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I I N LEI DIN G.-

~---~-------~----,~

De Plotter Logical Unit i. ontworpen o. bet Data t~aD.port

van de IBH 360 via de Data adaptor type 2701 oaar de Calco.p
Dii1tal Plotter te vereenvoudlgen en vooral te verkleinen.

De Calcomp Digital Plotter. 10 het .ervols Calcomp genoemd.
i. een X Y coord1naat tekenmacblne. De bevegiag van de dru~

(Y coordlaaat) eo de bewegiag van de wa,ea (I coordiaaat)
wordt gecontroleerd door stappenmotoren.
Deae .tappenmotoren zljo 1n staat per opdracht io X en/of Y
richtlng de pea of trommel een ~~~held.afatand vaD 0.1 B
at te laten leggen.

Dit heeft tengevolge. dat voor een derlel1jke opdracht
(eea impula aan bet inga0880etwerk del' Calco~p) acht
~ogelijkheden beatsaa t.w:

1

81 een eell3hf!lds8~IlP In de X ricbtlng. poaitiaf.
h: .. " It " .. Y .. po.itief.
~~

II •• n .. t • X to aesetief.
:rl~

.. .. II " t. y II oegatief.
e~ p,err, ctap in de poso I ricbtl08 en de poa. y richtiag~

f ~ cen 6tap h~ de pOSe X ricbtiDg ~l!lI de lnli!g. Y r1dlltin&o
gt el!!D st9,P illil ~e llt~go }: l'icbtlng \1l~ de pos" y riehth.g.
hi een 8t8P In de neg" X ricbting ~!l! chi eeg. y r1c:bt!pg.

-X"1Y
!10 'f'y

t)t 1'1'

!JJ !2J

176 -""ix9-- ..,.,..tlI;~----------f~X

&./mm

-x -'/
ns-

-y
!J.j

Qlmn:;
I

I

P"I



Het 1nganganetwerk heeft 4 ingangen corresponderend met
+ X, - X, + y. - Y opdrachten.

De op deze wljze mogelljke vectoren zljn hierboven 1n
diagram getekend en zullen In het vervolg de 8 hoofdrlcht1ngen
worden genoemd.

Om de'opdraehten aan de Calcomp mogel1jk te maken moet een
puls worden gegeven aan een of twee van de 4 ingangslijnen.

Een willekeuri~e kromme 11jn kan benadert worden door een
aantal eenheidsstappen naar keuze ult een der hoofdrichtingen.
De IBM 360 moet dan elke eenheldsstap aangeven.
Dit vereist veel Data transport.
Ook kan een kromme, zlj bet onnauwkeurlger, worden benadert
door rechte IijnAtukken aanmerkelijk langer dan 0.005 inch.
Rekening houdend met de gewenste nauvkeurigheid kan de IBM 360
via de 2701 Data adaptor voor een kromme een aanta1 punten
ter beschikking stellen. TUBBen twee van deze punten moet de
Ca1cornp dan een rechte tekeDen die i.h.a. niet sarneD zal
vallen met een der acht hoofdrichtingen.

Deze rechte moet due weer worden benadert met een of meer
eenheidsvectoren in de hoofdrichtingen. De bepalln~ van
deze benader1ng wordt uitgevoerd met de Plotter Logical Unit
in het vervolg P.L.U. ~enoemd.

Het kan uiteraard voorkomen dat een 1ijnstuk tach samenvalt
met een der hoofdrichtin~en. In dlt geval kan de Calcomp de
opdracht krijgen een vastgesteld aantal stappen in een van
die r1chtingen u1t te voeren.

DoorGat aIle opdrachten eft ftummerieke 1nformat1e via de P.L.U.
komen Is het nodig dat de 2701 gecodeerde commaftdo-opdrach~~n
~n gecodeerde coordlnaat informatie ter beschikklng stelt.
Dit geschiedt 1n binaire bytes van 8 bits, welke over 8 lij~en

aan de P.L.V. worden toegevoerd.
3 extra lijnen dlenen om andere functionele informatie o~e~~

~racht van P.L.U. aan de 2701 en omgekeerd mogelijk te oakan~

Achtereenvolgens worden bytes toegevoerd aan de P.LoU. di~

zelf bepaalt wanneer de 2701 Informa~le moet geven. Steeds
komt eerst een opdrachtbyte eventueel gevolgd door een of
meer bytes nummer1eke lnformatle. (Dlt ha~~t af van de
soort o~draeht) .
Deze nummerieke Informatle bevat of een nieuw coordlnaat
punt of een te doorlopen afstand. In belde geval1en is het
door de byte weer~e~even blnalre ~etal uit~edrukt in 88n m

tallen eenheidsstappen van. 0.1 • m.

De opeenvol~ende punten bij het schrljven van ~en kromme
worden ~e~even In absolute coordinaat-afstanden t.o.v. het
beginpunt der kromme door de 2701.
De P.L.U. z~l dUB doorlopend in een "location counter" de
reeds afgeleRde afstand in X en Y richtlng moeten onthouden
om bij een nleuw opgegeven coordinaat de relatlef af te
le~~en afstanden te hepalen.

2
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Een byte bevat de coord1naat-afstand t.o.v. de oorsproDg van
hetzlj de X richtin~ hetzlj de Y rlchting. Aangezlen voor een
rechte Eowel de nieuwe X coordinaat (Xp) als de nleuwe Y
coordinaat (Yp) wordt opgegeven. bevat het nummerieke gedeelte
volgend op het commando-byte een X Informatie en een Y informatie.
Voor deze informatles zljD totaal 4 bytes gereserveerd. Elke byte
heeft 8 bits. Door de 2 X bytes (evenals de 2 Y bytes) samen te re
kenen heeft men een 16 bits getal ter beschikking. De maximale
paplerbreedte op de Calcomp is 750 mm. Blj een stapgrootte van
0.1 Mm. kan dUB de X afstand nooit langer zljn dan 7500 stappeD.
13 bits zljn hiervoor nodig. hetgeen 2 bytes van 8 bits nodig maakt.
Ook aIle geheugenregisters. bestemt om coordinaat informatie
te bewaren moeten woordlengtes van 16 bitB bezitten.
Later zal bl1jken dat ook deze geheugenregisters gesplltst zljn
in 2 woorden van 8 bits.
Om een vastResteld aantal stappen in een der hoofdrlchtlngen
ult te voeren (een ander type commando) is dit commando verge
zeld van een nummerieke byte die het aantal te maken stappen
aangeeft. ( 8 bits dus maximaal 255 stappen, ook 0 stappen kan
voorkomen)

Reeds 2 commando's zljn ~enoemd, er zljn er nog een aantal zasls
uit onderstaande tabel blijkt. De mogelijkheid is 0.8. aanwezig
om de momentele positle, vastgelegd In het location counter,
tijdelijk te bewareo in een 2 tal andere geheu8enregist~rs

nsar keuze. Dit biedt de mogelijkheld om later deze pos1tle
terug te voeren naar de Xp Yp registers en de Calcomp terug
te laten ~aan naar die positie. Ook hierb1j Is weer een
commando noodzake11jk. Bovendien Is dlt ook mogelijk g€~

maakt v~or aileen de X of aIleen de Y coordlnaat.

Tenslotte bestaan er no~ een 2 tal commando's om de plotter
het p~n-up of pen-down slgr.aal te geven.

De vers~hillende commando'~ 7.fjn a18 voIgt gecodee~d~

funct1el J vector-

~:::~~~:_- -~::~:~:~.
pen-up
pen-down
geell'l opdracbt

cOtrlmando
code.

1

19
lA

lOP

1

08
09

lOA
Ion
:oc
iOD
OE

iO!"
I
'28
~ 29
2A

,2B
,2C

2D
'2!
2F

I

I

commando
byte.

0001 1001
0001 1010
ooeo 0000

0000 1000
0000 1001

10000 1010
10000 1011
10000 1100
iOOOO 1·101
10000 1110
10000 1111
I
:0010 1000
1{}fH 0 l(H}1
0010 1010
0010 1011
0010 1100
0010 1101
0010 1110
0010 llll

+ Y
+ X + Y
+ X
+ X = Y
- 'f
- X - Y
- X... X+ Y

+ Y
+ X + Y
+ X
+ X - Y
- y
- X - Y

X

I - X + Y

Mo
Ml
M2 ""
M3
M4
M5
M6
~'7

!·fO
!il
M2
~3

"'4
M5
M6
~7

opmerklngen.

Deze commando's geven san
dat de gegeven vectOT Ix
getekent moet worden. De
vector 10 gegeven in de
l~atste 3 bits van het
commando-byte.

Deze comm6udo's Reven aan
dat de betrokken vector Nx
.oet vorden getekent.
N 1s ge~even In een op
yolgend byte. N ~ 255.
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2 bytes VQor de
de laatste 2
~la2rde •

opmerklngen.

Reg.l Analoog aan de commando's
Reg.2~51-52 moet nu de Calcomp
Reg.1~terugkeren naar, hetzij
Reg.2 de X positle, betzlj de

Y positie van de location
in een der registers 1 of
2.
Dit commando is eigenlijk
het meest fundamenteel.
Ret geeft de Calcomp op
dracbt een lijnstuk te
tekeneo van bet punt XO p

YO (location-counter)
naar een punt Xp, Yp.
I~eze Xp Yp ~oordlnaten

Izljn,zoals reeds beschre
'ven, gegeven in 4 cpvolgen
de bytes.
De eerste
X waarde.

'voor de Y

to location
Reg.l
to location
Reg.2
to loc.X In
to loc.X in
to loc.Y in
to loc.Y In

~o

functte.

in
Go
in
Go
Go
Go
Go

Co to Xp Yp

0001
0010
0001
0010 i

0100 0001

0101 OeOl

0101 0010

0110
0110
0111
0111

0011 0000

commando
byte •.

--~;~~-~~~~-r-;;;:;:i~;:;;;:------r;~:;;:~;-~;~-~;;-i~;:--
, counter in het geheugen
! worden schoongemaakt.

0100 0001 I Set.loc.ctr.ln Reg.l In een gebeugen-register
11 kan de inhoud van het

! loc.counter worden be-
waard voer later gebruik.

Set.loc.etr.in Reg.2 Idem maar nu door een
tweede geheugen-register.
De Caleomp moet terug
keren naar het punt be
waard in register 1 of 2.

42

40

41

comlllando
code

51

52

5C

61
62
71
72

N!et op elk comcando voigt een Qummerieke byte~

Al1eeD het commando 50 heeft 4 nummerleke bytes en is due totaal
5 bytes lang.
D~ commando's 28 tIm 2F zij~ 2 bytes lang.
AIle andere hebben ceo lengtc von 1 byte.

De ~.L.U. is ontwor~en met beh~lo van »e z.~. M.E.C.L~c1~~ult8

van ~otorola.

Yet ~et cntwerp is hi~rmede rek~ni~g &e~ouae~$

G~zeve~& ~ver ci~~~ circuits ~lj~ t~ vlcden in de "E.C.B e boteR~

wel~~ een v~r~3mRli~g ~p~c1fi~.t~~R ~n ta~pRssingec ~~VBtt~~~
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It RET ALGORITHME.-

Overgenomen utt MYBM syst.Journal. vol.4 no:1 1965 pag.25/29.

De belangrljkste functle van de P.L.U. Is het benaderen
van een rechtlljnstuk tussen de momentele pen positie en
de d.m.v. commando 50 opgegeven coordinaten met een of
meer eenheidsvectoren MO tIm M7.
Ee~ rechte I1jn echter valt steeds is een octant van de
door de eenheidsveetoren bepaalde rechthoek.

-----"2lit-----.---~"""~-----nl.,.~

Uit de flRuur Is dan dUidelijk te zien dat deze rechte slechta
dooY 2 vectoren benadert kan worden: in dit geval MS en M6 e

Getekend Is een benaderinR met eerst 2x M6. dan Ix MS en ten
slotte Ix M6.
De meest gunstige bensdering wordt bepaald uit de afsta~d

van het verst verwijderde punt blj bet tekenen van een
eenheidsvector tot de rechte 1ljn. Blj de keuze van M5 of

• M6 In dit geval wordt dUB die vector ~ekozen wier eindpunt
het dichtst bij de Itjn 1. komt.

_________________11...'>-- • x.y,

z';"~

~:
---- \ 'i.'

--- 'l \;,
.'

De afstand r Ie kieiner dan q en dus zou M6 behoren te worden
gekozen. Utt de gelijkvormigbeld van twee driehoeken kan een
voudi~ worden ingezlen dat als r ~ q ook r' ~ q'. Omdat bet vol
doende is het teken van r-q te kennen kan ook r'- q'worden
~ebruikt.
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Blj een te schrljven rechte zljn de nieuwe coordinaten
bekend. de coordinaten van de momentele posltle der pen
zljn bewaard en bljgebouden In het location counter.
In de P.L.U. kan dus het verschil van deze coordinaten
ultRedrukt In 6 X • Ip - Xo en AY • Yp - Yo worden
bepaald.

Het genoemde artikel In IBM syst.Journal bevat bet
be~lj8 dat het teken van r'- q'ook bepaald kan worden
u i teen grootheld 2 A b - Aa - V!. 81j elke volgende
vector ~t5 of M6 wordt dlt ~i+l ·'\71+26b - 2Aa als\7i~ o.

of U'1+1 -Vi+2Ab a18VTi~o.

Hferin is6a.IAXI alsIAX'- I~vl?o of/)Y als ,.axl-J~ vl.( o.
en4b-\AYI als\AXI- IAYl qO of~X als I.1XI-I~ vl<' O.

~ a is dUB de grootste van J~ XI en 14 Y I, ~ b de kleinste.

Blj bet tekenen van een recbte wordt due eerst ~~ bepasld
waarna de Calcomp (op ~rond van het teken) de betrokken
vector tekent. Daarna wordt, efhankelljk van bet teken
van \71. V 2 berekend uft de waarden van VI. 2A a en 206 b.
Het teken van ~ 2 is dan weer bepalend voor de keu~e Y~n

M5 of M6.

Voor de ultverklng van het bewijs dat 'V 1 gebruikt ken word~n

f.p.v. r'- q~ wordt verwezen naar de Behter in dit ve~~lag

apgenomen appendix. Voldoende Is hier te ~esume~en 1~~ D~C

d~ geReven coordinaten berekend moeten werden:

a. Met octant waa~1n de te tekenen rochte 11gt~

be A X en A Y 8

C. IA xI en I A Y.I
~. .1 a en Abe
~ • 2.1 tS en 2 LIt. b.
f. WBarde en teken van ~l.

Hlerna kan de keuze van een del" twee betrokken vectoren
plaats vinden en de Calcomp kan zijn eerste opdracht ontva"teuo
Vervolgens wordt de procedure herb.aId om V 2 te bepalefto

Tot ~u toe past de bescbrijvlng bij iin octant.
Ze is ecbter zonder meer geldl~ voor de andere octanten
lndien RezorRd wordt dat bij het teken vanUn de julste
vector wordt gekozen. Blj q n 40 irs dit steeds eea d~r

diagonaal-vectoren. b!j On < 0 1s bet een del" enkelvoudill:c
X of Y vectoreD.

De keuze van het octant wordt bepaaid door een d~letal

factoren.

a.
b.
c.

Ret teken van Ax)
Ret teken van .6 Y)
Ret teken van I~ xl- lAo yl

Deze samen bepalen
het kwadrant.
hetwelk bet octant
preclseerd.

Op deze wlj~e kan een rechte d.m.v. het al~orlthme met
eenheidsvectoren vorden benedert. Er .oeteD nu DOg twee
dingen worden bepaald. naar is ten eerste het signaleren
van het elnd der ~.verklng. In de P.L.U. Is dit gedaan door
A a (de grootste van 106 xl en Ib YI) over te dragen in een
extra re~i8ter. Aa repreeenteerd n.l. het totaa! aantal
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I~ bet voorbeeld werd of M5 of M6 gekozen.
M6 was een eenbeids8fstand In de -I rlchting. M5 een
stap in de -I en de -Y richtlng. Steeds wordt een stap
gemaakt In de -I ric~ting enl~ xl stelt het totaal aantal
te maken stappen voor. tn dit geval 181~ xl dan ook
ge1ijk aan A a.
Vermlnderen we nUAa blj elke Calcoap opdracht met 1,
dan zal a1s A a - k • 0 het pro~e. ten etnde .ijn.
Zorgen we voor het vooraf veratnderen van ~ • aet 1,
dan zsl de bewerking afge10pen zljn bij A • - k - I,
d.w.z. ala dit geta1 negatlef vordt. Dit is gemakkelijker
te reallseren doordat slechts het meest significante bit
behoeft te worden getest, en niet het gehele register op
de inhoud nul. Dit laatste systeem Is dan ook gebrulkt.

Ten tweede moet no~ de Inhoud van het location counter
worden vermeerderd of verminderd met I, afhankel1jk van
de stap die in de X of Y richting 18 gemaakt. nit zal
verder worden beschreven in Hoofdstuk IV. 8ub 3.

Ret algorithme maakt het. dUB tot zover aogelijk het
commando 50,met bijbehorende aummerieke informatie,
op loglsche wijze te real1seren en door de P.L.V. opdrachten
te laten bepalen voor de Calcomp.
Dit commando Is tevens het meest bewerkelijk en bovendien
Is gebleken dat andere commando's of onafhanke11jk kunnen
worden ultgevoerd, of gebrulk kunne~ maken van een gedeelte
van de commando SO circuits. Daarom 1s de organtsatle van
de P.L.U. gericht op de behandel1ng van dlt com~ando en
~s.l in ~lt verglsg eers~ hierop worden lngegaafl e
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III RLO~SCHE~A en VEREENVOunlc.T STROMINGSDIAGRAM.-

~---------------------------------------------

III I.Resume van de te bepalen grootheden en enkele hoofd
Iijnen in het machine ontwerp.

Zoals in het vorige hoofdatuk werd verklaard moeten
ult de opgegeven coordinaten en de aanwezige coordinaten
van de momentele positie een aantal grootheden worden
berekend.
Voor het bijhouden van de momentele posit!e Is een
z.g. "location-counter" noodzakelijk.
nit location-counter en ook andere nog nader aan de orde
komende registers zijn geheugen plaatsen.
Voor dit ~eheugen werd een magnetisch kernen geheugen
~ebruikt waarln elk woord een Iengte heeft van 8 bits.
len in eenheidsstappen opgegeven X of Ycoordinaat
heeft een lengte van 2 bytes van 8 bits, dUB 16 bits
totaal.
Voor het location-counter. en voor de registers 1 en 2
z!jn dUB elk 4 adressen noodzakel!jk.

Uit de door de 2701 achtereenvol~ens ter beschikklnR
gestelde bytes moet de P.L.U.

Ie. in dit geval commando 50 interpreteren
2e. de 4 nummerieke X en Y bytes opnemen.

Hierna kan begonnen worden met het be palen van A x,
6Y ••••• enz.

Deze te bepalen grootheden moeten eveneen~ opg~borgen

worden en voor elke grootheld.·ultgezonde~dde eekens,
zljn dUD 2 adresaen van 8 bits noodzakelijk 1~ het ge
heugen.

Uit een wat u!tgebreidere analyse van de b~we~kings

vol~orde is een flow-dia~~am geooakkelijk 2f tc ~ciden

en zoa1s beschreven za1 worden is de logtsc~~ ~v~et

vaG de P.L.U. direct op dtt d!~gram gebasee~~.

In hoofdstuk II is reeds een~bew~rkingsvol~ozd~ aan~

~egeven.

lets u1t~ebretd~r voIgt deze hier nogmaals.

a. Commando 50 komt beschikhaar ult de 2!~~

b. Interpretatie van het commando.
c. 1 ste en 2de nummerieke byte met de h? in=

format!e wordt beschikbaar.
d. X informat!e Iezen in ~eheugen.

e. Y informat!e (weer 2 bytes) komt beschikbaar.
f. Y informatie Iezen in geheugen.
~. Bepalin~ van 6. X uit XP-XO. (Xo is de inhoud

van het location-counter.)
h. Evenzo beplliing van A Y.
1. Bepaling van de tekens van A X en 6 Y welke

in de tekenregisterpos1ties worden opgeslagen
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j. Bepallng van/A xl
k. Bepaling van /A Y I
1. Bepaling van flo xl- /.1 yl, de vaarde Is niet

belangrijk, aIleen het teken,betvelk ook In
het tekenre~i8ter wordt opgeborgen.

Op dit moment f~ de inhoud van bet tekenre~i8ter kenmerkend
vopr het octaot vaarin de te tekeoen lljn ligt.
10 een tabel 1s een en ander eenvoudig te zien.

.dX &y lAX I - /11 yl,
Oct. Inh.8i~n.

register
bljbehorende
vectoren.

vectoren ir
blnalre c()rl~.

------------------------------~----------~---------------------_._-~

~o ~O ~O 1 000 HI M2 001 010
>,..0 ~O ':'0 2 001 Ml MO 001 000
~O <0 ~O 3 010 H3 M2 011 010
~O ~O <.0 4 011 1'13 M4 all 100
<0 ~o ~o 5 100 M7 M6 111 110
<'0 ~o <:0 6 101 M7 MO 111 000
~o <0 ~O 7 110 M5 M6 101 110
~ 0 ~O <:0 8 111 tof5 M4 101 100

een a geeft a8n dat een teken positief Is
een 1 geeft aan ~at l2en teken neget:lef is.

000

'" 117 ~ 11/ 001

/01 00'

100 000

/10 nt. nz 010

010
110

1/1 011

ns #* N3
'0' 100 011

!~ tabel en figuur zijn blj elke sign.reglster inbo~d welke
eenduidig het octant bepaalt, de bljbehorende vectoren e~

~uo codes ~egeven. De sign.register Inhoud kan duo r~cht=

st~eeks worden gebrulkt om de keu~ der 2 vect~ren uit te
voeren e

Hlerblj :ij opgemerkt, dat de vectoreft 1n de liDker-kolo~

allen als laatste bit een I hebben, terwijl de rechter-kolom
een 0 a1s laatste bit heeft. Hiervan zal later gebruik worde~

~emaakt bij de vector-keuze.

Ku het octant bepaald is kan de bewerking8volgord~ verd~r

worden ultReschreven:

m. Be~aling van ~ a.
n. Bepallng van A b.
o. Bepaling van 2Ab en 26a.
p. Bepa1ing van vaarde en teken VI • 2A b - Aa.
q. Keuze yan vector op grand van teken 'Q 1.
r. Opdracht tot tekenen van vector aan Ca1comp
s. Verminderlng van A a .et 1. o. berelken einde

beverking te signaleren.
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t. Het location counter ~l dBO ni~t ver.eerder~c

cf verminderen met 1 om d~ ni~~we poait12 t~

reglst~er~~R Dit 1s afh.nk~lljk van de geko&en
vectOlr~

u. Bepaling van \J 2 met beboalp van 'V 1, 2 ~ ~
en eventue~l :2 .6 a.

v. Wederom kiez~~ van vector.

Hierna herhaalt zich de procedu~~ totdat het ~ a
register nesatief i~ geworden. De P~l~UG i. dan gereeo
voor bet opn.aen v&~ e~ft nleuw commando.

Voor bet flov-d1agra= ~u came9gestald wordt meet nog
worden cpsemerkt, det h~v~~~ta.nde ~olgorde Diet perae
bindend hoeft te zijn. Er ~!j~ beverkingeD die vervi.a~l~

kUDoeo vordea.

111-2 PLOW-D1AGRAK e -

.__t _
1 .

2

J

,.

s

8

9

10

11

!r,t,,;>C((')1r com~atHi@

SO

1nv~<er byte Xl
I'HHU" aebeugeD

lGvoer byte X2~
naar I.beugen

,----"-~

iDvoer byte Yl
naar gehf!v,gen

bepaling ~ I

bepaliot Ib X\

bepal!n& 6Y

bepalin; )6 Y)

bapa11ng tek.n
1.6 X J 16 y)

bepalioa ~. 2 .6 a



11

12 bep.lin~ A b, 2 L:!. b

13 klezen van
2 vectoren

14 A a naar extra
register 10. gebeugen

15 Aa - k

16

17

18

berekenlng V It

vector-keuze
start calcomp

Xp ± 1 eventueel

Indien 6a .. k negatlef
dan terug naar 1.

19 Yp ± 1 (eventueel)

naar punt 15.

De berekenlng van A X en ILl XI 1s analoog met eRe berekenlng van
6Y en IAYL Aileen de geheugenposltles vaarvan gebruik wordt

gemaakt ve~schl11en.

Immers voor A X moet Xp - Xo worden berekend.
Xp Is de nieuw opgegeven X coordlnaat Xo de X coordinaat van
de momentele posltle.Beide getalleD ataan In het geheugen.
EveDzo voor de Y coordin8at.

In de ~eflnltleve opzet van de P.L.U. &al bet flov.. dlagram
wordeD om~ezet In een program-teller, bestaand uit eeft
scbuifreglster.
In dit schulfregister Eal voor de berekenlng van A X c.q. ~ !
dan ook eenzelfd@ sector 2x worden dGQrlopcn.
Een flip-flop dient om de adressering om te schakelen.
Oak is ait ~ogelljk met de berekenlng vao b a en 2 ~ a
resp. ~ b en 2 6 b. ook de gedeelten 18 en 19 kunnen worden
samengenomen.

Verkort ziet het flow-diagram er dan als voIgt uit:
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De "loop" g tIm j wordt dUl!I
herhaald doorlopen en steeds
tekent de Calcomp e.n eenheids
vector. Pas als ~ a - k negatief
wordt keert de machine terug
nsar de invoerprocedure en vraagt
een nieuw commando van de 2701.

De eerste maal dat 8 a8n de beurt
komt, wordt reeds een 1 afgetrokke"
Dit gebeurt nag voor de Calcomp
een vector heeft getekend.

Zc wcrdt bereikt dat het ~indpune

der 11jn vordt aangegeven door
bet negatief worden van Aa - k.
Oftdat ~ a nog nodlg Is blj de
bepllling van -0 1 moet .6. a naAr. ~f'!U

extra register worden gebrac~t.

o P fA e r kin g e n.-

De loops blj b,d en j worden dU8
steeds slechts eenmaal doorlopen.
Dit gaat gepaard met bet omzetten
van eeft flip-flop die bet opn1euw
doorlopen van b,d en j signaleert.

--~--~-----~~----~~-.--~
1 1

input procedure
invoer commando I'

en 8e~eveDS

t I

berekenlng A X
en AY 1e Jl

I~XI en 16YL

t I

I 1.6 xt - 1.6 "I I
t I

t..~ en 2 Aa
Ab en 2 A b lx

t I

~ecto~decod2T.ing I
1

Au :d3S'l 0-:%\:1"3

lr<::e::'st~r:

t I

All - k
(:i_n extra regis-
;:::0~ tek.nbeOlllin~D

V+ 1-

hEps!',ng V'k

t
~~ctOtk.UZ.
~~!cm'j1tl

~ I
I

Xo - k

Yo - k h:
--- '---

L:C=~
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Ku kunnea oak de andere co.mando'. varden beachouvd.

Ret comaando 28 tim 2' verechilt alleen hierln, dat
bepal1ng van b. X A a 2 4 a enz. niet nodig 1s.
TeveDs vervalt de keume van eea eenheidsvector. Deze
li~t immers door bet commando al vast.

A a - k moet vervaaRea vorden door N - K. N ia het aautal
stappen dat moet worden uitgevoerd en ia neer~elegd in bet
nummerieke byte volRend op bet comaando byte.
De positle moet wei worden b1j~ehouden.

V k berekeningen zijn niet nodig, maar omdat A a 2 A a
enz. nul _ijn, doet een dergelijke berekening geen kwaad.
Saaen met een eniR8zins veranderde invoerprocedure ontstaat
dan het hieronder getekende flow-diagram. (blz@15)

Ernaast 1e het flow-diagram gecekend van de commando's
08 t/_ OF. Oak hier kan gebrulk worden gemaakt van de
normale beweglng a1s N • 1 wordt genomea. De gehele
vol~orde wordt dan slechta eenmaal doorlopen. U1teraard geldt h!er
de vectorkeuze evenaln, eo verandert de lnvoerprocedure enigszlns.

Andere commando's, zoals pen-up. pen-down en bet plaatsen
van de location eounter tnhoud In extra registers, kunnen
worden bereikt door een andere tnvoerprocedure te kiezen
en daarna veer terug te gaan naer een nleuw commando.

Ret teruggaan naar een po.itie. bewaard In een van de~e

extra reRlsters, kan worden behandeld door alweer een andere
invoerprocedure tc kiezen en i.p.v. de blj commando 50
aanwezige gegevens, nu de inhoud van de extra reglster~

te llJebruf.ken.
Verder ken de hele proceduTe als blj commando 50 worden
benut.

De invo~rprocedure Ie dUB steeds ander~ en bepaalt door
b~t iugeYo~~de ~~~ma~d~ bo~~~~i~~ ~~~ ~~ d2~r~~ ~~be~rto

< a

len en ander zal verder worden behandeld blj de beftchrljvlng
van de program-unit.

BLOKSCHEMA EN HOO~DLIJNEN van bet ontwerp der P.L.U.-

--~---------~-------~--~-----~~----------------------

Reed~ enkele onderdelen van de P.L.U. z1jn terloops genoemd,
zoals bet geheugea en de program-unit.
Het blokscheaa is In schema 1 zeer vereenvoudigt get.kena. ~blgo1~~

Ala centrum van de gehele ••chine dlent de Progra.-Unlt.
Deze produe.ert de P controle si~nal.n en de C .dress
uitKanKen. De G uitgan8en lorgen voor de adres8erin~

van het geheu~en. de P 81~nal.D dienen o~ op vastgeatelde
tijdstippen ~oort netverken te laten functioneren.
Bovendien geett de pro~ra.-unit de voor verschillende
re~ister8 noodzakelijke reset 8i~nalen en 8chuif-opdraehten.
De.e zijn in bet blokschema niet getekend.
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II
'i!ervalt

Xo - 1

Yo - 1 lx,

---c=-~=~

input procedure
voor 08 tIm OF
cOlllmando'g

(steedg 0)

j

4nput procedure
"oor 28 tIm 2F' ;

olllmando's l

'"
I

N - K

t 1-

Vk

(steeds 0)
'---

verval t

1 I
I
!

Xo - K

1"Yo - K
'-------- -_·C---
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Daft is er no~ functionele interactie .o~elijk met de 2701
via 3 lijnen. Hiermede kan de 2701 worden ~evraaRd nieuwe
informatie te geven, of kan de 2701 aangeveu dat informatie
ter beschikking is. In Rrote I1jnen bestaat de ProRram-Unit
utt eeft schuifregieter van 50 posities, in het vervolg
program-teller genoemd. Dit 8chutfregieter is voorzien yan
een poortennetwerk welke de P en G aigna1en produce.rt.
Bet schuifregister wordt gedreven door een andere teller,
de clock teller, die op zijn beurt weer wordt gedreven
door de clock oscillator.
De clockte11er, eveneens een schuifreg1ster, deelt de
clock-oscillator frequentie door 16.
Een van deze 16 clocka1gna1en drljft de Programte1ler, zodat
per program positle 16 opeenvolgende clocksignalen ter
beschikking staan.

De 2701 ste1t de commando-en nummerieke informatie ter
beschikkln~ via 8 lijnen. Deze informatie komt via een
aanpasstng8schakellng in het inputregiater, en ken via
P signalen gediatribueerd worden naar het geheugen, de
programdecoder, het pen-up/pen-down mechanisme, of de
vectordecoder.
De pro~ramdecoder interpreteert ala eerste het commando,
en afhankelijk hiervan wordt via P signalen beslist of
nummerleke informatie moet worden gevraa~d aan de 2701,
ofdat het vectorgedeeite van het commando near de vector
decoder moet worden gestuurd, ofdat de pen-up/pen-down
hewe~lnR moet REschleden. Het inputre~lster bestaat ult
ANn-pcorten.

Achter het ~eheugen is een counter opAenomen. Dit bestaat
uit 2 16-delige registers welke samen met een adder
schakeling In staat zljn optell1ngen of aftrekkingen
te verrichten.
De uitkomsten kunnen teruggeschreven worden In het geheugen.
en een eventueel teken·( 0 • positief, I • negatief)
kan onder controle van P signalen In een sl8n~re81ster

worden Resehoven.
De iuhoud van dlt sign register Is bepalend voor de
2 bij het proces betrokken vectoren.

Uit het Input register worden de laatste 3 bits van de
commando's 28 tIm 2F en 08 tIm OF gedecodeerd door de
vector decoder. Deze vectorde~oder bevat een poorteu
netwerk hetwelk de sign regi8terinhoud of het vector
~edeelte van het commando plastat (wederom via P signalen)
In een 2 tal vectorregisters. Hlerln worden tijdena het
tekenen de vectoren bewaard en alveer via P signalen
wordt op het geelgende moment een vector gekozen. vertaald
in een voor de Calcomp geschlkte code en via een aanpasslngs
schake lip! asn de Calcomp doorgegeven.
Dit Resehiedt via 4 Itjnen; +X, -X. +T, -Yo

Ren uitgebreldere behandellnR 9an het eeu en ander zal 1n
Hoofdstuk IV ~e.chl.den. terwijl de c1rcu1tdetal11ering
aanwezi~ i. In een niet b1j dit rapport Re90egd documentatle
pakket.

Dit pakket i. blj de machine aanwezl~.

16



IV

IV-1

SCHEMABISCHRIJVINr. Yan de P.L.U.-

~--------------------------------(zie schema 2)

RET INr.ANGSNETWERK.-

-----~~-------------

Via 8 I1jnen worden uit de 2701 data bytes ter
beschtkkin~ Resteld aan de P.L.U. Dit kunnen commando
bytes of nummerieke bytes zljn.

Aangezlen de 2701 signalen af~eeft op IBM niveau
(loglsche 1 • 0 Volt logische 0 • + 3 Volt), Is een
conv.rale circuit noodzakelljk om de slgnalen op MECL
niveau te brengen. Vrijwel de Rehele P.L.U. is
geconstrueerd met de MECL circuits van Motorola.

Als eerste krij~t het commando toegang tot de commando
decoder. De P.L.U. geeft daartoe via een interactieltjn
(DEMAND) een puIs door aan de 2701, die het commando
beschlkbaar stelt.
Zodra de ~.L.U. dit commando beschikbaar heeft wordt
dit In de Pro~ram Unit gemeld via eeft 2e Interactielijn
(write ready). Hierna kan de Program Unit P2 produceren,
zodat het commando toeg8n~ krljgt tot de command decoder.

Dit ~esehiedt via AND poorten en weI 6 stuks.

Slechta 6 1ijnen zljn n.l. voor het decoderen noodzakelijk.

De Ie en de 6e 11jn staan blj ieder commando op nul niveau.
Afhankelijk van de commando inhoud zljn er au meerdere
mo~elijkheden.

Blj commando 50 moeten de 4 volgende nummerieke bytes
In het ~eheu~en worden geschreven. Dit ~ebeurt via bet
herhaald opsteken van de nEMAND-lijn ('~) en 8 nAND~=

poorten.
Deze taatste worden geopend door Pl.

Ret schrljven geschiedt 1n eerete instantie door het
plaatsen van de 1nformatie in bet z.g. Z register.

De verdere procedure wordt bij de gebeugenbeschrijvlng
~egeven.

Is het commando een pen-up of pen-down commando dan
wordt D.M.D. niet op~estoken en wordt een pen-up of
pen-down lnformatie aan een fliE=llop doorgegeYen via
2 and ~ate8 onder controle van P24.
Deze 2 and ~ate8 hebben verder s1s in~an~en de 2 minst
s1~n1ficante bita van het commando byte.

17



Btj commAndo 28 tIm 2F zAI een nummer1eke byte volRen.
Weer via de A poorten van Pl vordt dlt byte In het
~eheu"en ~elezen. Daarvoor echter moet de vector, aan
wezl~ 1n de lastste dr1e comlllando bits, worden gestuurd
naar de vector-deeoder.
Dit ~eschledt d.lII.v. 3 AND poorten eo Pi.
Ook b1j de commando's 08 t/. OF functioneert P3.

Uitvoeriger %a1 In dlt verslag Diet op de circuits
worden inge~.8n. Bij de machine 1s een vo11edlg
doeumentatie pakket ft8nwezig wear in logische schema's,
bedradingstabellen etc. te vinden zljn.

Bier Is het wellicht nuttig te vermelden dat de MEeL
poorten, iodien met positieve logica wordt gewerkt.
ultsluitend NOP poorten zljo. Sleehte enkele types
hebben ook een iDverse OR u1tgaog. Men kan echter
eenvoudi~ ook de AND functle verwezenlljken door
van de ingaogsgrootheden eerst de inverse te Demen.

18

tmlllers A + B • A.B.

Van aIle 91~o.leo 10 de P.L.U. 2ijn deze inverse groot
heden steeds overstreept. vandaar dat in de schema's
met P si~nalen wordt ~ewerkt als deze bedoeld ZljD om
andpoorten te "openen".

Het sign re~18ter bevat op zeker moment 3 tekeos die ver
taaid moe ten vorden in 2 vectoren.

De veetorbits van de commando's 28 tIm 2F en 08 tIm OF
vormen samen oo~ QG~ ~c~t~ro

Afhankelijk van het minst signifieante bit moet de vecto~

terecht komen in een der twee veetor-reR1sters VA of VB.
Is bet 1astate bit van het vectorbyte een 1 dan hebben we
te doen met een diaRoDBal vector eo deze vector komt
minus aijn lastate bit in het VA re~ister.

De enke1voudi~e vectoren hebben een nul ale laatste bit
en zander dit bit komen deze vectoren in het VB register.

Beide re~lsterB bestaan uit twee flip-flops.

Vanuit het sign re~18ter en vanuit het ingangsnetwerk
vindt een vertal1ng pleats via poortnetwerken.

Fen tabel ~al een en ander duidelljk mAken.
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afRO code VA

--------- ---~--

GOO 00 (1)
001 00 (1)
010 01 ( 1)
011 01 (1)
100 11 (1)
101 11 (1)
110 10 (1)
111 10 (1)

VB
-------
01 (0)
00 CO)
01 (0)
10 (0)
11 (0)
00 (0)
11 (0)
10 (0)

De tussen haakjes gep1aatste bits zljn dus niet meer aanwezig
maar worden ~ebruikt als richtingaanwijzer.

Ret decoder netwerk tussen het sign register en VAl VB wordt
~ereali8eerd met 7 AND poorten en 4 OR poorten.
p-IQ besllst of de re~isters toeRankelijk worden.

Ret decoder netwerk tussen het lngan~8circult en VA c.q. VB
levert elgenIijk geen vertaling op. De vector Is reeds 8Gn
wezig in het commandobyte. Ze moet aIleen omgezet worden in
e~~ eet-si~naa1 of vpor VA of voor VB, en dit moet ondubbcl
~i~nt~ gebeuren. 6 AND F~orten zijn hiervoor nodig. De ~i~~

~a~ge~ hiervan komen op de~elfde 4 OR pOD?~an.

V~rvol~~ns moet een der vec~oren worden geko~e~ om naa~ de
Ca1comp ~e worde~ ~e8tuu~du

Dit ~esc~1edt door~ ~f P 21. werkend ~p elk ~ AND~
ooorten o Deze AND poorten worden gevolgd door 4 OR poorten.
Samen dieot dit poortennetwerk weer voor ~en vert~ling van
&e vector naer de cod@ in het CD register.
Deze laatste stemt overeen met de 4 Carte~iaan$~ ri~hti9gen

+X, -X. +Y, -Yo
HEt CD re~ist~r dient om de opdracht eve~ te be~nrect alvor~~o

~e door vordt ~egeven aan ~alcomp.

Dit laatste geschiedt via P 26, 4 AND-poorteu u gevo!gd doo[
4 one shet multivibratoren. De aanpa8s1ng aa~ de Calcomp
tCDslotte wvrdt verzorgd door een ~onversl€=~~~cult.

Van het CD register kan gebruik worden gema~kt O~ C~ ccrrectle
van het location counter uit te voeren.
Aangenomen det een coordinaat j bov. de X coordi~a&t~ ~~n=

~~~iR is ~n het A ~e~fst~K V8" het cou~terQ kan h~t B r~gi§t~r.

met ~en (0) gevuld worden a1s +X in het CD regiHt~~ ~ 0
en -~ • O. of "et reep. +1 of -1 afhankelijk V~~ +X, resp.
-X in het CD r~~i8ter.

Evenzo k4D de Y location worden behandeld
~H: 'ilU Lte\1 me l. P of ~l. ~eschiedt via Pi6 ,f Pl"1 we ike
~1~ 2 AND poor~~~ bedienen. De in~anRen van de~e 4 poor ten
zijn ~ekoppeld aan de 4 flip-flops ven het CD register.
De uit~angen a~n de set en reset in~8n~en van de J.K. flip-flops
van het B register.
Indien de inhoud -1 eoet zijn betekent dat (in het complement
sy.teem wat in de P.L.U. wordt ~ebruikt) dat aIle posities
op 1 ~eset moeten worden.
IndieD de inhoud +1 moet zijn wordt aIleen 80 op 1 ~eset,

alle andere v.ereset.
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Dez@ lsstste r081tie bevat dan ook een OR ~oort om beinvloeding
te vermijden. Voorts zljn ook de "0" 11jn en de "reset register ~

11jn Recombineerd in een OR poort. AIleen 80 wordt afzonderlijk
door de resetlijn beretkt.

HET SIGN REGISTER.-

-------------------
Dft re~ister bestaat uit 3 J.K. flip-flops a1s schuf!=
register geschakeld. Via een AND poort bediend door P19
krijgt het in de adder geproduceerde tekenbit toegang
tot SR 1.
Eerst was het teken van ~ X aan de beurt. SR I neemt dit
teken op en krij~t daarns via de "DRIVE SI" een schuifpuls
zodat het A X teken in SR 2 komt.
Bij i\ T geschiedt hetzelfde. Hierna staat in SR 3 het A X
teken en In SR 2 het A Y teken.
"ler.na komt no~ het teken van I~ xl - IAY~ hetgeen in SR 1
komt te staan.
Fen derde schuifo~dracht 1s er nfet.
Nadat de inhoud is ~edecodeerd nsar het vector~reglster

kan het 5R ~e~i8ter worden gereeet met .. reset SR "

COUNTER.-

Het counter bestaat uit twee l6-delige schulfregisters,
uit J.K. flip-floppen opgebouwd, en eeft adder.
De registers hebben de namen A register en B regi5ter.

YV-4-1 HET A REGISTER.-

Ott re~18ter is samengesteld ~1t 16 J.K. f11p-fl~p~ en als
8chulfregister geschakeld.
Informatie betrekt dit ~egi8ter van het 8 bits sense re8i8te~.

Elk adreA in het geheu~en b~vat 1 byte van 8 bits, en zo is
twee keer lezen van het ~eheugen noodzakelljk om het A reg1ste~

te v~llen.

Evene£n8 ~oet dan 2x het sense re~ister worden gereset.
P6 en P7 re~e1en via elk acht AND poorten welk byte in
welk ~edeelte van het A re~ister kamt.
Ook ken via een t~eetal series van BAND poorten ~eclockt

doar P-a en ~ de A tnhoud in t.wee taees vorden overge~
bracht naar het Z re~lster om te worden ge8chrev~n in bet
~eheu~en.

~m het re~ister te kunnen r@setten is een resetlijn aanwez1R.
Tljdeos optellen of sftrekken wordt het A reRi8ter perlod1ek
leeRgeschoven 1n de adder-8chakeline.
Dit ~e8ch1edt onder Invloed van OA (DPIVE A.)
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TV-4-2 HET B ~EGISTlR.-

-------~---------

Dit re~i8t~kan z~inhoud weI af~even aan het Z
re~ister (P 12 en P 13) maar ontvangt geen 1nformatle
van het sense re~lster. WeI kan informat1e via set of
reset 1ngftn~en worden ~e~even vanaf het CD register.
Dit werd reeds in IV-3 beschreven.
Voorts dlent dit register am na een optel e.q. aftrek
bewerkin~ de 80m of verschil bits op te nemen.
Daarom i8 de adder uit~an~ met B 15 ~ekoppeld.

Reset en DB I1jn hebben dezelfde funeties als bij het
A register.

IV-S DE ADDERSCHAK!LINr..-

--------------------
Als systeem bij aftrekken 1s gebru1kt het systeem waarbij
ieder bit van bet af te trekken getal vordt geinverteerd
en het resultaat met 1 worde gecorrigeerd.
Het 1s dUB nodl~ dat elk bit kan worden ge1nverteerd
Eovel in het A als in het B register.
Dit ~e.chledt d.m.v. een 4 tal AND poorten.
Door P4 en Pl1 worden de normale signalen doorgelaten.
door PS en PIS de geinvcrteerde vaarden.
Deze si~nelen worden verzameld op een Halfodder via een
2-tal OR gates.
In het gebrulkte systeem moet bij een optelling of af
trekking van 2 bits An en Bn - die tegelijkertljd uit de
registers worden geschoven - de som en de eventuele carry
worden bepaald.
In een funette tabel 1s gemakkelijk na te gaan dat de
80m Sn moet voldoen aan

Cn-! (AnBn + An Bn) + Cn-l (AnBn + AnBn)

terwljl een carry Cn wurdt ~eprod~ceerd als geldt

AnBa + Cn-l (AnBn.+ AnBn + AnBn) •

AnBn + Cn=l (AnBn + AnBn)

Hij het aftrekken van 2 ~etallen treed er door de corrcctie
met I hy Ao e~ Bo ee" blj~o~de~e ~!tu~tie Ope

De carry is steeds nul. Willen we het resultaat met 1
vermeerderen dan 1s het voldoende de ~arry kUDstmat1g
1 te stellen.

De uit~!n!en van de half-adder HA produceren de termen
A.~ en A.B. Deze worden samen in een OR poort ~ecombineerd

waarvan de OR uitganR A.B + A.a levert en de NOR ult~ang

A.B + A.B.
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Deze 2 ter••n zijn in~an~en voor twee and gates. t
Ren J.K. flip-flop produceert via uitgan~ 0 (true ultgang)
de carry, weliswaar via eec OR poort •.
De NOR en OR ult~angen van deze OR poort repreeenteren
resp. de Cn-l en de Cn-l.
Via de twee AND poorten vorden met behulp van Pl4 de
~evenste sl~nalen ~eproduceerd.

PlO zor~t op de OR poort voor de tijdens het aftrekken
noodzakelijke schljnbare carry.
De carry wordt gevormd in een OR poart. Een ingang krijgt
de A.B vaorwaarde, de andere de via een AND poort
~ereali8eerde

Cn-l (AnBn + AnBn)

De ultgang van deze OR poort Is naar de J en K in gang
van de J.K. flip-flop gekoppeld.
Rlerdoor zal deze nR de clockcycle V8n toestand v~r

anderen.
Blj het aftrekken zal nog een extra carry voorwaarde
moeten worden toegevoegd 88n de J.K. flip-flop om de c8rry
van Ao + Bo + I ~eldlg te maken.
Hiertoe yordt P 10 no~maals gebruikt om de voorwaarde

Cn-l (AnBa + AnBn) te

vervangen door Pl3 CAnBn + AnBn).

De adderuit~ang krlj~t zoals bekend toegang tot het 8
reglst~tot het sign register (P 91) en tot de pro~ram=

u~it (P 18)

Te~slotte kan bij het bepalen van ~A - Keen sehijnbare
B re~18ter inhoud • - 1 8an de schakeling worden toegevoegd
via P 23.
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I
v Dr. P~Or.RAM UNIT.-

._------~-~~-~-~-

Ret verkorte flov-dia~ram verd reeds beschreven.
Hierult 1s een schema voor de pro~ram-tel1er af te
leiden, indlen blj elke bewerkinR de noodaakel1jke
voorwaarden voor lees-en schrijf eye!l, b.aodl~de

p 8t~nalen, 8dresserin~s-8i~nalen e.d. vorden verm.Id.

Het een en ander han~t samen met de geheugen speclficatie.
Reeds verd besehreven, det de pro.ram teller gedreven
wordt door eeft clock-teller, 'waardoor blj elke prograa
teller posltle 16 opeenvolgende clocktljdstippen ter
beschlkkln~ stsan.
Deze 16 81~nalen zljn gekozen om een optelbewerklng
van 16 bits tljdens een program posltie te kunnen utt
voeren.
Door nu de herhallngs-frequent1e van de clock-oscillator
gunstlg te kiezen Is berelkt, dat tljdens deze 16 cycles
2 leesbeverklngea, 2 schrijfbewerklngen, of 1 lees-en I
schrljfbeverklng kan worden uitgevoerd.
Elke bewerkinR heeft dan betrekkin~ op het lezen of
schrijven van 8 bits.
Tljdens de 16 cycles kan dus een volledige coordinaat
verwerkt worden.

Op p8~.24 Is een tijdsdiagram VBn het ~eheugen gegeven.
In hoofdstuk 6 zal dit no~ verder worden besproken.
Hier wordt aileen opgemerkt, dat de verechilleDde
clock-slRnalen verschll1ende vaste functles hebben
~ekre~en.

Deze zljn:

CO voor o.a. reset-bewerkinRen
Cl Adressering van het gepeugen om de eerate byte

van een coordina8t te lezen of te schrijven.
Ook vordt tijdene CO bepaald of het een lees
of schrijf-cyclus betreft. (R of W)
P 8i~nalen - die nodiR zijn om de adressering
te verzorRen • komen eveneena tljdena CO.

C2 Hier worden tijdens het schrljven de inhibit-stromen
~etrlRgerd. Deze stroompulsen moetec de X en Y stromeh
overlappen.

C3 TrlRRer voor X-en Y stroombronnen.
C4 r.een bijzondere funetie.
C5 Reset van adress-en lnhibltreglsters.
C6 Eventueel overnemen van eerate byte uit het

sense-register in het A register.
C7 ReBet sense re~lster.

C8 Ceea functip.
C9 Identiek aao CJ, aileen nu voor tveede byte
Cln Identiek aan C2.
Cll Identiek aan C3.
C12 Identlek aan C4.
C13 Identlek aan C5.
C14 Identlek aan C6.
CIS Identlek 8An C7.
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Nu kunnen de voorwaarden - voortvloeiend uit de
bewerkln~svolgorde - vertaald worden 1n lORiscbe
comblnaties voor clocktljdstippen, pro~ramtellerpos1t1e8,

en eventueel bijzondere elementen, zoals de sign flip-flop Fs, de
loop-flip-flops ~l en ~2 en de commando flip-flops Al tIm AIO.

Opm: Ie. In de volgende tabel Is blj elke program-teller
positie aan~egeven welke bewerkingen plaats moeten
vinden.
H1ervoor 1s een coderin~ ~ebruikt.

De betekenis is aan het eind del' tabel verklaard.

De teller posities zijn als vol~t gecodeerdl

S 1 tIm S 9
T 1 tIm T38

T44 tIm T39

00 tIm 0 3

invoerprocedure
teller-posities beborend bij de
normale bewerking del' gegevens.
Gadeelte waartn - voordat naar
een nteuw commando wordt overgegaan 
~eheuRen poslt1es worden gereset.

: teller posltles welke voor het
resetten vorden gebruikt onmtddelijk
voordat het Ie commando wordt
gevraagdo

2e o De fUDctles van de Rebruikte adressen zijn:

Go Location van de X posttie (Xo)
Cl Location van de Y positie (Yo)
r.2 Extra location X (Re~ 1)
C3 Extra location Y (Reg l)
(;4 Extra location Y (Re~ 2)
GS Extra location Y (ReR 2)
G6 Xp
(:7 Yp
G8 IA xl later \7K
G9 I~Y I
ClO 68
GIl 68 (tljde11jk)
(;12 plaats 2 A a.
r.13 plaats 2 f:::!.b.

3e. Zas1s bekend bevat elk adres8 16 btt9 0 verdeeld
in tvee woorden van 8 bits , welke na elkaar
vorden Rescbreven of gelezen.
Eike Read c.~. Write cycle is dus een dubbe1e
bewerk1ng.

4e. Waar een dubb~l adress 18 aange~eve~ wordt het
eerate adre •• ~eno.en als de tellerpos1t1e8 voor
het eerst worden doorlopen (de flip-flop F1 i. dan
niet ~e8et) en het twede adress a1. de "loop"
voor de 2e keel' wordt doorlopen (FI 1s dan in de
Ill" toestand)
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5e. De optel e~ aftrek beYe~k1nten welke worden
ultRevoerd staan onder controle van DA en DB.
Deze geven een opeenvolgende reek. van 15 of
16 clockcycles af, waardoor de A en B registers
1 x worden lee~~eschoven in de adder-schakeling.

6e. , 2 markeert de Ie x dat T 22 tIm T 38 wordt door
lopeno Oit met het oog op de afwijkende wijze
waarop \11 wordt bepaald.

7e. Naast de commando's zijn de flip-flops vermeld
die via de proRram-decoder de specifieke flow
belnvloeden.

Verklsrlng coderlng In tabel.-

--------------~-------------~-

s Program - Decoder

• Set Read-Write flip-flop in geheugen in
Write toestand

R

A .... B

A + R

• Set Read-Write flip-flop in geheugen 1~

Read toeRtand

• Inhoud re~lster A + inhoud register B -. reg B
(reR B • 0)

• Inhoud register A + inhoud register B
• inhoud register B.

• Schuif + B naar re~i8ter B (Fa • l)of - B
nsar register B a18 Fs c 1.

AIle P s1enaien en andere aanduidingen komen overeen
met door de program-unit af te ~even signalen.
Ze zijn in schema 2 allen getekend.
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Commando 50 ( flipflop A9)

-~-----------------.------

Teller FUDctle P siRnalen enz. Adres.
pOSe

Opn:erk i fJgen.

Sl
52
S3
S4
SS
S6
S7
S8
S9

Byte PD
WRITE
Write

P2,re~ A,DfofD
W,DMD2x,Pl. 6
W,DMD2x,Pl 7

Ha elke byte wordt DMD gegeven
zodat een vo1g~nde beschikbaar
komt.

l.1xl ofl~yl oa~'l' G.
16 xl naar rc~ Ao

16 X I weei' (';cru g \.w~r G.
16xI nsar ~e~o E.
IAYI naar lreg f,.
IAYlterug ~e~~ ~.

/6 xl ~ lAY I~ t"egL, 2rJkenj,epal1nge

,~ X J 10 f Ito yin I:: fa reg Jl. ~ l." e Bet B.
16 X I na.a;x' ::(r~ ...+) 'jft. yllilaar G,
(Fs"-).
B~palln~ 2/4 xl D~ ZIA !lln
G12 of (;13.

Xp of Yp uit geheu~en ~~ar A.
Xp of Yp naar reg B.
XO of YO naa~ reg A
XO of YO teru~ nasr C.
Xp-XO- .6 X of Yp-YO-A Y naar
reg 8.
Bepa11n~ van /6 Xl of fA Y J.

\7(k-l) + 2A a - 2A:\ b.~k,
Tekenbep.
'V k t e ru g n a are.

I
A a ftos!' rc~ :.\"
A a terug r:\i:~G,~ ~.

4 a ook na2lr G! 1 0

Aa Daar reB A.
(6a c1) tek"tnbeIJo(na AsfCe c)'l1;le

6 a-k ).
(A a -k) terug na~i: G.
+ dan T26,- dar. T]9.
Vk-l uit G naar ~eg h(~~te ~

'V k-l • 0
Vk-l naar Teg v,tek€~bz~.
2Ab naar t'e~ A.
2Ab teru~ naar ~.

~lk-l)+2 A b.
A a of 2A a teru~ nsar ~.

2 A a teru~ naar r..

8

11 / 12
12

F!
13
13

1'5.PI4.

R,P6,1'1. 8

R,P6,P1,re9A. 6/7
P5.P14.
R,P6,P7. a/I
W,P8,P9. 0/1
P4,PlO,P14,P15
P18,P19,set Fs.
DSR,Pll,PI0,PI4.
re8e~ Fa.
W,P12,P13,setFl,
res Fl. S/9
R,P6,P1. 8
W,1'8,1'9. 8
1>5,pI4.
R,P6,P7. 9
W,P8,P9. 9
1'4,PI0,1'14,P15,
P18,P19,set Fa.
R,1'6.P7,res B. 8/9
W,P8.P9. 10

P5,PI4,1'18,set
R,P6.P7.
W,P8,1'9.
P5,P14 j 1'15.
~,P6,P7.

W,P8,1'9
P4,1'I0,P14,PI5,
Pl8,set-reset F8
rese t F2
W.P12,PI3
P2l.P22 reaet F!l

.P20,res gP.
P6.1'7, 10
W.P8,P9. 10
W,P8,P9,set F2 11
R.P6,P7.resA. 10
PS,P14,P23
set Fe.
PI2,P13. 10

READ
WRITE
A-a
READ
WRI':'!
B-A-B

READ
A.... B
READ
Urlte
B-A-+B

Vector
deeod1n
READ
Write
WRITE
READ
A-l-+ B

WRITE

FEAD
WRITE

WRITE
C!llcomp

WRITE
Sign.
"EAD

A-+B
READ
WllYTE
A+B-B
READ
WRITE
B-A -+ B

T16

T8
T9
TIO
T11
712
T13

T18

T6

11

T1
"2
T3
14
15

"14
T15

T24
T2S
T26

'1'19
T20
121
T22
'l!'~3

T34
T35

T27
T28
T7.9
T30
T31
T32
T33
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T36 FEAD R,P6,P7,P16,P17 0/1 xo resp. Yo near re~ A,RegB
reset B. vordt met ·0,+1,-1 gevuld

'Y'J7 B+A-+- B 'f»S,P14,P15. Coorectie van XO of YO.
T38 llRITE W,P12,P13.8et-re~Oil XO of YO terug naar G.

Fl.

T39 READ Res.APF,F8,Fl, 8 Reset G8 (komt nlet In reg A.)
F2,R.

T40 READ p. 9 Idem G9.
T41 READ R. 10 Idem GIO
1'42 READ R. 11 Idem GIl
1'43 READ R. 12 Ide. G12.
'Y'44 READ R. 13. Idem r.13.

Vervolgen met pOSe SI.
~----~-~--~~~~----~---~~-

Tot zover de tabel voor commando 50. Voor andere commandos
veranderd alleeft de invoer procedure,Sl tIm 89.
Deze zijn hleronder getabelleerd:

Commando's 08 tim OF.(Fll~Flop A2).

Sl Byte PD P2.P3.resA,DMD.
52 tlRITE W,P25 lOb GlOb wordt gevuld ~ei: N-l.
53 --- ..-..- -- ----
54 --- ---- -- ..._-
55 --- ---- -- ...._..
~6 --- ----- -- ----
57 --- ---- -- ----
S8 ---- ---- -- ----
89 --- ---- -- ----

Commando's 28 tIm 2F.(FF Al).
----- - ----- -- ---

SI Byte PD P2,P3.resA,DMD
S2 V,Pl,DMD
83 tot en met 59 geen funetle.

---~--~-------------------

lOb
lOb 2e Byte vordt geschreven in GlOb

-----~------ ----- ___1 ------

S1
52
S)

S4
55
56
57
S8

Byte 'PD
READ
WRITE
WRite

READ
VFITE
WRITE

P2,rp.s A,DMD.
F,P6.P7.
t,T,P8,P~.

W.1'8,'P9.

Res A.R,P6,P7.
1,',1'8,1'9.
W,1'8,P9.

----- ---_.._----'

2/4
2/4
6

3/5
3/5
7

Location In 2 of 4 n8a~ reg A.
Reg A terug nsar G.
Re~ A ook naar r.6.

Location in 3 of 5 naar reg A.
Reg A terug naar G3 of GS.
Re~ A ook n.ar G7.



81
82
83
84
85
86
87
sa
89

Com~ando's 61-62.(ff A7).

~-~-----------------------

Byte PD P2,res A,DMD
READ ~. 2/4
WRITE ~",1'8.P9, 2/4
W~YTE W,P8,P9, 6-- .6_- --
READ R.P6,P7,resA 1
WRITE ''',1'8,P9, 1
WPITE W,P8,p9. 7--- ---- ---

Commando's 71-72.(FF A8).

----------~---~----------

r.eheel ana1oo8 aan de comm.
51-52. AIleen wordt in reg.
r.~ en G7 nu de inhoud van
r.2 of G4 en die van Gl over
genomen. Dtt geeft dan in de
re~ister8 r.6 en r.1 een nteuwe
XP.Yp.

29

81 Byte PD "2,res A,DMD.
82 READ R 3/5 Nu wordt voor de Yp informatie
S3 WPITE ",P8.P9. 3/5 de inhoud van G3 of (:5 ge-
S4 WP1.T~ ",."8,P9. 7 nomen. Voor de Xp b"formatle
85 =- ~.,. -- de belltaande Xo in reg. GO.
S6 'H~AD R.Y'6.t''1,res t- O
87 WRITE ~,P8.P9. 0
sa I t.RI TE W,P8.P9. 6

~-~ --- __ ca __

-<~

Commando's 41-42.(FF A5)

81
82
S3
S4
SS
56
S7
S8
!'o:9

Byte PD
Il.
READ
T~RITE

HRITE
READ
READ
torRITE
~RITE

P2.re8A.DMD.
R.
R.P6.P7.
W,P8.P9.
W,P8,P9.
R,re8A.
R p P6.P7 ..
W.'P8.P9.
W,"8,P9.

2/.4
o
o
2/4
3/5
1
1
3/5

Bier worden de gebeugen
adre8sen 2 of 4 ~ere.et waarna
de inhoud van re~. 0 tn reg.
2 of 4 wordt geplaat8t.
!vettzo Gl 1~ reg o 3 of $.

Com.ando 40.(F' A4).

---------~-----------

-:-\
._-- - -- - ----

r
--

Byte PD P2.r e !lA,DMD
S2 'lAD R. 0 Re!let van GO en Cl.
~3 IZAD 11. 1
S4 tot en met S5 vorden Diet gebrui1tt.
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Commando'. 19 en lA ( FF A1 ).

------._---~-------~~-~--~---~-

Sl Byte PD P2,P24,resA.DMD. Pen up, Pen down.
82 -- -- -- --S3 -- -- -- --
S4 -- -- -- --85 -- -- .- --86 -- -- -- --S7 -- -- -- --S8 -- -- -- --
S9 -- -- -- --

F.r rest ons nog het Q ~edeelte ven de prosraateller te ver
melden. Dit Redeelte dient om na het in bedrijf stellen del'
machine de locationreglsters en de Xp en Yp registers te
reset ten.

()O READ It,We'. 0 Het War 81gnae1 dient om
Q1 READ R. 1 bij het in bedrljf stellen
Q2 READ R. 6 del' machine alle teller
03 READ R. 7 pos1t:ie's te resetten,behs

QO eft CO,welke door het
zelfde 81gft8&1 in de een
toestand wordel' gebracht.

IV4=!

Uit de nu samen~estelde tabel is voor elke uitgang van de program
unit sen lORlache voorwaarde af te lelden.
Deze zijn voor elke functionele ultgang in de vo1gende tabel
verzameld. Blerbij mijn afkortlngen gebruikt voor. fUDetle's
die meerdere salen voorkomen. Debetekenis is de.volgende:

Kl
K2
K3
K4
K5
K6
10

18

K9
110
Kil
Rl2
Kll
K14
1\:15
116
K17
KI8
1:19
K20
K21

CO+Cl+C2+C3+C4------+C15.
Cl+C2+C3+C4----·-~C15

T5+T13+T23
T5+TlJ
T24 TIO+T23+T27+T30+f3i + tl~

12.T16
Tl+T3+T8+Tl1+T14+T19+T22+T26+T28+T36+Tll.F2+
+T31.F1.Fs+A5(S3+S7)+(A6+ft'+A8)(S2+S6).
T4+T9+T12+T20+T21+T29+T32.P2.Fs.+TlS(Fl.Fs+Fl.Fs)
+A6+A7+A8) (S3+S4+S7+S8)+A5.(S4+SS+S8+S9)
T6.F8
TJ7+T7.T'4+T34+T38
T15(Fl.Fs+Fl.Fs)
T35(A2+A3)
86+87
A6+A7
S2+S)
A2+A3
Fl.F••,l.,.
52+86
A2+A3+A9
Al+A4+A5
A6+A7+A8



Loglsche Yoorvaarden P 81~D.len

------------------*-----------~~

PI CLIC15.A9
1'2 Cl.Sl
1'3 C2.S1.K16
P4 KJ
1'5 (K5 + T37)
P6 C14.K7
P7 C6.K7
P8 Cl.K8
P9 C9.K8
P10 CO(TS-T13+T33+T6.Fs)
Pl1 K9
P12 Cl.l<lO
P13 C9.KI0
P14 (T2+TS+T6+TIO+T13+T23+T21+T30+T33+T37) + 116
P15 (TS+T6.Ys+TI3+T30+T33+T37)
P16 '1.T36.17l
PI7 Cl.T36.Fl
P18 C15(K3+T27+T33)
'19 C15(T5+T13)
P20 CO.TIB
P21 CO(T35.F;.A2.A3.+T35(A2+A3)Fv)
P23 'f2J
P24 C2~SLAI

F2;:l Ct).S2.AJ
P22 CO(T35.Fs.A2.A3+T35(A2+A3)Fv).

Loglsche voorwaarden G signalen (Adressering)

GOa Cl(S2.A4+(S3+S4)AS+KI3.A8+Fl(T3+T4+T36+T38)+QOJ
GOb C9[ ,p tt.. .t •• 1

Cia Cl[Sl.A4+AS(S7+S8)+K13A7. Fl(T3+T4~T36+T)8)+Q1J

Glb C9[ " )

G~8 C!~Al0J(S2+§5)A5+K15.KI4)

G2b C9 [AIO] [ .. . ]

r.3a ClthlO](S6+S9)AS++K13~A6+K15~A8)

C3b C9(AIO}f . t. ]

r.4a Cl[AlO)[(S2+S5)AS+K14.K15)
r.4h C9{AIO){ .. )

~Sa Cl[AlO)[(S6+S9)AS+K13.A6+K15.A8)
r.Sb C9(AI0Jt I. J

r.6a Cl{~2.A9+S4.K14+S8.A8+Tl.Fl+Q2)

r6b C9 • • }

r7. Cl(S3.A9+S8.K14*~4.A8+Tl.Fl+Q3]

£:7 C9[ It J

31



r8a Cl[Vl{T7+T14)+T8+T9+T26+T34+T39[
r,8b C9[ ,. J

G9a Cl[Fl(T7+T14)+Tl1+T12+T40)
t'::9b C9[ ,. !

ro10. Cl[T15+T19+T20+T22+T24+T41)
~lOb C9[ tt ) +C9.S2.Kl6

gIla Cl[T2l+T31.F2+T42)
~llb C9{ •• )

C12a CI{T17.R17+Fs(T31+T32)+T431
r.12b C9{ •• 1

~138 Cl{T11.K17+T28+T29+T44)
G13b C9{ •• ]

Logiache voorwaarden geheugen 51gn81.n

~_..----~--------~---------~----~------
R. (CI + C9)[QO+Q1+Q2+Q3+T39+T40+T41+T42+T43+T44+K1+K18.A5+K15.A4]

W (Cl + C9)[K8+K10+S2.K19+SJ.A9)

C~y (C3+C13) [QO+Q1+Q2+Q3+T39+T40+T41+T42+T43+T44+K7+K18.A5+K15oA4+
+K8+KIO+S2.K19+SJ.A9)

Cz (C2+CIO) [K8+KIO+S".K19+SJ.A9]

=-------~---~=~~-----~~~~--------

32

IDB 0'

RF.S SeR ~C~+r,15)[ IDEM

RES A CO(SlvS6+Tl+T22]

RES B CO(TI4+T36)

RES CD CO.T22

RES IR Cl.T18

RES Fa C15(T6+T17.Fl)+T33.CO+T35.C15



VeTvol~ lo~1sche voorva.rden reset si~nalen.

~---~-~.----------------~-------------------

RES PI C1S(T7.Pl+T17.Fl+T38.Fl).

SET '1 CI5.Fl.(T1+T17+T38)

SET F2 C15.T35

RES F2 C15.T3]

RES VA,VBI CO.T39

Andere voorvaarden.

--~---------~----_.

Trigger MI. (Delay One shot voor CALCOMP opdrachten) CIS.T3S

33

DMD

(Delay One Shot voor Pen beveging)

C3(SI+(S2+S3)A9]+Cll{(S2+S3)A9+S2.A3)

CS.T35

Deze lastste signalen zljn volled1gheidshalve 1n deze
tabel opgenomen,hoevel HI EN H2 niet verder besproken
zullen worden.

DeBe loglsche voorwaarden ZijD aIle gereal1seerd met poor~=

netwerken.Een detal1beschrljving van deze 8cbakelingen 1s
niet in dit verslag op~enomen.Ze Is aanvezig in het bij de
machine behorende documentatie pakket. WeI i8 nog een

tekening blj~evoegd,(zie ~chema 4)waarop Is aangegeven
welke montageplaten de verschillende circuits van de programunlt
bevatten.
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VI HET rEHlU~EN ••
--------------
Met ~ebeu~en 1s samen2esteld uit 8 vlakken van 8 x 8
ferrietkernen. Ter be8chikkin~ sta8n dus 64 woorden
van 8 bite. Hiervan worden er slechts 28 gebruikt.
Het ~eheu~en 1s samengesteld met 6 C2 kernen en
~odani~ bedraad. dat elke kern door elke lljn 2x
wordt doorlopen. (Platrix-constructie).
Mferdoor kan met de helft der ~espeeifleeerde stromen
worden volstaan.
Ooordat het ~eheu~en klein Is levert dit geen bezwaar
op voor de stroombronnen die nu 'hogere tegenspanningen
bi1 het schakelen te verwerken krijgen.
Met 2eheu~en wordt ~ebrufkt volgens bet eoineldentle
~riDelpe.

Elk vlak Is n~rm8al voorzlen van een senselijn en een
fnhibltlljn.
Acht V Itjnen worden benut en 4 X 11jnen.

VI-l HET Z CIRCUIT.-

--------~------

In schema 5 is ee~ blokschema van het ~eheuReD en de
~eheugenre~i8ters getekend.
ne acht inhlbltlljnen (of Z lijnen) worden gevoed utt
8 afzonderlijke stroombronnen.
Oit zljn in principe acht in bottoming ~edreven

translstoTen, vo~rafgegaan door 8 voorversterkero.
Deze voorversterkers kr1jgen hun stuurpuls uit 8
speciale convcrsie-poorten. ~e8chfkt om ten eerate
als AND-poort dlenst te doen, en ten tveede vanu1t
de M.E.C.L. circuits het benodigde.vermo~en voor de
voorversterkers te leveren.
De AND-poort functle wordt benut door via een one shot
puIs. ~etrl~gerd door CZ. te besl1ssen of de strooa
bronfien 81 of niet een puIs moe ten afgeven.
8ij een readeycle is een Z funetie immers niet gewenst.
Voor deze AND-poorten is het z.g. 1, register
~eschakeld. be8taand~ uit 8 flip-flops. en voorz1en
van een resetlijn. De u1t~an~en van deze flip-flops
zljn fnvers aan~esloten op de AND-poorten. omdat een
Z stroom nodi~ Is wanneer een "0" ~eschreven moet
worden.
P 25 Is aan de mlnst siRnlficante flip-flop toegevoegd,
om blj de commando's 08 tIm OF, N • 1
fn bet ~eheu~en te kunnen Achrljven.
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VT-2 HET SENSE-CIRCUITe~

-------~--~-----~--

De bij een leescyclus ter beschikking komende
informatie san de 8 senselijnen, wordt via &eTISp.

verst@rkers overgedra~en aan het 8ens@-reg~~tEr.

Deze sense-versterkers hebben een poort fur.ctie
die benut wordt om van de kern output-puIs via
een "strobe-puIs" aIleen het ~ewenste "1" of "0"
nlveau door te laten.
Deze strobe-puis wordt ~eleverd door een
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or.e shot multivih~3to~ 8~ !a ~fge1eld van de X/Y
~troom~uls. Ze heeft ae~ pulsduur korter d~n de
e~hakelt1jd is, en ~o~~t e~ zo voo~ ~3t ee~ ct~?i~g

b~j a niet tot her ~it.a~~g-~lr~"!t ka~ doo~rl~i~~~~e

Ret 8ense-r2giBt~T. bestaat weer uit 8 flipwflvps
en geeft ~ijn fnformatie af aan het A reglot~T.
Ret rep-lster ken worden gereset vie de resetlijoo

Met nadruk wordt erop gewezen, dat ~elezen l~f~~rnBtle

aileen geschreven kan worden door tU8senkomGt wen
het A re~ieter. Een leescyclu8 in het ~eheURB~ _6 dUB
dest~~et1ef. • . .

HET X - Y CIRCUIT.-

Uit de pro~ram-unit staan ter b~schikking 28 ~irc~lijnEn,

waarV811 te9,eU.jkert:ijd hoo,uit. ,. Ii.in lofolL"t':e.~?;::'c [~tuUl!'~.

In een ~oortennetwerk worden deze lijnen ~ecomb1neerd

tot 5 eetlijnen voor 5 fli~-flops.



ne coder!n. VBn deze adres~-re~i8ter inhoud 1s als voIgt:

Adresslijn FP b a c d e
-------------------------------------------------------
roa 0 0 0 0 0
Gob 0 0 0 0 1
~la C 0 0 I 0
r.lh 0 0 0 1 1
r.2a 0 0 1 0 0
G2b 0 0 1 0 1
C3a 0 0, I 1 0
r,3b 0 0 1 1 1
r,4a 0 1 0 0 0
G4b 0 1 0 0 1
GSa 0 1 0 1 0
r.5b 0 1 0 1 1
G6a 0 1 1 0 0
C:6b 0 1 1 0 1
C7a 0 1 1 1 0
C7b 0 1 1 1 1
('8a 1 0 0 0 0
r.8b 1 0 0 {} 1
r,9a 1 0 0 1 0
G9b 1 0 0 . 1~

G10a 1 0 1 0 0
GlOb 1 0 1 0 1
r.lla 1 0 1 1 0
r.llb 1 0 1 1 1
1;12a 1 ,

C 0 0...
r,12b 1 1 0 0 1
G13a 1 1 0 1 0
r.l3b 1 1 0 1 1

VI~J-2 DE SELECTIE.-

Uit het 8dreBs-Te~lster ~orden 3 flip=flops gebruikt om een Y
I11n te selecteren en 2 flip-flops om een X lljn te kiezen.

Dit selecteren ~eschledt weer via 8 AND-poorten voor het Y
~edeelte. en 4 AND-poorten voor de X lijnen. Deze AND-poor ten
zljo tegelijk aanpa981n~g-circult8 om vanult M.E.C.L. logica
de stroombronnen te sturen.

VT-3-3 HET X en Y ST~nn~CI~CUIT.-

nft rircuft is n~ een speciAle manter 2econstrueerd.

38



----r TI:

r--
I
I

r----
I

r
::

A :-~r' ~1-- S~/~~l::.!!~.tj
t" .'/',
I I

L-~~r'}I7Il)",.r,,'------- - -' - - L __

39

Q
I

~-'!!'~~;~5.

&'.ry

R w-

De h81ve stroom die ee~ X-of Y Ilj9 tljd~n8 le~e~ ~f schr1jven
moet voeren. wordt ~eleverd door e~n tr8n~f~r~atGr.

Deze tra'i'18forl\;~t.or ka'l via U~ t ..o:ans18tors ,~, 0: Been stroom
o?erd~a~o~ in twcc ~f~htlnge~~ ~~~ l~~~-o! ac~r!Jfstr~om.

Dc t~~n~!stors ! en C a~tv&~~S~ h~~ At~~lu~ :ti~ ~ ~2~sterk~rs.

(~r bj?,: ;,ct';!"t ~12~Oftt1?il)'.celr~ drr;"R' ds stsrld \l'G;~l ee::l fli?-flop.
De~~ f~!p-flo~ worrlt in de atGud ~ (READ) of ~ (U'!~R)

~e~~a~~t c~or twe~ 1ijnen Mit ~c ~ro~r3m-~~ito

Dc 3trDarnFul~h~Dalend~ p~l~ wordt ~eleverd door Cxy via een
on~ shot mult~vlbYator.o

De sel~~t1~ vindt P~~8tS d.m.v. cen transistor A.
Deze is ~~ staat In twe~ ri~h~~~ge~ ~e gelelden, d.w.z. de
fu~etleo van emitter e" ~C~!2ctor ~ljn werwisselbaar.
n.~~v. c~n v~rsterker ~oydt ze via h~t b~8is contact in
~eleide~de of uiet ~~leidende tocstBnd p-ebrscht.
Deze ve~~terker3 zij~ in he~ bloks~hema e~der~eb~acht in
het V resp. X aanpassin~8net~erk.

A]l~ Y lijnen z1jn 0' een t~af~ ~&multipel~ en ~corz1en van
3 A transiatoren en 8 vexBterkers.

De X lijnen worden vanuit een tweede trafo be~tuurd en be
zitten 4 A tra~5i8toren en 4 versterkers.

Fen en aDder is uitvoeri~ be@chreven In het reeds genoemde
rlncumefitatie-~akket.
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VIr ~LAAT~TNr DER V~PSCHILLENDE CIRCUITS in de P.L.U.-

------------~-~---~-~----~--~---------------------

Om de 88menh8n~ VAn dit versl8~ met het 8chema-pekket
te ver~roten, vol~t hier een lijst met de diverse
circuit-eenheden samen met de monta~eplaten waarop ze
zijn 2emonteerd.

~eheU2en, senseversterkers, ~ versterkers en
conversfe-eireuits, selectie-clrcults

Z re~lster, sensere~ister, selectie flip-flops

Pro~r8m teller

Geheu~en decoderin~

P signasl circuits

Clock en clockteller, ver~rendel-clrcuits

Commando-decoder, K si~naal combinaties

tn~an~8 conversie ei~~~!ts

Vector, decoder, vector~~e~i6ter,

CD re~iBter. ult~an~snct~erk

A re~i8ter. B re~i8ter, adder, SR re~18ter,

P16 en PI? poorten. e~rox circuit

WS WR DMD circuits

- plaat 81 -
- pleat A2 -
.. pleat C2 -
.. plaat Cl ..

- plaat 83 -
.. plaat 82 ..

- plaat C3 ~

.. plaat £3

.. div.platen-

.. plaat A3 -

- plaat Al co

- plaat B2 -



VIII APPENDIX.---_...._----
Bew1j. vao de 10 het algorlthme gebruikte overgang
"r'-q" 18 Identlek met \7 k

+yr------,.------r-------r-----r=.!O....:..::..::..:...:=-=-~--

fX
1>, (0.0)

Dr1e betrokken punteD zljn aan de orde.

1e Het (i-1) e vectorpuDt P
i-1

met coordlnat.n
e bi-1 • 1-1

2e Het punt Rf. beschrle'lH!n ~oor 8
1

, l ~ iJ
3~ p,,~t punt Q1

be.ch!'t'!,,~n ~~~::r 8
1

, ,btl
De haken r1 ~D LJ wordl!o geblruikt (1\'13 h~~ bovenate
en onderste punt t.o~v~ $i te onderschei4en.

Het punt op de lijn 1 = v~lk het dicbtat b~Daderd

moet worden - Is Si met cenrainaten a~ e~ b~.

De getekende lijn 1'11gt In het eer~tc ~ctaDt.

daaro. Se1dt; 6 a "/ 0"

Noeaen ve de&e groothe1d ~ 1 dao zal gelden:

VI. ( r ~ - q~) 6 a • (( b 1) - t b ~) -(fb J- b 1) ) .6. a

en oadat b
1

• (t:>. bl A a). a
1

geldt ook Vi • 2a L:::,. b -(rbl + Lb J) ~ a.
111



Wegen8 het eer.te octant geldt

Per definltle ge1dt ook:

+1

•

H1ermede wordt:

+1 en • b 1-1

Voor de beglnYoorwaarde ge1dt 80 • 0 en bo • 0

Dan wordt:

1!D oolt

Vi ~ 0 voIgt b i • b i .... :. +1

'iJ 1+1 • .2 (a 1 +1) A b - 2 (h
i

_
1

+1) ..6- a+

+2 1:::.. b - .68 .. Vi '*' 2 ~b - .2 6 a •

Evenzo ale \71 ( 0 dan

\71+1 • 2 (a1~1 +!) L::> b .., 21>1 D ~ ... 2 ~b -~.

• V i + 2 ~ b~

Hie~mede z!j~ de gebrulkte relatles be~c=~g.
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NASCRRIFT.-

Uij het ~preedkomen van dit af~tudeer~er81a~ ~

het~ee~ voo~ ~1j voorlop1~ het einde betekent
~2~ ~~n ja?enlen~e avo~d8tudie = wil ik niet
n~]~tcn mfjn erkentelijkheid te betciRen a~ft

8 11 E I'll € d ewe 'l' k e r s V' end € Tee h ITt i 50 \C ~ e H0 ~ ~ ij c1w 'f) .1
~2 Ei~dh~ven, rlie wij hebb~n ~chol?~u ~!j ~e

studie. Spec{aal t1jd~nH ~£ af~tudeErperfode

~2b ik veel hul? ondervonden van Proof. Heetm~~~
mijTI me"t~. de Hee~ Weyl~nd en olle ~nrle~e

rnedewerkers in de ~roep l.e.B.

Tevens wil ik m1jn dank betuigen aan de N.V.
PhilipB die het mij mo~eRijk heeft ~em~Gkt =

door het ~erlenen VAn vele facfliteiten _
d@ze studie te voit~o1cn.

B1jzonde~e da~k echte~ v~rdiant mijn vrou~ =

die niet al1~en het tvpwe~k van dit verGla~

heeft verzorgd = m6ar ~ooral j3~eulan~ 'a avonda
~eduld en moed heeft o~gebracht O~ een 9t~d~~e~d~

m~n te ~t~unen en ~~ e~im~ieYeno

'K • .r. Kvmbr:t.nk.

't"',ph.:.t
v

.______r·
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