
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Optimalisatie met behulp van een hybride rekenmachine

Hermeling, G.M.W.

Award date:
1969

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/8445a0c0-58e7-418b-a295-48ac7151d9ea


Optiaaliaatie aet behulp 

vaa eea hybride rekeaaachiae. 

G.M.W. Heraeliag. 

Verslag van aija afstudeerwerk in de «roep Meten en Regelen vaa 
de Afdeling der Technische Natuurkunde, onder supervisie vaa 
Prof. ir. 0. Rademaker'en Ir. G. Dekker. 
Noveaber 1968. 



Inhoudsopgave. 

Lijat van afkortingen en symbolen. 

I Inleiding. 

1. 1 Intermitterende regeling 

1. 2 Nadere omschrijving van het intermitterend systeem 

1. 3 DOel van het onderzoek. 

II Hybride rekentechnieken. 

2. 1 Inleiding 

2. 2 De analoge rekenmachine 
2. 3 De digitale rekenmachine 

2. 4 De koppelapparatuur 

2. 5 De realisering van het hybride ayateem. 

III De programma's. 

3· 1 De aard van de programma's 

3· 2 De gedeeltelijke optimalisering 
, , 

van een 

bepaalde parameter 

3· 3 Het totaalbeeld van de optimalisering 

3· 4 Het siaulatieprogramma voor het systeem 

constante regelparameters. 

IV Waarnemingen en conclusies. 

4. 1 Waarnemingen 

4. 2 Conclusies 

met 

V De apparatuur die bij de koppeling werd gebruikt. 

5. 1 De analoge rekenmachine 

5. 2 De digitale rekenmachine 



5· 3 De koppelapparatuur. 

VI De apparatuur die ten behoeve van de koppeling 

gebouwd werd. 

6.1 Uitbreiding van de digitale rekenmachine 

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 
6.1.lt 

6.1.5 

6.2 Sturing. 

Inleiding 

De indirecte methode van getaltransport 
De directe methode van getaltransport 

In- en uitlezen van gegevens 

Een dode tijd subroutine •et behulp van de 

directe •ethode 

6.2.1. Algemeen 

6.2.2 Sturing van de analoge rekenmachine door de 

digitale rekenmachine 

6.2.3 Adviezen wat betreft de apparatuur. 

VII Appendix. 

7.1 Litteratuurlijst. 

7.2 Grafieken 1 tot en met lt. 



Lijst van afkortingen en symbolen. 

6 
-cl 
Ll. 
T 

PID regelaar 

-o 

L I u(r, T) I 
0 
ao 

J\"-Q:)\dt 
0 

A R. 
D.R. 

AD-omzetter 

ADO 

DA-omzetter 

DAO 

S.J. 

I.C. 

).JF 

M 

N 

11 

oct. 

looptijd 

tijdconstante 

tijdconstante 

monstertijd 

proportionele, integrerende en 

differentierende regelaar 

somcriterium 

integraal criterium 

analoge rekenmachine 

digitale rekenmachine 

analoog naar digitaal omzetter 

digitaal naar analoog omzetter 

soapunt van de ingangsweerstanden 

van een versterker. 

Initial Control 

micro Farad 

mantisse 

macht van 2.. 

aantal monsters dat tijdens de 

responsieduur wordt genomen. 

octaal 

• 



- 1 -

I. Inleiding. 
=········=-===· 

1. 1 Interaitterepde reaelisg. 

Door de opkomst van digitale technieken gaat de belang~telling 

steeds meer uit naar intermitterende regelingen. 

Het intermitterende regelsysteem dat bestudeerd is kunnen we 

in zijn algemene gedaante als volgt weergeven: 

i(t) u( t) 
+ 
'~ Proces -

Regelaar u •( t) 

Een storing i(t) gaat het systeem in en de bedoeling van de 

regeling is een bepaald criterium minimaal te maken. 

De essentie van intermitterend regelen ia, dat niet het gehele 

foutsignaal u(t), doch slechts monsters u*(t) voor de regeling 

worden gebruikt. 

Bij digitale regeling hebben we bovendien nog te maken met 

kwantiaatie d.w.z. dat de gebruikte signalen slechts een aantal 

discrete waarden kunnen aannemen. 

1. 2 Nadere oaschrijviqs van het interaitterend systeem. 

Een groot aantal processen in de industrie kunnen we vangen 

onder een noemer n.l. processen met de overdrachtsfunctie: 

- bS 
e 

(1 +- "'C, s) (_ I + "'('"_ S) 

(Een tweede orde proces met looptijd). 



Voor de reseling van processen wordt de P.I.D.-regelaar veel 

toegepast. 

Bij ons onderzoek van intermitterende systemen maken wij ge

bruik van de intermitterende P.I.D.-regelaar, gevolgd door een 

houd-circuit dat het uitgangssignaal van de regelaar gedurende 

de monsterperiode T constant houdt. 

Als criterium voor de kwaliteit van de regeling nemen we of 

het integraal criterium ~u(t)) dt of 
OoO 

het somcriterium ~ \ u(nT)\. 
C> 

De instelling van de regelaar waarbij dit criterium minimaal 

ie noemen we de optimale regelaarinetellingen. 

Het systeem dat we willen bestuderen heeft dus de volgende 

gedaante: 

i(t) + -bS u(t) - e 
'- - (1 +-"C,S )(1~Tt1.S) 

Houd P.I.D. u•( t) 
cir- regelaar 
cuit 

1.3 Doel van het onderzoek. 

In onze groep werd aan bovengenoemd systeem o.a. bestudeerd 

1) Invloed van de storingsvorm 

2) Invloed van ó ,"'t. 1 en""'~::""_ 

3) Invloed van de monsterperiode 

4) Invloed van andere criteria 

5) Invloed van het moment en de plaats van de storing. 
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Deze studies werden zowel op analoge als op digitale reken

machines verricht. 

Beide machines hadden hun voor- en nadelen. Daarom werd ge

dacht aan de mogelijkheid om een A.R. en een D.R. zodanig te 

combineren tot een hybride rekenmachine, dat elke machine die 
taken kreeg uit te voeren waarin hij superieur was. 

Het doel van mijn afstudeerwerk was een hybride systeem te 

realiaeren zodanig dat de optimale regelaarinstellingen bepaald 

konden worden. 
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II. Hybride rekentechnieken. 

2.1 Inleiding• 

Onder hybride technieken Yerstaan wij de combinatie van 

analoge en digitale technieken. De mate waarin analoge en di

gitale elementen tot een hybride machine samengevoegd kunnen 

worden is hieronder in een spectrum van elektronische reken

machines weergegeven. 

meest significante deel 

Y.h. signaal digitaal 

reat analoog. 
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volwaardige hybride 

machine 

zuiver hybride elementen 
r1cit1 

Analoog + 

digitale sturinc 

Analoog + 
digitale reken• 

elementen. 

Volwaardige anal. 

+ 

volwaardige dig. 

rekenmachines. 

digitaal + aaal. 

prograaaerincs 

struktuur. 

Digitaal + 

analoge reken· 

elementen. 

Onze interesses gaan hierbij uit naar de kop~eling van ••n 

volwaardige analoge rekenmachine met een volwaardige digitale 

rekellllachine. 
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In het volgende schema wordt deze koppeling geillustreerd: 

A.D. oasetter 

Analoge 

rekenmachine 
Disitale 

rekenaachine 

houdcircui 

Achtereenvolgens aal worden ingegaan op de A.R., de D.R. en de 

koppelapparatuur. 

2.2 De analoge rekenmachine. 

Van belang zijD vooral d~e eigenschappen van de A.R. die bij de 

D.R. in mindere aate aanwazig zijn. 

Deze eigenschappen zijn: 

1. De A.R. kan integreren naar de tijd zonder gebruik te maken 

van ingewikkelde wiskundige benaderingsformules. 

2. De A.R. kan snel complexe systemen van vergelijkingen oplossen, 

waarbij de maximale complexheid wordt bepaald door de grootte van de 

machine. 

3. De A.R. levert direct grafieken en geeft bovendien meteen in

zicht in het effect van de verandering van een parameter. 

4. De A.R. is bijzonder geschikt voor het simuleren van continue 

regelsystemen. 

2.3 De digitale rekenmachine. 

De eigenschappen van de D.R. die voor ons van belang zijn en 

meestal duiden op een ongunstig alternatief bij de A.R. zijn de 

volgende: 

1. De complexheid van de op te lossen problemen is in mindere 

mate afhankelijk van de grootte van de machine, de onnauwkeurigheid 

wordt bepaald door de woordlengte en wordt dus veelal bepaald door 

de grootte van de aachine en de rekentijd. 

2. De maxima en minima van variabelen mogen ver uit elkaar liggen. 

3. De D.R. leent zich in het bijzonder voor systemen of bereke-

1ngen waarin logische beslissingen een belangrijke rol spelen. 

4. Daar de D.R. geheusen-eleaenten bezit is deze machine juist 
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geschikt voor opslag van tussenresultaten, functiegeneratie ?aa 

meerdere ?ariabelen etc. 

5. De resultaten verkregen door een berekening op de D.R. zijn 

meestal beter reproduceerbaar. 

2.4 De koppelapparatuur. 

Nadelen van de koppelapparatuur zijn de kwantisatie en de oa

zettingetijd. 

Echter bij de koppeling ?an twee machines met een zeer ver

schillend karakter kunnen we niet zonder deze apparatuur. 

2.5 De realisering van het hybride systeem. 

Indien wij het geregeld tweede orde proces met looptijd op de 

hybride machine willen verwezenlijken, zullen we moeten trachten 

de systeemfuncties die bij uitstek vervuld kunnen worden door een 

bepaalde machine, ook op die machine onder te brengen en komen zo 
tot de volgende configuratie. 

I 

I 
dode 

tijd 

DIGITAAL 

ANALOOG 

storing 

P.I.D. 

regelaar I 

~ 

+ 10 

~0 

l 
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Het tweede orde proces ia erg geschikt om analoog geai•uleerd te 

worden (tweede orde ditferentiaalYergelijking), terwijl de dode 

tijd weer het beate op de digitale gesimuleerd kan worden (tabel 

manipulatie). 

Als monsternemer gebruiken we de door de digitale klok ge

stuurde ADO. 

De P.I en D-actiea worden Yoorgesteld door getallen in de digi

tale computer en kunnen daarom gemakkelijk geYarieerd worden. 

De storing wordt ook digitaal gegenereerd. Daardoor is het 

mogelijk de inYloed Yan Terschillende storingavormen op de opti

male regeling te bestuderen. 

Een functie die weer bij uitstek door de A.R. 

worden, ia de bepaling Yan het integraalcriterium 
0 

Dat gebeurt met behulp Yan de Yolgende eabakeling; 

u(t) 
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III De programaa•s. 
=~·~======~==·===== 

3.1 De aard van de programma's. 

Het digitale programma bestaat uit 2 gedeelten: 

1. Het simulatieprogramma, dat ervoor zorgt dat we een proces 

met constante parameters kunnen simulerea en r•gelea met een PI D
regelaar 

2. Het optimaliseringsprogramma, dat dient om op grond van 

eerder verkregen resultaten nieuwe regelacties te bepalen. 

Het optima)iaeriagsprogramma is het eigenlijke hoofdprogramma. 

Van dit programma wordt iedere keer gesprongen naar het simulatie 

progra-a. 

Het optimaliseringsprogramma wordt onder 3.2 en 3·3 besproken • 

Het simulatieprogramaa kunnen we beschouwen als een interrupt 

subroutine die bij iedere nieuwe regelaarinstelling m maal wordt 

aangeroepen; en dan de nieuwe criteriumwaarde geeft. Het simulatie

programma wordt ond~ 3.4 besprokea. 

Wat de techniek van het optimaliseren betreft zijn we te werk 

gegaan volgens een trial and error methode , waarvan op grond van 

studies in onze groep is gebleken dat hij goed voldeed. 

3.2 De gedeeltelijke optimalisering van een bepaalde regelparameter. 

Bij de optimalisering, veranderen we, uitgaande van stabiele 

startwaarden voor de I, P e~ D-actie, achtereenvolgens deze acties. 

De manier waarop we één bepaalde actie gaan variëren is weergegeven 

in stromingsschema 1 en zal hier kort toegelicht worden. (Deze sub

routine noemen we subroutine onbeperkt). De actie die we gaan variëren 

heeft al een bepaalde waarde SO (Semi Optimum). Deze waarde is de 

startwaarde of de tot dan toe optimale waarde van die bepaalde actie. 

Vervolgens wordt de actie groter gemaakt met een bedrag ~ 

We gaan nu het proces simuleren met de 3 regelparameters waarvan 

er dus een met A veranderd is. Het resultaat van deze verandering 

wordt ons ae4•ae4eeld in de vorm van verandering van het criterium. 
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Ia het criterium beter dan zijn we kennelijk op de goede weg 

en verhogen we s.o. weer met A , maar niet alvorens we Poai met 

1 verhoogd hebben. Posi ia een vlag die gezet wordt indien ver

hogen van de regelactie succes heeft. 

Op een gegeven ogenblik, als we voorbij het optimum zijn, zal 

het criterium slechter worden. s.o. wordt met ó verlaagd om de tot 
dan toe beate parameter weer terug te krijgen. 

Om te teaten of vergroting van de regelparameter al of niet 

succesvol ia geweest, gaan we kijkea of de vlag Poai gezet ia. 

Zo ja, dan zijn we op de goede weg geweest en hoeven we dus aiet 

verder te kijken naar kleinere waarden van s.o. Zo nee, dan •oeten 

we s.o. dus verkleinen en was vergroting foutief. We maken s.o. : = 
s.o. - 6 en beschouwen dit als regelparameter, wordt het criterium 

beter dan maken we s.o. nog kleiner totdat we slechter uitkomen. We 

zijn dan een stap te ver gegaan en moeten die terug zetten. 

Op deze manieren vinden we de meest optimale instelling van 

de gevarieerde parameter, die hoort ,bij 2 bepaalde andere regelpara• 

meters. 



Pos i = Posi+ 1 

SUBROUTINE ONBEPERKT. 

·stroaingsscheca 1 

Poa1 = 0000 

so : -= so +A 

Regeling: = 
so 

Indirect 
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Proces 
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parameter. 

ja 

JMP 

Indirect 
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3.3 Het totaalbeeld van de optimalisering• 

(zie stromingsschema 2). 

De verschillende regelacties worden opgeslagen in 2 registers 

van 12 bits. In het ene register staat M, de mantisse en in het an
dere register staat N, de macht. We kunnen een regelparameter dus 

als volgt schrijven: 

N 
Actie = M x 2 

Als startwàarde voor de diverse regelacties nemen we steeds 

M = 2000 oct. terwijl we N vrij kunnen kiezen. 

We gaan nu het systeem met deze startwaarden simuleren. Is dit 

systeem instabiel dan worden de startwaarden voor alle acties een 

factor 2 verkleind, net zolang tot het stabiel is gewordea. 

Vervolgens gaan we de I-actie varieren metA=200, dan deP

actie en tot slot de D-actie. Daarna lilaken we.ó = 4o oct. en vari

eren in dezelfde volgorde de 3 acties en herhalen dit proced' voor 

L} = 10 oct. Indien we tot dan toe optimale actie hebben ge~onden 

wordt er getest of er een of meerdere acties bij zijn die kl•~ner 

dan 1000 zijn geworden. Deze worden dan nog met L) = 2 gevarieerd, 

waarna de resultaten worden uitgetypt. 
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regelparametera. 
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I 
Het simulatieprogramma dient om te zorgen dat we het systeem 

met een bepaalde PR-combinatie, gedurende een van te voren vaatge
gestelde tijd kunnen simuleren. Deze tijd (m x de monsterperiode T) 
is zo lang dat voor alle regelaarinstellingen die we gedurende eea 

optimalisatie bekijken de responsie van het systeem op de storing 

voldoende lang nul is~ 

Het simulatieprogramma wordt gestart door middel van een 
klokpula. Indien we met het hoofdprogramma bezig zijn hebben de 

klokpulsen geen interrupt tot gevolg (IOF : de interrupt-faciliteit 

staat af). Met behulp van de instructie ION (interrupt faciliteit 

staat aan) kunnen we de interrupt faciliteit aanzetten, waardoor 

een klokpuls het procesprogramma doet starten. Aan het eind van het 

simulatieprogramma wachten we op de volgende klokpuls. Dit herhalen 

we tot we m interruptsgehad hebben. Dan springen we terug naar het 

hoofdprogramma. 

Het siaulatieprogramma (dat is weergegeven in stromingasebema 3) 

start met het afgeven aan de A.R. van het signaal dat uit de dode 

tijd komt en met het bepalen van u•(t) met behulp vaa een ADO. 

Nu volt een test of het systeem stabiel is, d.w.z. of het signaal 

u•(t) binnen de grenzen -9 V(u•(t)<+9 V ligt. Dit om te testen of er 

in de A.R. geen overflow gaat optreden. Vervolgens wordt bemonsterd 

d.w.z. het uitgangssignaal van de digitale regelaar wordt bepaald. 

Bovendien testen we of het criterium behorende bij de moaentane PB

combinatie groter is geword~n dan het tot dan toe optimale criterium. 

Is dit het geval dan wordt verdere simulatie van die PR -combinatie 

afgebroken. 

Hierna volgt er een test of er al a monsters genomen zijn. Zo nee, 

dan gaat de uitkomst van storing minus regelaaruitgang naar de dode 

tijd subroutine, waarna de ION wordt aangezet, zodat er weer iater

rupten mogelijk zijn. 

Zo ja, dan wordt terug gesprongen naar het hoofdprogramma. 
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IV Waarnemingen en conclusies. 
============•=•=•======c=====c= 

~. 1 Waarnemingen. 

Om te kijken of het hybride systeem betrouwbare resultateD 

leverde, heb ik het proces met '1:'1 ... ""t ,_"'eS= '1 bestudeerd. Bij eea 

11-tal waarden van T, de aonstertijd. 

De waarden van~/& die we onderzoeken zijn 1/8, i, i, 1, 2, 3, 
~. 5, 6, 7 en 8. 
Dit is het meest interessante gebied, want kleiaere waarden vaa 

doet de regeling steeds meer op continue regeling gelijken en de 

verbetering in criteriumwaarde die we nog kunnen bereiken is aiet 

noeaenswaard, terwijl voor grotere waarden van T/6 de optimale 
I 

acties evenredig met T/6 veranderen, hetgeen ook niet meer inte-

ressant is. We hebben gewerkt met 2 verschillende criteria, het 
" somcriterium ~~ u(iT)\waarbij u(iT) de tout is tea tijde van de 

e •:& ~ 

i bemonstering. J 

Verder hebben we ook het integraal criterium J l o{J} l d t berekead. 
' 0 

Uit de grafieken 1 en 2 blijkt dat er nauweli,iks verschil bestaat 

tussen de optimale acties verkregen met het som- en aet het inte

graalcriterium. Echter in de praktijk bleek het integraalcriterium 

beter reproduceerbare resultaten te geven en beter te convergeren. 

De I-actie is genormeerd op 6 /T, de D-actie op T /8 en het soa

criterium op T/S. 

Zie voor deze normering het stageverslag van Cuypers. (LiCt no.1} 

Gemiddeld duurde het ~ seconden om de optimale regelacties te 

bepalen. Het printen van de resultatea duurde daa aog 20 aecondea. 

~. 2 Conclusies. 

Een van de meest opvallende verschijnselen bij de waarnemingen, 

is het toenemen van het verschil tussen het integraal en somcrite

rium naarmate T/8 kleiner wordt (grafiek· 1). 

Hiervoor heb ik nog geen afdoende verklaring kunnen vinden. 
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De optimale regelaarinstellingen bepaald met het somcriterium 

en het integraal criterium bleken niet veel van elkaar te verschillen. 

In de grafieken 3 en 4 zijn met elkaar vergeleken de uitkoasten 

verkregen met het hybride systeem en de uitkomsten die door volledig 

digitale simulatie zijn verkregen. 

Uit grafiek 3 kan geconcludeerd worden dat de uitkomsten een 

grote mate van overeenkomst vertonen, zowel wat de I-actie als wat het 

criterium betreft. 

In grafiek 4 zijn vergeleken de P en D-acties die met beide methoden 

verkregen zijn. Hier was de overeenkomst iets minder groot. 

Als algemene conclusie kunnen we stellen dat de hybride rekenaa

chine zoals we reeds verwachtten, een waardevol hulpmiddel ia gebleken 

bij het bepalen van de optimale regelaarinatellingen. 
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V. De apparatuur die bij de koppeling werd gebruikt. 

5.1 De analoge rekenmachine. 

De bij de koppeling gebruikte A.R. RAT 741 heeft 23 reken

versterkers, waarvan er 8 als integrator te gebruikea zijn. De 

machiae beschikt bovendien over 20 potentiometers en over 8 ver

menigvuldigers. 

Als maat voor de snelheid van deze machine vermelden wij de 

aogelijke tijdcoll8tanten van de iategratoren. Deze zija in te 

stellen op 1, 1/10 en 1/100 seconde. 

De referentiespanning (machineeeDheid) van de RAT 741 be• 

clr•aagt 10 Volt. 

5.2 De digitale rekeaaachine. 

Voor de digitale kant van het systeem werd gebruik gemaakt 

v .. de 41citale rekenmachine PDP-8. Dit is een kleine proceacom

puter die beschikt over eea kerngeheugen vaa 4096 woordea (4 k) 

vaa elk 12 bit. De cyclustijd vaa deze machine bedraagt 1,5 )J· 
sec, hetgeea neerkomt op een instructietijd (in machinetaal) van 

paiddeld 3 }J sec. 

5.3 De koppelapparatuur. 

Voor de koppeling konden we beachikkea over een AD-omzetter, 

die in 25)J aec. van een analoog aigaaal een digitaal aignaal vaa 

12 bits aaakte • Over een DA-oazetter, die 10)J sec. aodig had om 

vaa een digitaal signaal (van 12 bits) een analoog aignaal te &aken. 

Voor de bemoastering hadden we eea digitale klok tot oaze be• 

achikkiag die onafhankelijk van de aaalose of digitale rekeaaachiae 

puleen geeft. De tijd tussea 2 pulsea is trapagewijze instelbaar vaa 

0,1 msec. tot 9.999,9 msec.in etappen van 0,1 msec. 
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VI. De apparatuur die ten behoeve van de koppeling gebouwd werd. 
===============================================================•= 

6.1 Uitbreiding •an de digitale rekenmachine. 

6.1.1 Inleiding. 

De D.R. beschikt oYer diverse registers die alle bepaalde 

functies verrich%•n· 

lastructie Cyclus 

register generator 

Maauaal 

geheugea Link Accumulator 

1 bit 12 bit 

buffer 

Maauaal 
re giste• 

Programmateller 

~ 
Geheugeaadrearegister 

~ 
--" 

Kerngeheugea 
4K -

Hieronder volgt een omschrijving van de functies van de diYerse 

onderdelen: 

a) Accuaulator. 

Het eigenlijke rekenorgaan van de machine. Via de accuaulator 

vindt noraaltter de iaput ea output van gegeYens plaats. 



- 19 -

b) Link. 

Ken noeat de liak ook wel het carryregister. De liak dient Yoor

namelijk ter detectie Yan oYerflow. 

c) Programaateller. 

Deze bepaalt de Yolgorde waarin de instructies doorlopen wordea. 

De programmateller beYat het a4res Yan de Yolgende instructie. 

d) Geheugenadresregister. 

BeYat het adres Yan de geheugenplaate die wordt in-of uitgeleaea. 

e) Manuaal. 

Biedt de mogelijkheid om met de hand gegeYena ia de D.R. te 

lezen. 

f) Kerageheugen. 

Opalagplaata Tan instructies en gegeTeas. Totaal 4096 woordea. 

g) Geheugenbufferregister. 

Alleea Yia dit buffer kan de uitwisseling Tan gegeYena tuaeea het 

kerngeheugen en de rest van de apparatuur plaats Tinden. 

h) Instructieregister. 

Een 3-bits register dat de binaire code van de instructie beYat. 

i) Cyclusgenerator. 

Deze bepaalt de organisatie in de tijd. 

6.1.2 De indirecte methode van getaltransport. 

Het kerageheugen dient als opslagplaats Taa instructies en gegeYeaa. D, 

normale gang Tan zaken bij het inlezen is als Tolgt: 

De ponsbandlezer is Terbonden met de accuaulator. Vanuit de accuau

lator gaaa de gegeTen& Yia het kerngeheugenbuffer naar het keraceheusea, 

alwaar ze opgealagen wordea. 

Ook de AD-omzetter en de DA-omzetter zijn verboaden met de accuaulator. 

Het getaltransport tuasea kerngeheugen en uitwendige apparatuur 

Tiadt dus steeds indirec,, d.w.z. Yia de accumulator plaats. Dit ia.aa

delig, want de accumulator ia het ceatrale rekenorgaaa Taa de D.R. 

Indien er eea interrupt komt die zegt dat we de ADO moetea ialesea 

of de DAO moeten uitlezen, zullea we dus steeds de inhoud Taa 4e accuau

lator moeten redden, daarna de beschikbare gegevene ia-of uitlesea .. 

tot slot weer de oorspronkelijke toestand herstellen. 

Gelukkig biedt de PDP-8 een mogelijkheid oa ia-en uitlezen te Yer

saellen, n.l. data break. 
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6.1.3 De directe methode van getaltransport. 

De essentie Yan data break is de Yolgende: 

Het lopende programma wordt gedurende 3 cycli stopgezet en zonder 

dat de inhoud Yan enig register aangetast wordt, vindt er getal~ 

transp~~laats, waarna het lopende prograama weer normaal Yerder uit• 

geYoerd wordt. 

Oa eea breakcyclua te genereren moet de D.R. diYerse aigualen 

toegediead krijgen, (ingaande pijlen) terwijl hij zelt ook Yerschillende 

signalen atgeett (uitgaande pijlen). Dit is in onderstaand schema ge

schetst. 

kera

geheugea 
--

-

adrea 

data -

geheugen 
adres
reg±ner 

geheugen
buffer
register 

Rest 

van 

de 

D.R. 

(P) <>....-___;;;d""a""'t=a:.......::a:.;:;d;.;::do:r-=e:.:::a:.:::a~ 
12 bits 

data intormatioa 

~ 12 bits in 

-..-
~ 

....... 
~ 

A 

1'1" 

.:::; 12 bits uit 

.. 

.... 
~ 

addresa accepted 
we overflow 
break state 
break request 
transter direflif• 

c;ycle select 
+1 ca iahibit 

increment MB 

Bij de data break worden de ADO en DAO rechtstreeks aan het kernge

heugenbuffer gekoppeld. Indien wij dan een Breakverzoek indienen, zorgt 

de D.R. dat er getaltransport plaats Yindt. Daartoe worden bij 

elk BreakYerzoek door de cyclusgenera~or achtereenvolgens de vo~gende 

cycli gegenereerd; 
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1) Word Count c1clus. 

Het getal dat op een door ons gespecificeerd (even) geheugeaadrea 

P staat, wordt met een verhoogd. Treedt er overflow op dan geeft de 

D.R. een zogenaamde WC-Overflowpula (de Word Count Overflow kaa ge-

bruikt worden om het aantal Breaks te tellen). 

2) Current Address c1clus. 

Het getal dat op de geheugenplaats P + 1 staat wordt al of niet aet 

1 verhoogd. (P + 1 bevat dus het adres waar de gegevens in-of uitgelezen 
worden). 

C De Break cyclus. 

He~ eigenlijke tranaport vaa getallea viadt plaats. 

6.1.4 In- en uitlezen van gegevens. 

De manier waaro~ we een enkele bit in de D.R. 

data break ia in de volgende figuur geschetst. 

inlezen m.b.v. 

ADO flip-fl~ 
bit n --v 
- 3 V ---{) 

Geheugen buffer 

bit ll 

data bit 
DCD-poort 

De n-de bit Yan de ADO flip-flop is verboaden met een ingang van 

eea NAND-poort, terwijl de andere ingang coatinu verbonden is aet een 

niveau van - 3 Volt. (Hier ia rekening gehouden aet de mogelijkheid oa 

eventueel nog andere gegevens a.b.v. data break in te lezea). 

Stel bit n • 0. Op de o-output staat 0 Volt. We verbinden de 1-output 

van de aet de bovenste ingang van de NAND-poort, de uitgang van 4e poort 

is dan negatief en de strobe puls komt hier door de data bit DCD ~. 

waardoor er een nul in het geheugeabuffer blijft staaa. Ia de 1•output aesa· 

tiet (1-stand van de flip-flop) dan koat er eea 1 in het geheugeabuffer. 

De data bit DCD-poort is een stekkersbus in de rekenmachine. Het 

tranaport van de data vaaaf deze bus naar het geheugenbuffer wordt door de 

D.R. zelf verzorgd. 



Bij het uitlezen van de gegevens gaan we als volgt te werk. 

DAO bit a 

a et 

Flip 

flop 
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Door middel van een setpuls zetten we de flip-flop ia de 1•stand. Is 

bit a van het kerngeheugenbuffer (MB) een 1 (0 Volt) dan zal de door oas 

gegenereerde strobe puls geen effect hebben op de 1-stand van de flip

flop, waardoor we dua een 1 hebbea ingelezea. 

Bevat bit 1 echter een 0 (-3 Volt) dan wordt de uitgang van de NAND-poort 

positief tengevolge van de negatieve strobe puls en de flip-flop wordt ia 

de 0-stand gezet. 

6.1.5 Een dode tijd subroutine met behulp van de directe methode. 

Het is aogelijk de D.R. te verbieden tijdens de current addresa cyclus 

de iaboud van de geheugenplaats P + 1 met 1 te verhogen (CA Inhibit). Hier9 

door kunnen we zeer eenvoudig een dode tijd genereren. Daardoor moeten we 

als volgt te werk gaan; 

We zorgen dat alleen de DAO de kaas krijgt het current address met 1 

te verhogen. Indien we er bovendiea nog voor zorgea dat de ADO break stee4a 

later komt dan de DAO-break, dan wordt de ADO ingelezea op de plaats waar 

we aet de DAO hebben uitgelezen, dus: 

geheugeaplaats N 1) DAO uit 2) ADO in 

N + 1 3) DAO uit 4) wo in 

N + 2 5) DAO uit 6) wo in 

etc. 

De dode tijd die we hiermee genererea is gelijk aan het aantal ge

bruikte geheugenplaatsen maal de moastertijd, namelijk aa 2 m breaks 

(ADO + DAO breaks) kuaaen we een WC-Overflowpuls krijg .. , die 
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iaterruptprograaaa iaitialiaeert. 

Dit zorgt erYoor dat we weer op geheugeaplaata N beginaea uit te 

lezea; wat we • bemonsteringea eerder hebbea iagelezea. Dit iaterrupt 

programma is uiteraard Yeel korter daa de aormale dode tijd eubroutine. 

Indien we dus een data break systeem bouwea, hebben we naast het~ordeel 

Yaft sneller ia- ea uitlezea nog eea extra Yoordeel omdat het makea Yaa 

eea dode tijd Yeel eenYoudiger is. 

6.2 Sturin,s. 

6.2.1 Algemeea. 

Het is mogèlijk aet de analoge rekenmachine repeterend te rekenea 

(d.w.z. hij kaa zelfstandig een oabeperkt aaatal malea Yan rekenen 

naar I(aitial) C(ontrol) en Yan IC naar rekeaen schakelea) en op die 

manier de D.R. te sturen. 

De IC-tijd is ia te stellea op 0,1 sec.en op 1 sec. De rekeatijd ia 

coatiau regelbaar tuaaea ~,1 sec. en 110 sec. 

Gedurende de rekenperiode wordt eea aaaloog proces •et eea bepaalde 
regelaar geregeld. Bij deze PR-co•biaatie wordt teYena het criteriu• 

bepaald. 

In de IC-staad wordt eea Yaa de regelparameters gewijzigd oa gedurende 

de Yolgende rekeaperiode aet deze coabiaatie te regelen. 

De taakYerdeling tussen de A.R. en de D.R. is nog eens weergegeYea ia 

onderstaande tabel. 

Stand 

Rekenen 

I.C. 

A.R. 

Proceasiaulatie 

Coadensatoren 

iaitialiseren 

D.R. 

Nieuwe regelactiee 

bepalea 

De aaaloge rekemaachiae staat 100 asec. in IC terwijl de digitale rekea

aachine Yoor zijD pauzeprogramaa slechts 1 msec. nodig heeft. 

Deae discrepaatie qua tijd hebbea we opgeheYea door de A.R. te laten 

aturea door de D.R. 
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6.2.2 Sturing van de AR door de D.R. 

De A.R. biedt de mogelijkheid tot eturing vaa buiteaaf. 

Hiervoor zija op het programmeerveld bussen aangebracht. Deze 

sturing geschiedt electro-mechanisch dua zeer traag. 

0• de snelheid van de D.R. helemaal uit te buiten ia besloten om 

elektronische schakelaars te gebruiken. Deze worden als volgt toege

past: De A.R. staat contiau te rekenen, echter aa beëindiging van het 

rekenprograama vaa de D.R. of indien de D.R. merkt dat de criteriua

waarde gedurende het rekenen al groter is geworden daa aan het eiad 

vaa de vorige rekenslag, wordt de condensator die in de analoge inte
grator zit voor korte tijd kortgesloten en ontladen door de elektro

nische schakelaar die parallel aan de condensator zit. Hierbij bleek 

een tijd van 1,17 msec. voldoende om de twee condensatoren van 0,5~F, 

die nodig zijn voor de simulatie van een tweede orde proces te oatladen. 
De integrator met elektronische schakelaar is in onderstaande fi

guur nog eens geschetat. De sturing van de elektronische schakelaar ge

schiedt vanuit het programma. 

10 .JLJL.r
S.J. 

51JF 

Q5~F 
- -, 

I 
1 

I 
L __ _ 

Elektronische 

schakelaar. 

- j 
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6.2.} AdYiezen wat betreft de apparatuur. 

Het analoge rekencentrua, dat door onze groep beheerd wordt, be

schikt sinds kort oYer een snelle analoge rekenmachiae, de EAI 680. 
De kleiast mogelijke tijdconstante Yan de integratoren die op 

deze machine te Terwezenlijken ie, bedraagt 10)J sec. 

De I.c.-tijd Yan de integratoren bedraagt 30)U sec. 

Verder is er voor de PDP-8 een elektronische Yermeaig.uldiger be

steld. VeraenigYuldigen gaat dan tien keer zo kort duren als moaeateel 

het geYal is. 

Door beide verbeteringen te combineren zullen we uitko-en op een 

h1bride reke .. achiae die nauwkeuriger en ongeveer een factorS sneller 

ia. 



Litteratuurlijst. 

1) Cuypers, J.G.M. 

Het dynamische gedrag van eakele processen aet doainante 

looptijd, die interaitterend of continu worden geregeld. 

(StageYeralag). 

2) Cuypera, J.G.M. 

Studie• oYer de inYloed Yan kwantisatie op de regeling 

van processen. 

(Afatudeerveralag). 

3) Hermeling, G.M.W. 

Enige aspecten van routea en correctiemogelijkheden bij 

hybride syateaen. 

(StageYerslag). 

4) Nagel, A.L. 

Optimalisatie van interaitterende regelsystemen met behulp 

Yaa dyaamtsche criteria. 

(Proefschrift). 

5) Sipaan, W.H.M. 

Optimalisatie Yan bemonsterde systemen. 

(Afetudeerveralag). 

6) Telefunken 

Transiatierter Tischanalogrechner RAT 74o 

(Beschreibung). 

7) The Digital Logic Haa4book 

1967 Edition. 

8) Saall Coaputer Haadbook 

1967 Edition. 



I-Acti<2 Crit. 

o=J 
x=[ 

Grafi<2k 1 



P-Acti(2 

3 
3 
0 
(lJ 

N 
r:: 
::;· 
r:: 
u 
iL 
:r. 

Vl-------1-~ .. , 
I 

L:.._~:-

Vl 
I I i I I 

("l -v (lJ o- _... oo..O'lp 

w 

I. 

I 1ö 
.. 1-

(X) D-Acti(2 .... 
o-
(lJ 

-v 
: :- -· 

··-
("l 

--1 -

x =L 

Vl 

.. 



I-Actie 

3 
3 
0 
ru 
c
(j) 
::J... 

" (J) 

w 

ó 

(J) 
(J) 

<T 

'" < 

"' 0 

0 

0 
:s: 

'" (J) 

< 
(j) 

3 
0 
~ 

~+.:.-1 ---+-

fO "' 

·I 

i ... I 

Cri t. 

o=hybr: 

x =dig_ 

Grafiek 3 



0 
·I· co 

,.., 
. I 

o-

(lJ 

I . 
v 

:1 
(Yl 

V) 

.. 

P-ACT IE Jó D-ACTIE 
----<> 

co ,.., 
o-

(lJ 

v 

(Yl 
. I 

c~ I 
-- - . ~-

I 

l -1 l ~0 
-Q 

CD ,.., 
a-

("tJ o:hybr. 
v 

-'< =dig. 
-~~· 

·• 

:\. 
(") 

c~ 
V) 

·f 

Graficzk 4 


