DA1( t2 ) IA( 6 ) IA( 1 '2 ) 

DA2( t2 ) IA( 7 ) IA( 2,2 ) 

AD4( t2 ) IA( 8 ) IA( 3,2 

AD5( t2 ) IA( 9 ) IA( 4,2 ) 

AD6( t2 ) IA( 10 ) IA( 5,2 ) 

DA1( t3 ) IA( 11 ) IA( 1,3 ) 

etc. 

DAI ( ia, il, it, ib, ie ) ( DA-conversie, Integer ) 

parameters: aantal: 3 of 5 

input: ia = variabele of array met DA-waarden. 

il = totaal aantal te coverteren waarden. 

it = zonder/met timer, 0 resp. 1 • 

ib = beginkanaal, o •••• 7 

ie = eindkanaal, o •••• 7 

Indien begin- en eindkanaal tevoren met CHAN zijn 

ingesteld, mogen ib en ie weggelaten worden. 

funktie: zonder timer, it = 0 : de waarden in ia worden naar 

de opeenvolgende DAC's tussen begin- en eindkanaal 

gestuurd. il moet gelijk zijn aan het aantal kanalen. 

met timer, it = 1 bij iedere timerpuls worden de 

volgende waarden in ia naar de opeenvolgende DAC's 

tussen begin- en eindkanaal gestuurd. il moet gelijk 

zijn aan een geheel aantal malen het aantal kanalen. 

De feitelijke DAC-W~:iéi~~e_i~_ia/:~2768. 
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mogelijke foutmeldingen: 20,·.28, 34, 36, 38 

executietijd: 

ADI ( ia, il, it, ib, ie ) ( AD-conversie, Integer ) 

parameters: aantal: 3 of 5 

input: il = totaal aantal te converteren w~árden 

it = zonder/met timer, 0 resp. 1 

ib = beginkanaal, o •••• 7 

ie = eindkanaal, o ••• ? 
output: ia = variabele of array voor AD-waarden. 

funktie: analoog aan DAI, echter nu worden de waarden van de 

ADC in ia geplaatst. 

Bij gebruik van de timer ligt het werkelijke 

sample-moment 15 ~ec na de timerpuls. 

mogelijke foutmeldingen: 20, 28, 34, 36, 38 

executietijd: 

DADI ( ia, il, it ) (DA- en AD-conversie, Integer ) 

parameters: aantal: 3 

input: il = totaal aantal DA- en AD-conversies 

it = zonder/met timer, 0 resp. 1 

inp/outp: ia = array met DA-waarden en open plaatsen 

voor AD-waarden. 

De kanalen van het DA- en AD-systeem moeten tevoren 

met CHAN ingesteld zijn. 
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funktie: zonder timer, it = 0 : de ingestelde DA- kanalen worden 

geupdated met opeenvolgende waarden in ia. Vervolgens 

worden de waarden van de AD-kanalen in de volgende 

elementen van ia geplaatst. il moet gelijk zijn aan 

de som van het aantal DA- en AD-kanalen. 

met timer, it = 1 : bij iedere timerpuls herhaalt het 

hierboven beschreven proces zich, waarbij steeds 

de volgende elementen van ia genomen worden. il moet 

gelijk zijn aan een geheel aantal malen de som van 

DA- en AD-kanalen. 

mogelijke foutmeldingen: 20, 28, 38 

executietijd: 

DAR ( ra, il, it, ib, ie ) ( DA-conversie, Real ) 

parameters: aantal: 3 of 5 
input: ra = variabele of array met DA-waarden 

il = totaal aantal te converteren waarden 

it = zonder/met timer, 0 resp. 1 

ib = beginkanaal, o ••• 7 

ie = eindkanaal, o ••• 7 

funktie: als DAl, echter met real waarden. 

mogelijke foutmeldingen: 20, 28, 34, 36, 38, 40 

executietijd: 
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ADR ( ra, il, it, ib, ie ) ( AD-conversie, Real ) 

parameters: aantal: 3 of 5 
input: il = totaal aantal te converteren waarden 

it = zonder/met timer, 0 resp. 1 

ib = beginkanaal, o •••• ? 
ie = eindkanaal, o •••• ? 

output: ra = variabele of array voor AD-waarden 

funktie: als ADI, echter nu met real waarden. 

mogelijke foutmeldingen: 20, 28, 34, 36, 38 

executietijd: 

DADR ( ra, il, it ) ( DA- en AD-conversie; Real ) 

parameters: aantal: 3 

input: il = totaal aantal DA- en AD-conversies 

it = zonder/met timer, 0 resp. 1 

inp/outp: ra = array met DA-waarden en open plaatsen 

voor AD-waarden. 

funktie: als DADI, echter nu met real waarden 

mogelijke foutmeldingen: 20, 28, 34, 36, 38, 40 

executietijd: 
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CHAN ( idb, ide, iab, iae ) ( CHANnels ) 

parameters: aantal: 4 

input: i db = beginkanaal DAC's, o •••• 7 

i de = eindkanaal DAC's, o •••• 7 

iab = beginkanaal ADC, o •••• 7 

iae = eindkanaal ADC, o •••• 7 

funktie: Stelt de kanaalnummers voor de DAC's en ADC in. 

Indien slechts één kanaal gewenst is, moeten begin

en eindkanaal hetzelfde genomen worden. Ook als een 

van beide systemen niet gebruikt wordt moeten alle 

parameters opgegeven worden. 

De door CHAN ingestelde kanalen worden overschreven 

door ADI, ADR, DAI, DAR, indien daarbij kanaalnummers 

opgegeven zijn. 

mogelijke foutmeldingen: 20 1 34, 36 

executietijd: 

DCUI ( ia, iv, il ) ( DCU, Integer ) 

parameters: aantal: 3 

input: ia = variabele of array met DCU-nummer(s) 

iv = variabele of array met DCU-waarde(n) 

il = aantal in te stellen DCU's, il ~1 

funktie: stelt een of meerdere DCU's met nummer ia in op de 

bijbehorende waarde iv. De feitelijk ingestelde 

waarde is iv/32768. 

mogelijke foutmeldingen: 20, 28, 34 

executietijd: 
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DCUR ( ia, rv, il ) ( DCU, Real ) 

parameters: aantal: 3 
input: ia = variabele of array met DCU-nummer(s) 

rv = variabele of array met DCU-waarde(n) 

il = aantal in te stellen DCU's, il ~1 

funktie: als DCUI, echter met real waarde voor DCU's. 

Indien /rvl ~1 , wordt hiervoor !o. 9999 genomen. 

mogelijke foutmeldingen: 20, 28, 34, 40 

executietijd: 

INTRE ( ia, ra, il ) ( INTeger-REal conversie ) 

parameters: aantal: 

input: 

output: 

3 
ia 

il 

ra 

= 

= 

= 

variabele of array ( integer ) 

array-lengte, il ~1 

variabele of array ( re al ) 

funktie: Integer naar real conversie, volgens de formule 

inte~er 
real = 3276 

Indien ia en ra variabelen zijn, moet il 1 zijn. 

mogelijke foutmeldingen: 20, 28 

executietijd: 
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REINT ( ra, ia, il ) ( REal-INTeger conversie ) 

parameters: aantal: 

input: 

output: 

3 
ra 

il 

ia 

= 
= 
= 

variabele of array ( re al ) 

array-lengte, il ~1 

variabele of array ( integer ) 

funktie: Real naar integer conversie , volgens de formule 

. 

integer = real x 32768 

Indien ra~ 1 of -' -1, wordt 32767, resp. -32767 genomen. 

Indien ra en ia variabelen zijn, moet il 1 zijn • 

mogelijke foutmeldingen: 20, 28, 40 

executietijd: 
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6) Diverse routines 

INIT ( INITialisatie ) -
parameters: aantal: geen 

funktie: Deze routine moet altijd als eerste aanroep van een 

HCR opgenomen worden. Na afloop is de toestand van 

de AR als volgt: 

analoge mode: PC 

logische mode: 

logische klok: 

tijdschaal: Nsec 

geselecteerde component: AMP 0 

alle control lijne~: 0 

hardware fouten maskering: geen enkele gemaskeerd 

mogelijke foutmeldingen: geen 

executietijd: 

WAIT ( it ) 

parameters: aantal: 1 

input: it = wachttijd ( 0 •••• 32767 ) 

funktie: wachtloop van de DR. De wachttijd is it x 100 psec. : 5 % 
Indien er ondertussen een interrupt optreedt, wordt het 

aftellen van wachttijd onderbroken. 

mogelijke foutmeldingen: 20, 28 

executietijd: it x 100JUSec • 
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WAITK ( it ) 

parameters: aantal: 1 

input: it =wachttijd ( 0 •••• 32767 ) 

funktie: wachtloop van de DR m.b.v. hardware klok. De wachttijd 
• 4 t 100 +O ~s .... x f'sec. .:.,1 00 psec. 

Indien ondertussen een interrupt optreedt, gaat het 

aftellen van de wachttijd gewoon door. 

mogelijke foutmeldingen: 20, 26 

executietijd: it x 100 JNSec. 

MASK ( ia, ib, ••• ) ( MASK errors ) 

parameters: aantal: variabel, min. 1, max. 10 

input: ia, ib ••• = o ••• 9 

funktie: De hardware gedetecteerde fouten met nummer ia, ib ••• 

worden gemaskeerd, zodat het programma daardoor niet 

afgebroken wordt. De fouten worden echter ~p geen 

enkele wijze meer gemeld. 

Alle niet opgegeven nummers worden gereset, zodat ze 

niet gemaskeerd zijn! 

mogelijke foutmeldingen: 20, 28 

executietijd: 
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SW1COH ( iv ) ( Status Word 1 COMponent ) 

SW1CAD ( iv ) ( Status Word 1 Component ADdress ) 

SW2AM ( iv ) ( Status Word 2 Analog Mode ) 

SW2LM ( iv ) ( Status Word 2 Logic Mode ) 

SW2LCL ( iv ) ( Status Word 2 Logic CLock ) 

SW2TSC ( iv ) ( Status Word 2 Time SCale ) 

parameters: aantal: 1 

output: iv = gewnste deel status register 

funktie: status woord 1 resp. 2 wordt uitgelezen, en de 

gevraagde informatie wordt in iv geplaatst. 

Bij SW1CAD geeft iv het geselecteerde nummer aan. 

Bij de andere routines een code als onderstaande tabel: 

code COM AM LM LCL TSC 

0 Q.POT SP RUN 106 Fmsec 

1 D/10 IC STOP 105 Nmsec 

2 DVMPP HOLD CLEAR 10 Fsec 

3 POT OP pp STEP Nsec 

4 TRUNK ST 

5 FGEN pp 

6 D PC 

7 AMP 

mogelijke foutmeldingen: geen 

executietijd: 
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Mogelijke foutmeldingen. 

a) Beide versies: ( de foutmelding is onderstreept ) 

*** DVM OVERFLOW Bij het uitlezen van een component 

was de waarde~ -1 of ~ +1. Voor deze 

waarde wordt -1, resp. +1 genomen. 

••• SPOT (n);EggpR>TOL Na drie maal proberen is een servopot 

nog niet binnen de opgegeven tolerantie 

gezet. n = potnummer. 

Het programma wordt normaal vervolgd. 

***** ERR sn> n = 0,1, ••• ,14 

Er is een niet gemaskeerde fout door 

de hardware gedetecteerd. 

Het programma wordt afgebroken. 

b) Versie met volledige foutdetectie: 

***** ERR 15 Time out servosysteem. ( maximale 

bekrachtigingatijd van servopot werd 

overschreden. 

Het programma wordt normaal vervolgd. 

Software gedetecteerde fouten: 

* * • * • '<naam routine> <foutboodschap> 

n = component nummer waarop routine betrekking heeft. 

Indie dit niet in de range 0-119 ligt, wordt *** 

geprint.*) Bij routines die niet op een bepaalde 

component werken vervalt het printen van n. 

*) Indien het opgegeven aantal parameters onjuist is wordt 

op deze plaats ook ••• geprint. 

De nummering in de nu volgende lijst van foutboodschappen 

komt overeen met de verwijzingen in de routinebeschrijvingen. 
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Overzicht foutboodschappen: 

0 ERR 0 

1 ERR 1 

2 ERR 2 

3 ERR 3 

4 ERR 4 

5 ERR 5 

6 ERR 6 

7 ERR 7 

8 ERR 8 

3-2 

Overlead van een versterker van 

de AR. ( alleen in mode OPerate, 

en operate-tijd van mode PP ) • 

Poging om een potentiometer op 

een negatieve waarde in te 

stellen ( SPOT ). 



9 ERR 9 

10 ERR 10 

11 ERR 11 

12 ERR 12 

13 ERR 13 

14 ERR 14 

15 ERR 15 

16 DVM OVERFLOW 

17 ERROR TOL 

3-3 

AR power off. 

Hybrid off. Schakelaar hybrid on/off 

in positie off. 

Patch Panel niet vergrendeld. 

Servo time out. Een potentiometer 

was langer dan 3 sec. bekrachtigd. 

Een uitgelezen waarde van een 

component was ~ -1 of ~+1 

Potentiometer n is na drie 

pogingen nog niet binnen de 

opgegeven tolerantie gezet. 



20 NUMBER OF PARAMETERS INCORRECT 

22 COMPONENT NUMBER <o or >119 

24 NON EXISTING COMPONENT NU~ffiER 

26 

28 PARAMETERVALUE INCORRECT 

30 POTVALUE OR TOL <O 

32 POTVALUE OR TOL >1 

34 INVALID CHANNEL NUMBER 

FINISH CHANNEL <START CHANNEL 

NR. OF CONVERSlONS INCORRECT 

3-4 

Het opgegeven aantal 

parameters is onjuist. 

Het componentnummer valt buiten 

de range o •••• 119 

De opgegeven component is niet 

aanwezig. Het nummer lag wel 

in de range o •••• 119 

Een parameter heeft een waarde 

die niet toegestaan is. 

Een opgegeven potentiometer

waarde of tolerantie is <O. 

Een opgegeven potentiometer

waarde of tolerantie is >1. 

In een van de routines voor de 

snelle communicatie is een 

niet bestaand kanaal opgegeven. 

Het eindkanaal van het DA- of 

AD-systeem is lager dan het 

beginkanaal. 

Het opgegeven aantal te 

converteren waarden is onjuist. 



40 REAL VALUE ABS =1 
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Een real waarde is ~-1 of 

~+1. 



Lijst van aanwezige componenten in de AR. 

Potentiometers: 0 t/m 119, uitgezonderd 24, 29 1 54,59,84, 89 

114 en 119. 

Amplifiers: 0 t/m 119, uitgezonderd 24,29,37,42,47,52,54,57 

59,67,72,77,82,84,87,89,92,93,97,98,102,103,107 

108,112,113,114,117,118,119 

Integratoren: 0,2,5,7,10,12,15,17,20,22,25,27,30,35,40,45,50 

55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115 

Funktiegenerators: 32, 37 

Handpots: 2,4,7,9,12 

Trunks: 0 t/m 119 

Gebruikte afkortingen in namen van HCR's: 

POT 

QPOT 

AMP 

FGEN 

DRV 

DRV10 

TRUNK 

potentiometer (serve) 

potentiometer (hand) 

versterker 

funktiegenerator 

sompunt integrator ( derivative ) 

sompunt integrator, gedeeld door tien 

trunk 
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Voorbeeld van een Hybride Run vanaf ponskaarten. 

De spanning van de benodigde apparaten moet ingeschakeld zijn 

en de disk voor hybrid rekenen moet opstaan. De PDP 11/45 

moet op de normale manier opgestart worden. Verder moet op de 

analoge rekenmachine de schakelaar Hybrid on/off in de positie 

on staan. 

Leg de ponskaarten (let opl!, de PDP vereist speciale kaarten ) 

in de kaartlezer, druk de reset-knop in, en tik vervolgens op de 

Decwriter de onderstreepte karakters in. De tekens in de eerste 

kolom worden door het systeem geprint. 

.R PIP <er> <Cr> = carria.ge return 

Kies vervolgens een naam van maximaal 6 karakters. 

• <naam> .FOR=CR: <er> 

*CTRL C 

.R FORTRA 

* < naam > = < naam> <.er> 

*CTRL C 

.R LINK <er> 

De kaarten worden nu ingelezen. 

CTRL C: CTRL-toets ingedrukt houden, 

dan C intikken. Wordt geprint als ~c 

Het programma wordt gecompileerd. 

* <naam>= <naam> /F ,HLIB <er>, Desgewenst THLIB 

*CTRL C 

• R <naam> Het programma wordt gestart • 

Voortijdig onderbreken van het programma kan gebeuren door 

twee maal CTRL C in te tikken. 
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