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Tom zawiera m ateriały z p ierw szego O gólnopolskiego Sympozjum  
,,Naukowe problemy m aszyn m atem atycznych” , zorganizowanego w p a ź
dzierniku 1968 r. w Zakopanem przez Sekcję  Przetwarzania Informacji 
Warszawskiego Oddziału P o lsk iego  Tow arzystw a E lektro techniki Teore
ty c zn e j i Stosowanej.

Sympozjum objęło teorię, konstrukcję , programowanie i zastosow a
nia maszyn m atem atycznych. Stw ierdzono ko n ieczność  sprecyzowania  
i uporządkowania głównych pojęć zw iązanych z teorią m atem atyki infor
m acyjnej. Postulow ano podjęcie  tt> kraju badań m atem atycznych nad 
takim i podstawowymi pojęciam i, jak: rozkaz, pam ięć, program, ob licze
n ie , proces, m aszyna m atem atyczna. Omówiono sys tem y nauczania za 
pomocą m aszyn matematycznych-, problem atykę usług  z zakresu A P I 
przy użyciu  sp ec ja ln e j s ie c i te lekom unikacyjnej, ze  szczególnym  uw zględ
nieniem  w ykorzystan ia  m aszyn m atem atycznych w zarządzaniu. Przed
staw iono w yn ik i badari nad bezpośrednią konw ersacyjną komunikacją  
człow iek-tnaszyna  matematyc zna; nad konstrukcją  system ów , konkret
nych  m aszyn m atematycznych i elem entów  modułowych elektronicznych  
m aszyn cyfrowych. Wiele prac przedstaw iono po raz p ierw szy . Omówiono 
problemy ksz ta łcen ia  i rozwoju kadry pracowników naukowych w d z ied z i
nie ETO  i A PI oraz powiązania prac badawczych z pow stającym  w P ol
sce  przem ysłem  maszyn m atem atycznych. Ustosunkowano s ię  do proble
mów badań prowadzonych w kraju i zakupu licenc ji z krajów wysoko  
rozw iniętych te ch n iczn ie .

Sym pozja na tem at naukowych problemów m aszyn m atem atycznych  
będą kontynuowane w p rzysz ło śc i.
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Wprowadzenie

Niniejsza książka zawiera materiały z Sympozjum, które odbyło 
się w dniach od 21 do 26 października 1968 r. w Zakopanem stara
niem Sekcji Przetwarzania Informaoji Oddziału Warszawskiego Pol
skiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Głównym celem Sympozjum był przegląd dorobku naukowego po
szczególnych ośrodków w kraju w dziedzinie budowy i zastosowań ma
szyn matematycznych oraz przeprowadzenie merytorycznej dyskusji 
nad kierunkami rozwoju badań w tej dziedzinie. Tematyka Sympozjum 
skupiała sią wokół takich zagadnień jak: matematyka w przetwarza
niu informacji, języki i oprogramowanie, organizacja maszyn cyfro
wych, maszyny analogowe i hybrydowe, metodologia wykorzystania ma
szyn i technologia sprzętu.

Program Sympozjum obejmował: referaty przygotowane na prośbę 
organizatorów (35 min. + 15.min. dyskusji), referaty zgłoszone 
(20 min. + 10 min. dyskusji; oraz komunikaty zgłoszone (15 min. +
5 min. dyskusji). Poza tym odbyły się trzy dyskusje panelowe na 
tematy: "Kształcenie w przetwarzaniu informacji", "Maszyny mate
matyczne w zarządzaniu", "Sprzęt czy oprogramowanie, licencja czy 
konstrukcja".

Organizatorzy, mając na względzie potrzebę kontaktów między 
poszczególnymi grupami fachowców zajmujących się różnymi aspekta
mi maszyn matematycznych oraz stworzenie możliwości% zapoznania 
uczestników z całym przebiegiem obrad, nie dokonali podziału Sym
pozjum na sekcje. Koncepcja ta zmusiła referentów do bardzo syn
tetycznego przedstawienia swoich prac. Dopiero obecna publikacja 
umożliwi zapoznanie się z całością zgłoszonego materiału.

Referaty wygłoszone w ramach jednej sekcji zostały zgromadzo
ne tematycznie. Zwykle sesję rozpoczynano od wygłoszenia referatu 
wiodącego, omawiającego pewne ogólne problemy łączące się z te
matyką danej sesji.

Niniejszy zbiór obejmuje wszystkie referaty i komunikaty wy
głoszone na Sympozjum, w większości w postaci pełnych tekstów. Nie
stety ze względów niezależnych od organizatorów niektóre z refera
tów i komunikatów podane są w postaci streszczeń.Do wydrukowanych 
materiałów dołączone zostały listy skierowane do uczestników Sym
pozjum. W książce tej nie zamieszczono dyskusji panelowych ze wzglę
du na różnego rodzaju trudności.

Niektóre referaty1 zostały wydrukowane w "Maszynach Matema
tycznych" z początkiem 1969 roku. Spowodowane to było chęcią przed
stawienia niektórych bardzo aktualnych tez w możliwie jak najkrót
szym czasie szerokiemu ogółowi specjalistów.

Sympozjum skupiło okołó 160 osób z całego kraju, aktywnie pra
cujących w nauce i badaniach w dziedzinie maszyn matematycznych i 
przetwarzania informacji.

Sekcja Przetwarzania Informacji Polskiego Towarzystwa Elektro
techniki Teoretycznej i Stosowanej składa niniejszym podziękowa
nie Dyrekcji Centrum Obliczeniowego Polskiej Akademii Nauk za po
moc w organizacji Sympozjum i za umożliwienie wydania drukiem ma
teriałów z Sympozjum.

1R. Marczyński: "Informatyka, czyli maszyny matematyczne i przetwarza
nie informacji" oraz A. Mazurkiewicz: "Matematyka w przetwarzaniu informa
cji".
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Naukowe problemy maszyn
matematycznych. PWN. 1970

Zarząd Oddziału Warszawskiego 
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki 
Teoretycznej i Stosowanej

Do P.T. Uczestników
Sympozjum "Naukowe problemy 
maszyn matematycznych"

Szanowni Koledzy!
Zarząd Oddziału Warszawskiego PTETiS pragnie powitać gorąco 

Was jako uczestników Sympozjum poówiąoonego naukowym problemom ma
szyn matematycznych. Sympozjum to zostało zwołane pod patronatem 
Oddziału Warszawskiego PTETiS z inicjatywy i przy czynnym organi
zacyjnym ludziale aktywu Sekcji Przetwarzania Informacji Oddziału 
Warszawskiego. Ma ono na celu wypełnić Istotną lukę w życiu nauko
wym naszego kraji. Taką luką był dotychczas brak szerokiej płasz
czyzny wymiany doświadczeń naukowych i dyskusji w dziedzinie nie
zmiernie ważnej z naukowego i praktycznego punktu widzenia, jaką 
jest elektroniczna technika obliczeniowa. W dziedzinie teoretycz
nych podstaw maszyn matematycznych nauka polska ma chlubną .trady
cją. Nazwiska wybitnych logików i matematyków poskich: Kazimierza 
Ajdukiewicza, Jana Łukasiewicza, Andrzeja Mostowskiego,Alfreda Tań
skiego i wielu innych cytowane są w literaturze naukowej wielu kra
jów, i to właśnie w publikacjach związanych z techniką obliczenio
wą. Zasługuje także na wzmianką postać pierwszego polskiego wyna
lazcy i konstruktora mechanizmów liczących, ozłonka Warszawskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk - Abrahama Sterna. Rozwój techniki obli
czeniowej w Polsce Ludowej ograniczony jest jeszcze możliwościami 
naszej gospodarki, i z pewnością nie zaspokaja ani jej potrzepani 
naszych aspiracji. Eyłoby jednak niesłuszne nie doceniać szeregu 
niewątpliwych osiągnięć naszych naukowców i konstruktorów, jak 
również faktu, że w dziedzinie maszyn matematycznych dysponujemy 
dziś liczną, młodą i ambitną kadrą specjalistów, wychowanków na
szych uczelni. Pakty te stawiają nasz kraj,jako ośrodek rozwojowy 
elektronicznej techniki obliczeniowej, na jednej z ważniejszyoh 
pozycji w obozie socjalistycznym. Znajduje to np. potwierdzenie 
w fakcie powierzenia Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialnej roli 
placówki koordynującej rozwój badań nad językami algorytmicznymi, 
w ramach współpracy naukowej akademii krajów socjalistycznych. Pol
scy specjaliści z tej dziedziny od lat zajmują też odpowiedzialne 
'stanowiska we władzach organizacji międzynarodowych. Istnieją za
tem wszelkie podstawy do tego, by sprawom rozwoju elelctronicznej 
techniki obliczeniowej nadać w Polsce rangę priorytetową. Jest to 
niewątpliwie jeden z tych kierunków uderzeniowych, na którym war
to skoncentrować - idąc po myśli niedawnych zaleceń naszych naj
wyższych władz partyjnych - możliwie duży potencjał badawczy.

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 
może i powinno wnieść poważny wkład do realizacji tego zadania. 
Zarząd Oddziału Warszawskiego PTETiS pragnie, żeby obecne Sympo
zjum stało się początkiem dobrej tradycji naszego Oddziału: patro
nowania, również i w przyszłości, rozwojowi elektronicznej tech-
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niki obliczeniowej w Polsce. Będziemy za to wdzięczni P.T. Ucze
stnikom Sympozjum za uwagi krytyczne i życzenia, które pozwolą nam 
w przyszłości lepiej wywiązywać się z tego odpowiedzialnego zada
nia.

Wszystkim uczestnikom Sympozjum życzymy gorąco owocnych obrad 
i sukcesów w dalszej pracy naukowej!

W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTETiSs

Przewodniczący:
(-) doc. dr inż. Juliusz Lech Kulikowski

Warszawa, dnia 18 X 1968 r.



Naukowe problemy maszyn
matematycznych. PWN. 1970

Henryk GRENIEWSKI Warszawa, 18 X 1968 r.

I OGÓLNOKRAJOWE SYMPOZJUM 
"NAUKOWE PROBLEMY MASZYN MATEMATYCZNYCH"

Zakopane

Szanowni Państwo. Nie mogąc osobiście uczestniczyć ze wzglądu 
na stan zdrowia w Pierwszym Ogólnopolskim Sympozjum Maszyn Matema
tycznych pozwalam sobie przekazać Szanownym Państwu kilka zdań 
w formie krótkiego listu.

Chciałbym w pierwszym rządzie zakomunikować Kolegom,że w grud
niu br. minie dwadzieścia lat od chwili, gdy dzięki inicjatywie 
profesora Kazimierza Kuratowskiego, który działał w porozumieniu 
z profesorem Januszem Groszkowskim, spotkałem się w Warszawie przy 
ulicy Hożej, w gmachu fizyki uniwersyteckiej z trzema młodymi (wów
czas młodymi!; inżynierami: Krystynem Bochenkiem, Leonem Łukasze
wiczem i Romualdem Marczyńskim. Z nich trzech późniejszy profesor 
Krystyn Bochenek, którego subtelną inteligencję ceniliśmy wysoko, 
przebył już rzeką Styks, odgradzającą nas od Państwa Zmarłych. Ze
braliśmy się wówczas, nie dysponując ani metrem kwadratowym loka
lu, ani złotówką kredytu, aby zorganizować w obrębie Instytutu Ma
tematycznego Grupę Aparatów Matematycznych - przodka w prostej li
nii obecnego Instytutu Maszyn Matematycznych.

Nic dziwnego, że moi trzej inżynierowie wierzyli wówczas, źe 
zorganizują (pierwsze w Polsce!; laboratorium elektronicznych ma
szyn matematycznych. Nic dziwnego - powtarzam - wierzyli, bo byli 
młodzi. Dziwniejsze jest jednak, że takie laboratorium istotnie 
zorganizowali. Ponieważ, mimo to. mieli nadmiar sił, zajęli się 
ponadto wszyscy trzej misją apostolską - zabrali się do mnie i za
częli mnie nawracać z dotychczasowej mojej wiary matematyozno-lo- 
gicznej na ich "jedynie prawdziwą" wiarą matematyczno-elektronicz- 
ną. Nie każda misja apostolska przynosi zamierzone wyniki} ta ich 
nie przyniosła. Stałem się z miejsca heretykiem nowo głoszonej wia
ry i znalazłem się na grząskim gruncie cybernetykijpogrążając się 
stopniowo - dziś tkwię już w nim po same uszy.

Jak wiadomo, w wielu środowiskach każdy mówi najchętniej o tym, 
na czym się nie zna. Nic więc zaskakującego w tym, że nie będąc 
speojalistą w zakresie maszyn matematycznych, pragną parą słów po
wiedzieć na ten właśnie temat:

Od chwili zakończenia Sympozjum powinni Państwo stanowić zwar
te środowisko polskie znawców maszyn matematycznych.Środowisko to 
powinno stale urabiać sobie pogląd na światową i polską sytuacją 
w zakresie maszyn matematycznych. Co więoej, środowisko to nie po
winno poprzestać na wewnętrznym obiegu informacji. Powinniście je
szcze informować opinią publiczną. Jak mała garstka ludzi wie u nas, 
co stanowią w świecie maszyny matematyczne - jako dział nowoczes
nej produkcji materialnej: jak ogromny jest zespół usług takich, 
do których maszyny matematyczne są niezbędnej jak olbrzymie bada
nia naukowe na szerokim świecie są prowadzone dla uzyskania postę
pu w zakresie elektronicznych maszyn matematycznych?



Zaczynam wpadać mimowoli w ton narzekania, a że nie chcą za
chowywać sią, jak "stara ciotka, która siedzi na kanapie i ma za 
złe", kończą już swą wypowiedź, życząc Szanownym Państwu pomyśl
nych obrad.

8

(-) Henryk Greniewski
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matematycznych. PWN. 1970

Romuald MARCZYŃSKI 
Centrum Obliczeniowe PAN

INFORMATYKA. CZYLI MASZYNY MATEMATYCZNE 
I PRZETWARZANIE INFORMACJI

Historia maszyn matematycznych jest 
przykładem,jak niewyodrębnienie się 
jakiejś nauki jako samodzielnej dy
scypliny może hamować jej rozwój.

Za początek burzliwego rozwoju maszyn matematycznych można uwa
żać rok 1946. Oddana została w tym roku do użytku pierwsza elek
troniczna maszyna cyfrowa ENIAC. Towarzyszący temu olbrzymi roz
głos zwrócił uwagą wielu ludzi i m.in. spowodował w Polsce powsta
nie grupki ludzi, którzy chcieli się zająć maszynami matematyczny
mi1 .

Prace w tej dziedzinie zarówno za granicą jak i w Polsce sku
piały sią przy matematyce, elektronice lub automatyce. Inne dzie
dziny wiedzy jak np. mechanika nie brnły udziału w jej rozwoju.mi- 
mo że w poprzednim okresie takie urządzenia jak arytmometry elek
tromechaniczne były domeną mechaniki precyzyjnej.

Rozwój maszyn matematycznych był tak dynamiczny, że po kilku 
latach pion "maszynowy" zazwyczaj przerastał instytucją macierzy
stą i oddzielał sią w postaci niezależnej instytucji. Powstawanie 
nowych instytucji w taki sposób odbywało sią w wielu krajach, rów
nież i w Polsce.

Jednak wiele lat upłynęło od powstania tej dziedziny,zanim za
częła ona się przeradzać w samodzielną naukę. Wraz z upływem cza
su i rozrastaniem się prac coraz to inne nazwy tej dziedziny za
równo w Polsce, jak i na świecie były używane dla opisania tego 
zjawiska. W Polsce początkowo używano nazwy: pomoce obliczeniowe, 
następnie: aparaty matematyczne, mózgi elektronowe, maszyny mate
matyczne, elektronowa technika obliczeniowa, przetwarzanie infor
macji i szereg innych nazw. Do tej pory używa się u nas kilku 
z nich, różnie rozumianych przez różne środowiska.Na przykład prze
twarzanie informacji przez niektórych ludzi jest rozumiane tylko 
jako zastosowanie maszyn matematycznych do zagadnień administra
cyjnych (= przetwarzanie danych), a więc bardzo wąsko, natomiast 
przez innych rozumiane jest znacznie szerzej - jako wszelkie prze
kształcanie informacji dokonywane nie tylko przez maszyny cyfrowe.

Podobne zjawiska można było obserwować na całym świecie. Jed
nak w krajach anglosaskich stopniowo skrystalizowała się i uformo
wała nauka pod nazwą "computer science", która stopiła w jednorod

1 Dzień 23 grudnia 1948 r. można uważać za datę narodzin zespołu ludzi, 
którzy poświęcili się temu zagadnieniu. Data ta jest datą pierwszego posie
dzenia seminaryjnego w lokalu na Hożej, gdzie wtedy mieściło się "Seminarium 
Matematyczne" Uniwersytetu Warszawskiego. W zebraniu tym brali udział pier
wsi protektorzy tej dziedziny: prof. K, Kuratowski i prof. A. Mostowski.



ną całość problematyką wyrosłą na gruncie powstania maszyn matema
tycznych. W innych krajach proces ten trwa nadal i jeszcze się nie 
zakończył.

Profesor G. E. Porsythe z Uniwersytetu Stanford, wygłaszając 
inauguracyjny wykład na Kongresie IFIP w Edynburgu w tym roku, wy
raził opinię, że najbardziej konserwatywne poglądy dotyczące "com
puter science" pokutują w środkowej i wschodniej Europie, gdzie 
uważa się, że nie ma przedmiotu "computer science", który byłby 
różny od matematyki. Na poparcie tej tezy powiedział on dalej, że 
nie istnieje w językach niemieckim i rosyjskim osobna nazwa na 
określenie tej dziedziny. "Wyczislitielnaja matiematika" wydaje 
się oznaczać coś więcej niż analizę matematyczną, metody numerycz
ne .

Na Zachodzie istnieje wiele różnych prób definicji nauki zwa
nej po angielsku "computer science".. Prof. Porsythe określa ją ja
ko "sztukę i naukę przedstawiania i przekształcania informacji". 
Newell, Perlis i Simon [ 1 ] uważają, że podobnie jak chemia zajmu
je się badaniem związków chemicznych (naturalnych lub sztucznych), 
a biologia - badaniem żywych organizmów, tak "computer science" 
zajmuje się badaniem maszyn liczących (istniejących lub hipote
tycznych).

W krajach anglosaskich oprócz nazwy "computer science", któ
ra jest najbardziej rozpowszechniona, istnieją liczne grupy zwo
lenników takich nazw jak "information science", "computing and in
formation soiences", "information and computer science". Również 
w niektórych innych krajach istnieją terminy na określenie tej nau
ki, np. we Francji termin "informatique", a w Danii "datalogi".

Znaczenie maszyn matematycznych i przetwarzania informacji w 
nowoczesnym społeczeństwie jest bezsporne. Oczywiście ktoś mógłby 
powiedzieć, że r.ie stać nas na rozwijanie maszyn matematycznych i 
że nie warto się nimi zajmować. Jednak według mnie takie postawie
nie sprawy może mieć znacznie gorsze skutki niż niedocenienie mo
toryzacji, która łamie wszelkie plany i przewidywania, a fakt, że 
wtargnęła ona w nasze życie codzienne, jest oczywisty. Znaczenie 
maszyn matematycznych jest o wiele większe. Rewolucja technologi
czna, którą niosą ze sobą te urządzenia, jest nieuchronna. Dzie
dzina ‘ta atakuje prawie każdy objaw naszego intelektualnego i tech
nologicznego życia. Sądzę, że na tej sali nie potrzeba nikogo o tym 
przekonywać.

Niewyodrębnienie omawianej dziedziny w samodzielną nauką po
woduje: rozproszenie kadry, niewykorzystanie posiadanego.sprzętu, 
niedocenianie badań podstawowych, fałszywe prognozy planowania i 
niewłaściwe programy szkoleniowe. Sytuacja panująca u nas może 
o tym najlepiej świadczyć. Nie można chyba podać lepszego przykła
du na potwierdzenie tych słów niż fakt, że obecne Sympozjum jest 
pierwszym Sympozjum poświęconym w całości tej dziedzinie, co moż
na interpretować tylko w ten sposób, że nikt w Polsce nie uważał 
tej nauki za odrębną dziedzinę i nie rozumiał jej potrzeb. Innym 
dobrym przykładem konsekwencji tego stanu rzeczy są opory, na któ
re napotykają inicjatywy wykorzystania wycofywanego sprzętu dla 
podstawowych prac naukowych. Można tu podać na marginesie, że naj
ciekawsze prace rozwojowe w USA były prowadzone w pierwszym eta- 
' pie właśnie na przestarzałym sprzęcie: Projekt MAC na maszynach 
IBM 709 (maszyna klasy URAŁa 2J, pióro świetlne i grafika maszyno
wa na maszynie TX2, maszynowe nauczanie na maszynie ILLIAC 1.

W świetle tego, co było powiedziane poprzednio, uświadomienie 
sobie istnienia odrębnej nauki obejmującej maszyny matematyczne, 
maszynową teohnikę obliczeniową i przetwarzanie informacji,okreś-
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lenie jej obszaru i powiązań z innymi naukami, a także potrzeba 
krótkiej i jasnej nazwy - jest dzisiaj w Polsce nakazem społecz
nym.

Wydaje mi się, że najodpowiedniejszą nazwą dla tej dziedziny 
w języku polskim jest słowo : INFORMATYKA.

Mimo że wcześniej cytowane określenia i definicje informatyki 
mogą służyć jako podstawa do dalszych rozważań, to jednak uważam, 
że w charakterze roboczej definicji tej nauki można przyjąć pro
pozycję zawartą w specjalnym artykule pt. "Curriculum 68 - Recom- 
mendations for Academic Programs in Computer Science" zamieszczo
nym w miesięczniku "Communications of the ACM". W opracowaniu te
go dokumentu brało udział 76 wybitnych specjalistów amerykańskich. 
Oczywiście można mieć różne zdania na temat tego opracowania. Wie
le dyskutowałem nad tym dokumentem z moimi kolegami. Jedni przyj
mowali określenia zawarte w nim bez zastrzeżeń, inni widzieli pew
ne braki, które chcieli uzupełnić. Z niektórymi uzupełnieniami 
mógłbym się zgodzić, jednak uważam, że na dziś można jako defini
cję informatyki i jako szczegółowe jej rozwinięcie przy jąć stanowi
sko podane w tym raporcie. Pełne tłumaczenie podające klasyfika
cją tego przedmiotu jest załączone w dostarczonych Państwu mate
riałach. Według tego raportu informatyka składa się z trzech du
żych działów:

1. Struktury ir.formacji i przekształcanie informacji - obejmu
je przedstawienia i przekształcanie struktur informacji wraz z teo
retycznymi modelami tych przedstawień i przekształceń.

2. Systemy przekształcania informacji - obejmuje systemy mo
gąc ¿’’przelcszialcayTnformacJęT^oys^femy^fe" zawierają zwykle wzajem
ne powiązania sprzętu i oprogramowania.

3. Metodologia wykorzystania maszyn - obejmuje metodologie,wy
wodzące się z szerokiego obszaru zastosowań techniki obliczenio
wej o wspólnych, strukturach, procesach i technologii.

Chciałbym teraz zwrócić uwagę na filozofię tego podziału. Po
dział przeprowadzony jest ze względu na hasła: "co, "na czym" i 
"w jaki spośób", mając na myśli narzędzie używane prze-z człowieka. 
"Co" oznacza to medium, które jest używane w informatyce."Na czym" 
- oznacza narzędzia zarówno sprzętowe, jak i programowe, służące 
do przetwarzania i przechowywania medium. "W jaki sposób" - ozna
cza metodologię używania tego narzędzia.

Trzeci z tych działów zajmuje się metodologią wykorzystania 
maszyn, a nie wykorzystywaniem maszyn, co już należy do poszcze
gólnych użytkowników. Informatyka zajmuje się badaniem narzędzia 
przetwarzania, a nie jego produkcją, którą powinien zajmować się 
przemysł. Maszyna informacyjna jest tak skomplikowanym urządze
niem, że większość ludzi nie dostrzega różnic jakościowych między 
metodologią a zastosowaniami, i klasyfikuje zastosowania w zależ
ności od poszczególnych dziedzin zastosowań (co było słuszne tyl
ko w początkowym okresie rozwoju maszyn), zamiast opracowywać ogól
ną technologię wykorzystywania. Dla znacznie prostszych narzędzi, 
takich jak np. maszyna do pisania, taka klasyfikacja wydawałaby 
się wprost śmieszna - nie dzieli się zastosowań maszyny do pisa
nia na zastosowania w biurach, w fabrykach czy gospodarstwach rol
nych. Przyjęło się mówić przy wielu okazjach o zastosowaniu maszyn 
matematycznych w ekonomii, planowaniu, technice itd. jak o czymś 
różnym, gdy tymczasem rozwiązywanie np. układu równań liniowych 
na maszynie cyfrowej nie zależy od natury zjawisk opisywanych przez 
ten układ.

Metodologia stosowania maszyn jest dziedziną jeszcze mało opra
cowaną i wymaga dalszego rozwoju, który przyczyni się zarówno do
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lepszego zrozumienia procesów zaohodzących w maszynaoh, jak i lep
szego ioh wykorzystania, nie mówiąc już o samym wpływie na dosko
nalenie struktur systemów maszynowyoh.

Szozególna sytuaoja dziedziny, o której mowa, powstała na sku
tek tego, że głównym przedmiotem zainteresowania były przez wiele 
lat prace praktyozne, a mianowicie opracowywanie i produkowanie co
raz to nowyoh i doskonalszych typów maszyn matematycznych. Zupeł
nie odwrotnie wyglądają początki niektórych innyoh nauk, np. ato
mistyki czy astronautyki, w których pierwsze osiągnięcia praktycz
ne pojawiły się znacznie później niż odkrycia naukowe umożliwiają
ce ich dokonanie i w których bez tych prac teoretycznych osiągnię
cia praktyczne byłyby nie do pomyślenia.

Ta długo trwająca szczególna sytuacja w dziedzinie maszyn ma
tematycznych przyczyniła sią do ukształtowania określonego sposo
bu myślenia, który jest wyraźnie widoczny np. w szeroko ro23)owszeol>- 
nionym podziale istniejących maszyn cyfrowych na tzw. generacje, 
ze wzglądu na rodzaj elementów użytych do ich budowy. Według tego 
podziału maszyny mechaniczne i elektromechaniczne zbudowane przed 
rokiem 1946 należy zaliczyć do generacji zerowej. Pierwsza gene
racja maszyn cyfrowych to maszyny lampowe, druga generacja — ma
szyny tranzystorowe, trzecia - maszyny zbudowane z elementów sca
lonych i wreszcie czwarta, obecnie opracowywana, generacja wiel
kiej integracji (iSl). Powyższy podział odzwierciedla sposób my
ślenia typowy dla początkowego okresu rozwoju maszyn cyfrowych.

Obecnie staje sią jasne, że istotnym kryterium podziału jest 
struktura maszyny oyfrowej - jej wewnątrzna architektura i struk
tura wykorzystania. Granicami podziału są tu pewne istotne cechy, 
które zmieniają właściwości użytkowe i tworzą jakościowo nowe Na
rządzie.

Pierwsze maszyny były zbudowane w ten sposób, że cały algo
rytm pracy był zabudowany w urządzenie, a użytkownik mógł tylko 
zmieniać parametry tego urządzenia, i rozwiązywać tylko te proble
my, dla których urządzenie to było zbudowane.

Zasadniczą rewolucją w strukturze maszyny spowodowała koncep
cja maszyny z pamiętanym programem - przechowywanie w jednym ma
gazynie razem danych i rozkazów. Maszyny oparte na tej koncepcji 
tworzą pierwszą generacją strukturalną. Maszyny te pozwoliły na 
rozwiązywanie szeregu skomplikowanych problemów, lecz wymagały bar
dzo szczegółowego pisania programów dla realizacji postawionych 
zadań. Mimo że tego typu maszyna umożliwia rozwiązywanie prawie 
wszystkich zadań, jednak jest ona bardzo niedopasowana do człowie
ka.

Wprowadzenie języków algorytmicznych i specjalistycznych ję
zyków programowania stworzyło drugą generacją strukturalną. Wpro
wadzenie języków specjalistycznych przybliżyło maszyną do użytkow
nika, umożliwiło specjalistom z wielu dziedzin wykorzystywanie ma
szyny bez żmudnego i uciążliwego programowania. Ważny skok jako- 
śoiowy stanowią graficzne urządzenia dla komunikacji człowieka z mar- 
szyną. Rodzi sią trzeoia, nowa generacja strukturalna.Maszyna zmie
nia się, staje się narzędziem, które może użytkować inżynier i bio
log, kupiec czy humanista.

Prowadząc dalej nasze rozważania warto się teraz zastanowić,co 
jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju tej dziedziny. Uważam, że 
podstawowym warunkiem jest posiadanie kadry. Winna to być kadra 
różnego rodzaju i na różnych poziomach właściwie przeszkolona,ale 
sprawą kluczową jest posiadanie kadry kierowniczej, posiadającej 
gruntowną i rozległą wiedzę w tej dziedzinie. Warunkiem drugim jest 
właściwe wykorzystanie takiej kadry. Jak ważne i skomplikowane jest
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to zagadnienie, niech dla ilustraoji przytoczą zdanie Już cytowa
nego Profesora Forsythe’a, który uważa że w USA "Jest tylko kilka 
osób najwyższej klasy i Jest poważnym problemem wagi państwowej, 
Jakie stanowiska winny te osoby zajmować". Tak samo ważnym zagad
nieniem, Jak posiadanie dobrej i wysoko wykwalifikowanej kadry. 
Jest ogólne zrozumienie przez społeczeństwo specyfiki i potrzeb 
tej nauki.

Obeonie w Polsce prawie nie posiadamy wysoko kwalifikowanej 
kadry informatyków. Wielu naszych fachowców to samoucy, którzy są 
nawet znakomici w wąskich wyspecjalizowanych dziedzinach,ale któ
rym brak ogólnych podstaw informatyki. Stwierdzenie to dotyczy nie 
tylko pracowników różnych instytutów, ale również wykładowców w 
szkołach wyższych i na różnych kursach. Ilość wiedzy, którą musi 
opanować prawidłowo wyszkolony informatyk, wymaga 3-4 lat studiów. 
Rzadko kto może poświęcić wolny czas na dodatkowe doszkalanie się 
w tej dziedzinie w takim wymiarze, przy czym należy zwrócić uwagę, 
że szybkość rozwoju tej dziedziny jest tak wielka, że samodzielne, 
indywidualne śledzenie i przyswajanie sobie nowych faktów z całej 
dziedziny jest niemożliwe.

Ze sprawą szkolenia kadry organicznie łączą się badania pod
stawowe. Osobliwością jest, że w Polsce nie istnieje ośrodek po
święcony pracom podstawowym w tej dziedzinie. Powołana w 1950 r. 
placówka, przekształcona później w Instytut Maszyn Matematycznych, 
odbiegła właściwie od pracy podstawowej i przestawiła sią głównie 
na prace projektowe, co byłoby właściwe, gdyby istniała inna pla
cówka prowadząca badania podstawowe w odpowiednio szerokim zakre
sie. Niestety, takiej plaoówki nie było i nie ma, gdyż Centrum Ob
liczeniowe PAN było skierowane głównie na numeryczną działalność 
usługową. Najbardziej szkodliwym efektem tej polityki jest rozpro
szenie kadry naukowej. Prawie zupełny brak prac podstawowych w dzie
dzinie informatyki powoduje niedostatek wykładowców na wyższych 
uczelniach i zupełny brak rozeznania w tej dziedzinie wśród na- 
szyoh ludzi nauki. Liczni, nawet spośród wybitnyoh polskich nau
kowców, w sposób niesłuszny utożsamiają zastosowania maszyn z ra- 
ohunkami numerycznymi, mimo że dzisiaj ta dziedzina zastosowań jest 
już bardzo mała w porównaniu z innymi. Następną konsekwencją de
zinformacji naukowców z innych dziedzin jest utożsamianie informa
tyki z matematyką, elektroniką czy też automatyką Tak więc w obec
nej chwili opracowanie i zrealizowanie planu stworzenia i szkole- 
.nia kadry informatyków jest sprawą palącą.

Obecnie na naszyoh uczelniach szkoli sią nie informatyków,a ma
tematyków z encyklopedyczną wiedzą z dziedziny maszyn matematycz
nych, inżynierów elektroników wyspecjalizowanych w wybranych ele
mentarnych gałęziach informatyki. Brak nam absolwentów wszechstron
nie i głęboko wyszkolonych, i zrozumienia potrzeby takiego szkole
nia. Mam nadzieję, że na dyskusji panelowej, poświęconej sprawie 
kształcenia w przetwarzaniu informacji, zagadnienie to będzie sze
roko przedyskutowane.

Nawiązując do tego, co uprzednio powiedziałem, musimy zdać so
bie sprawą, że wyodrębnienie informatyki jako samodzielnej nauki 
będzie czynnikieir organizującym i początkującym naszą działalność 
zarówno w zakresie kształcenia, prac podstawowych, jak i całej dzia
łalności państwowej i gospodarczej.
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I. STRUKTURA I PRZEKSZTAŁCANIE INFORMACJI

1. STRUKTURY DANYCH
Opis, reprezentacja i operowanie liczbami, układami liczbowymi, 

listami, drzewami, plikami, itp.
Organizacja, rozmieszczenie i dostąp do pamięci.
Numeracja, poszukiwanie i sortowanie.
Technika generowania, modyfikacji, transformacji, usuwania. 
Statyczne i dynamiczne właściwości struktur.
Algorytmy operowania zbiorami, grafami i innymi strukturami 
kombinatorycznymi.

2. JĘZYKI PROGRAMOWANIA
Przedstawianie algorytmów, syntaktyczne i semantyczne określe
nie jązyków.

Analiza wyrażeń, zdań, deklaracji, struktur sterujących i in
nych cech jązyków programowania.

Struktury dynamiczne, powstające w czasie wykonywania progra
mów.

Projektowanie, rozwijanie i ocena jązyków.
Efektywność i upraszczanie programów.
Sekwencyjne przekształcanie struktur programowych.
Jązyki do specjalnych zastosowań.
Relacje miądzy językami programowania a językami formalnymi i 

lingwistyką.

3. MODELE OBLICZEŃ
Analiza behawioralna i strukturalna obwodów przełączających i 
maszyn sekwencyjnych.

Własności i klasyfikacja automatów.
Algebraiczna teoria automatów i teoria modeli.
Języki formalne i gramatyki formalne.
Klasyfikacja jązyków na podstawie urządzeń rozpoznających. 
Analiza syntaktyczna, formalny opis semantyki.
Przetwarzanie sterowania składnią.
Problemy rozstrzygalności dla gramatyk, podejście do jązyków 
programowania jako do automatów.

Inne formalne teorie jązyków programowania i obliczeń.



II. SYSTEMY PRZETWARZANIA INFORMACJI

ORGANIZACJA I PROJEKTOWANIE MASZYN
Rodzaje struktur maszyn cyfrowych - maszyna von Neumana, ukła
dy maszyn, maszyny z wyprzedzeniem.

Hierarchie pamięci, rejestry przerzutnikowe, rdzenie, dyski* bęb
ny, taśmy i techniki dostępu do nich.

Mikroprogramowanie i realizacja funkcji sterowania,obwody aryt
metyczne, kody rozkazowe.

Techniki wejścia i wyjścia.
Struktury wieloczynnościowe i wieloprogramowe.

TRANSLATORY I INTERPRETATORY
Teoria i technika budowy programów zestawiających, kompilują
cych, ładujących i wydawniczych oraz programy konwersji (noś
niki, formaty, itp.).

MASZYNY I SYSTEMY OPERACYJNE
Monitowanie programów i gospodarka danymi.
Programy bilansujące i użytkowe.
Programy i dane biblioteczne.
Organizacje modularne systemów programowania.
Łączniki i komunikacje między modułami.
Wymagania dla zewnętrznego systemu wielodostępnego, wielopro- 
gramowego i wielomaszynowego.

Opisy i dokumentacja wielkich systemów.
Technika uruchamiania i diagnostyki.
Pomiary wydajności.

SYSTEMY SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA 
Maszyny hybrydowe i analogowe.
Specjalne urządzenie dla przesyłania i wyświetlania danych. 
Urządzenia peryferyjne i łącza dla specjalnych zastosowań. 
Specjalne oprogramowanie wspomagające.

III. METODOLOGIA WYKORZYSTANIA MASZYN

METODY NUMERYCZNE
Algorytmy numeryczne i ich własności teoretyczne i obliczenio
we .

Analiza błędów obliczeniowych (zaokrąglenie i obcięcie). 
Automatyczne szacowanie błędów i zagadnienia zbieżności.



PRZETWARZANIE DANYCH I GOSPODARKA PLIKAMI
Technika stosowana w bibliotekach, biomedycynie, systemach go 
spodarki informacjami.

Języki do przetwarzania plików.

MANIPULACJA SYMBOLAMI
Formuły operacji tego typu jak skracanie i formalne różniczko 
wanie.

Języki manipulacji symbolami.

PRZETWARZANIE TEKSTÓW
Wydawanie, poprawianie, adjustowanie tekstów. 
Projektowanie skorowidzów.
Stosowana analiza lingwistyczna.
Języki przetwarzające teksty.

GRAFIKA MASZYNOWA
Dyskretyzacja i przechowywanie cyfrowe.
Urządzenia generujące i wyświetlające, kondensacja i uwydat
nianie obrazów.

Geometria i topologia obrazów.
Perspektywa i obroty, analiza obrazów i języki graficzne.

SYMULACJA
Modele operacyjne i naturalne. 
Dyskretne modele symulacyjne. 
Modele o ciągłej zmianie. 
Języki symulacyjne.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI
Indeksowanie i klasyfikacja, techniki statystyczne. 
Automatyczna klasyfikacja.
Strategie sprawdzania i poszukiwania.
Wyjóoia dodatkowe, takie jak abstrakty i indeksy. 
Systemy selektywnego rozprowadzania.
Automatyczne systemy pytań i odpowiedzi.

SZTUCZNA INTELIGENCJA
Heurystyka.
Modele mózgu.
Rozpoznawanie postaci.
Udowodnianie twierdzeń, rozwiązywanie problemów. Gry.
Systemy adaptacyjne i rozpoznające.
Systemy człowiek-maszyna.
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9. STEROWANIE PROCESAMI

Sterowanie procesami i urządzeniami. 
Sterowanie eksperymentami, '
Systemy dowodzenia i sterowania.

10. SYSTEMY INSTRUKTAŻOWE
Maszynowe udzielanie wskazówek.

Zestawienie powyższe dotyczy definicji "Computer Science" i jest do
słownym tłumaczeniem z "Communications of the ACM", vol. 11, No. 3t marzec 
1968.

2 — Naukowe problemy.





Naukowe problemy maszyn
matematycznych. PWN. 1970

Stanisław JAROSIŃSKI 
Wojskowa Akademia Techniczna

NIEKTÓRE NOWE ZASTOSOWANIA MASZYN CYFROWYCH 
OPARTE NA KOMUNIKACJI GRAFICZNEJ

WSTĘP

W sposobach pracy na maszynach cyfrowych zachodzą obecnie na 
świecie istotne i daleko sięgające zmiany. Ośrodki obliczeniowe, 
które dotychczas przywykły do sztywnego planowania czasu maszyno
wego, wykorzystywanego z reguły przez stosunkowo niewielkie grupy 
zawodowych operatorów i programistów, stają obecnie otworem dla 
bezpośredniego a zarazem jednoczesnego użycia przez dziesiątki 
a nawet setki użytkowników, często znacznie oddalonych od ośrod
ków przetwarzania informacji. Podłożem tych przemian są osiągnię
cia ostatnich 8-10 lat w dziedzinie organizacji, technologii i 
oprogramowania nowoczesnych systemów przetwarzania informacji, któ-

, jak praca bezpośrednia (on
1 _ munication;.

Pod pojęciem pracy bezpośredniej rozumie się taki rodzaj współ
pracy maszyny z urządzeniami zewnętrznymi, w którym poprzez urzą
dzenia te można bezpośrednio oddziaływać na przetwarzanie infor
macji w maszynie, a maszyna z kolei również może oddziaływać zwrot
nie na urządzenia zewnętrzne w czasie realizacji programu. Jeżeli 
wiele urządzeń zewnętrznych współpracuje z maszyną w taki sposób, 
że każdy z operatorów może działać tak, jakby on sam był w nie
przerwanym kontakcie z maszyną - wówczas mamy do czynienia z pra
cą bezpośrednią w systemie z podziałem czasu (time-shared on line 
system;.

Bez względu jednak na to, Ozy system opiera się na małej ma
szynie, która może obsługiwać tylko jedną linię człowiek-maszyna, 
czy też linia ta jest częścią wielodostępnego systemu z podzia
łem czasu - celem pracy bezpośredniej jest umożliwienie użytkowni
kom nieprzerwanego kontaktu z działającym programem. Taki sposób 
pracy pozwala na wprowadzanie do maszyny (w czasie rozwiązywania 
problemu; nowych decyzji wynikających z już otrzymanyoh rezulta
tów.

Nacisk, jaki położono w ostatnich latach na uzyskanie bezpo
średniego dostępu do maszyn cyfrowych, nie pozostał bez wpływu 
na rozwój nowych urządzeń zewnętrznych, z których najbardziej roz
powszechniły się alfanumeryczne i graficzne urządzenia we-wy opar-

komunikacja graficzna czło-
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zo

te na lampach oscyloskopowych. Liczba tych urządzeń np. w Sta
nach Zjednoczonych jest już obeonie porównywalna z ilością maszyn 
cyfrowych w tym kraju, a na lata siedemdziesiąte przewiduje się 
ich produkcję rzędu 20 000 szt. rooznie.

Zachodzi pytanie, dlaczego dynamiczny rozwój tego typu urzą
dzeń rozpoczął się dopiero stosunkowo niedawno, mimo iż wiadomo, 
że sam pomysł wykorzystania lamp oscyloskopowych jako urządzeń 
wyjśoiowych, a nawet wejściowych maszyn cyfrowyoh znany jest już 
od kilkunastu lat. Okazuje się, że głównym powodem tego opóźnie
nia były względy ekonomiczne. Do chwili pojawienia się małych,nie
drogich maszyn bądź dużych systemów z podziałem czasu nie było 
ekonomicznego uzasadnienia dla stwarzania naukowcom czy inżynie
rom możliwosoi pracy bezpośredniej na maszynie z urządzeniami gra
ficznymi lub bez tych urządzeń. Stąd, z wyjątkiem specjalnych za
stosowań (głównie wojskowych), większość maszyn nie miała do nie
dawna możliwośoi szybkiego zobrazowywania informacji,! rozwój urzą
dzeń tego typu opóźnił się po prostu ze względu na brak zaintere
sowania przy tak wysokich kosztach. Obecnie, gdy praca bezpośred
nia stała się możliwa i dla wielu zastosowań maszyn wysoce opła
calna (i wszystko wskazuje na to, że w przyszłośoi stanie się za
sadniczym sposobem korzystanie z maszyny), istnieje szybko wzra
stające zainteresowanie urządzeniami graficznymi jako głównym środ
kiem komunikacji człowieka z maszyną.

Zakres niniejszego referatu ograniczony jest do zastosowań ta
kich urządzeń we-wy, które umożliwiają obserwację informacji z ma
szyny niemal natychmiast po jej powstaniu. Stąd urządzenia typu 
drukarek czy plotterów nie są tu brane pod uwagę, choć funkcjonal
nie rzecz biorąc spełniają one również rolę urządzeń zobrazowują- 
oych informację, tylko w zwolnionym tempie.

Typowe urządzenie graficzne składa się z trzech części:
a; Układu lampy oscyloskopowej, na ekranie której można przed

stawiać informację alfanumeryczną bądź graficzną, zarówno otrzymy
waną z maszyny jak i wprowadzaną do maszyny przez operatora.

b) Zespołu elementów do wprowadzania informacji, takich jak 
klawiatura i specjalne przyciski funkcyjne, a w pierwszym rzędzie 
pióro świetlne, którego zadaniem jest zastąpienie zwykłego pióra 
lub ołówka. Pióro, jest elementem fotoczułym, który dzięki specjal
nemu rozwiązaniu układowemu i oprogramowaniu umożliwia kreślenie 
linii na ekranie lampy. Pióro umożliwia również wskazywanie okre
ślonych elementów rysunku bądź tekstu. Dzięki temu za pośrednic
twem pióra można wpisać tekst w określonym miejscu ekranu posługu
jąc się klawiaturą alfanumeryczną. Samych znaków piórem nie wpi
suje się, gdyż wymagałoby to zdolności rozpoznawania postaci.War
to dodać, że pióro świetlne nie wymaga umiejętności kreślarskich. 
Nawet niestarannie narysowane kształty mogą być korygowane przez 
maszynę i pojawiają się na ekranie w postaci regularnych linii i 
łuków. •

c) Układu sterowania, który w zależności od stopnia obciąże
nia maszyny głównej zadaniami zobrazowania może się wahać od bar
dzo prymitywnych rozwiązań w rodzaju dwóch konwerterów cyfrowo-ana
logowych aż do niewielkich działających autonomicznie maszyn,któ
re z szybkością kilkudziesięciu razy na sekundę powtarzają pro
gram znajdujący się w tzw. pamięci obrazu.

Urządzenia graficzne omawianego rodzaju różnią się w istotny 
sposób od konwencjonalnych urządzeń we-wy. Większość tych ostat
nich operuje jednowymiarowym strumieniem informacji wpływającym 
bądź wypływającym z maszyny. Z chwilą gdy informacja osiąga pa
mięć, przestaje być ona pod bezpośrednią kontrolą operatora,a gdy



osiąga ona urządzenia zewnętrzne - jest już poza sterowaniem ma
szyny. Natomiast urządzenia graficzne operują równooześnie dużą 
ilośoią informacji, na którą zarówno operator, jak i maszyna mo
gą wzajemnie oddziaływać. Istotne jest również i to, że każde urzą
dzenie graficzne ma z reguły pewne własne możliwości przetwarzania 
informaoji, a zatem poszerza ono zdolnośoi obliozeniowe maszyny.

Poza omówioną typową wersją graficznego urządzenia we-wy istnie
ją również prostsze rozwiązania, np. urządzenia wyjściowe na lam
pach osoyloskopowyoh przeznaczone wyłącznie do zobrazowywania in
formaoji alfanumerycznej (bez urządzeń w rodzaju, pióra świetlnego^ 
jak również i bardziej skomplikowane, jak np. duże ekrany o wy
miarach rzędu kilku metrów. Te ostatnie wykorzystywane są głównie 
przez wojsko.
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ZASTOSOWANI^

Wykorzystanie urządzeń alfanumerycznych, a szczególnie graficz
nych omawianego typu w połączeniu z pracą bezpośrednią znalazło 
szereg nowych zastosowań. Zobrazowanie informacji alfanumerycznej 
ma zasadniczą przewagę pod względem szybkości nad wyjściem druko
wanym, ułatwiając znacznie wydawnictwo tekstów, uruchamianie pro
gramów, przeglądanie informacji zapisanej w pamięci itp. Najcie
kawsze zastosowania związane są jednak z urządzeniami graficznymi.

Ioh wykorzystanie jest najbardziej efektywne w przypadkaoh. 
w których rozwiązanie problemu może być usprawnione na drodze współ
działania operatora z maszyną w toku rozwiązywania problemu. Do
tyczy to zastosowań, które wymagają zamkniętej pętli człowiek-ma- 
szyna i przekazywania maszynie na bieżąco pewnych informacji,któ
re w inny sposób byłyby dla niej niedostępne bądź trudne do sfor
mułowania. Spośród tego typu zastosowań na plan pierwszy wysuwa 
się obecnie projektowanie wspomagane maszyną (computer aided de
sign;, zwane w skrócie automatyzacją projektowania, które zapowia
da zasadnicze zmiany w dziedzinie istniejącyoh metod i w ogóle 
filozofii projektowania.

Stwierdzono, że tylko stosunkowo niewielka część wysiłku wkła
danego w proces zwany "projektowaniem" wymaga twórczego myślenia. 
Reszta przypada na najrozmaitsze przeliczenia, opisy, dokumenta- 
oje itp. Ponieważ większość tych czynności pomocniczych związana 
jest najczęściej z dużą ilością informacji grafioznej, takiej jak 
szkice, wykresy czy rysunki techniczne - stąd urządzenia graficz
ne szczególnie nadają się do tego typu zastosowań, mimo że najbar
dziej skomplikowane rysunki konstrukcyjne wymagają dla pełnego opi
su w maszynie dość dużych obszarów pamięci.

Sam proces projektowania zawiera z reguły pewną postać proce
dury prób i błędów. Na bazie wiedzy, intuicji, pomysłowośoi,a cza
sem nawet domysłów opracowuje się zwykle pierwszą wersję projektu, 
projekt ten poddaje się następnie analizie, aby stwierdzić, czy 
spełnia on uprzednio przyjęte wymagania, na podstawie tej analizy 
opracowuje się udoskonaloną wersję projektu i ten iteracyjny pro- 
oes powtarza się aż do osiągnięcia zadowalających rezultatów. Ko
lejne modyfikacje dokonywane w projekcie wymagają na ogół szeregu 
decyzji człowieka, dlatego też proces projektowania z jego istot
ną zależnością od "kooperacji' człowiek-maszyna" stanowi szczegól
nie owocne pole zastosowań dla pracy bezpośredniej z wykorzysta
niem graficznych urządzeń we-wy. Rzecz jasna, systemy te nie stwa>-



rzają jakichś nowych metod automatyzacji procesów twórczych zwią
zanych z projektowaniem. Stwarzają one jednak użytkownikowi mak
symalne udogodnienia w przeprowadzaniu tych prooesów z szybko
ścią ograniczoną tylko jego własnymi możliwościami umysłowymi.

Jednym z takich udogodnień jest zdolność do szybkiego powie
lania rysunków elementarnych. Wykorzystanie możliwości powielania 
rysunków elementarnych pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu i 
wysiłku użytkownika systemu. W wielu dziedzinach zastosowań,a szcze
gólnie przy projektowaniu, istnieje duża liczba powtarzalnych ele
mentów rysunków, takich jak np. tranzystory czy oporniki w projek
towaniu układów elektronicznych, czy też standardowe elementy sto
sowane w budownictwie. Możliwość szybkiego powielania typowych ele
mentów, które zapamiętane są w maszynie w grupie części standar
dowych uwalnia projektanta od wielokrotnego przerysowywania tych 
części, umożliwiając mu wprowadzanie nowych "odbitek" tych części 
wszędzie tam, gdzie są one potrzebne. Odbitki te mogą być również 
łatwo modyfikowane - można zmieniać ich wymiary, skalę, dodawać 
lub odejmować ich części składowe.

Urządzenia graficzne umożliwiają też zbliżenia rysunku w ce
lu obserwacji jego fragmentów z większą wyrazistością bądź też od
dalanie rysunku dla obejrzenia ogólnego związku różnych jego deta
li. Technika ta pozwala na pracę nad poszczególnymi częściami w do
wolnej wygodnej skali, a następnie na automatyczne przeskalowanie 
detali do wymaganych wymiarów i złożenie kompletnego obiektu z czę
ściowo wykonywanych rysunków.

Urządzenia graficzne umożliwiają również przedstawianie obiek
tów trójwymiarowych z usuniętymi niewidocznymi liniami.Obiekty te 
mogą być obracane wokół dowolnej osi zachowująo wszystkie właści
wości rzutów lub perspektywy. Ostatnia cecha umożliwia obserwację 
narysowanego obiektu z dowolnego punktu co jest szczególnie cen
ne w projektowaniu architektonicznym. Umożliwia to bowiem budowa
nie modeli nieistniejących konstrukcji w sposób znacznie tańszy od 
dotychczasowego i pozwalający na łatwe modyfikowanie tych modeli. 
Dalszą zaletą konstrukcji modeli jest jednoczesne tworzenie odpo
wiedniej specyfikacji (np. w przypadku projektowania budynku - po
wierzchni pomieszczeń, kubatury itp.), która może być wykorzysta
na do celów analizy i wyboru najlepszych wariantów.

Eardzo duże usługi przy projektowaniu oddaje pióro świetlne. 
Umożliwia ono wskazywanie elementów rysunku, które wymagają powie
lania, zmian bądź uzupełnień, a jednocześnie pozwala na dorysowy
wanie nowych linii i wprowadzanie bądź usuwanie napisów we wska
zanych miejscach. Warto zwrócić uwagę, że zasadniczo operuje się 
tu określonymi elementami rysunku, a nie współrzędnymi ich położe
nia, co jest o wiele wygodniejsze i bardziej naturalne dla użyt
kownika .

Interesującym zastosowaniem urządzeń graficznych jest wykorzy
stanie ich do celów programowania, w szczególności do sporządza
nia schematów działań. Jeśli dany schemat jest np. niepełny na sku
tek opuszczenia w nim jakiejś informacji czy połączenia, wówczas 
maszyna może wskazać te błędy na ekranie lampy i zażądać usunię
cia usterek. Zdolność dwustronnej komunikacji człowieka z maszyną 
sprawia w tym przypadku, że pomyłki programisty nie pociągają za 
sobą poważniejszych następstw i mogą być usunięte we wczesnej fa
zie programowania.

Urządzenia graficzne znajdują również zastosowania w projekto
waniu obwodów drukowanych. Mając określony schemat połączeń ele
mentów elektronicznych narzuca się pewne wymagania dotyczące np. 
minimum długości ścieżek, braku przeoięć poszczególnych ścieżek

22



lub minimum wzajemnego oddziaływania na siebie sąsiednioh ścieżek. 
Przy wymaganiach tych problem może stać się złożony i nie zawsze 
maszyna może dobrać odpowiedni kolejny krok rozwiązania. W tych 
przypadkach operator może pomóc maszynie skierowując ścieżkę w od
powiednim kierunku lub przestawiając elementy schematu na ekranie 
lampy. Można więc powiedzieć, że projektant obserwując obraz na 
ekranie kieruje strategią projektowania, podczas gdy maszyna zaj
muje się szczegółami taktycznymi.

Urządzenia graficzne ułatwiają znacznie przygotowywanie taśm 
sterujących obrabiarkami. Z ich pomocą można w dużym stopniu ułat
wić pracochłonne zadanie kodowania kolejnych ruchów narzędzi, do
konując tych operacji bezpośrednio z rysunku detalu zobrazowanego 
na ekranie lampy. Oszacowano np., że przygotowanie taśmy detalu 
złożonego z 1500 elementarnych łuków kół i odcinków linii prostych 
wymagało dotychczas 60 godzin pracy programisty, a ta sama praca 
z wykorzystaniem urządzeń graficznych może być wykonana w ciągu 
10 godzin.

Dziedziną o dużych perspektywach zastosowań przy wykorzysta
niu urządzeń graficznych są obliczenia kierowane przez użytkowni
ka (User - guided computation).

Potrzeba prowadzenia obliczeń przy ciągłej współpracy czło
wieka z maszyną zachodzi wtedy, gdy pożądane lub nawet niezbędne 
jest eksperymentalne podejście do rozwiązania. Przypadki takie ma
ją miejsce wtedy, gdy ogólna struktura problemu lub charakter roz
wiązań są a priori nieznane, bądź też w przypadkach, gdy nie moż
na określić analitycznej ani numerycznej procedury, która gwaran
tuje osiągnięcie rozwiązania. Jako przykłady tego rodzaju zastoso
wań mogą posłużyć zagadnienia rozwiązywania nieliniowych równań 
oałkowych i szereg problemów, w któryoh poszukiwane zmienne wystę
pują w równaniach w postaci uwikłanej. W przypadkach tych możli
wość bezpośredniej obserwacji rozwiązania graficznego na ekranie 
lampy, możliwość jego modyfikacji i zarejestrowania zaakceptowa
nych wyników - są niezmiernie cenne. Sprawiają one jednoczesni%że 
użytkownik nie musi już tak szczegółowo jak poprzednio planować 
wszystkich szczegółów obliczeń, a dopiero na podstawie pierwszych 
rezultatów może on skoncentrować swą uwagę na interesujących go 
fragmentach całości.

W.wielu problemach wystarcza jakościowe zrozumienie charakte
ru rozwiązania. Czasem chodzi o znalezienie tylko określonego po
dejścia do rozwiązania problemu, po uzyskaniu którego można prze
rwać pracę i przekazać ją zawodowemu programiście dla konwencjo
nalnego przeprowadzenia dalszych obliczeń. Również i w tych przy
padkach urządzenia graficzne mogą oddać duże zasługi. Interesują
ce jest, że przy obliozeniaoh kierowanych przez użytkownika moż
na posłużyć się metodami graficznymi w sposób bardzo przypomina
jący wykonywanie konstrukcji geometrycznych na papierze.Mimo wie
lu zalet metod graficznych, a także znacznie wcześniejszego ich 
rozwoju w przekroju historycznym, metody te w XX w. zostały w du
żej mierze wyparte przez metody analityczne i dopiero intensywny 
rozwój graficznych urządzeń we-wy maszyn cyfrowych w ostatnich 5 
latach stwarza nową szansę konstruktywnego powrotu do tych metod. 
Ponieważ jednak maszyny cyfrowe wykonując określone zadania ludz
kiego ipysłu nie naśladują dokładnie poszczególnych czynności czło
wieka (nie można na nich np. wykonać dosłownie jakichkolwiek kon
strukcji geometrycznych) zachodzi konieczność opracowania metod 
kombinowanych analityczno-graficznych, w których dane początkowe 
wprowadzane są do maszyn w postaci graficznej, natomiast samo roz
wiązanie problemu (nie widziane przez człowieka) odbywa się meto-

23



darni analitycznymi. Wyniki mają znów postać graficzną, co sprawia 
wrażenie wyłącznego posługiwania się konstrukcjami rysunkowymi.

Z innych dziedzin zastosowań maszyn cyfrowych, które z pewno
ścią znacznie rozwiną sią w oparciu o szybkie alfanumeryczne i gra
ficzne urządzenia zewnętrzne, warto wymienić następujące:

Nauczanie w oparciu o maszyną (Computer assisted instruction). 
W USA prowadzi się np. eksperymenty w zakresie przyspieszonego szko
lenia techników-elektroników wojskowych z wykorzystaniem urządzeń 
alfanumerycznych i graficznych, przewidując, że dla celów szkole
nia (z różnyoh dziedzin) znajdą one w przyszłości szerokie zasto
sowania.

Wyszukiwanie informacji (information retrieval) i inne proce
sy informacyjne, które w szeregu przypadkach zawierają w sobie zło
żone procesy intelektualne, rozwiną się prawdopodobnie również 
znacznie dzięki nowoczesnym urządzeniom alfanumeryczno-grafioznym, 
które umożliwiają natyohmiastowe sprawdzanie i wykorzystanie wy
szukanej informacji.

W dziedzinie modelowania (Simulation) pracy złożonych syste
mów urządzenia graficzne oferują zalety spotykane dotychczas tyl
ko w maszynach analogowych - możliwość obserwacji na bieżąco pro
cesów symulacji, a dzięki temu możliwość szybkiej eliminacji roz
wiązań nie spełniających założonych wymagań.

Pionierskie prace w tym zakresie wykonano Już na urządzeniu 
SKETCHPAD, na którym symulowano projektowany most. W poszczegól
nych punktach mostu zobrazowywano istniejące naprężenia,przy czym 
eksperymentator za pomocą pióra świetlnego mógł modyfikować kon- 
strukoję (np. dodawać przęsła). Po przeliczeniu przez maszynę no
we wartości naprężeń powstawały w odpowiednich miejscach.

Urządzenia te wywrą też niewątpliwie duży wpływ na badania w za
kresie sztuczneJ inteligencji (Artificial intelligence),która jest 
awangardową dziedziną zastosowań z punktu widzenia maszynowej rea
lizacji wyższych form pracy umysłowej.
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ZAKOŃCZENIE

Nowoczesne środki graficznej komunikacji z maszyną stwarzają 
nowe perspektywy zastosowań maszyn cyfrowych, wkraczających coraz 
bardziej w dziedziny związane z pracą konoepcyjną człowieka. Ma
szyna staje się narzędziem bezpośrednio wspomagającym proces twór
czego myślenia. Idee tworzone przez człowieka mogą być sprawdzone 
i zaakceptowane bądź odrzucone w ciągu bardzo krótkiego czasu, 
przyczyniająo się niezmiernie do przyspieszenia, a jednocześnie 
zachowania oiągłości ewolucyjnej toku myślenia.

Wszystkie wymienione rodzaje zastosowań maszyn cyfrowych,a tak
że i inne, o których tu nie wspomniano, mają szanse rozwoju w kra
ju pod warunkiem istnienia wystarczającej liczby maszyn wyposażo
nych w omawiane urządzenia graficzne, odpowiednio oprogramowane. 
Pewne prace w ten dziedzinie (choć z pewnością niewspółmierne w sto
sunku do potrzeb) są prowadzone w kilku ośrodkach, w tym również 
w Wojskowej Akademii Technicznej.



L I T E R A T U R A

25

[1] FRANK W.L.: Software for terminal-oriented systems. Datamation. June 
1968.

[2] FROLOV S.A.j Kibernetika i inzeniernaja grafika. Izd. Maszinostrojenie. 
Moskwa 196?.

[3] KAPLOW R.t BRACKETT J. and STRONG S.: Man-machine communication in on
line mathematical analysis. Proceedings - Fall Joint Computer Conferen
ce 1966.

[4] KARPLUS W.J.r On-line computing. McGraw-Hill, New York 196?.
[5] KENNEDY J.R.s A System for time-sharing graphic consoles, Proceedings - 

Fall Joint Computer Conference 1966.
[6] LEVENS A.S.s Graphical methods in research. John Wiley & Sons Inc. New 

York 1965.
[7] LEVIN M.H.: An Introduction to Computer Graphic Terminals. Proceedings 

of the IEEE, vol. 55, No. 9, September 196?.
[8] PRINCE M.D.: Man-Computer Graphics for Computer-Aided Design. Proceed

ings of IEEE, vol. 54, No. 12, December 1966.
[9] WARD J.E.: Systems Engineering Problems in Computer - Driven CRT Dis

plays for Man-Machine Communication IEEE Transactions on System Science 
and Cybernetics. Vol. SSC-3, No. 1, June 1967.





Naukowe problemy maszyn
matematyoznyoh. PWN, 1970

Andrzej JANICKI
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

PROBLEMATYKA PROGRAMOWANIA W SYSTEMACH 
PRZETWARZANIA INFORMACJI NA BIEŻĄCO

Speoyflczne oechy programowania w kompleksowyoh systemach o za
danym celu przetwarzania informaoji, określonym zbiorze elementów 
współpracujących z centralną elektroniozną maszyną cyfrową oraz 
ustalonych ograniczeniach i warunkaoh praoy w czasie rzeozywistym 
- należą do ważniejszych zagadnień teorii i teohniki systemów wiel- 
kioh (ws). Własności tyoh systemów bowiem, z momentem zastosowa
nia w nich maszyn oyfrowych, zależą nie tylko od rozwiązań tech
nicznych, lecz także od rozwiązania programowego,

W pewnych warunkach, omówionyoh w niniejszym artykule, proble
matyka programowania nabiera tak dużego znaczenia 1 jest xak skom
plikowana, że bez Jej zgłębienia i opanowania nie Jest możliwy ja
kikolwiek postęp w urzeczywistnianiu zautomatyzowanych systemów in
formacyjnych.

Istota systemowego ujęola problematyki programowania zostanie 
tutaj zaprezentowana drogą omówienia następującyoh węzłowych za
gadnień:

1, Pewna klasyfikacja systemów informaoyjnyoh ze względu na 
rodzaje przepływów informacji i warunki narzuoająoe programowanie 
w czasie rzeozywistym. Na ogół w WS daje się wyróżnić elementy 1 
kanały Informacyjne, któryoh przeznaozenlem jest gromadzenie In
formacji w ogniwach decyzyjnych oraz rozprowadzanie określonych 
rozkazów sterowania (lub krótko sterowań; do ogniw wykonawczyoh. 
Charakterystyki informaoyjne źródeł wiadomości dla systemu oraz 
wymaganie pracy elektronicznych maszyn oyfrowych bezpośrednio na 
linie łączności z tymi źródłami (on-linej - określają warunki pro
gramowania praoy tych maszyn na bieżąco. Pozwala to na pogrupowa
nie problematyki programowania względem pewnych aspektów informa
cyjnych,

2, Przypadkowość ohwil napływania informacji do maszyn,a tak
że zmienna długość i charakter słów informaoyjnyoh oraz wymaganie 
stosowania różnych programów przetwarzania zależnie od typu ode
branych wiadomości - kształtują pojęoie dynamiki w programowaniu 
maszyn praoujących na bieżąco.

Zazwyczaj różne funkoje maszyny są wykonywane w nleplanowej 
kolejności odpowiednio do przypadkowych sekwenojl.

Diagram czasowy pracy EMC, a w szczególności wykres adresowe
go rozmieszczania określonych obszarów pamięci - stale ulegają 
szybkim zmianom.

Tak rozumiana dynamika pracy oentralnyoh jednostek i pamięci 
maszyny pooląga za sobą konieczność konstruowania programów o zmien
nej lokalizacji pamięci, zapewniających wykonywanie losowych sek
wencji operacji dokonywanych na wejściowych słowach informacyjnych, 
w minimalnym czasie przy pełnym wykorzystaniu możliwości technicz
nych maszyny.

Wynika stąd natychmiastowa konieczność opracowywania specjal
nych programów kontroli i nadzoru pracy EMC tzw, dyrygenta i egze-



kutora, respektujących umowne priorytety przydawane poszczególnym 
kanałom informacyjnym, a nawet poszczególnym wiadomościom.

3. Arytmiozność funkojonowania urządzeń wejściowo-wyjściowych 
w systemach przetwarzania informacji na bieżąco, a także skompli
kowane funkcje tego systemu implikują wielodostępność i wielopro- 
gramowość stosowanyoh maszyn. Stopień wieloprogramowości i liczba 
zadań realizowanyoh w poszczególnych programaoh oraz poziom wielo
dostępności zależą od konkretnyoh zastosowań i stanu technicznego 
wszystkioh urządzeń maszyny. Z powyższym zagadnieniem ściśle wią
żą się zasady wykorzystania mechanizmu przerwań, metoda formowa
nia kolejek danyoh odebranych, wydawanych lub przeznaczonych do 
przetwarzania, a także własności programów testowania. Te ostat
nie muszą uwzględniać nie tylko sprawdzenie stanu technicznego 
sprzętu, ale także kontrolować poprawność przełączeń i przepływów 
strumieni informacyjnych, szczególnie w trakcie przeciążeń.

4. Dalszą oechą programowania systemów przetwarzania informa- 
oji na bieżąco jest uwzględnianie wymogów wieloprzetwarzania wy
stępującego obok wieloprogramowości, co ma miejsoe w bardziej zło
żonych systemach przetwarzania.

W obu przypadkach odpowiednio komplikują się programy kontro
li i nadzoru oraz rosną wymagania na współzależność poszozególnych 
podprogramów-zadań i na powiązania pomiędzy programami. Niemniej 
jednak rośnie przy tym niezawodność działania całego systemu ro
zumiana współcześnie, tj. z uwzględnieniem cechy płynnego obniża
nia możliwości przetwarzania maszyny w miarę wzrostu przeciążeń 
lub zwiększania się liczby uszkodzeń.

5. Powiązania między programami kontroli i nadzoru a progra
mami użytkowymi. Zarysowuje się tutaj także pojęcie podprogramów 
oraz podzadań w kontekście z programami bibliotecznymi i progra
mami konwersacyjnymi.

Pojawia się pojęcie systemu operacyjnego, zwanego też syste
mem organizacyjnym programowania.

Z własności danego systemu operacyjnego wynikają konkretne re
guły programowania użytkowego dla określonych zastosowań.

Pïogramy zazwyczaj są pisane na poziomie autokodu lub assem
blera. Powiązania pomiędzy programami użytkowymi oraz programami 
kontroli i nadzoru zapewniane są poprzez odpowiednie makro-in- 
strukcje.

6. Współpraca maszyny z operatorem przy pomocy specjalnych kon
sol operacyjnych wyposażonych w monitory dalekopisowe i ekranowe 
oraz specjalnych programów konwersacyjnych. 'Wchodzi tutaj obok tzw. 
automatycznego operatora jeszcze zagadnienie ekonomicznego współ
działania człowieka i maszyny dla osiągnięcia wspólnego celu. Za
leżnie od możliwości technicznych takiej współpracy zatysowują się 
konkretne wskazówki dla programistów opracowujących programy użyt
kowe .

Poza powyższymi zagadnieniami w referacie zostaną przedstawio
ne pewne sugestie co do praktycznego podejścia do programowania 
w systemach przetwarzania informacji na bieżąco, a także pewne uwa
gi co do projektowania takich systemów.
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SYSTEMY WIELODOSTĘPNE

1. WSTĘP

Systemy wielodostępne (SWd ) stosowane są coraz powszechniej 
w różnych dziedzinach zastosowań. Swój gwałtowny rozwój zawdzię
czają udoskonaleniu współpracy człowieka z maszyną. Szacuje się, 
że w 1975 r. więcej niż połowa zainstalowanych w Stanach Zjedno
czonych maszyn cyfrowych pracować będzie w SWD.

Idea wielodostępności stanowi rozwinięcie i uogólnienie sze
regu cech maszyny, które występują już od dawna. Piace nad SWD 
prowadzone początkowo na uniwersytetach wykroczyły już poza sta
dium badawcze. SWD są w chwili obecnej produkowane seryjnie, przy
najmniej jeden z modeli w produkowanych przez duże firmy rodzinachTaszyn dostosowany jest specjalnie do pracy w tego typu systemie 
na przykład model 67 w systemie IBM/360 lub model 645 w serii GE 
600 ).

Opracowanie SWD wymaga określenia cech i charakterystycznych 
parametrów urządzeń oraz oprogramowania takiego systemu.Niniejsze 
opracowanie stawia sobie za cel próbę zestawienia tych ceoh i pa
rametrów. Głównym ograniczeniem powszechnego zastosowania SWD jest 
jego cena, a przede wszystkim cena oprogramowania. Złożone pro
gramy jednoczesnej obsługi wielu użytkowników stanowią około 75# 
kosztów całego systemu. W opracowaniu podano podstawowe przyczyny 
wpływające na wzrost kosztów SWD.

2. DEFINICJA

Wielodostępność jest jednoczesnym wykorzystaniem maszyny cy
frowej przez określoną liczbę użytkowników, z których każdy posia
da bezpośredni dostęp poprzez końcowe urządzenie wejścia-wyjścia 
do całkowitego wyposażenia dużej maszyny i może pracować całkowi
cie niezależnie od innych użytkowników.

Tak zdefiniowana wielodostępność obejmuje szeroką klasę zasto
sowań, od zastosowań specjalnych jak rezerwacja miejsc lub groma
dzenie danych do zastosowań takioh, jak odległe ośrodki oblicze
niowe sprzęgnięte w jednolitą sieć informacyjną.

SWD będziemy nazywać uniwersalnym, jeśli jego możliwości ję
zykowe są na tyle ogólne i szerokie, że użytkownicy mogą tworzyć 
nowe języki współpracując bezpośrednio z systemem. Jeśli możliwo
ści językowe systemu pozwalają użytkownikowi pracować tylko w Jed
nym specyficznym obszarze zastosowań, to system taki będziemy na
zywać specjalnym.



W specjalnym systemie użytkownik dysponuje urządzeniem końco
wym dostosowanym do jego specyficznego zastosowania. Dla takiego 
zastosowania lub kilku zastosowań o podobnej metodzie pracy sto
sowany jest specjalny jązyk rozkazowy na ogół w postaci prostych 
wyrażeń wbudowanych w urządzenie końcowe (na przykład zbiór przy
cisków stanowiących klawiaturą, z których każdemu przypisano okre
ślone funkcje). W systemach tego typu reguły pracy użytkowników i 
samego systemu są zdefiniowane ściśle, co pozwala na opracowanie 
systemu operacyjnego i systemu oprogramowania wykorzystującego w 
sposób maksymalny możliwości systemu.

Uniwersalne systemy umożliwiają konwersacją użytkownika z ma
szyną przez bezpośrednią komunikacją z programami i plikami danych 
(zdefiniowanymi "fizycznie" lub symbolicznie) umieszczonymi w ma
szynie. System posiada niezbędne środki umożliwiające odwoływanie 
sią do programów i danych oraz obsługą użytkownika w ciągu krót
kiego odcinka czasu. Systemy uniwersalne są przystosowane do wy
konywania uniwersalnych zadań, dysponują na ogół kilkoma językami 
umożliwiającymi elastyczną obsługą użytkownika, obsługa ta wyma
gać może od systemu całkowicie różnego układu systemu operacyjne
go i systemu oprogramowania dla każdego z użytkowników. Urządze
niami końcowymi stosowanymi w tej klasie są przede wszystkim mo
nitory ekranowe z klawiaturą lub piórem świetlnym oraz dalekopisy. 
Przykładami uniwersalnych SWD są: projekt MAC opracowany przez MIT, 
JOSS opracowany przez Eand Corp. lub QUICKTRAN opracowany przez 
IBM.

Jedną z podstawowych zalet SWD jest liczba jednocześnie pra
cujących w systemie użytkowników. Na przykład w Compatible-Time- 
-Sharing System, opracowanym przez MIT do maszyny IBM 7094, dołą
czonych jest 110 urządzeń końcowyoh, w których 30 może pracować 
jednocześnie; w Machine-Aided Cognition lub Multiple-Access Com
puter (Project MAC), opartym na maszynie GE645, dołączonych ma być 
około 500 urządzeń końcowych, z których 150-200 może pracować jed
nocześnie .
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3. ŚRODKI TECHNICZNE

Większość środków technicznych stosowanych w SWD jest podobna 
do stosowanych w konwencjonalnych systemach. Podstawowe różnice 
to bardziej efektywne wykorzystanie pamięci oraz różnorodne urzą
dzenia końcowe. Makrostruktura SWD może mieć różnorodną postać: od 
systemu opartego na pojedynczej maszynie cyfrowej do złożonego sy
stemu wielomaszynowego. W zestaw pojedynczej maszyny może wchodzić 
kilka jednostek przetwarzających, z których każda ma dostąp tyl
ko do określonych modułów pamięci głównej, system taki charakte
ryzuje się strukturą hierarchiczną, która umożliwia połączenia po
między dwoma składnikami systemu tylko w jeden sposób. System wie- 
lomaszynowy złożony jest z kilku jednostek przetwarzających,z któ
rych każda ma dostęp do całkowitej pojemności pamięci głównej.Prze
twarzają one równolegle jeden lub kilka programów.Charakterystycz
ną cechą systemów wielomaszynowych jest ich odporność niezawodno
ściowa, w przypadku niesprawnej pracy dowolnego ze składników sy
stemu następuje dynamiczna przebudowa struktury systemu, tzw. re- 
konfiguracja, i przejęcie funkcji niesprawnego składnika przez po
zostałe składniki systemu 1

W skład typowego SWD wchodzą:



- pamięć główna (PAG), 33
- jednostki przetwarzające (JP),
- urządzenia zewnętrzne (urządzenia wejścia-wyjścia i pamięci 

zewnętrzne;,
- jednostki 3terujące ( js ) ,
- koordynatory łączące składniki systemu.

3.1. Pamięć główna
Pamięć główna jest złożona na ogół z kilku różnych typów 

pamięci spełniających w systemie identyczne funkcje, lecz różnią
ce się szybkością pracy, pojemności i ceną. Struktura pamięci cha
rakteryzuje się szeregiem parametrów:

- liczbą typów pamięci i liczbą niezależnych modułów w każdym 
z typów,

- technicznymi danymi każdego typu pamięci (długość słowa,po
jemność, czas cyklu pracy, niezawodność;,

- metodą adresacji poszczególnych typów i modułów,
- metodą współpracy z jednostkami przetwarzającymi.
V/ -skład pamięci głównej wchodzą:
a) Pamięć operacyjna wykorzystywana do przechowywania bieżąco 

wykonywanych programów. Pamięć tego typu ma cykl pracy zsynchroni
zowany z szybkością jednostki przetwarzającej i dla większości sy
stemów nie przekraczający 0,8 fis, pojemność 32-256 tys. słów ma
szynowych i cenę 0,1-0,2 dolara za bit.

b) Pamięć masowa wykorzystywana przy rozwiązywaniu problemów, 
w których odwołuje się rzadko do dużych plików przy losowym dostę
pie do danych wewnątrz pliku, dla przechowywania stosunkowo rzad
ko używanych programów systemowych lub jako pamięć wtórną.Czas cy
klu pracy tego typu pamięci jest mniejszy od 8 p . s, pojemność 0,5- 
-1,0 min słów i cenę 0,02-0,04 dolara za bit.

c; Pamięć lokalna służąca do przechowywania krótkich pętli pro
gramów, informacji sterujących urządzeniami zewnętrznymi oraz in
formacji o stanie jednostki przetwarzania lub kopii tej informa
cji. Czas cyklu pracy tego typu pamięci jest około pięciokrotnie 
krótszy od cyklu pamięci operacyjnej, pojemność 20-1000 słów,, ce
na 10-100 razy większa od ceny pamięci operacyjnej.

3.2. Jednostka przetwarzająca
JP współpracują z PAG w procesie przetwarzania programów,cha

rakteryzują się one następującymi parametrami:
- możliwościami listy rozkazów i czasem przetwarzania zadania,
- liczbą niezależnie wykonywanych w JP programów,
- czasem przełączania programów (czasem przejścia z bieżącego 

stanu do stanu nowego z uwzględnieniem możliwości powrotu;,
- liczbę słów (bitów) związanych z wykonywanym programem,któ

re muszą być wymienione przy przejściu do nowego programu.
Uniwersalne JP przeznaczone są do wykonywania różnorodnych ope

racji arytmetycznych i logicznych. Rozpoczęto, na razie ekspery
mentalnie, stosować w systemie specjalizowane JP o ograniczonej 
liczbie rozkazów. Jednostki te swoimi funkcjami Uia przykładobli
czanie wartości funkcji specjalnych, mnożenie macierzy) uzupełnia
ją funkcję uniwersalnej JP.

Peryferyjne jednostki przetwarzające, tzw. kanały, sterują 
przesyłaniem informacji pomiędzy PAG i urządzeniami zewnętrznymi. 
Jednostki te dysponują ograniczoną, bardzo specjalizowaną listą 
rozkazów. Program pracy kanału jest przygotowywany przez uniwer
salną JP i przechowywany w pamięciach operacyjnej i lokalnej, pro-
3 — Naukowe problemy.. .



gram jest inicjowany przez uniwersalną JP, po czym kanał wykonuje 
swój program jednocześnie z pracą innych JP. Lista rozkazów kana
łu zawiera: .

- rozkazy inicjujące pracą urządzenia zewnątrznego (wybranie 
urządzenia oraz jednostki sterującej, sterowanie funkcjami takimi 
jak: zapis, odczyt, wybór metody i szybkości przesyłania oraz po
stać przekazywanych danych, wskazanie miejsca przechowywania da
nych w urządzeniu)}

- rozkazy pobierania informacji o stanie urządzenia}
- rozkazy wykonania programów wejścia-wyjścia (skoki warunko

we, formowanie rozkazów przesyłania, łączności z innymi JP poprzez 
przesyłanie do nich odpowiednich rozkazów)}

- rozkazy sterujące przesyłaniem danych pomiędzy PAG i urzą
dzeniami zewnętrznymi.

34

3.3. Urządzenia zewnętrzne
Urządzenia zewnętrzne można podzielić na dwie główne grupy:
a) urządzenia wejścia-wyjścia (UWW) służące do łączności sy

stemu z otoczeniem (użytkownicy, inne systemy)}
b) pamięci zewnętrzne (PAZ;.
Jeśli nie brać pod uwagę fizycznych różnic pomiędzy nimi, to 

w stosunku do wykonywanych programów mogą być one rozpatrywane ja
ko urządzenia identyczne, charakteryzujące się następującymi para
metrami :

- szybkością przesyłania i typem przesyłania (blokowy, znaka
mi),

- postacią i sposobem kodowania danych,
- kierunkiem przesyłania (wprowadzanie, wyprowadzanie, wprowa

dzanie lub wyprowadzanie).
- sposobem adresacji ’bezpośredni dostęp do informacji, linio

wy).
UWW ze względu na funkcję w systemie można podzielić na:
a) Urządzenia końcowe służące do bezpośredniej łączności czło

wieka z maszyną. W skład tego typu urządzeń wchodzą: dalekopisy, 
monitory ekranowe (display), wyjściowe urządzenia audiofoniczne, 
telefony z wprowadzaniem z tarczy, urządzenia specjalne (kasy.apa
raty rezerwacji i sprzedaży biletów, kalkulatory bankowe itp.;.

b) UWW przeznaczone również do współpracy użytkownika z maszy
ną przy pomocy zewnętrznych nośników informacji (taśmy i karty per
forowane, papier, taśma filmowa itp.).

c) Specjalizowane maszyny wejścia-wyjścia służą do łączności 
z systemem w przypadku:

- sterowania grupą urządzeń końcowych przy redagowaniu danych,
- wstępnego opracowania informacji,
- współpracy z szybkimi urządzeniami zewnętrznymi o specyficz

nych funkcjach (monitor ekranowy),
- łączności z procesem innego typu (proce technologiczny,gro

madzenie danych).
W skład tej klasy wchodzą takie urządzenia jak Datanet, Data- 

phone, służące do przekazywania danych liniami telegraficznymi i 
telefonicznymi z równoczesnym przekodowaniem.

Pamięó zewnętrzna zajmuje w strukturze SWD miejsce identyczne 
jak urządzenia wejścia-wyjścia, jej podstawowymi charakterystyka
mi określającymi sposób jej wykorzystania w systemie są:

- cena,
- pojemność,



- czas dostępu z metodą adresacji (bezpośrednia - czas dostę
pu nie zależy od metody adresacji, liniowa - czas dostąpu wzrasta 
ze wzrostem adresu, liniowa z dowolnym wyborem kierunku poszukiwa
nia adresu, liniowo-cykliczna),

- system adresowania (bez układowego wybierania adresu -adres 
określa zapisaną informacją lub układowy podział adresów związany 
z mechanizmem adresacji),

- możliwość zmiany informacji,
- gabaryty i wygoda transportu.
Ze wzglądu na swoje przeznaczenie w systemie pamięć zewnętrz

na może być zaliczona do jednej z następujących klas:
a) Pamięć wtórna służąca do przechowywania przełączanych pro

gramów konieczna do realizacji jednej z podstawowych zasad działa
nia SWD. Do pamięci wtórnej przesyłane są programy z PAG, których 
wykonanie zostało zawieszone, i przechowywany jest w niej aż do 
powtórnego wywołania go do kontynuacji pracy. Szybkość przesyła
nia pomiędzy tymi dwoma poziomami pamięci powinna być ograniczona 
tylko przez szybkość pamięci wtórnej, gdyż w końcowym rozrachunku 
czas wymiany programów określa maksymalną liczbę użytkowników sy
stemu oraz czas przełączania programów. Najczęściej jako pamięci 
wtórne stosowane są bębny i dyski magnetyczne, chociaż dopuszcza 
się zastąpienia ich pamięciami wolniejszymi w wypadku awarii.

b) Pamięci przeznaczone do przechowywania programów i plików 
informacyjnych użytkowników, nie wykorzystywanych w danym przedzia
le czasu. Jako tej klasy urządzenia stosuje się pamięci dostatecz
nie szybkie, dużej pojemności, o dowolnej metodzie adresacji i ma
jące możliwość zmiany informacji (bębny, dyski, karty magnetyczne, 
paski i taśmy magnetyczne).

c) Pamięci przechowujące informaoję o stanie systemu w okreś
lonych przedziałach czasowych, która może być wykorzystywana 
w przypadku niesprawnej pracy systemu. Pamięci zewnętrzne tej kla
sy mogą mieć dowolną metodę adresacji.

3.4. Jednostki sterujące
W SWD dąży się, żeby wszystkie urządzenia zewnętrzne posia

dały autonomiczne jednostki sterujące, aby możliwe było jednocze
sne przesyłanie danych ze wszystkimi urządzeniami zewnętrznymi sy
stemu. JS wykonują następujące funkcje:

- dopasowują specyfikę urządzenia do standardowych zasad współ
pracy z maszyną,

- wybierają urządzenie zewnętrzne z grupy urządzeń związanych 
z daną JS,

- sterują przesyłaniem informacji i pracą urządzenia,
- kodują i dekodują informację,
- buforują i formują grupy danych,
- wykrywają i poprawiają (w miarą możliwości) błędy.

3.5. Koordynatory
Koordynatory stanowią ważny składnik systemu, gdyż od ty

pu stosowanych koordynatorów zależna jest ogólna organizacja współ
pracy składników systemu, a więc sama struktura systemu. W ogól
nym przypadku rozróżnić można następujące typy koordynatorów (rys.
O* .

a) stała łączność pomiędzy dwoma urządzeniami (w praktyoe brak 
koordynatora),

b; koordynator typu simplex - łączy pojedyncze urządzenie z jed
nym z grupy urządzeń,
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c) koordynator typu duplex - łączy jednocześnie dwoma torami 
dwa urządzenia z Jednym z grupy urządzeń,

d) koordynator typu multiplex z podziałem czasu - łączy parą 
z dwóch grup urządzeń,

e) koordynator typu multiplex - łączy jednocześnie wieloma to
rami pary z dwóoh różnych grup urządzeń.
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Wybór typu koordynatora zależy od jego kosztów,wymaganej prze-iustowości, liozby jednocześnie wymaganych torów współpracy, ilo- ci przełączanych urządzeń i względnej niezawodności koordynatora 
(uwzględniająo możliwości pracy części torów przy występującej awa
rii).

3.6. Podstawowe cechy maszyny
. Maszyna cyfrowa zastosowana w SWD powinna mieć szereg nastę

pujących ceoh:
a) Ochronę obszaru pamięci, która zapewnia, że żaden z progra

mów użytkowych niezależnie od występujących w nim błędów nie może 
zakłóoić innego programu lub zniszczyć programu nadzorczego. Sto
sowanymi metodami ochrony obszarów pamięci są:

- Rejestry granicy dolnej i górnej programu ładowane przez pro
gram nadzorczy. Rejestr blokady dolnej definiuje miejsce pamięci 
zawierające pierwsze słowo programu. Rejestr blokady górnej defi
niuje miejsce pamięci zawierające ostatnie słowo programu (IBM 7030) 
lub długość programu w słowaoh (GE625, GE635). W czasie wykonywa
nia dowolnego rozkazu odwołującego się do pamięci adres rozkazu 
jest automatycznie i jednocześnie porównywany z zawartością obu 
rejestrów.

- Klucze, przepisywane każdemu blokowi pamięci i każdemu pro
gramowi przez program nadzorczy (IBM 360-67). W czasie wykonywa
nia operaoji na pamięci klucze są automatycznie porównywane,a ope
racja zostaje wykonana tylko wówczas, gdy wartości kluczy są iden
tyczne.

- Ochrona programowa, polegająca na włączeniu do programu użyt
kownika specjalnego podprogramu porównującego każdy z adresów 
z ograniczeniami obszaru pamięci przypisanego programowi. Metoda 
ta wydłuża znacznie ozas wykonania programu i dlatego jest stoso
wana tylko przy uruchamianiu programów.

Maszyny pracują w dwóoh stanach. W stanie podstawowym, w któ
rym wykonywany jest program nadzorczy mający dostęp do całkowitej 
pojemności pamięci (bez uwzględniania ochrony). W stanie użytko
wym wykonywane"vsą programy użjrtkowników, z których dowolny ma do
stęp tylko do przydzielonego mu obszaru pamięci.



b) System przerwań pozwala jednostce centralnej oraz urządze
niom zewnętrznym wywołać program nadzorczy, który podejmuje wyma
gane przez urządzenie działania. Przyczynami przerwania mogą być:

- Program, w wyniku błądów występujących w programie, takich 
jak: błędny adres (naruszenie ochrony, przekroczenia pojemności), 
nielegalny rozkaz, nieprawidłowy kod operaoji lub nadmiar.

- Błąd maszyny, taki jak błąd parzystości lub awaria zasila
nia.

- Zakończenie problemu lub zadania oraz upłyniecie przydzie
lonego programowi czasu (charakterystyczne dla SWD}.

Na szybkość działania systemu przerwań oraz możliwie dokładną 
informację o przyczynie przerwania kładzie się specjalny nacisk.

Ponieważ przerwanie powoduje zawsze zmianę stanu jednostki cen
tralnej, to dla szybkiego przełączania programów wyposaża się jed
nostkę centralną w szereg stanów, z których każdy dysponuje włas
nymi rejestrami stanu, rejestrami arytmetycznymi, indeksów itd. 
(szybką pamięć lokalną).

Przerwania dzielone są na szereg poziomów, w ramach którego 
każda przyczyna jest reprezentowana przez pojedynczy bit w spec
jalnym rejestrze, równocześnie przyczynie przypisuje się specjal
ny kod umieszczany w jednym z rejestrów indeksów. Wszystkie te 
środki służą do zwiększenia szybkości podejmowania decyzji przez 
program nadzorczy, określający podprogram obsługi przerwania.

Zegar wchodzi w skład wyposażenia każdego SWD. Zegar jest re
jestrem, którego zawartość jest w regularnych przedziałach czasu 
zmniejszana o jeden. Z chwilą gdy zawartość rejestru jest równa 
zeru, następuje przerwanie powodujące najczęściej zmianę wykony
wanego programu. Tak więc przerwanie zegarowe używane jest do od
mierzania odcinka czasu przydzielonego programowi. W niektórych 
SWD przerwanie zegarowe jest używane w regularnych odcinkach cza
su do wykrywania przez system zgłoszeń użytkowników generowanych 
na urządzeniach końcowych.

Dynamiczne przemieszczanie programów pozwala na ładowanie oraz 
wykonywanie programu, poczynając praktycznie od dowolnego miejsca 
pamięci. Dynamiczne przemieszczanie programów jest wbudowywane we 
wszystkich SWD, gdy szereg programów przebywa jednocześnie w pa
mięci. Brak dynamicznego przemieszczania wymaga znacznego dodatko
wego czasu na programowe wykonanie tych funkcji i staje się istot
nym ograniczeniem systemu. Oprócz tego podział pamięci pozwala za
pobiec dublowaniu plików informacji. Ma to szczególnie duże zna
czenie w zastosowaniu do tak zwanych "czystych procedur",pod któ
rymi rozumie się stałą część programu, oddzieloną od zmiennej czę
ści i danych. Przykładem "czystej procedury" jest program nadzor
czy.

Dynamiczne przemieszczanie programów jest uzyskiwane przez jed
ną z dwóch metod:

- Rejestr adresu bazowego zawiera początkowy adres programu. 
Adresy są automatycznie zwiększane o zawartość rejestru w czasie 
wykonania programu (GE625 i GE635). Jeśli wykonanie programu zo
staje zakończone, to pozostałe programy znajdujące się w pamięci 
zostają przemieszczone w celu uzyskania ciągłego obszaru pamięcio
wego dla następnego programu. Po przemieszczeniu zmianie ulega tyl
ko adres początku programu w rejestrze bazy. Przemieszczanie wyko
nuje specjalny podprogram przydzielania obszaru pamięci programu 
nadzorczego.

- Stronicowanie i segmentacja jest metodą znacznie bardziej 
kosztowną, pozwala jednak uniknąć kosztownego przegrupowania pro
gramów, koniecznego w poprzedniej metodzie (GE 645 i IBM 360-o7).
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W tej metodzie JP (rys. 2) generuje adres wirtualny (użytkow
nika) zawierający numer segmentu, numer stronicy wewnątrz segmen
tu i adres słowa na stronicy. W ten sposób realizuje się dwuwymia
rową adresację, gdzie adres słowa i numer stronicy stanowi jeden 
wymiar, a numer segmentu drugi.

Każdy użytkownik posiada rejestr tablicy segmentów zawierają
cy długość tablicy i początek tablicy. Tablica segmentów dla użyt
kowników zawiera długość tablicy stronic i początek tablicy stro
nic. W tablicach stronic wskazuje się początek stronicy i charakter 
wykorzystania Izapis, odczyt, tylko odczyt itp.J. Rzeczywisty 
adres pamięci głównej składa się z numeru rzeczywistej stronicy i 
adresu słowa na stronicy.
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Adres wirtua/ny

Rys. 2. Schemat operacji segmentowania i stronicowania

4. OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie jest podstawowym problemem opracowania SWD.
W przeciwieństwie do klasycznego "operacyjnego" charakteru oprogra
mowania, oprogramowanie SWD, a właściwie jego programy sterujące 
mają charakter "wykonawczy" i ich zadaniem jest dostarczyć natych
miastowej bezpośredniej i uniwersalnej obsługi użytkownikom.Szcze
gólne znaczenie ma natychmiastowość obsługi, czyli tzw. "czas od
powiedzi" na podany przez użytkownika rozkaz. Czas odpowiedzi za
leży od długości programu odpowiadającego żądanej akcji, liczbypo- 
zostałych aktywnych użytkowników i długości ich programów,ale prze
de wszystkim jest on zależny od zastosowanej metody planowania pra
cy systemu. Metoda ta określa kolejność, w której obsługiwani są



użytkownicy, zmiany w tej kolejności powstające w wyniku występu
jących warunków zewnętrznych oraz czas pracy JP przydzielony użyt- 
nikowi. Kolejność obsługi jest określana na podstawie priorytetu 
użytkownika oraz warunków narzucanych przez efektywne wykorzysta
nie jednostki przetwarzającej i urządzeń zewnętrznych. Metoda pla
nowania pracy systemu powinna być tak przyjęta, żeby użytkownik po
siadał możliwość wykorzystania w każdej chwili całkowitej mocy ob
liczeniowej systemu, jak i dostępne urządzenia zewnętrzne, przy 
tym czas odpowiedzi musi być tak krótki, aby posiadał on wrażenie, 
że jest jedynym użytkownikiem systemu. Opracowanie metody planowa
nia pracy systemu zapewniającej uzyskanie optymalnego wykorzysta
nia maszyny jest bardzo trudne. Duża liczba parametrów oraz anoma
lie otoczenia, które należy uwzględnić przy opracowaniu metody, 
uniemożliwiają opracowanie metody uniwersalnej.

W skład oprogramowania SWD wchodzą: /
- program nadzorczy, zarządzający pracą całego systemu oraz 

przydzielający każdemu z programów użytkowych obszar pamięci,czas 
JP, urządzenia zewnętrznej

- język rozkazowy, umożliwiający użytkownikowi wykonanie funk
cji sterujących związanych z wejściem i wyjściem użytkownika do 
pracy systemuj

- język uruchamiania programów, umożliwiający bezpośrednie uru
chamianie programów z urządzenia końcowegoj

- języki symboliczne wraz z odpowiednimi podprogramami biblio
tecznymi .

Dodatkowe składniki oprogramowania, takie jak: programy użyt
kowe (przenoszenia informacji z nośnika na nośnik),podprogramy ko
munikacji pomiędzy urządzeniami końcowymi oraz problemowo oriento
wane języki mogą powodować wzrost efektywności systemu.
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4.1. Program nadzorczy
Program nadzorczy stanowi jądro oprogramowania systemu, jego 

podstawowymi funkcjami są:
a) Przydzielanie obszaru pamięci. Wszystkie programy są adre

sowane względnie, co umożliwia wprowadzenie ich do dowolnego ob
szaru pamięci. Tablica przydziału pamięci zawierająca początek każ
dego programu jest zarządzana przez program nadzorczy.Program ten 
decyduje również, które programy są przesyłane do pamięci wtórnej 
przy wprowadzaniu nowego programu do PAG i wobec tego zarządza on 
również tablicą przydziału pamięci zewnętrznej.

b) Przydzielanie czasu pracy JP. Jeśli program ma być wykona
ny i w tym celu jest wprowadzany do PAG, to musi mu zostać przy
pisany czas działania, co wynika z faktu, że czas JP jest dzielo
ny pomiędzy wszystkich użytkowników systemu. Czas ten określa pro
gram nadzorczy wpisując odpowiednią wartość do rejestru zegara. 
Przy przydzielaniu czasu JP stosuje się dwie metódy:

- każdemu z programów przydzielany jest ten sam czas pracy JP, 
po upływie którego uruchamiane jest wykonanie następnego programu,

- każdemu programowi przydzielany jest czas pracy JP zależnie 
od jego priorytetu (priorytet może być określany na podstawie sze
regu czynników, takich jak: długość programu, autor programu itpj, 
wykonywane przez system programy stanowią kilka kolejek, z któ
rych każda odpowiada innemu poziomowi priorytetowemuj przy zasto
sowaniu tej metody program nadzorczy odpowiada za priorytet obli
czeń i zarządzanie kolejkami.



c) Obsługa przerwań. Obsługa przerwań jest zapewniona przez 
odpowiedni podprogram programu nadzorczego, który początkowo prze
chowuje stan przerwanego programu (stan różnorodnych rejestrów JP), 
następnie analizuje przyczynę przerwania i w końcu określa wymaga
ną akcję zależną od przyczyny przerwania. Przerwanie zagarowe po
woduje, że program nadzorczy sprawdza wszystkie polecenia przeka
zane do systemu z urządzeń końcowych. Jeśli brak jest takich pole
ceń, to następuje powrót do przerwanego programu. Jeśli system 
otrzymał polecenia, to polecenia te są przyjmowane i analizowane. 
Po przeprowadzeniu analizy polecenia zostaje uruchomiony przerwa
ny program, chyba że inny program o wyższym priorytecie zostaje 
zainicjowany przez jedno z poleceń skierowanych do systemu. Pole
cenia mogą być dwóch typów:

- rozkaz użytkownika skierowany do systemu} w tym przypadku 
określany jest priorytet odpowiadającego mu programu i wykonanie 
rozkazu zostaje wpisane do odpowiedniej kolejki}

- polecenie użytkownika skierowane do własnego programu}w tym 
przypadku program nadzorczy nie podejmuje żadnego działania,a po
lecenie zostaje skierowane i interpretowane przez program użytkow
nika w czasie jego działania w JP.

Urządzenia zewnętrzne mogą powodować przerwanie programu w jed
nym z następujących przypadków:

- jeśli wykonywany program zażąda wykonania operacji wejścia- 
-wyjścia} w przypadku tym program nadzorczy przyjmuje żądanie i 
jeśli urządzenie jest dostępne, to inicjuje operację i następnie 
uruchamia nowy program, program przerwany zostaje skreślony z ko
lejki i nie zostaje uruchomiony przed zakończeniem operacji wej- 
ścia-wyjścia (również sygnalizowanej przerwaniem)}

- jeśli zakończona zostanie operacja wejścia-wyjścia} w tym 
przypadku program nadzorczy powoduje powtórne wpisanie programu 
do kolejki i tym samym może nastąpić przejście do wykonania tego 
programu:

- jeśli w urządzeniu zewnętrznym powstaną nienormalne warunki 
pracy} w tym przypadku program nadzorczy definiuje urządzenie ze
wnętrzne i przyczynę tych warunków (błąd parzystości, błędna pra
ca mechanizmu itp.), następnie przekazuje odpowiednią informację 
operatorowi systemu, który podejmuje wymagane działanie.

Powodem przerwania mogą być również błędy w pracy JP (nadmiar, 
błąd parzystości, naruszenie ochrony pamięci itp.). W przypadku 
tym program nadzorczy określa przyczynę przerwania i przekazuje 
sterowanie odpowiedniemu podprogramowi obsługi. Podprogramy obsłu
gi wszystkich przerwań stanowią część programu nadzorczego, pro
gramy te muszą być napisane w możliwie optymalny sposób i wykony
wać się bardzo szybko, ponieważ zwalniają one wykonywanie progra
mów użytkowych.

d) Przydzielanie urządzeń zewnętrznych. Program używający urzą
dzenia zewnętrznego określa je przy pomocy logicznego identyfika
tora. Podprogram przydzielania urządzeń przydziela wymagane przez 
program użytkowy urządzenie i ustala odpowiedniość pomiędzy iden
tyfikatorem logicznym oraz fizycznym urządzeniem. Podprogram ten 
przydziela również obszar pamięci zewnętrznej przeznaczony do prze
chowywania plików danych i programów każdemu z użytkowników.

e) Zarządzanie danymi. Pojęcie "dane" odnosimy tu zarówno do 
programów jak i danych. Program nadzorczy zarządza i utrzymuje ka
talog plików danych każdego z użytkowników oraz zapewnia ochronę 
plików prywatnych, kontroluje on również stan pamięci wtórnej two
rząc jej kopie na taśmie magnetycznej. Jeśli wykrywany jest błąd,
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możliwe jest całkowite lub ozęśoiowe przeładowanie pamięci wtór
nej na taśmą magnetyczną.

4.2. Jązyk rozkazowy
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Jązyk rozkazowy dostarcza użytkownikom ogólnych (niezależnych 
od specyfiki programu użytkownika; rozkazów współpraoy z systemem. 
Jązyk taki zawiera co najmniej następujące rozkazy:

- Rozkaz umożliwiający wejście do systemu oraz rozkaz umożli
wiający wejście (na przykład w CTSS rozkazy "LOG IN a,ij",LOG OUT 
a,6" gdzie a jest nazwą problemu .6 jest nazwą użytkownika).Pierw
szy z rozkazów definiuje problem i użytkownika, a drugi komuniku
je systemowi, że użytkownik zakończył swoje działanie, jego pliki 
należy zamknąć, katalog zmodyfikować oraz zanotować czas pracy.

- Rozkaz ładowania i rozkaz startu pozwalające użytkowniko
wi na załadowanie programu i danych oraz inicjowanie wykonania pro
gramu (na przykład w CTSS rozkazy "LOAD a1faa .. ,,an" oraz "STAR ak ", 
gdzie ai są nazwami plików).

- Rozkaz wprowadzania umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie 
programu z urządzenia końcowego.

- Rozkaz inicjujący kompilację (na przykład rozkaz "COBOL a" 
w CTSS inicjuje kompilację programu a przez translator Cobolu).

- Rozkaz czekania umożliwiający użytkownikowi wstrzymanie wy
konania swojego programu, gdy chce on zmodyfikować program lub da
ne, lub gdy chce on zapoznać się z wynikami częściowymi.

4.3. Język uruchamiania programów
Język ten jest zbiorem specjalnyoh rozkazów umożliwiających 

bezpośrednie uruchamianie programów z urządzenia końoowego. Język 
dostarcza środków umożliwiających modyfikaoję, zastąpienie lub 
zmianę części programu, wprowadzenie śladów wykonania programu, 
wyprowadzenie stanu określonych rejestrów 1 obszarów pamięciowych 
oraz modyfikacji ich zawartości.

5. KOSZTY
Oszacowanie kosztów można wykonać porównująo koszty SWD z ko

sztami systemu klasycznego pracującego metodą przetwarzania wsado
wego (batoh Processing). Funkcje, które są wykonywane w sy
stemie przetwarzającym wsadowo, są w pełni wykonywane w SWD, 
ten ostatni ma jednak szereg nowych możliwości, które nie wystę
powały dotyohczas. Za SWD przemawiają: efektywna obsługa użytkow
ników, bardzo duża efektywność maszyny i elastyczność zastosowań: 
przeciwko - koszty: środków technicznych, oprogramowania,urządzeń 
końcowych oraz linii telekomunikacyjnych. Koszty SWD w chwili obeo- 
nej są znacznie wyższe od kosztów systemu przetwarzającego wsado
wo. Bezwzględne porównanie kosztów obu typów systemów jest 
możliwe, ale znacznie bardziej interesujące jest wskazanie głów
nych przyczyn wzrostu kosztów SWD.

5.1. Koszty środków technicznych
Wielodostępność wymaga od maszyny znacznego wzrostu efektyw

ności, która uzyskiwana jest poprzez dodatkowy sprzęt wbudowywa
ny w różne układy maszyny lub przez znaczny wzrost ilości okreś



lonych składników, łatwo zauważalnymi przyczynami wzrostu kosztów 
są urządzenia końcowe (nie występujące w klasycznym systemie ) oraz 
dzierżawa linii telekomunikacyjnych. Innymi przyczynami wzrostu 
kosztów są:

- dodatkowe układy sterowania pamięcią (dynamiczne przemiesz
czanie programów, dodatkowe funkcje układu ochrony pamięci),

- wielodostępność i niezależność operacji pamięciowych tjedno- 
czesny dostęp do kilku modułów pamięciowych w jednym cyklu pracy 
i niezależność tych operacji),

- duża i szybka pamięć główna (duży program nadzorczy, który 
musi przebywać stale w pamięci oraz kilka programów użytkowych),

- wzrost pojemności pamięci zewnętrznych,
- spadek efektywności jednostki przetwarzającej w stosunku do 

programów użytkowych (częste przełączania programów i złożone pro
gramy planowania pracy systemu).

5.2. Koszty oprogramowania
Główną przyczyną wzrostu kosztów oprogramowania jest jego zło

żoność wynikająca z następująoych faktów:
- Jednoczesności wielu zdarzeń, które mogą wystąpić w syste

mie, co oznacza, że system musi mieć możliwość budowy odpowiednich 
sieci odwołań w celu oddziaływania na występujące zdarzenia ze
wnętrzne i przerwania.

- "Nakładek" występujących w PAG związanych z wielokrotną wy
mianą danych pomiędzy PAG i pamięcią wtórną, a co wymaga specjal
nego aparatu programowego dla maksymalnie efektywnego wykorzysta
nia układu dynamicznego przemieszczania programów.

- Zarządzania danymi, które staje się złożonym problemem przy 
organizacji wielu poziomów pamięci (w zależności od częstotliwo
ści korzystania z danych) oraz komunikacji między nimi.Logika opi
sywania danyoh musi być wszechstronnie rozpatrzona zarówno z punk
tu widzednia wielu użytkowników, jak i wielu poziomów pamięci.

- Metoda planowania pracy systemu, uwzględniająca różne sytu
acje konfliktowe wewnątrz systemu i pomiędzy użytkownikami, wyma
ga trudnej pracy koncepcyjnej oraz symulacji pracy systemu, żeby 
uzyskać metodę optymalnego wykorzystania systemu.

- Języki konwersacyjne oparte na modyfikacji istniejących ję
zyków lub nowo opracowywane języki orientowane problemowo.

6. ZAKOŃCZENIE
Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozważania doprowadza

ją do następujących wniosków:
a) Wielodostępność jest metodą wykorzystania maszyny wymaga

jącą specyficznych cech zarówno od środków technicznych,jak i opro
gramowania .

b) Podstawowym składnikiem SWD jest wydajna jednostka przetwa
rzająca, współpracująca z hierarohioznym systemem bezpośrednio do
stępnych pamięci.

c) SWD musi mieć środki techniczne zapewniające efektywną 
współpracę z wieloma urządzeniami końcowymi jednocześnie.

d; Podstawowym składnikiem oprogramowania SWD jest złożony pro
gram nadzorczy i odpowiednie możliwości językowe pozwalające na 
elastyczne współdziałanie użytkownika i maszyny.

e; Koszt SWD jest wysoki, lecz ze względu na bezpośrednią ob
sługę wielu użytkowników bezpośrednie porównanie kosztów z konwen
cjonalnym systemem jest nieprawidłowe.
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PRZETWARZANIE NAPISÓW - WYNIKI PRAC PROWADZONYCH
-------------------- m rro n ra a w jfciB warszawskim---------------------

W ciągu ubiegłego półtora roku prowadzono na Wydziale Matema
tyki Uniwersytetu Warszawskiego dość szeroko zakrojone prace z za
kresu przetwarzania napisów - techniki programowania, która we 
współczesnym przetwarzaniu informacji znajduje coraz szersze za
stosowanie. Wprowadzono na maszyną GIER jązyk LISP/ALGOL - zanu
rzenie ięzyka LISP 1.5 [4] w języku GIER-ALGOL 4 [1] , [2] . Zanu
rzanie (embedding) polega na tym, że wszystkie operacje języka za
nurzanego (w tym przypadku LISP) sprowadza 3ię do procedur języka, 
który jest już na maszynę wprowadzony (w tym przypadku ALGOLjztym 
że sposób wprowadzania danyoh, przechowywania ich, przetwarzania 
i wyprowadzania na zewnątrz jest - z punktu widzenia użytkownika- 
dokładnie taki sam jak w języku zanurzanym, natomiast programy są 
pisane zgodnie ze składnią tego języka, w którym się zanurza. Ta
ka metoda wprowadzania nowych języków na maszyny jest dość ozęsto 
stosowana ze wzglądu na jej łatwość, szybkość i prostotą wykona
nia; niektóre języki, jak np. SLIP, z zasady wprowadza się na ma
szyny w ten sposób. Przy zanurzaniu w istotny sposób wykorzystuje 
się własności już istniejącego translatora języka programowego, 
w szczególności oały istniejący w nim aparat rozpoznawania i tłu
maczenia na język maszyny, przy czym sam ten translator,jak zresz
tą całe istniejące już oprogramowanie maszyny pozostają nie zmie
nione. Oczywiście metoda zanurzania może być stosowana i jest opła
calna tylko dla tych maszyn, które już są bardzo dobrze oprogra
mowane. W naszym przypadku zanurzenie języka LISP w języku ALGOL 
pozwoliło połączyć pozytywne cechy obu języków. Cały system LISP/ 
ALGOL (definicje procedur, procedury wejścia i wyjścia,cały aparat 
gospodarowania pamięcią danych i różne podprogramy pomoonicze) skła
da się z około 500 zdań języka GIER-ALGOL. System ten został tak 
opracowany, że przeniesienie go na inną maszynę, mającą nieco in
ną reprezentację pełnego ALGOLu 60 niż GIER, nie nastręcza trud
ności i wymaga tylko wymiany niewielkiej, ściśle określonej czę
ści programu.

W oparciu o ten LISP/ALGOL opracowano interpreter języka LISP
1.5, który służy przede wszystkim do celów dydaktycznych i wobec 
tego jest maksymalnie prosty, a równocześnie wyposażony w szereg 
udogodnień, które ułatwiają zapoznawanie się z językiem i jego wła
ściwościami, uruchamianie programów, śledzenie na bieżąco przebie
gu interpretacji, a nawet pisanie programów w dwu różnych konwen
cjach: tzw. konwencji IBM i konwencji PDP [5] . Znowu w tym przy
padku wykorzystanie istniejącego oprogramowania maszyny znacznie 
ułatwiło prace i znacznie skróoiło terminy ich wykonania. Szcze
gółowe opisy interpretera [10, 11] i same programy mają być
w przyszłości oddane do publikacji.

Wprowadzenie języka LISP na maszynę GIER umożliwiło wykonanie 
szeregu prac nad językami i systemami programowymi, które w istot—



ny sposób korzystają z metod przetwarzania napisów. Opracowany zo
stał m. in. system programowy do wykonywania obliczeń z zakresu 
algebraicznej teorii automatów [8. 9]. Pozwala on wykonywać obli
czenia na wyrażeniach regularnych (wyrażeniach z operacjami sumo
wania, mnożenia, uzupełniania, konkatenowania i iterowania wyra
żeń, służącyoh do opisywania zbiorów słów w zadanym dowolnym alfa— 
beoie). obliczać automaty na podstawie ich zachowania, analizować 
automaty, porównywać je i badać różne relacje między nimi} krót
ko mówiąc, pozwala na programowanie i wykonywanie najczęściej spo
tykanych obliczeń z zakresu teorii automatów. Zastosowanie struk
tur listowych języka LISP pozwoliło na zwarte, wygodne i łatwe do 
wykorzystania zapisywanie zarówno wyrażeń algebraicznych, jak ta
blic automatów.

Również w języku LISP/ALGOL napisano program automatycznego do
wodzenia twierdzeń w rachunku zdań, który jest obecnie rozbudowy
wany tak. aby umożliwić stosowanie go do logik intuicjonistycznych 
oraz do badania topologicznych algebr Boole a. Opracowanie jego wy
magało rozwiązania wielu problemów teoretycznych i praktycznych} 
opracowanie i wykorzystanie go wiąże się z badaniami z zakresu 
podstaw matematyki, prowadzonymi na naszym wydziale.

Są w toku prace nad systemem do wykonywania obliczeń algebra
icznych na funkcjach wymiernych, wzorowanym na systemie MATHLAB. 
Oryginalny system MATHLAB [3J był napisany w języku LISP 1.5. Na
sza wersja będzie wykorzystywać język LISP/ALGOL oraz tam, gdzie 
potrzebne będzie wykonywanie bardziej złożonych obliczeń numerycz
nych na współczynnikach wielomianów, wchodzących w skład przetwa
rzanych wyrażeń, procedury czystego ALGOLu 60. LISP/ALGOL został 
także wykorzystany przy wprowadzaniu na GIER zanurzenia, języka 
COMIT w LISP 1.5, zwanego METEOR [5]. Zewnętrzna forma programów 
w naszej wersji METEORa [13] jest w zasadzie taka sama,jak w ory
ginale (zmienione zostały tylko niektóre znaki, np. na 0f), nato
miast interpreter tych programów jest napisany w LISP/ALGOLu, za
miast, jak w oryginale, w LISP 1.5. Ta wersja METEORa możebyćuży- 
teczna w szkoleniu, można jej też używać do rozwiązywania proble
mów, do których COMIT się nadaje, a GIER nie jest za mały.

Niezależnie od prac, wykorzystujących LISP 1.5 lub LISP/ALGOL, 
prowadzone były prace nad wprowadzeniem na maszynę GIER systemu 
przetwarzania wyrażeń algebraicznych, opracowanego przez van de 
Riet'a [7] 1 który był napisany całkowicie w języku ALGOL 60} uru
chomienie tego systemu na GIER było tematem jednej z wykonywanych 
obecnie na Wydziale Matematyki prac magisterskich. Oprócz tego są 
prowadzone prace nad wprowadzeniem na maszynę GIER zanurzenia ję
zyka L0G0L [6, 12J w języku GIER-ALGOL 4 . Język L0G0L, opracowany 
i uruchomiony kilka lat temu na maszynie ZAM 2, jest językiem do 
przetwarzania napisów, w którym do badania, rozpoznawania, porów
nywania i przekształcania napisów wykorzystuje się automaty skoń
czone. Zastosowanie automatów w programowaniu i rozwiązywaniu prob
lemów z zakresu przetwarzania napisów pozwala skutecznie rozwiązy
wać wiele skomplikowanych zagadnień lingwistyki języków natural
nych i sztucznych, problemów rozpoznawania i tłumaczenia,oraz po
zwala połączyć w praktyce wykorzystanie wyników teorii automatów 
z praktycznymi metodami i technikami programowania. Uruchamiana 
obecnie wersja L0G0L na maszynie GIER może być w przyszłości połą
czona z opracowanym już systemem programowym dla obliczeń z teo
rii automatów. Dzięki temu automaty skończone,wykorzystywane przez 
programy, napisane w języku LOGOL, które dotychczas muszą być wpro
wadzane w formie prostokątnych tablic automatów, będą mogły być 
w przyszłości zadawane także w inny sposób, np. poprzez opis ich
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zachowania,podany jako ciąg wyrażeń regularnych.Przeliczenie auto
matyczne z takiej formy opisu na tablicową będzie mogło być wyko
nywane bezpośrednio w maszynie, bez konieczności specjalnej inter
wencji programisty.
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ZASTOSOWANIE TECHNIKI PRZETWARZANIA NAPISÓW 
W KOMUNIKACJI OKAPICZNEJ’’C1 ŁÓWIEKA”Z EMĆ

Efektywne wykorzystanie graficznych urządzeń wejścia-wyjścia 
EMC jest ściśle związane z systemem oprogramowania maszyny oraz 
sposobem przechowywania danych w pamięci. Zmienna ilość danych, 
jak również wewnętrzne zależności między nimi powodują, że trady
cyjne metody programowania, przechowywania i manipulowania.danymi, 
dla systemów graficznych stają się nieprzydatne. W dziedzinie tej 
powszechne zastosowanie znalazły techniki przetwarzania napisów, 
opracowane pierwotnie dla celów symbolicznego przekształcania for
muł algebraicznych, symbolicznego różniczkowania i całkowania, do
wodzenia twierdzeń, pisania translatorów i in. Techniki te wykorzy
stują dane zorganizowane zwykle w postaci struktur listowych.

W systemach graficznych dla celów wewnętrznej reprezentacji 
obrazów szczególnie użyteczne okazały się pierścieniowe struktury 
listowe. Jedną z bardziej znanych to struktura CORAL, umożliwia
jąca wygodne zapamiętywanie bardzo skomplikowanych powiązań mię
dzy elementami obrazów jednocześnie z imformacjami geometrycznymi 
i innymi cechami reprezentowanych obiektów. Do wad CORAL-u można 
jednak zaliczyć wykorzystywanie elementów listowych o zmiennej dłu
gości oraz brak dogodnego języka operowania na strukturach danych.

W pracy nad tą problematyką zajęto się strukturami,które w efek
cie miałyby właściwości struktur CORAL-u, w szczegółach zaś były
by podobne do struktur LISP-owych. Jednocześnie język LISP, uzna
wany jako wydajny, uniwersalny język programowania, byłby podsta
wowym językiem manipulowania na tych strukturach. Dla celów gra
ficznych konieczne stało się jednak wiązanie list LISP-u w pier
ścienie, co uczynione zostało poprzez umieszczenie wskaźnika do po
czątku listy w ostatnim elemencie car, którego cdr zawiera NIL koń
czący listę. Równocześnie z tym poszczególne funkcje LISP^u mani
pulujące na tych strukturach zostały zdefiniowane z uwzględnie
niem powyższego faktu.

Ze względu na właściwości projektowanego kanału zobrazowania 
wymagającego danych w postaci zblokowanej, tego typu struktury do
prowadzone do poziomu tzw. "list obrazowych". Stąd następuje ich 
transformacja na formę, która jest bezpośrednio interpretowana 
przez kanał. Etap ten, absorbujący czas jednostki centralnej przy 
każdej regeneracji obrazu, mógłby zostać pominięty, o ile kanał 
interpretowałby dane bezpośrednio z list. Wymaga to jednak dal
szych prac badawczych.

Niezależnie od powyższego, w języku LISP zamodelowano również 
bezpośrednio struktury typu CORAL, transformująo n -słowowe bloki 
CORAL na listy LISP. W postaci funkcji LISP zdefiniowano równo
cześnie podstawowe operacje klasowe CORAL. Pozwoli to praktycznie 
badać właściwości eksploatacyjne tych struktur i ich przydatność 
dla systemów graficznych. Wydaje się przy tym, że pewne straty pa
mięci powinny zostać skompensowane wydajnym mechanizmem automaty
cznego odzyskiwania wolnej pamięci z LISP.
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JĘZYK DLA PRZETWARZANIA SYMBOLI EOL 
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EOL jest językiem dla przetwarzania symboli, przedstawionych 
jako łańcuchy znaków.EOL był już opracowany w kilku kolejnych wer
sjach. EOL—1 oraz EOL-2 były opracowane koncepcyjnie w latach 
1965/1966 w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie [ij. EOL-2 
został zrealizowany w r. 1966 na maszynie ZAM 41 przez zespół:Zdzi
sława Wrotek, Irena Messner i Jan Walasek [2,3]. E0L-3 opracowany 
został w r. 1967 na Uniwersytecie Illinois [4,5] i zrealizowany 
w r. 1968 na maszynach IBM 7094 i IBM 360. Obecnie w trakcie opra
cowywania jest EOL-4 jako wspólny projekt ośrodków maszyn matema
tycznych Uniwersytetu Illinois i Uniwersytetu Colorado. Projekt 
ten jest realizowany na maszynach IBM 360 oraz CDC 6400.

Następujące założenia zostały przyjęte przy opracowaniu wszy
stkich wersji języka EOL:

1. Powinien byó to język dobrze przystosowany do przetwarza
nia symboli, a przede wszystkim do najważniejszych zastosowań te
go przetwarzania: pisania translatorów oraz manipulacji formułami 
algebraicznymi.

2. Powinien być koncepcyjnie prosty, łatwy do nauczenia się 
i realizacji. Raz zrealizowany - powinien być łatwy do przeniesie
nia z jednej maszyny na drugą.

3. Powinien zawierać operacje niskiego szczebla, a jednocześ
nie pozwalać użytkownikowi na rozszerzanie go*w dowolnym kierunku, 
a w szczególności - na tworzenie wyrażeń wyższego szczebla.

4. Programy napisane w języku EOL powinny prowadzić do spraw
nych programów wynikowych w porównaniu do równoważnych programów 
napisanych w innych dostępnych obecnie językach.

Nie jest zamiarem EOL-u pokrycie pełnego zakresu zagadnień 
w dziedzinie przetwarzania symboli. Przeznaczeniem jego jednak jest 
być w tej dziedzinie tym, czym jest sprawny język symboliczny oraz 
system makroinstrukcji dla normalnej maszyny,a mianowicie narzę
dziem, które użytkownik łatwo może dostosować do swych specyficz
nych celów.

EOL zawiera wiele idei zapożyczonych od innych stosowanych dzi
siaj języków, jednak jako całość jest od nioh wszystkich dość róż
ny.

W niniejszym komunikacie przedstawiono język EOL w wersji E0L-3.

MASZYNA EOL
Język EOL może być opisany jako język programowania hipotety

cznej maszyny EOL. Maszyna ta jest z reguły symulowana na norraal-
4 — Naukowe problemy.. .



nej maszynie, jest więo "zbudowana" przy użyciu odpowiednich pro
gramów. Maszyny binarne o stałej długości słowa nadają się najle
piej dla symulacji maszyny EOL.
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STRUKTURA DANYCH

Maszyna EOL ma pewną ilość wejść i wyjść, oznaczanych przez 
zmienne

11, I2,...,Ioc (wejścia)
Q1, Q2,...,Qy3 (wyjścia)

W praktyce wejścia i wyjśoia odpowiadają takim urządzeniom, 
jak czytniki kart, drukarki liniowe, taśmy magnetyczne itp. Licz
by oc i ¡3 są więo zazwyczaj niewielkimi liczbami całkowitymi. Dane 
wejściowe i wyjśoiowe tworzą łańcuchy, zbudowane z dowolnych zna
ków, jak litery, oyfry, operatory arytmetyczne itp.

Dla zanotowania wartości łańcuchów występujących na odpowied
nich wejśoiaoh lub wyjściach piszemy przykładowo:

11: ABCD
Q3: RESULT^^Ioj

Dane wejściowe są czytane przez odpowiednie programy EOL-u,
znak po znaku, przy czym każdy znak przeczytany zostaje usunięty
z łańcucha wejściowego. Jednocześnie łańcuchy zawierające dowolną 
ilość znaków wejściowyoh mogą być składane w większe jednostki zwa
ne słowami i umieszozone na początku lub na końcu wskazanego sto
su. Podobnie, łańcuohy wyjściowe są tworzone przez program i wy
prowadzane na zewnątrz przez ioh dopisanie na końcu wskazanego 2ań- 
oucha wyjśoiowego.

Przetwarzanie łańouohów w maszynie EOL wykonywane jest przede 
wszystkim przy użyciu pewnej ilośoi stosów, oznaczanych przez 
zmienne:

S1, S2, ..., S y
gdzie y- zależy od stosowanej implementaoji, typowo r- zawiera się 
w granicach 32 do 256.

Stosy są liniowymi listami jednostek zwanymi składnikami, któ
re z kolei są łańcuchami złożonymi ze znaków i poprzedzonymi przez 
jeden ze znaczników lub ° lub A . Znaczniki te nie wchodzą w skład 
znaków podstawowych języka EOL, lecz służą jedynie dla zaznacze
nia struktury listy i typu jej składników.

Składnik może być typu: słowo, liozba lub adres zapisu. Sło
wa zbudowane są z dowolnego łańcucha znaków, poprzedzonego znacz
nikiem “ . Llozby składają się z dowolnego łańcucha cyfr z ewen
tualnym znakiem algebraicznym, poprzedzonego znacznikiem 0 . Adre
sy zapisów reprezentowane są przez dowolne łańcuchy znaków,poprze
dzone znacznikiem *.

Zawartości stosów zaznaozamy, jak w następującyoh przykładach:



S2: "Y”-“A1"*'B"+"ALFA
S1: "TO^BE^R-! ^ " ™ ^
S4: —PLACE^PI1

W języku EOL dysponujemy wieloma instrukcjami pozwalającymi 
na przetwarzanie zawartosoi stosów, na przykład:

a. Przesłanie określonej ilości składników z początku jednego 
stosu na początek lub koniec innego stosu, przy czym pierwotny po
rządek tyoh składników może być zaohowany lub odwrócony.

b. Złożenie wielu słów w jedno słowo lub rozłożenie jednego 
słowa na pojedynoze znaki.

o. Testowanie, ozy początkowy lub końcowy składnik stosu jest 
równy innemu słowu.

Przy realizacji języka EOL stosy są przeohowywane w pamięoi 
głównej maszyny w postaci list złożonyoh z par słów maszyny. Przy
dział miejsc pamięci na nowe składniki stosów lub odkładanie par 
słów maszyny dla przyszłego użytku odbywa się dynamicznie irzy uży
ciu teohniki "wolnej listy" (free storage list;.

Stos Adresów Instrukcji (SAl) służy do przechowywania adresów 
instrukcji przy wołaniu procedur.

Bejestr Logiczny H służy do zapamiętywania wyników testów (praw
da lub fałsz).

Pamięć masowa jest reprezentowana w EOL-u przy pomocy plików, 
oznaczanych przez zmienne:

PI, P2, .•., Pi
Zazwyczaj pliki PI oraz P2 są przechowywane w pamięoi wewnętrz

nej maszyny, natomiast pozostałe odpowiadają takim pamięciom, jak 
bębny, dyski lub taśmy magnetyczne. Każdy plik przedstawia sobą 
liniową listę, złożoną z dowolnej ilości zapisów.
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PROGRAMY

Instrukoje EOI^i powodują wykonanie pewnych prostych na ogół 
operaoji, jak zmiana zawartośol stosu lub zmiana normalnej sekwen
cji wykonywania programu. Każda instrukcja EOL-u rozpoczyna sie od 
słowa kluczowego, takiego jak CLEAR, TEST lub READ, które określa 
pewną klasę operacji. Po słowie kluozowym następują nie więcej jak 
trzy argumenty. Wiele argumentów składa się z litery indeksowanej, 
np. A1 lub Z3* Litera służy tutaj do bliższego sprecyzowania spo
sobu wykonania operacji. Indeks określa numer wejścia, stosu, pli
ku lub wyjścia, na którym należy dokonać tej operacji.

Przy realizaoji języka EOL instrukcje są zapisywane w jednym 
lub czasami dwóch słowaoh maszyny (32 bity wystarcza dla większo
ści Instrukoji). Słowa te są ozytane przez program zwany EOL-Inter- 
preter, powodujący wykonanie kolejnyoh instrukoji języka EOL.

Struktura procedur w języku EOL jest podobna do struktury pro
cedur PL/I, która pozwala na tworzenie bloków wewnętrznych w pro
cedurach oraz niezależną kompilaoję prooedur zewnętrznych tworzą
cych jeden program.

Jako przykład podamy prooedurę, której zadaniem jest przeczy
tanie kolejnego elementu formuły arytmetycznej, zapisanej jako łań-



ouoh znaków na wejściu 11 i dopisanie tego elementu na końou sto
su S3. Jako element formuły uważamy operator arytmetyczny, poje
dynczy nawias lub dowolny łańouoh złożony z liter lub oyfr. Wszy
stkie spacje w łańouohu wejśoiowym są pomijane. Na przykład niech:

11: A.jO.-H-BETA S3:
Jeśli powyżej określona prooedura jest wywołana cztery razy, otrzy
mujemy:
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11: BETA S3: X1 = A + 3 +
Prooedura ta, nazwana ELEMENT, przedstawia się w języku EOL nastę
pująco:

ELEMENT : PROC
CLEAR 11, LDR 
TEST 11, LD 
GOPL L1
READ 11, Z3, 1 
RETURN 

L1 : READ 11, Z3, RB 
RETURN 
END

Dla wykonania powyższej procedury należy ją wywołać przy po
mocy instrukcji CALL ELEMENT.

W powyższym przykładzie indeksy występujące po literach są 
liczbami o ustalonej wartości. Stosując system makroinstrukcji moż
na stosować indeksy symboliczne. Jednooześnie przy pomocy makro- 
deklaracji można definiować nowe operacje, które zapisane są po
dobnie jak instrukoje. Makrowołanie powoduje zawsze utworzenie w 
programie nowej kopii ciała makrodefinicji określonej tym wołaniem. 
Inną metodą pisania programów z indeksami symbolicznymi jest sto
sowanie deklaracji EQU, która pozwala na zamianę indeksów symbolicz
nych na numeryczne bez powtarzania ciała makrodefinicji.

ROZSZERZANIE jęZYKA EOL

EOL jest językiem uniwersalnym, wyposażonym jedynie w podsta
wowy zbiór instrukcji służących dla przetwarzania danych.Operacje 
bardziej złożone mogą być określone jako procedury lub przy pomo
cy makrodefinicji. Jednakże czas wykonania tak określonyoh opera
cji może być nadmiernie długi. Na przykład czas wykonania prostej 
manipulacji nad pojedynczym znakiem lub bitem jest znacznie wydłu
żony potrzebą interpretacji każdej instrukcji EOL. Podobnie, ko- 
rzystająo jedynie ze standardowych instrukcji języka EOL trudno 
jest nieraz uzyskać sprawne wykorzystanie pamięoi wewnętrznej lub 
zewnętrznej maszyny. Aby więo wprowadzić możliwość usprawniania 
programów EOL, wprowadzono możliwość pisania procedur w języku ma
szyny. Każda z tych procedur może być traktowana jako rozszerze-



nie języka EOL o nową operację, przystosowaną do rozpatrywanego 
problemu.

Procedury EOL pisane w języku maszyny są ozęsto najpierw pi
sane i uruchamiane w języku EOL, a następnie przekładane na język 
maszyny przez programistę, który jest zapoznany ze strukturą da
nych EOL-łł oraz z Interpreterem. System taki pozwala na uzyskanie 
pełnej dokumentacji programu w języku EOL i łatwego przeniesienia 
tego problemu na inną maszynę, wyposażoną w Interpreter EOL-u.
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WNIOSKI

EOL-3 jest językiem dla manipulao j*'' symboli, stosunkowo pro
stym, wydajnym, giętkim i łatwym do realizacji. Cechy te uzyskane 
zostały m. in. przez wykorzystanie następująoych własności języka:

a. Niezależne środki dla przetwarzania krótkich, lecz złożo
nych informacji (przy użyciu stosów) oraz dla przetwarzania infor
macji masowych (przy użyciu plików).

b. Prosty format instrukcji połączony z możliwością, określa
nia bardziej złożonych operacji za pomocą procedur,które mogą byó 
napisane w języku EOL lub w języku maszyny.

Doświadczenia zdobyte do tej pory potwierdzają użyteczność EOL- 
-u m. in. do pisania translatorów [3J .
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Naukowe problemy maszyn
matematycznyoh. ITfN. 1970

Jan WALASEK
Zdzisława WROTEK
Instytut Maszyn Matematycznych

JĘZYK BOL I JEGO REALIZACJA NA MASZYNIE ZAM-41

Język EOL został zrealizowany w Instytuoie Maszyn Matematycz
nyoh we wrześniu 1967 r. Prace nad tym językiem zostały podjęte 
na dwa lata wcześniej. Przez cały rok trzyosobowy zespół, w skła
dzie: Iwona Messner, Jan Walasek, Zdzisława Wrotek, pod kierun
kiem prof. L. Łukaszewicza prowadził prace badawcze nad projektem 
języka EOL.

Projekt ten zakładał, że:
a. Program wynikowy jest programem interpretacyjnym.
b. Zmienne-wyrażenia (stosy) są listami prostymi, które miesz

czą się w pamięci operacyjnej. Służą one do szybkiego przetwarza
nia niewielkich ilośoi informacji. Budowę zmiennych -wyrażeń w pa
mięci maszyny ilustruje poniższy przykład. Przypuśćmy, że wartość 
wyrażenia £1 jest następująca:

£1 : "ZAM-41°19"STOP
tj. wyrażenie to zawiera 3 składniki, z których pierwszy i trzeci 
są słowami, natomiast drugi liczbą binarną. Wyrażenie to w pamię
ci maszyny zapisane jest w następujący sposób:
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gdzie e1 i e1 +1 są adresami stałymi w danym zestawie maszyny, d[ 
są adresami pamięci roboczych, przy czym miejsca pamięci są zajmo
wane i zwalniane dynamicznie w czasie wykonywania programu w ję
zyku EOL.

Jak widać z przykładu, jeden składnik wyrażenia może w pamię
ci maszyny zajmować kilka par słów, tzw. ogniw. Każde ogniwo skła
da się z adresu następnego ogniwa \łącznika; i części informacyj
nej, która może zawierać do czterech znaków alfanumerycznych,adres 
lub liczbę binarną. Łącznik ostatniego ogniwa składnika jest ujem
ny, zaś łącznik ostatniego ogniwa wyrażenia ma wartość -0.

c. Smienne-pliki służą do przetwarzania większych ilości in
formacji. Pliki, podobnie jak wyrażenia, mają strukturę listową, 
z tym że elementami tych list są zapisy zakodowane gęsto w kolej
nych słowach pamięci maszyny. W związku z tym istniejące w języku 
operacje pozwalają na wyszukiwanie, wpisywanie i wymazywanie jedy
nie całych zapisów.

Prace podjęte nad projektem miały na celu zbadanie, czy język 
EOL nadaje się do pisania translatorów języków programowania,gdyż 
ze względu na szczupłość kadr brak języka, który by ułatwił i 
przyspieszył pisanie translatorów, dawał się odczuć w IMM i gdzie 
indziej od dłuższego czasu.

W ramach prac badawczych napisano w tyra języku translator upro
szczonego języka SAKO, fragmenty translatora PL/I oraz część trans
latora języka EOL, W wyniku tych prac wniesiono do projektu języ
ka szereg udoskonaleń.

Do realizacji języka przystąpiono w listopadzie 1966.r. Praca 
ta była prowadzona równolegle i niezależnie od pracy nad realiza
cją języka EOL na maszynie IBM-7094, podjętej w tym czasie pod kie
runkiem prof. L. Łukaszewicza w Illinois.

W toku realizacji przyjęliśmy następujące założenia:
a. Ze względu na niewielką pojemność pamięci szybkiej w sto

sunku do potrzeb programu wynikowego w języku EOL (do dyspozycji 
programu i danych jest około 4400 słów pamięci szybkiej; postano
wiliśmy zlokalizować pliki całkowicie w pamięci bębnowej.Ze wzglę
du na strukturę pliku umieszczenie każdego zapisu w pliku powodu
je zajęcie kolejnych miejsc pamięci bębnowej, a miejsca pamięci 
zwolnione na skutek pobierania zapisu z usunięciem nie mogą być 
bezpośrednio wykorzystane. Miejsca te można odzyskać stosując roz
kaz PAKUJ, który powoduje gęste przepisanie zawartości plików.Jed
nakże rozkaz ten ze względu na swój charakter jest czasochłonny i 
niewygodny w stosowaniu.

b. Istniejącym w EOL-u zmiennym we-wy można przypisywać symbo
liczne we-wy systemu operacyjnego. Symboliczne we-wy są omówione 
w pracy J. Witaszka "Symboliczne wejście i wyjście programu".

c. Ze względu na to, że pewne operacje, które muszą wykonywać 
translatory, są w EOIr̂ u bardzo czasochłonne, a czasem wręcz nie
możliwe do wykonania, ustalono sposób współpracy translatora ję
zyka EOL z translatorem języka SAS, co daje programiście możliwość 
pisania programów mieszanych w obu tych językach.

d. Program wynikowy w języku EOL jest programem interpretacyj
nym, w którym każdemu rozkazowi EOL-̂ i odpowiada jedno słowo maszy
ny. Nakłada to znaczne ograniczenia na pojemność list stałych programu .

W czasie realizacji języka, jak również w czasie próbnej eks
ploatacji dokonaliśmy pewnych zmian dotyczących zarówno postaci 
zewnętrznej języka, jak i treści operacji.

Największe zmiany dotyczą definiowania i używania makrodefi- 
nioji.
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W pierwotnej wersji, a także w wersji amerykańskiej typ para
metrów formalnych należy określić przy definiowaniu samej makrode- 
finioji, przy czym parametr formalny może być tylko indeksem, tek
stem lub etykietą. W wersji EOL-ZAM-41 typ parametru określa się 
przy wywoływaniu makrodefinicji, przy czym parametrem formalnym 
może być również liczba oraz nazwa makrodefinicji.

Na przykład makrodefinicją w pierwotnej wersji zapisaną w na
stępujący sposób

ABC : DEF LA, 'x', S'X 
SET 'x' B'K 
GOMI LA 
RETURN 
END

i odwołanie do niej:
ABC : IN 'BODY E, 'alfa', S'1 

w wersji EOL-ZAM-41 zapisujemy:
ABC LA, D, F 

(SET, D b 'f 
GOMI LA 
RETURN)

a odwołanie:
* ABC E, 'ALFA', 1

Ostatni zapis jest krótszy i wygodniejszy do translacji. Poza 
tym aparat makrodefinicji zrealizowano w ten sposób, że służy on 
do uruchamiania programu.

Następna dość istotna zmiana dotyczy definicji etykiety i po
staci deklaracji zwrotnicy nazwowej.

W pierwotnej wersji etykieta mogła być dowolnym ciągiem symbo
li nie zawierającym spacji, przecinka. :,). Taka definicja była 
związana z postatią deklaracji zwrotnicy nazwowej. Definicja ta na
stręczała duże trudności w translacji programu EOL i nie była uni
wersalna ze względu na to, że wyżej wymienione znaki nie mogły wy
stąpić w etykiecie.

Dlatego w omawianej wersji przyjęto PL/I-owską definicję ety
kiety, zmieniająo równocześnie deklarację zwrotnicy. Zilustrujemy 
to na przykładzie.

W pierwotnej wersji pisze się:
A : NAZWA L, ., +

W wersji ZAM-41 analogiczną deklarację zapisujemy:

A : NAZWA L, L1 : '.',L2 :
ten ostatni sposób zapisu pozwala jednakże na umieszczenie na li
ście deklaracji zwrotnicy spacji, przecinka,:,', co w pierwotnej 
wersji było niemożliwe. Na przykład:

B : NAZWA C, C1 : ' ', C10 * '



Jak powiedziano wyżej, język EOL został zrealizowany na maszy
nie ZAM—41 głównie z myślą o tym, że będzie służył jako narzędzie 
do pisania translatorów języków programowania.

W ohwili obeonej jest on eksploatowany głównie w pracach zwią
zanych z realizacją translatora języka COBOL. Poza tym wykorzystu
je się go do pisania i uruchamiania programów wydawniczych,do prze
kształcania wyrażeń algebraioznyoh itp.

Poniżej podajemy kilka uwag. które nasuwają się programistom 
stosującym EOL do pisania translatora COBOL^is

a. Translator COBOL-u został napisany z wyjątkiem ostatniego 
przebiegu wyłącznie w języku EOL.

b. Pisanie fragmentów translatora w tym języku trwa znacznie 
króoej niż pisanie tychże fragmentów w kodzie maszyny.

o. Możliwość drukowania wyników pośrednich w przejrzystej czy
telnej formie bez dużego nakładu praoy ze strony programisty skra
ca czas uruchamiania.

d. Czas działania translatora napisanego w EOL-*i jest wyczu
walnie dłuższy od ozasu działania analogicznego programu napisane
go w Języku symbolicznym.

e. Poważne trudnośoi nastręcza brak możliwości nadania zmien
nym wartości początkowej. W chwili obecnej wartość tę można nada
wać zmiennym za pomocą ciągów rozkazów UMIEŚĆ, co powoduje dwukrot
ne zapisanie w pamięoi tych samych informaoji i wydłużenie progra
mu wynikowego.

f. Istniejące w obeonyoh wersjach EOL-̂ u operacje na plikach 
są wprawdzie bardzo moone, ale stwarzają ogromne trudności przy 
próbach optymalnego wykorzystania pamięci, co w przypadku progra
mów translatorowych na maszynie tego typu co ZAM-41 jest niezwyk
le istotne.

g. W Języku EOL program jest ciągiem procedur. Każda procedu
ra rozpoozyna się jak w języku PL/I od słowa PROC,które musi być 
poprzedzone etykietą. To wymaga od programisty opatrywania każde
go bloku programu etykietą nawet w przypadku, gdy chodzi wyłącz
nie o wprowadzenie nowego poziomu etykiet. Opcjonalne stosowanie 
etykiety przed blokiem pozwoliłoby na bardziej eleganckie stoso
wanie makrodefinicji.

h. Daje się odczuć brak udogodnień dla działań na liczbach na
turalnych. Na przykład w języku EOL nie przewidziano badania nad
miaru operacji na tyoh liczbach.

Na zakończenie należy podkreślić, że nie czas jeszcze na wy
danie pełnej oceny języka EOL i jego realizacji. Mamy nadzieję, że 
powyższe uwagi przyczynią się do dalszych prac nad tym językiem.
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Ryszard ŁUKASZEWICZ 
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SKŁADANIE TEKSTÓW WYDAWNICZYCH ZA POMOCĄ 
MASZYNY CYFROWEJ - PROGRAM TEK5T-1

Zacznę od krótkiego poinformowania, że już szereg firm poli
graficznych za granicą wiąże w sposób wyraźny swój rozwój teohnioz- 
no-ekonomiozny z wykorzystaniem EMC, zarówno w zakresie produkcji 
wydawniozej jak i problemach organizaoyjnyoh (np. Governement Prin- 
ting Offioe, Saily Poreman itd.;. Również powstało szereg centrów 
poligraficznych, praoująoyoh na bazie EMC (Roccapi, Computer oom- 
position itd.).

Interesując się zastosowaniem MC w poligrafii, co traktuję ja
ko pewnego rodzaju swoje hobby, opraoowałem program do składania 
tekstów wydawniozyoh, który nazwałem "TEEST-1". Program ten uru
chomiłem i wstępnie przebadałem na EMC ZAM-41 w Instytucie Maszyn 
Matematycznych. Wykorzystałem w tym celu autokod EOL,którego wła- 
śoiwości okazały się szozególnie przydatne do tego typu zagadnień 
(manipulaoja symbolami).

Założeniem o charakterze ogólnym, który przyjąłem jako bazę 
przy opracowywaniu programu TEKST-1 było: a) zainicjowanie prao w 
zakresie wykorzystania maszyn cyfrowych w poligrafii,poprzez prak
tyczną ilustrację ich możliwości i efektywności w procesie wydaw- 
niozym, b) wypracowanie struktury programów dla tego typu zagad
nień.

Maszyna cyfrowa sterowana programem TEKST-1 dokonuje automa
tycznego złożenia tekstu, które obejmuje: skład tekstu w kolumny 
o określonej długości i szerokośoi Unaczej mówiąc: justunek), po
dział tekstu na strony wraz z ich numeracją, usytuowanie kolumny 
na stronie, nadanie złożonemu tekstowi, w ramach kolumny, formy 
graficznej zgodnie z instrukojami. Dla uzyskania wyrównanych kra
wędzi kolumny program TEKST-1 wyposażony jest w podprogram przeno
szenia, który w przypadku niemożności wyjustowania wiersza poprzez 
zmianę wielkości odstępów między słowami przenosi ozęść słowa do 
następnego wiersza zgodnie z regułami pisowni polskiej.

Wartości parametrów określających format kolumny złożonego tek
stu oraz usytuowanie jei na stronie podawane jest w nagłówku, do
łączanym do początku taśmy perforowanej z zakodowanym tekstem źród
łowym. Układ graficzny tekstu wewnątrz kolumny określany jest tzw. 
instrukojami wewnętrznymi. Umieszczane są one wewnątrz tekstu źród
łowego wszędzie tam, gdzie ma on ulec zmianie (bez tych instruk
cji otrzymalibyśmy zwartą kolumnę, wypełnioną w sposób ciągły sło
wo po słowie).

Przewiduję rozbudowę programu tak, aby parametry nagłówka-in- 
strukoji mogły być zakodowane na oddzielnej taśmie perforowanej 
w stosunku do taśmy tekstu źródłowego. Ponadto za pośrednictwem 
taśmy z instrukojami można będzie przeprowadzać dowolną korektę 
tekstu źródłowego. Te dwie możliwości usprawnią znaoznie oeohy 
użytkowe programu.

Program TEKST-1, obejmujący podprogram przenoszenia,składa się 
łącznie z ok. 500 rozkazów autokodu EOL. Zaznaozę jednak, że przy



układaniu tego programu, będącego pierwszym prototypem tego rodza
ju programów na terenie kraju, nie przykładałem większej wagi do 
minimalizacji liczby jego rozkazów. Istotę stanowiło wypracowanie 
struktury możliwie elastycznej, z punktu widzenia potrzeb użytkow
nika.

Szybkość, z jaką EMC ZAM-41 składa teksty za pornooą programu 
TEKST-1, oceniona została na podstawie orientacyjnych pomiarów na 
ok. 100 stron (ok. 2500 znaków/str.; w czasie 1 godz. Wartość ta 
dotyczy przeciętnego tekstu powieściowego.

Praktyczne możliwości bezpośredniego wykorzystania programu 
TEKST—1 widzę przede wszystkim w zakresie eksperymentów dotyczą
cych stosowania EMC w procesie wydawniczym oraz użytkowo przy skła
daniu prostych graficznie wydawnictw, jak skrypty, wewnętrzne wy
dawnictwa resortowe ozy naukowe itp. Te użytkowe zastosowania bę
dą w pełni efektywne dopiero przy jednoczesnym wykorzystaniu ste
rowanego taśmą perforowaną zestawu pisząco-czytającego typu Opti
ma 528 (parę takich zestawów znajduje się już na terenie kraju;.
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Dorota PRAWDZIC
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PROBLEMY AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW WYSZUKIWANIA 
INFORMACJI NAUKOWO—TBCHNICZNEJ

W niniejszym referaoie omówiono strukturą i problematyką sy
stemów wyszukiwania informaoji naukowo-technioznej, ze wskazaniem 
możliwości usprawnienia ioh funkcji za pomooą automatyzacji.

Systemy informaoji naukowo-technioznej obejmują następująoe 
główne procesy:

1. gromadzenie dokumentów i opracowywanie zbiorów,
2. przechowywanie dokumentów,
3. wyszukiwanie żądanych dokumentów i wiadomości,
4. udostępnianie informaoji i dokumentów.
Systemy informacyjne, a głównie dobór dokumentów i organiza- 

oji zbiorów powinny maksymalnie przewidywać potrzeby określonych 
grup użytkowników.

Z punktu widzenia udostępniania informacji można wyróżnić na
stępująoe rodzaje systemów:

1. system przystosowany głównie do wydawania informaoji retro
spektywnej na poszozególne zapytania użytkowników,

2. system udostępniający bieżąco informacje wyselekcjonowane 
i adresowane do poszczególnych użytkowników.

3. systemy mieszane.
Najogólniej system wyszukiwania informacji - w tym również sy

stem zautomatyzowany - musi spełniać zadanie takiego opracowywa
nia dokumentów gromadzonych w zbiorze, aby w fazaoh następnych,tj. 
przy przetwarzaniu i udostępnianiu, można było bez ozytania tyoh 
dokumentów wybrać ze zbioru najwłasoiwsze informacje.

Przy dwustopniowej organizaoji zbiorów, gdzie pierwszym stop
niem są dokumenty pierwotne (książki, czasopisma, raporty itd.;, 
a drugim stopniem są opisy tyoh dokumentów labstrakty, streszcze
nia. referaty, analizy dokumentacyjne, noty bibliograficzne lub 
tylko symbole klasyfikacyjne) - na wstępie przy wprowadzaniu doku
mentu do zbioru przeprowadza się analizę każdego wprowadzanego do
kumentu, z uwzględnieniem przydatności zawartych w nim informacji. 
Następnie sporządza się jego opis w języku informacyjnym,czyli do
konuje się czynności indeksowania. Opis ten powinien odwzorować 
podstawową treść dokumentu w sposób możliwie zwięzły, obiektywny 
i jednoznaczny. Tradycyjnym językiem informaoyjnym jest np. sto
sowana powszechnie Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna lub inne 
układy klasyfikacyjne przedmiotowe, hierarchiczne itd.

Według panujących obecnie poglądów do zastosowania w syste- 
maoh zautomatyzowanych najbardziej nadają się języki typu deskryp- 
torowego, zbudowane na podstawie języków naturalnych.

Języki deskryptorowe buduje się z tzw. wyrazów kluczowych.sta- 
nowiących najbardziej charakterystyczne wyrazy języka naturalnego, 
parametry ilościowe, nazwy własne itd., które występują w dokumen- 
taoh danego zbioru i w dziedzinie zastosowania danego systemu in
formacyjnego, np. w elektronice, elektrotechnice, automatyce, ohe- 
mii itp. Wyrazy kluczowe łączy się w grupy wyrazów bliskoznacznych,



z których jeden może określać całą grupę. Taki wyraz nazywamy de- 
skryptorem. Deskryptorami mogą byc zarówno poszczególne wyrazy klu- 
ozowe, jak i ioh połączenia, np. "przyrząd", "pomiar", "napięcie" 
oraz "przyrząd do pomiaru napięcia".

Odwzorowaniem dokumentu pod względem tematyoznym może być ze
staw deskryptorów, najbardziej charakterystycznych dla treści te
go dokumentu. W praktyoe do określenia zawartości informacyjnej jed
nego dokumentu używa się od kilku do kilkudziesięciu deskryptorów.

W celu ujednolicenia deskryptorów na różnych etapach pracy sy
stemu informacyjnego, a więo przy wprowadzaniu informacji do zbio
ru, przy indeksowaniu oraz przy odszukiwaniu tej informacji pod
czas udostępniania - opracowuje się specjalne słowniki deskrypto
rów, tzw. tezaurusy, czasem zwane też słownikami pojęć. Najczę
ściej stosuje się tezaurusy dziedzinowe. Tezaurus stanowi wspólny 
podręcznik do porozumienia się dokumentalisty i użytkownika z sy
stemem informacyjnym.

Zagadnienia budowy tezaurusów stanowią oddzielny temat do re
feratu. Tutaj można by tylko zaznaczyć, że sporządzenie względnie 
dobrego tezaurusa jakiejś dziedziny wymaga przeciętnie kilku lat 
pracy. Szczególnie trudne jest to w przypadku nowej dziedziny nau
ki lub techniki, w której terminologia nie jest ustalona,mało jest 
literatury dziedzinowej i brak słowników.

Języki deskryptorowe umożliwiają głębszą analizę dokumentów, 
bardziej szczegółowy ioh zapis, lepsze kojarzenie.Są układami otwar
tymi, pozwalającymi na stosunkowo łatwe wprowadzanie nowych pojęć. 
Stwarzają pomost między rozwojem różnych dziedzin nauki, a rozwo
jem teorii i praktyki informacji naukowo-technicznej.

W miarę rozwoju języków deskryptorowyoh pojawia się szereg pro
blemów do rozwiązania, np.: problemy bliskoznacznościi wieloznacz
ności, zależności hierarchicznych i innych związków między poję
ciami. Oprócz problemów semantycznych trzeba również rozwiązywać 
problemy gramatyczne, np. morfologii języka naturalnego. Hozwój ję
zyków deskryptorowyoh jest ściśle związany z ustawicznym wzbogaca
niem terminologii specjalistycznych} musi uwzględniać zarówno nor
malizację terminologiczną, jak i tzw. żargony dziedzinowe, a nawet 
środowiskowe. Stąd widać, jak ważną jest dostatecznie wczesne usta
lanie terminologii.

Celem rozwoju języków deskryptorowyoh jest uzyskiwanie najwyż
szej relewancji przy wyszukiwaniu informacji, tj. uzyskiwanie jak 
najściślejszej zgodności znaczenia między zapytaniem użytkowni
ka a odszukanym dokumentem z danego zbioru. Celem tego rozwoju jest 
również otrzymywanie możliwie wyczerpujących informacji oraz eli
minowanie informacji zbędnej.

Indeksowaniem nazywamy sporządzenie w języku informacyjnym - 
na podstawie przeprowadzonej analizy - krótkiego opisu zawartości 
treściowej dokumentu wprowadzanego do zbioru. Takiej czynności nie 
udaje się jeszcze zautomatyzować w sposób w pełni zadowalający.Do
tychczas tylko człowiek - i to o dużych kwalifikacjach - może grun
townie przeanalizować dokument, ocenić jego wartość informacyjną 
oraz ewentualne dziedziny zastosowania zawartej w nim informacji. 
Tylko człowiek może określić punkt wyjściowy do ewentualnego póź
niejszego odszukania tego dokumentu. Wykwalifikowany dokumentali
sta - specjalista danej dziedziny - może prawidłowo i wystarczają
co opisać zawartość dokumentu, nadając mu symbole klasyfikacyjne 
lub dobierając właściwe deskryptory. Deskryptory wybiera się bez
pośrednio z tekstu dokumentu lub przez skojarzenie wyrazów kluczo
wych występujących w tekście dokumentu z odpowiednimi wyrazami za
wartymi w tezaurusie.
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Czynność porównywania wybranych wyrazów kluczowych z deskryp- 
torami można już wykonywać automatycznie.

W praktyce dotychczasowej powszechnie stosuje się najprostszą 
metodę automatycznego indeksowania, mianowicie metodę indeksów per
mu tacy jnych, np, KWld. Polega ona w zasadzie na programowym wybie
raniu deskryptorów z tytułów dokumentów. Czynności maszynowe obej
mują wyodrębnienie z tytułów pewnych grup wyrazów, porównanie ich 
ze słownikiem, wyłączenie wyrazów znaczących i wydrukowanie ich 
łącznie z kontekstem. W przypadku gdy tytuły są mało znaczące,do 
powyższych czynności automatycznych muszą dojść pewne czynności 
człowieka, mianowicie analiza samego dokumentu i uzupełnienie ty
tułu dodatkowymi deskryptorami.

Bardziej rozwiniętą metoda automatycznego indeksowania jest ma- 
szynowe wybieranie deskryptorów z analiz dokumentacyjnych-(stresz
czeń, abstraktów, referatów), wykonywanych uprzednio przez czło
wieka.

Problem automatycznego sporządzania abstraktów znajduje się 
dopiero w stadium prób i jest chyba jeszcze dość daleki od roz
wiązania, Niektóre proponowane metody opierają się na zasadach sta
tystycznych, np, na ocenie frekwencji występowania wyrazów w tek
ście.

Do pełnego zautomatyzowania obecnie nadają się więc tylko nie
które funkcje występujące w procesach informacyjnych, jak np.: po
rządkowanie (sortowanie), wybieranie, porównywanie, drukowanie. 
Przy uproszczonym indeksowaniu automatycznym Unetoda indeksów per- 
mutacyjnych) otrzymujemy wydawnictwo zbioru uporządkowanego,w szcze
gólności wg kryterium alfabetycznego. Taki system zautomatyzowany 
może wydawać też indeksy autorskie i inne.

Zbiór uporządkowany wg określonych kryteriów ułatwia wybiera
nie informacji z systemu każdorazowo na żądanie, zgodnie z zapy
taniem wyrażonym w języku informacyjnym. Pytanie to często trzeba 
przetłumaczyć z języka naturalnego na język systemu, a czynności 
translacji takich zapytań mogą być zautomatyzowane. Wkraczamy tu
taj w dziedzinę przekładu automatycznego, związanego z problemami 
semantyki i gramatyki, W celu rozwiązania tych problemów należy 
opracować algorytmy analizy i syntezy semantycznej, składniowej i 
morfologicznej. Prace te są dość szeroko na świecie prowadzone,ale 
pełnego rozwiązania jeszcze nie znalazły.

Przy indywidualnym udzielaniu informacji retrospektywnej na 
zapytania można wprowadzić formę dialogu między użytkownikiem i sy
stemem, polegającym na iteracyjnym zbliżaniu się do coraz bardziej 
dokładnego merytorycznego doboru informacji. Przy zastosowaniu 
transmisji danych dialog ten może być również prowadzony na odleg
łość.

W systemie informacji adresowanej tego rodzaju dialog jest 
utrudniony. Powstaje zatem problem takiego sprecyzowania zakresu 
zainteresowań użytkownika, które by dla systemu było możliwie jed
noznaczne. Powiększenie liczby deskryptorów może nie dawać jesz
cze odpowiedniego rozwiązania. Niektóre rozwiązania idą w kierun
ku nadawania deskryptorom określonych współczynników wagowych.Wpro- 
wadza się również metody etapowego określania relewancji. Dalsze 
rozwiązania prowadzą do stosowania operacji logicznyoh i modelo
wania .

Postać wydawnicza wyników przetwarzania w zautomatyzowanych sy
stemach wyszukiwania informacji może być dostosowana do bezpośred
niego celu. Wyniki drukowane mogą służyć jako matryce do powiela
nia, przy tym jest możliwe sterowanie programowe niektórymi proce
sami wchodzącymi w zakres redakcji technicznej, np. justowaniem.W&-
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dług zapisu wyników można reprodukować karty dokumentacyjne celem 
rozsyłania do abonentów. Można przesyłać zapis wynikowy na róż
nych nośnikach, m. in. na taśmach magnetycznych. Najnowocześniej
sze rozwiązania przewidują zdalne przesyłanie informacji do odbio
ru na ekranach u użytkownika. System elektronicznego przetwarza
nia może być sprzężony z wyborem mikrofilmów i bezpośrednim odczy
tem pełnej tresoi żądanego dokumentu. Należy stwierdzić,że na świe- 
oie wiele środków technicznych umożliwia automatyzację pewnych czyn
ności.

Największą jednak obecnie trudność dla automatyzacji systemów 
wyszukiwania informacji naukowo-technicznej stanowi rozwiązanie pro
blemów podstawowych, związanych z teorią informacji naukowej i za
zębiających sie z wieloma kierunkami badań w takich dziedzinach, 
jak semiotyka (ogólna teoria systemów znakowych), rozpoznawanie 
obrazów, strategia wyszukiwania, teoria wielkich systemów, lingwi
styka matematyczna, języki sformalizowane, modelowanie matematycz
ne i inne.

Należy stwierdzić, że obok problemów komunikacji człowiek -mar- 
szyna, człowiek - człowiek, powstaje nowy problem: komunikacja
człowiek nr 1 - maszyna - człowiek nr 2. Porozumienie się człowie
ka z człowiekiem stwarza wiadome trudności. Włączenie do tej pę
tli maszyny - znacznie te trudności potęguje.
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Antoni MAZURKIEWICZ 
Instytut Maszyn Matematycznych

MATEMATYKA W PRZETWARZANIU INFORMACJI

Nie ma chyba bardziej kontrowersyjnych opinii na temat usytu
owania jakiejś nauki w rodzinie nauk ścisłych niż poglądy dotyczą
ce nauki o przetwarzaniu informacji i maszynaoh matematycanych. 
Nauka ta była zaliozana bądź do cybernetyki, bądź matematyki,a nie
którzy traktują ją jako swoistą inżynierią informacji, obejmującą 
również teohniką elektroniczną.

Wydaje mi sią, że sprawa polega na pomieszaniu tej nauki ze 
środkami, za pomocą których sią ją uprawia# Technika elektronicz
na jest niewątpliwie narzędziem tej nauki: dostarcza ona jedynie 
fizycznych przyrządów do prao w dziedzinie przetwarzania informa
cji. Sprzęt elektron!czny odgrywa bowiem analogiczną rolę w infor
matyce (takiej nazwy będziemy dalej używali), jak np. mikroskop 
elektronowy we współczesnej biologii czy medycynie. Co więcej, in
formatyka nie jest też fragmentem matematyki, jak ‘sądzą niektórzy. 
Jest natomiast nauką wykorzystującą te dziedziny matematyki, któ
re do tej pory uważane były za oddalone w znacznym stopniu od prak- 
tycznyoh zastosowań. Stosunkowo mało docenianym narzędziem infor
matyki jest naukowa organizaoja praoy, systemy klasyfikacji, eko
nomia. Każda z dyscyplin służąoyoh informatyce, spełnia w niej okre
śloną rolę.

W artykule tym rozważymy rolę matematyki, a ściślej mówiąo nie
które z wymagań, jakie stawia informatyka naukom matematycznym. 
Nie będziemy więo wyliczać działów matematyki z punktu ich przy
datności do zagadnień przetwarzania informaoji, lecz pokusimy się 
o postawienie prognozy, jakiego typu matematyka rozwinie się w przy
szłości dla potrzeb informatycznych.

1. RZUT OKA W PRZESZŁOŚĆ

Bogato rozgałęziona na liczne działy i kierunki matematyka wy
rosła na gruncie otaczających nas zjawisk. Zbadanie drzewa genea
logicznego tej nauki wskazuje na ścisłe jej powiązanie ze zjawi
skami fizycznymi. Ukoronowaniem rozwoju matematyki było pojawie
nie się analizy matematycznej z jej raohunkiem różniczkowym i cał
kowym o przejrzystej interpretacji fizycznej. Wokół tego jądra ma
tematyka rozwijała się bądź to "wzwyż" (równania różniczkowe, cał
kowe, rachunek wariacyjny, teoria dystrybuoji, rachunek operatoro
wy), bądź "wszerz" (analiza funkcjonalna), bądź wreszcie "w głąb" 
(teoria mnogości, logika, podstawy matematyki).

Przez rozwój "wzwyż" rozumiemy tutaj odkrywanie nowych faktów, 
udowadnianie nowych twierdzeń, zastosowanie opracowanej metodolo
gii. czyniąoe teorię przydatną dla coraz to bardziej skomplikowa
ny cn zagadnień.

Rozwój "wszerz" polega na uogólnianiu uzyskanych wyników i me
tod na dziedziny pozornie odległe od siebie, tworzenie wspólnej me-
5 — Naukowe problemy. . .



todologii dla różnych gałęzi omawianej nauki. Wreszcie istotą roz
woju "w głąb" iest systematyzowanie stosowanych pojęć, ugruntowa
nie ich na wspólnych podstawach logicznych, zbadanie pierwotnych 
pojęć wchodzących w zakres badanej nauki.

Podobna sytuacja miała miejsce i z geometrią.Powstała w XVII w. 
geometria analityczna rozwinęła się potem w geometrię różniczko
wą, rachunek tensorowy, geometrię Riemanna (widać tu wyraźny wpływ 
i wzajemne powiazanie z nowoczesnymi teoriami fizycznymi,np.z teo
rią względnośoi}. Podobnie jak w przypadku analizy rozwój geome
trii przebiegał "wszerz" i "w głąb", w kierunku uogólnień i sy
stematyzacji (topologia, klasyfikacja Kleina, geometrie nieeukli
desowe;.

Dyscyplina o ogólnomatematyoznym znaczeniu to algebra,dostar
czająca dogodnego aparatu dla innyoh dziedzin i teoria podstaw ma
tematyki, starająca się ugruntować pojęcia matematyki na logice 
i teorii mnogośoi.

Jak wynika z tego krótkiego przeglądu, matematyka rozwijała 
się wokół tych zagadnień fizycznyoh (rozumianych w najszerszym 
sensie), które znajdowaJy się w centrum zainteresowania ówczesnej 
wiedzy praktycznej, jak mechanika, astronomia, elektryczność, bu
dowa materii. Nie wspomniane wyżej! rachunek prawdopodobieństwa i 
statystyka dostarczyły również silnych środków dla różnych gałęzi 
wiedzy stosowanej.
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2. SYTUACJA OBECNA

W drugiej połowie XX w. powstało narzędzie, które spowodowało 
swego rodzaju rewolucję, tym razem nie przemysłową, jak w w. XVIII, 
lecz raczej "informacyjną". Narzędziem tym jest maszyna matematycz
na. Historycznie rzecz biorąc, zamierzeniem twórców tej maszyny by
ło zastosowanie jej do wykonywania obliczeń sformułowanych w ter
minach matematyki klasyoznej, skomplikowanych i długich rachunków 
dla potrzeb fizyki i techniki. Wkrótce jednak sytuacja uległa grun
townej zmianie. Około 90% maszyn matematycznych,działających obec
nie na świecie, pracuje dla potrzeb administracji,bankowości i za
rządzania. Dzieje się tak dlatego, że współczesny świat - można 
rzec - informacją stoi. Nie do pomyślenia jest obecnie funkcjono
wanie gospodarki i administracji bez rozwiniętego systemu informa
cyjnego. Jest to prawdopodobnie skutek wielkiej liczby czynników, 
które trzeba uwzględniać przy podejmowaniu decyzji gospodarczycn 
i bardzo dużej liczbie powiązań administracyjnych w istniejącyoh 
społeczeństwach. Weźmy pod uwagę dwa dość typowe przykłady.

System rezerwacji miejso przez towarzystwa lotnicze,wobec nie
zwykle szeroko rozbudowanych linii połączeń i powiązań z innymi 
towarzystwami, jest w praktyce nie do zrealizowania bez użycia ma
szyn matematycznych. Niemniej jednak, wobec istnienia dużej licz
by samolotów człowiek współczesny może domagać się szybkiego i 
sprawnego rozplanowania podróży. Bez użycia maszyn sprawa stałaby 
się paradoksalna - podróż trwałaby, powiedzmy, kilka godzin, na
tomiast zarezerwowanie miejsca wymagałoby przypuszczalnie jednej 
doby lub więcej.

Drugim przykładem jest działalność banków. Po wyeliminowaniu 
złota jako środka obiegowego rozwój bankowości pójdzie prawdopo
dobnie w kierunku wyrugowania banknotów, symulujących dotychczas 
rzeczywiste wartości przedmiotów. Wzrastający z biegiem czasu



udział tak zwanego "obrotu bezgotówkowego" wymaga zamiast przepły
wu pieniędzy przepływu informacji. Informacje o stanie kont insty
tucji lub osób prywatnych muszą byó więc zapamiętane, modyfikowa
ne, porównywane i wpływać na właściwą działalność administracyjną. 
Jest to więc realny przykład, jak dalece w nasze życie ingeruje 
pozornie abstrakcyjna informacja. Zarządzanie i sprawozdawczość, 
działalności czysto informacyjne, są potwierdzeniem faktu.

W ten sposób - obok świata realnego, namacalnego - rodzi się 
świat inny, abstrakcyjny, naśladujący zjawiska materialne - świat 
informacji. Naukę pozwalającą nam wykorzystywać prawa- rządzące tym 
światem jest właśnie informatyka. Posługuje się ona nie tylko ma
szynami działającymi "w pojedynkę" - tworzy się systemy wielona- 
szynowe, w których informacje są zbierane, opracowywane i wzajem
nie przekazywane niemal bez udziału człowieka. Języki programowa
nia i systemy konwersacyjne oddalają ludzi od maszyn, które praw
dopodobnie w niedługiej przyszłości stanowić będą "autonomiczne 
społeczeństwo". Jest oczywiste, że wysokie wymagania będą wówczas 
stawiane kadrze fachowców.
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3. DWIE MATEMATYKI

Nowa rzeczywistość tworzy potrzebę powstania nowej dziedziny 
matematyki. Zbadajmy stosunek tej oczekiwanej matematyki do mate
matyki klasyczne jj takiej, jaką studiowaliśmy i jaką stosujemy.Oile 
tradycyjną matematykę, wywodzącą swój rodowód z analizy można by 
nazwać "matematyką fizykalną", o tyle tę nową matematykę, znajdu
jącą się jeszcze w powijakach, można nazwać "matematyką informa
cyjną". Wykorzysta ona niewątpliwie zdobycze matematyki współczes
nej, lecz różnić się będzie od niej chyba jednak znacznie. Wydaje 
się, że jako wspólne pozostaną w niej tylko pojęcia z teorii pod
staw matematyki i logiki. Pojęciami odpowiedzialnymi za rozwój ma
tematyki fizykalnej są pojęcia przestrzeni, ciągłości i ruchu. Po
jęcia te w matematyce informacyjnej tracą na znaczeniu.Przestrzeń 
w problemach informatyki istnieje tylko w zdegenerowanej postaci. 
Geometria i metryka są praktycznie pozbawione przypisywanego im 
zazwyczaj sensu. Nie występuje w tej nauce także ruch traktowany 
jako zmiana położenia w czasie. Miejsca tych pojęć zajmują w ma
tematyce informacyjnej pojęcia takie, jak pamięć, czynność, stan, 
informacja., przepływ informacji. Nie istnieje jeszcze dostatecz
nie rozwinięty aparat matematyczny do wygłaszania twierdzeń doty
czących tych pojęć i pojęć pochodnych, jakkolwiek aparat taki po
wstanie już chyba w najbliższej przyszłości. Dotychczasowe środki, 
jak np. pojęcie maszyny Turinga, nie negując ich filozoficznego 
znaczenia, okazują się zbyt słabe.

Można mniemać, że jesteśmy teraz na tym etapie rozwoju matema
tyki informacyjnej, który odpowiada w przybliżeniu prenewtonow- 
skiej analizie. Jesteśmy co prawda bogatsi o wiedzę z zakresu lo
gicznych podstaw matematyki i uzbrojeni w cały arsenał metod ma
tematycznych - jest więc zrozumiałe dążenie do formalizacji mate
matyki informacyjnej w oparciu o najbardziej podstawowe teorie ma
tematyki "fizykalnej". Przyszłość odpowie jednak dokładniej na py
tanie o strukturę tej nowej nauki.
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4. MASZYNY I MATEMATYKA

Współcześni matematycy skłonni są na ogół widzieć w maszynie 
matematycznej narzędzie, które nie jest w stanie samo przez się 
dostarczyć nowych, interesujących faktów matematycznych.Takie ce
chy maszyny matematycznej, jak szybkość liczenia, możliwość pamię
tania dużej liczby danych, są dla matematyki współczesnej nieistot
nej pojęcia te nie są do wysłowienia w teoriach matematycznych. Po
gląd ten jest niewątpliwie słuszny. Jednakże niekiedy wyciąga się 
z niego fałszywy wniosek, że istnienie szybkich i pojemnych maszyn 
liczących pozostaje bez wpływu na rozwój matematyki. Tak nie jest. 
Powstanie nowych możliwości w zakresie przetwarzania informacjipo- 
woduje powstanie nowych metod, które bez tych możliwości nie mia
łyby szans istnienia. Poszukiwanie takich metod, ich ocena lub wza
jemne porównywanie zmusza do tworzenia pewnych uogólnień i syste
matyki, skąd nieduży (lecz być może bardzo trudny; krok do skon
struowania pewnej teorii. Co więcej, sama natura procesów przetwa
rzania informacji jest tak abstrakcyjna, że stanowi doskonałe two
rzywo działalności matematycznej. Powstałe w ten sposób teorie na
leżą już do matematyki} informatyka korzysta z nich na równi z in
nymi teoriami matematycznymi.

Tworzenie takich teorii - trzeba sobie jasno powiedzieć - nie 
jest jednak celem informatyki. Nauka ta wytworzy przypuszczalnie 
swoje własne teorie (nie będące fragmentem matematyki), jej służą
ce i przez nią oceniane. Im bardziej będą one abstrakoyjne,tym bli
żej będą związane z matematyką. Dopóki jednak praktyka przetwarza
nia informacji wyprzedza teorię, nie może być mowy o ich pełnej 
matematyzaoji.

Jak silne są związki informatyki z tzw. "czystą matematyką", 
można się przekonać z artykułu E. Marczyńskiego,omawiającego przed
miot nauki, zwanej w krajach anglosaskich "Computer Science" lub 
program kształcenia w dziedzinie tejże nauki, opisany w tzw. "Cur
riculum 68". .

5. POCZĄTKI NOWEJ NAUKI

Maszyna analogowa jest narzędziem matematyki fizykalnej. Sto
sowanie tych maszyn opiera się na następujących związkach: system 
fizyczny - opis matematyczny — ustawienie (program; maszyny ana
logowej. Opis matematyozny będący środkiem pełnego sformułowania 
problemu, rozwiązywanego przez maszynę analogową, spełnia tutaj 
rolę abstrakcyjnego pośrednika pomiędzy badaną rzeczywistością 
a programem. Sjrtuacja taka jest możliwa tylko dlatego, że istnie
je dostatecznie rozbudowany formalizm matematyczny dla zagadnień 
opracowywanych za pomocą maszyn omawianego typu. Wygodniej czasem 
bywa wyeliminować opis matematyczny z wymienionego związku} mamy 
wówczas do czynienia z modelowaniem analogowym.

W przypadku maszyn cyfrowych sytuacja wygląda podobnie dla za
gadnień numerycznych, w pełni opisanych przez formuły matematycz
ne. Natomiast dla zagadnień innych, jak np. administracyjnych,wy
korzystanie maszyny opiera się na związku: system informacyjny - 
program dla maszyny cyfrowej. Dla tych zagadnień mamy więc do czy
nienia wyłącznie z. modelowaniem, tym razem cyfrowym. Brak pośred
niego ogniwa jest skutkiem nieznajomości praw matematyki informa-



cyjnej, braku odpowiedniego formalizmu, w którym można byłoby opi
sać "informacyjną" rzeczywistość. Wypada nadmienić, że próby for
malizacji takiej prowadzone są już od dosyć dawna (1959-1960; i 
w różnych kierunkach.

Jaskrawym przykładem pilnej potrzeby właściwego formalizmu jest 
sprawa dokumentacji oprogramowania maszyn. Oprogramowanie stanowi 
rozbudowany i złożony system informacyjny, którego opis jest al
bo nieczytelny i związany z pewną konkretną maszyną,albo też spo
rządzony w języku potocznym i niepreoyzyjnym, nie pozwalający na 
odtworzenie wiernej (pod względem funkcjonalnym; kopii oprogramo
wania dla innej maszyny. I tutaj również czynione są próby pewnej 
systematyzacji, pozwalającej stworzyć podstawę późniejszych teo
rii.

Pogląd na programowanie jako na gałąź matematyki reprezentowa
ny jest raczej nielicznie. Mimo niewątpliwie dedukcyjnego charak
teru konstruowania programów nie istnieje dotychczas teoria sta
wiająca nietrywialne pytania w tej dziedzinie i udzielająca na nie 
odpowiedzi. Dotychczasowy formalizm jest na tyle nie przystosowa
ny, że nie można w nim formułować pytań o istotnym znaczeniu dla 
praktyki.

Sprawdzanie poprawności programów odbywa się zazwyczaj ekspe
rymentalnie} powiązanie metod doświadczalnych z dedukcyjnymi czy
ni z programowania - które ma do czynienia w gruncie rzeczy tyl
ko z pojęciami abstrakcyjnymi - naukę niemal przyrodniczą. Jest 
oczywiste, że konkretny program oraz znajomość języka, w którym 
program ten jest napisany, wystarczają do określenia tego działa
nia} mamy bowiem do czynienia z systemem w pełni sformalizowanym. 
Niestety, przeprowadzenie dowodu, że dla takich to a takich danych 
program daje określone wyniki, jest w praktyce niemożliwe, przy
najmniej dla programów napisanych w tzw. języku maszyny.Ktoś mo
że powiedzieć: sam program jest dowodem, że dla określonych da
nych otrzymamy określone wyniki} chodzi tu jednak o wykazanie, że 
"dowód" ten jest poprawny. Stworzenie metod wykazywania poprawno
ści tych programów lub, jeśli kto woli, "dowodów" znajduje się 
w tej chwili w centrum zainteresowania naukowców-informatyków.

Prace badawcze tego typu są zaczątkiem kształtowania się ma
tematyki informacyjnej. Powstaje ona także i na innej drodze - po
przez przekształcanie się matematyki klasycznej w informatyczną 
drogą eliminacji pewnych metod i wprowadzania innych. Pewne meto
dy, uznawane za przydatne w "epoce przedmaszynowej", stają się bez
wartościowe przy zastosowaniu maszyn: metody ciągłe zastępuje się 
metodami dyskretnymi} tablioe matematyczne zamiast formy książko
wej przybierają postać programów, zapisanych w pamięciach zewnętrz
nych maszyn cyfrowych. Warto zwrócić uwagę na pewien fakt, który 
stawia obecnie pod znakiem zapytania kwalifikację pewnych prac ja
ko matematycznych} otóż obok dowodów klasycznej formy twórczości 
matematyka, powstaje nowa forma - konstrukcje matematyczne, reali
zowane w praktyce i w ten właśnie sposób uzasadniane. Na przykład 
zdefiniowanie przydatnego, wygodnego i konsekwentnego języka ze
wnętrznego dla maszyny cyfrowej, który wytrzymuje próbę praktyki, 
lub zdefiniowanie "eleganckiego" systemu operacyjnego nie stanowi 
klasycznego wyniku matematycznego, wymaga jednak tej samej precy
zji myślenia, tego samego wysiłku intelektualnego i stopnia abstrak
cji oraz dostarcza tej samej satysfakcji co niejeden dowód twier
dzenia matematycznego.

Charakterystyczne jest wyrobienie matematyczne użytkdwników 
maszyn} wynika ono z narzuconej im przez maszynę konieczności for
malnego myślenia i precyzyjnego wysławiania. Posługują się oni na
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co dzień logiką bardziej rozbudowaną niż naukowcy z innych dzie
dzin przyrodniczych. Ludzie związani z maszynami matematycznymi są 
przygotowani do zrozumienia i zaakceptowania dowolnie abstrakcyj
nej i sformalizowanej teorii. Spośród nich właśnie rekrutują się 
przyszli twórcy matematyki informacyjnej. Stoimy zatem, jak się 
wydaje, wobec kształtowania się początków matematyki informacyjnej. 
Zarówno wielorakie problemy, jak i ludzie pracujący przy maszynach 
stanowią niezbędny zaczyn umożliwiający jej rozwój. Przyszłość,mo
że nawet najbliższa, pokaże, jak dalece przewidywania nasze są 
słuszne. Nie powinna nas dziwić rezerwa części matematyków wobec 
prób rozwijania tej nowej dziedziny; jest to fakt znamienny i zna
ny z historii w odniesieniu do różnych działów matematyki, uzna
wanych dziś za klasyczne.

Przedstawione tu poglądy mają niewątpliwie charakter dyskusyj
ny. Paktem jest jednak, że wpływ maszyn na matematykę jest znacz
ny. Nie oznacza to oczywiście,że matematyka określana w tym arty
kule jako klasyczna stanie się przestarzała czy też nieużyteczna 
- rozwijać się będzie ona nadal i nie straci swej pozycji wśród 
nauk ścisłych.

Matematyka, zwana przez nas informacyjną - jeśli powstanie, 
jak przewidujemy - będzie jednym z działów matematyki traktowanej 
jako całość. Pewne jest również, że dla harmonijnego rozwoju infor
matyki niezbędne jest prowadzenie intensywnych badań nad matematy
ką w przetwarzaniu informacji i uwzględnienie jej specyfiki w pro
cesie kształcenia.
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Motto:
"Naukowcy, jak małe rybki, pływają 
ławicani"
"Istnieje realne niebezpieczeństwo, 
że nasza nauka może się udławić wła
snymi ekskrementami"
Erwin Chargaff, Essayas on Nucleic 
Acids, Elsevier, 1963.

PODSTAWY MATEMATYCZNE MASZYN CYFROWYCH

1_. Organizatorzy tego sympozjum zwracając się do mnie z pro
pozycją wygłoszenia referatu na temat podany w tytule postawili 
mi do rozwiązania bardzo łatwe zadanie. Cały mój referat można 
by zamknąć w jednym zdaniu: podstawy matematyczne maszyn cyfro
wych nie istnieją. Takie stanowisko może wywołać zdziwienie.Wkaż- 
dym roku pojawia się bardzo wiele publikacji zawierających mate
matyczne rozważania dotyczące automatów skończonych, maszyn Tu- 
ringa, języków bezkontekstowych itd. Uważam, że pojęcia automatu 
skończonego, maszyny Turinga czy języka bezkontekstowego mają du
że znaczenie dla konstruktorów i użytkowników maszyn cyfrowych, 
jednakże nie stanowią one podstaw matematycznych tychże maszyn. 
Podstawy takie powinny tworzyć jakąś matematyczną teorię, w któ
rej sprecyzowane są pojęcia interesującej nas dyscypliny, a więc 
pojęcia takie, jak maszyna cyfrowa, pamięć rozkaz, program, obli
czenia itd., a następnie w teorii tej powinny być do dyspozycji 
środki pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie#problemów do
tyczących struktury maszyn cyfrowych oraz sposobów ich użytkowa
nia. Jeżeli zgodzimy się na takie rozumienie podstaw matematycz
nych maszyn cyfrowych, a jest ono chyba zupełnie naturalne i nie 
odbiega od podstaw innych nauk, to przyznamy, że podstawy takie 
nie istnieją rzeczywiście. Nie umiemy, jak dotąd, podać zadowa
lającej matematycznej definicji maszyny cyfrowej, języka progra
mowania itd., itd. W konsekwencji nie umiemy wykazać np.,czy dwie 
jakieś maszyny są w pewnym sensie równoważne, czy dwa programy 
są równoważne, czy dwa języki programowania są równoważne itp. 
Pytania takie są ważne z praktycznego punktu widzenia,zresztą są 
to najprostsze pytania interesujące konstruktorów i użytkowników 
maszyn cyfrowych. Konstrukcja i użytkowanie maszyn stawia o wie
le więcej bardziej złożonych pytań. Badania dotyczące automatów 
skończonych, maszyn Turinga czy też inne podobne nie tylko nie 
pozwalają na znalezienie odpowiedzi na takie pytania, ale nawet 
nie dysponują językiem pozwalającym na sformułowanie tego rodza
ju problemów. Pojęcie automatu czy maszyny Turinga różni się bo
wiem tak dalece od maszyny cyfrowej, że przy próbie przeniesie
nia większości problemów z maszyn cyfrowych np. na maszyny Turin
ga problemy te po prostu znikają.



Warto może dodać, że nie wszyscy widzą konieczność stworzenia 
podstaw matematycznych maszyn cyfrowych, uważając, że matematyka 
jest tutaj nieprzydatna. Stanowisko takie bierze się prawdopodob
nie stąd, że po pierwsze znaczna część prac publikowanych na te
mat teorii maszyn nie tylko nie ma jakiegokolwiek znaczenia prak
tycznego, ale nawet żadnej interpretacji w rzeczywistych maszynach, 
po drugie zaś wiele istotnych z punktu widzenia maszyn matematycz
nych problemów nie udało się, jak dotąd, nawet sformułować w ra
mach istniejących pojęć matematyki. Wnoszą oni więc, że współczes
na matematyka nie dysponuje zakresem pojęć przydatnym do celów ma
szynowych, a to, co da się zrobić w zakresie pojęć istniejących, 
jest nieprzydatne, jak to wykazuje znaczna część publikacji na te
maty teorii maszyn matematycznych.

Moim zdaniem, stanowisko takie nie jest słuszne.Nie ulega dla 
mnie wątpliwości, że stworzenie odpowiednich podstaw matematycz
nych maszyn cyfrowych jest niezbędne dla dalszego rozwoju maszyn 
i ich zastosowań. Jestem przekonany, że matematyczna kodyfikacja 
wiedzy o maszynach matematycznych doprowadzi do powstania nowych 
działów matematyki, bardziej przydatnych do celów maszynowych niż 
matematyka obecna, uważam jednak, że niezależnie od badań nad 
stworzeniem takiej matematyki istniejące środki matematyczne mogą 
już oddać nieocenione usługi w tworzeniu matematycznej teorii ma
szyn cyfrowych.

2. Wiadomo, że wszystkie pojęcia matematyczne można sprowadzić 
do pojęć takich, jak zbiór, relacja, funkcja. Chcąc więc stworzyć 
matematyczne podstawy maszyn cyfrowych musimy umieć pojęcia pod
stawowe dla maszyn cyfrowych sprowadzić do pojęć zbioru, relacji, 
funkcji. Należy zdać sobie od razu sprawę, że zadanie to można wy
konać na wiele sposobów. Nie należy więc oczekiwać, że znajdzie 
się kiedyś "idealną" definicję maszyny cyfrowej czy programu przy
datną do rozwiązywania wszelkich problemów związanych z maszynami. 
Definicje te muszą być przystosowane do problemów, które za ich 
pomocą mają być rozwiązywane, chociaż nie wyklucza to, że wszyst
kie definicje np. maszyny cyfrowej mogą mieścić się w jakiejś ogól
nej definicji maszyny, będąc każdorazowo szczególnym przypadkiem 
tej definicji ogólnej. Zastanówmy się dla przykładu nad pojęciem 
maszyny cyfrowej.

Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy na początku tego paragrafu, 
pojęcie maszyny cyfrowej musimy wyrazić za pomocą pojęć zbioru, 
funkcji, relacji.

Niech T będzie zbiorem, którego natura nas w tej chwili bli
żej nie interesuje. Zbiór ten nazwiemy pamięcią, a jego elementy 
będziemy nazywali stanami pamięci T . Jeżeli t jest stanem pamię
ci, to zapiszemy teT . Nazwy ^pamięć" oraz "stan pamięci" nie ma
ją chwilowo żadnego głębszego sensu: są to po prostu słowa ozna
czające zbiór T oraz elementy tego zbioru. Innego sensu przypisy
wać im nie należy.

Niech 5T będzie funkcją częściową o dziedzinie 2)<r oraz prze- 
ciwdziedzinie , takich że Dr c  T i /¿¡¡.cT - lub pisząc inaczej ST:
T— *■ T • Obliczeniem (przy ustalonym T  oraz T) będziemy nazywali 
każdy ciąg postaci

ti e T t (O

taki że dla każdego i , ¿¿ + 1 =5T(*i).
Skończony ciąg

*i‘ T *
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taki że dla każdego i (o ^ i < k) spełniony jest warunek (i) oraz 
tk & D , nazwiemy obliczeniem skończonym.

Wprowadźmy relację binarną M^T * T zdefiniowaną następująco: 
<t , f'>6 M wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje skończone oblicze
nie i0 ,...,ćfc, takie że i0 = t oraz t^ =t . Bardzo łatwo poka
zać, że tak zdefiniowana relacja M jest funkcją, tzn. dla każde
go t istnieje co najwyżej jedno i', takie że < t, t Możemy wo
bec tego używać powszechnie przyjętego zapisu t' = M (i). Funkcję 
M będziemy nazywać maszyną. Do wielu zastosowań zidentyfikowanie 
maszyny z pojęciem funkcji M jest wystarczające. Maszynę możnateż 
utożsamić ze zbiorem jej wszystkich obliczeń. Tym drugim, modelem 
maszyny nie będziemy się tu zajmować. Maszynę M można też utożsa
miać z parą n =<T, 5T>.

Definicja ta, mimo swej ogólności, oddaje dość dobrze istotę 
działania wszelkich maszyn matematycznych. Każda maszyna ma pa
mięć, która może znajdować się w jednym z wielu możliwych stanów. 
Obliczenie czegoś przez maszynę polega na tym, że maszyna od ja
kiegoś ustalonego na początku stanu pamięci przechodzi kolejno do 
następnych stanów według zadanego z góry schematu. Schemat, w ja
ki sposób maszyna przechodzi od stanu do stanu, wyrażony jest tu 
poprzez funkcję 5T , zaś w rzeczywistej maszynie jest on uwarunko
wany sterowaniem maszyny. Funkcję 5T możemy więc uważać za opis dzia
łania sterowania maszyny i będziemy ją w dalszym ciągu utożsamia
li ze sterowaniem. Przechodzenie od stanu do stanu następuje w trak
cie obliczenia tak długo, aż pamięć znajdzie się w takim stanie, 
dla którego funkcja 5r jest nieokreślona. Wtedy maszyna przesta
nie działać i obliczenie jest zakończone. Może oczywiście istnieć 
taki przypadek, że maszyna w trakcie obliczenia nigdy nie natrafi 
na stan, dla którego funkcja 5T jest nieokreślona i wtedy będzie 
ona ciągle zmieniała swe stany nigdy się nie zatrzymując.

Określimy jeszcze, co to znaczy, że maszyna M oblicza wartość 
funkcji f . Dla uproszczenia przyjmijmy, że f jest funkcją jedno- 
argumentową f: X— - X . Powiemy, że maszyna M oblicza funkcję f wte
dy i tylko wtedy, gdy dla każdego x e X zachodzi

f ( * )  " f  [S O)]} 5 (2 )
gdzie funkcje S i X —  Tt §: T— X. zwane są odpowiednio kodowaniem 
i dekodowaniem (funkcję 8 moglibyśmy też nazwać programem oblicze
nia;. Obliczanie wartości funkcji f(x) przez maszynę polega więc 
na tym, że argument X tej funkcji interpretujemy jako stan począt
kowy pamięci, następnie puszczamy maszynę w ruch. Maszyna wykonu
je skończone obliczenie, tj. zatrzymuje się po pewnej liczbie zmia
ny stanów w takim stanie, który zdekodowany daje wartość liczonej 
funkcji. A więc to, co maszyna liczy, zależy nie tylko od samej 
maszyny, ale w znacznym stopniu również od tego, w jaki sposób my 
interpretujemy jej działanie poprzez funkcję kodującą i dekodują
cą. Obie te funkcje są to po prostu ustalone zasady zapisywania 
danych początkowych w pamięci maszyny oraz odczytywania wyników ob
liczenia z pamięci po zatrzymaniu się maszyny. Tym jedynie można 
w y j a ś n i ć  fakt, że maszyny budowane do obliczeń mogą być używane 
do celów, które z obliczaniem nie mają wiele wspólnego, jak np. 
tłumaczenie z jednego języka na inny. Jeżeli chcemy, aby maszyna 
tłumaczyła zdania gednego języka na zdania w innym języku, znaczy 
to, że musimy umieć znaleźć dla każdego zdania w jednym języku ta
ki stan początkowy pamięci, że jeżeli w tym stanie puścimy maszy
nę w ruch i maszyna się zatrzyma, to otrzymany w ten sposób stan 
końcowy przy ustalonej metodzie jego interpretowania będzie przed
stawiał zdanie przetłumaczone. W przykładzie tym x we wzorze (2 }
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oznacza zdanie w jednym języku, zaś f (x) - zdanie przetłumaczone 
na inny język.

Już przy tak ogólnyoh założeniach można łatwo udowodnić wiele 
dość oiekawych własności maszyn matematycznych. Nie będą to oozy- 
wiście własności bardzo głębokie#

W ramaoh wprowadzonyoh pojęć możemy zdefiniować dowolną maszy
nę cyfrową. Aby określić jakąkolwiek maszynę, należy jedynie spre
cyzować bliżej zbiór Tt tzn. określić pamięć maszyny oraz funkoję 
1T, tj. jej sterowanie. Zdefiniowanie dowolnej maszyny sprowadza 
się więc do określenia jej pamięci oraz sterowania.Ten sposób opi
sywania maszyn jest zgodny z ogólnie przyjętą praktyką. Technioz- 
ny opis każdej maszyny cyfrowej sprowadza się do wyliczenia jej pa
mięoi, rejestrów oraz dokładnego opisu sterowania, tj. do podania 
sposobu przechodzenia od stanu do stanu.

Spróbujemy zdefiniować w ramach podanych pojęć, co to są maszyny 
adresowe. Dla odróżnienia od przypadku ogólnego pamięć maszyn adre
sowych będziemy oznaczać zamiast literą T symbolem C. Elementami 
zbioru C będą funkcje postaci cs , tzn. C c (w przypadku
ogólnym nie preoyzowaliśmy, ozym są stany pamięci;. Zbiór A bę
dziemy nazywali zbiorem adresów pamięci C , zaś zbiór ¿  alfabetem 
pamięoi C, Każdą funkoję c nazywamy stanem pamięoi C albo zawar
tością pamięoi C . Przyjmiemy, że pamięć C spełnia następujące wa
runki:

1. X  H A  J 0.
2, Każda funkcja c jest określona dla skończonej liozby warto

ści argumentów.
3» W zbiorze adresów A istnieje element wyróżniony i zwany 

w dalszym ciągu licznikiem rozkazów maszyny - taki że dla każde
go c, c(l) jest określone.

Tak rozumiana pamięć jest dość dobrym przybliżeniem pamięoi 
rzeczywistych maszyn cyfrowych. Funkcja c , tj. zawartość pamięoi 
mówi o tym, co jest zapisane w każdym miejscu pamięci. Zbiór wszy
stkich takich zawartości, które mogą mieć miejsce w pamięoi, jest 
utożsamiany z samą pamięcią. Do wielu oelów takie uproszczenie 
jest dopuszczalne.

Zanim określimy sterowanie 5T, wprowadzimy najpierw pojęcie 
schematu rozkazu i rofckazu.

Każdą funkcję postaoi
r : ^ n x f - f , n > 0

będziemy nazywać schematem instrukcji n adresowej. Jeżeli ustali
my wszystkie adresy w schemacie instrukcji, to funkoję

ran : C ^ e ^n i
nazwiemy instrukcją n adresową.

Pojęcie instrukoji odpowiada więc dość dobrze pojęciu instruk
cji w rzeczywistej maszynie cyfrowej. Instrukcja przy zadanych 
adresach powoduje w określony sposób zmianę zawartości pamięci. 
Przyjmiemy, że z każdą maszyną związany jest skończony zbiór sohe- 
matów instrukcji i instrukcje podpadające pod jeden schemat róż
nią się jedynie adresami. Ten zbiór schematów instrukcji maszyny 
jest nazywany listą instrukcji maszyny. Wprowadzimy jeszcze jed
ną funkcję <p: £-*Ri gdzie R. jest zbiorem wszystkich rozkazów ma
szyny. Przyjmiemy, że funkcja 5T jest częściowa i wzajemnie jedno
znaczna. Funkcja ta w sposób wzajemnie jednoznaczny przyporządko
wuje każdemu rozkazowi symbol alfabetu, który można uważać za pew-

74



nego rodzaju nazwą rozkazu. Teraz możemy już określić funkcje przej
ścia dla rozpatrywanych maszyn w następująoy sposób:

C' = [(f (C (C(L))) ] (c)

te jeżeli mamy zadany Jal 
i c'~otrzymamy w ten sposób, że bierzemy adres wskazy-’ 
licznik rozkazów (ti. c[l)\ a następnie rozpatrujemy 
sany pod adresem c[l) [tj. c\c(0)]. Symbol ten ozna-

gdzie

Funkcja ta mówi, ż e  jeżeli mamy zadany jakikolwiek stan pamięci c , 
to nowy stań c' otrzymamy w tęn spoqó\ 
wany przez lics 
symbol zapisany
cza pewien rozkaz. Rozkaz ten właśnie stosujemy do stanu c i 
w ten sposób otrzymujemy nowy stan c', 0 ile któraś z rozpatrywa- 
nyoh tu funkcji dla jakiegoś argumentu Jest nieokreślona, to ma
szyna nie zmieni stanu, tzn. zatrzyma się. Tak właśnie przebiega 
zmiana stanu w maszynach cyfrowych.

Wprowadzone pojęoia zilustrujemy na przykładzie maszyny trój- 
adresowej. Pamięć tej maszyny będzie miała postać C  ■ £  , gdzie 
A = l U N. /ł̂ zaś H = {0,1,2,...} jest zbiorem liozb naturalnyoh. 
Jako listę rozkazów maszyny tróJadresowej przyjmiemy: +fl1fa2t a3 f 
~'alta2ta3i'a1ta2 ta3i • al fa2* a3 i * a1 » a2> a3 i  ̂ai t a2* a3 Stop al , a2, 
®3* Pierwsze cztery schematy instrukcji oznaczają wykonywanie czte
rech działań arytmetycznych, symbol ! oznaoza skok bezwarunkowy, 
symbol ? skok warunkowy, zas Stop oznacza zatrzymanie maszyny. 

Rozkaz dodawania zdefiniujemy następująco:

C “ [+ a1,G2,a3 ]

c (a1) + c(a2), gdy * o ay  

c'(x) o <¿(0 + 1, gdy * = L

c (x), gdy * i x i l •
Podobnie możemy zdefiniować pozostałe rozkazy arytmetyczne. 
Rozkaz skoku zdefiniujemy następująco:

C'“ [l al,a2«a3](C),
gdzie

ic (a3)» sdy * = L
C ' ( X )  = ^

(/(*)» gdy * 4 i .

Rozkaz warunkowy ? o1 ta2ta 3 zdefiniujemy jak niżej: 
c '  = [?  a 1 t a 2 , a 3 ]  ( c ) ,

gdzie
fc (. O  + 1» gdy X m L oraz “ 0



Rozkaz Stop jest nie określony dla każdego c , a więc będzie 
on powodował zatrzymanie maszyny.

Dla całkowitego określenia działania maszyny należałoby podać 
jeszcze, w jaki sposób rozkazy są zapisywane w pamięci za pomocą 
symboli alfabetu. Inaczej mówiąc powinniśmy określić jeszcze funk
cję <P . Dla prostoty nie będziemy jednakże tej sprawy rozpatrywa
li.

Podobnie możemy określić dowolną maszynę cyfrową. Nie tylko 
określić, ale również badać własności tak określonych maszyn. Mo
żemy np. łatwo wprowadzić pojęcie równoważności maszyn cyfrowych 
i pytać, ozy dodanie bądź odjęoie jakiegoś rozkazu do listy roz
kazów maszyny zmienia maszynę w sposób istotny, czy też nie.Podob
nie można sformułować wiele innych pytań dotyczących struktury ma
szyn cyfrowyoh i badać w prosty sposób ich własności.

W wielu miejscach ozynione są próby sprecyzowania pojęcia ma
szyny, programu i na pewno w ciągu kilku najbliższych lat próby 
te zostaną uwieńczone powodzeniem.

W matematycznym formułowaniu podstaw maszyn cyfrowyoh na
leży postępować ostrożnie i z rozwagą. Jak wykazuje doświadczenie, 
niewłaściwa matematyzacja nie tylko nie daje odpowiedzi na stawia
ne pytania, ale wywołuje lawinę prac poprawnych formalnie, ale po
zbawionych wartości z punktu widzenia maszyn matematycznych.

Rozpatrzmy dla przykładu pojęoie maszyny. Powiedzieliśmy, że 
maszyna jest funkcją. Taka definioja maszyny może przyozynić się 
do zbadania wielu interesujących własności maszyn, może też jed
nak być źródłem wielu nieporozumień. Jest rzeozą naturalną zapytać 
np.,jaką klasę funkcji stanowią maszyny. Jeżeli przyjmiemy,że bę
dziemy rozpatrywali funkcje w dziedzinie liczb naturalnych, pyta
my więc, jak się ma pojęoie maszyny w stosunku do funkcji obliczal
nych. Odpowiedź na to pytanie, z maszynowego punktu widzenia, nie 
jest zresztą zbyt interesująca. Ze względów dydaktycznyoh zajmowa
nie się takim problemem może być jednakże częściowo usprawiedli
wione. Ale bardzo łatwo popaść tu w działalność czysto mechanicz
ną, polegającą na definiowaniu coraz to innych szczególnych przy
kładów maszyn i powtarzaniu ciągle tego samego pytania dotyczącego 
stosunku rozpatrywanych maszyn do klasy funkcji obliczalnych.

limy przykład. W lingwistyoe matematycznej język definiuje się 
jako pewien zbiór. Ponieważ na zbiorach możemy wykonywać operacje 
teoriomnogościowe, takie same operaoje możemy więc wykonywać na 
językach, pytając, czy wyprowadzają one poza klasę określonych ję
zyków. Na pewno pytania tego typu są interesujące, ale znów bar
dzo łatwo pójść tutaj po najmniejszej linii oporu: można w nie
skończoność definiować coraz nowe klasy języków i do znudzenia po
wtarzać to samo pytanie - czy operacje teoriomnogościowe wyprowa
dzają poza klasę badanych języków?

Przykładów tego rodzaju działalności można znaleźć pod dostat
kiem w bieżącej literaturze fachowej. Podstawy matematyczne maszyn 
cyfrowych na pewno nie zyskują na takiej twórczości.

4. Dla prawidłowego rozwoju podstaw matematycznych maszyn cy
frowych powinny być spełnione następujące warunki:

1. Teoria maszyn matematycznych powinna się głównie zajmować 
problemami ważnymi dla rozwoju maszyn matematycznych i ich zasto
sowań.

2. Należy próbować znaleźć metody matematyczne pozwalająoe na 
właściwe formułowanie i rozwiązywanie problemów maszynowych.

3. Do jednych z pierwszyoh zadań teorii maszyn matematyoznych 
powinno należeć sprecyzowanie podstawowych pojęć dla tej teorii, 
takich jak maszyna cyfrowa, program itd.
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4. Nie należy wykluczać stosowania w teorii maszyn matematycz
nych pojęć niedostateoznie ugruntowanych w matematyce, chociaż sy
tuacji takich należałoby w miarę możliwości unikać.

Jako wnioski z powyższych warunków wynikają następująoe dezy
deraty:

1. Teorią maszyn matematycznych powinni się głównie zajmować 
ludzie znający dobrze problematykę maszynową i posiadający odpo
wiednie przygotowanie matematyczne.

2. Należy unikać podejmowania prac badawczych jedynie na pod
stawie literatury. Tematy takie z reguły w chwili podejmowania są 
już przestarzałe i po zakończeniu wywołują zdziwienie ich autorów, 
że problem ten już dawno został rozwiązany.

3. Należy szukać problematyki badawczej w zasadzie w konstruk
cji oraz zastosowaniach maszyn matematyoznyoh.

4. Należy zachęoać do publikowania rozwiązań konstrukcyjnych 
i programowych.

Uważam, że spełnienie powyższych warunków może przyczynić się 
do szybszego powstania podstaw matematycznych maszyn oyfrowych.
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.NIEKTÓRE PROBLEMY PROJEKTOWANIA KOMBINACYJNYCH 
UKŁADÓW LOGICZNYCH ZBUDOWANYCH Z ELEMENTÓW WIELOFUNKCYJNYCH

Temat poruszony w tym komunikacie jest zupełnie nowy. Pierw
sze artykuły z tej dziedziny ukazały się w czasopismach amerykań
skich poświęconych maszynom matematycznym w latach 1967 i 1968. 
Sam problem jednakże został postawiony wcześniej, w 1966 r.,
w związku z opracowaniem przez Polaka, H. Leśkiewicza pewnego wie
lofunkcyjnego, kaskadowego, strumieniowego elementu logicznego [4l.

Technologia obwodów scalonych pozwala na umieszczenie na jed
nej płytce dużej ilości elementarnych układów logioznyoh. Obeonie 
blok logiczny może zawierać do 25 bramek [7] , ale już wkrótce bę
dzie mógł ioh zawierać 100, a nawet 1000 [2 ,7]. Przewiduje się, 
że w r. 1970 liczba ta będzie rzędu 10 000 [7] .

Koszt układu przełączającego zbudowanego z bloków zintegrowa
nych zależy od:

1) kosztu zintegrowanego bloku logicznego, czyli modułu,
2 ) ilości zawartych w układzie modułów (ale nie od ilości ele

mentarnych układów logioznyoh zawartych w module),
3; kosztu odrutowania i projektowania logicznego.
Możliwie tanie układy przełączające, realizujące żądane funk- 

cje logiczne można uzyskać na drodze maksymalnego zmniejszenia wszy
stkich wymienionych wyżej kosztów. ^

Cena zintegrowanego bloku logicznego praktycznie nie zależy 
od ilości zawartyoh w nim elementarnych układów logioznyoh, nato
miast silnie zależy od długości serii produkowanych identycznych 
bloków. Toteż serie takie powinny być możliwie długie, a blok lo
giczny powinien realizować możliwie dużą klasę funkoji boolowskich, 
tak aby ilość zawartych w układzie modułów mogła być mała. Trudno 
Jest jednak równocześnie spełnić oba te wymagania. Przyczyną tego 
stanu rzeczy jest prawie zupełny brak algorytmów syntezy układów 
kombinacyjnych zbudowanych z elementów wielofunkcyjnych.Cóż z te
go, że będziemy dysponować jednym czy też wieloma rodzajami zinte
growanych modułów logicznych, z których każdy realizuje pewną kla
sę funkcji boolowskich, kiedy nie wiemy, jak połąozyć te moduły 
ze sobą. aby zrealizować żądaną jedno- lub wielowyjściową funkoję 
boolowską. Póki brak będzie takich praktycznych i wydajnych algo
rytmów, to pozostają trzy wyjścia:

1) Małoseryjna wielka integraoja przeznaczona do budowy kon
kretnych maszyn lub systemów cyfrowych automatyki.

2; Wielkoseryjna mała lub średnia integracja, przeznaozona do 
budowy obiektów nietypowych.

3; Wyjście pośrednie, polegające na fabrycznej seryjnej pro
dukcji półfabrykatów: płytek zintegrowanych z bramkami nie połą
czonymi ze sobą. Odpowiedni układ połączeń wykonywany Jest w tej 
samej fabryce na zamówienie konkretnego odbiorcy.

Ad 1) Koszt przypadający na jedną bramkę będzie zależał głów
nie od wielkości serii.

Ad 2) Koszt przypadający na jedną bramkę będzie zależał głów
nie od kosztu odrutowania oraz projektowania logicznego.



Ad 3) Wyjśoie pośrednie obecnie stosuje się w praktyoe.
W dziedzinie projektowania logioznego układów złożonych z wie

lofunkcyjnych bloków logioznych na plan pierwszy wysuwają się dwa 
zasadnicze zagadnienia:

I. problem wyboru odpowiedniego zintegrowanego modułu logioz
nego lub zestawu modułów,

II. problem syntezy funkcji logicznej z danej biblioteki modu
łów.
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I. PROBLEM WYBORU MODUŁU

Problem wyboru modułu sprowadza się do wyboru takiego zinte
growanego modułu logicznego lub zestawu modułów, przy pomocy któ
rego można by realizować łatwo, a więc przy niewielkim koszoie pro
jektowania logioznego i odrutowania, każdą funkcję boolowską,albo 
nieco zawężająo problem - najczęściej potrzebne funkoje boolowskie, 
przy czym ilość zastosowanych modułów zintegrowanych powinna być 
możliwie mała. Idealnym rozwiązaniem byłby taki moduł, który przy 
odpowiednim podłączeniu wejść do odpowiednich zmiennych, do 0 lub 
1, oraz odpowiednim przydzieleniu wyjść realizowałby dowolną wie- 
lowyjściową funkcję boolowską.

W literaturze przedmiotu podawane są czasem pewne kryteria wy
boru odpowiedniego zintegrowanego modułu logicznego [6] lub bi
blioteki modułów. Jednakże są to raczej hipotezy niż udowodnione 
lub empirycznie sprawdzone twierdzenia. Na przykład Patt [6] poda
je trzy kryteria, które powinna spełniać funkcja realizowana przez 
proponowany uniwersalny moduł loglozny. Są to:

1; pełność.
2J całkowita asymetria,
3 ) logiczna uniwersalność.

1. Pełność
System funktorów G (6 o { g1 , g2 , . g k ) jest logicznie pełny, 

jeżeli i tylko jeżeli każdą dowolną funkoję przełączającą f można 
wyrazić w postaci formuły logioznej, w której fuhktory g1 ,%»•••» 9k 
są jedynymi spójnikami logicznymi. A więc system pełny funktorów 
jest to taki zbiór funktorów, przy pomocy którego można określić 
każdą funkoję logiczną.

System pełny funktorów może być nieredundancyjny albo redun- 
danoyjny.

Nieredundancyjny system pełny funktorów jest to taki system, 
z którego nie można usunąć żadnego funktora zachowująo pełność sy
stemu (np. systemy: J . Nie j Lub ,Nie \ Nor \Nand)%

Redundancyjnysystem pełny funktorów jest to taki system,któ
ry pozostaje pełny po usunięciu z niego jednego lub większej 11oz- 
by funktorów Tnp. system J , Lub , Nie),

Ponieważ chcemy mieć możliwość realizacji każdej funkcji lo
gicznej, wobec tego powinniśmy dysponować pełnym systemem funkto
rów, realizowanych przez jeden lub kilka zintegrowanych modułów 
lo^l C2ny oh. •

Jako kryterium wyboru systemu pełnego funktorów można przyjąć 
minimalną ilość elementów, potrzebną do zrealizowania wszystkich 
funkcji logicznych danej liczby zmiennych.Z porównania wg tego kry-



terlum kilku nieredundanoyjnych 1 redundanoyjnych systemów funkto
rów, wykonanego dla funkoji dwóoh zmiennyoh Itabl. 1), wynika, że
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T a b e l a  1

Pełny system funktorów
Ilość elementów,potrzebna 
do realizacji wszystkich 
różnych funkcji dwóch 

zmiennych

Nieredundancyjnyl I# Nie 29i« : Lub. Nie 29it 1 NiL 24tt l Ni2 24tt S I, Albo, 1 , 12
Redundancyjny x I, Nie, IN(br 20tt : I, Lub, Nie 18tt 1 NiL, Ni 18tt 1 I, Lub, Nie, IN(b) 16tt : I, Lub, Nie, NiL, Ni . 14

tt ł I, Lub, Nie, IN(b), LuN(bJ* 14

1Angielski termin Nor. ^IN(b) = ab'.
2Angielski termin Nand. LuN(i?) s Cl+b',

z punktu widzenia ilośoi użytyoh przy syntezie elementów najkorzy
stniejsze byłyby jak najbardziej redundanoyjne systemy^pełne, za- 
wierająoe odpowiednio dużą ilość funktorów. Jednakże z'punktu wi
dzenia kosztu modułu zintegrowanego oraz łatwośoi montażu korzyst
niejsze byłoby dysponowanie tylko jednym rodzajem modułu logiczne
go. Wtedy serie produkcyjne byłyby większe, a koszt modułu mniej
szy. Z powyższych rozważań widać, że problem przyjęcia lub odrzu
cenia kryterium pełnośoi, jako wymagania stawianego funktorowi re
alizowanemu przez proponowany moduł logiozny, nie jest definityw
nie rozstrzygnięty. Jednakże gdyby okazało się, że posiadanie tyl
ko jednego rodzaju zintegrowanego modułu logioznego Jest korzyst
ne, to wówczas funktor realizowany przez każdy proponowany moduł 
logiozny powinien być pełny. Patt [6] sformułował bardzo wygodny,irzystosowany do realizacji maszynowej algorytm określania pełno- oi funkoji. Twierdzenie Patta przytoczę tutaj bez dowodu.

Definioja. Wektorem nazywamy n-wymiarowy binarny wektor od
powiadający c -temu rzędowi tabeli logicznej. Jest 2n takioh wekto
rów zmieniająoyoh się od 00 ... 00 do 11 ... 11. Dwa wektory yL i 
7j> • nazywamy samouzupełniająoymi się, jeśli i + j = 2 -1.

Twierdzenie Patta. Punkoja przełączająoa Jest pełna, wtedy i 
tylko wtedy, gdy:

1) f (70) = 1
2 ) f ( 7  2- 1  ̂ = 0

3) f(Vi) = f (7j) dla takioh i , j , dla któryoh 
t + j -  2” - 1

6 — Naukowe problemy. . .



Ilość wszystkich funkcji pełnych ?i-zmiennych wyraża się wzorem: 

C(«) = 2 2(2""1 - 1) - S12"'1 - 1)
zaś
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Z powyższej zależności widać, że pełne funkcje przełączające 
stanowią blisko czwartą część wszystkich funkcji przełączających.

Jeśli jakaś funkoja logiczna nie spełnia wszystkich trzech wa
runków pełności, a więc nie jest pełna, to nie znaczy, że zupeł
nie nie nadaje się na moduł bloku konstrukcyjnego. Istnieją takie 
funkoję, które nie są pełne, przy których pomocy można jednak zre
alizować każdą funkoję boolowską. Do takich niepełnych funktorów 
należą funktory dwóch zmiennyoh: LuN(ń) /a + b'/ i IN(6) /a-b'/,W ta
kich wypadkach pełny zbiór funktorów uzyskuje się na drodze przy
kładania odpowiednioh sygnałów stałych 0 lub 1 na odpowiednie wej- 
śoia modułu.

Jednakże wydaje się, że algorytm Patta wyznaczania funkcji abso
lutnie pełnych może być pomocny przy wyborze odpowiedniego modułu 
logicznego.

2. Całkowita asymetria
Funkcja g jest oałkowicie asymetryczna, jeśli każda permuta- 

oja Jej wejściowych zmiennych daje różną funkcję wyjściową.Istnie
je n ! wszystkich możliwych permutacji n zmiennych. A więc moduł 
całkowicie niesymetrycznej funkoji logicznej może realizować n ! 
funkcji n zmiennyoh. Jest to maksymalna liczba funkcji, jaką może 
zrealizować moduł logiozny jednowyjściowej funkcji n-zmiennyoh.Mo
duł funkcji całkowioie symetrycznej realizuje tylko jedną funkoję. 
Natomiast moduł funkoji symetrycznej o lc zmiennych symetrii może
realizować funkoji.

Można przypuszozać, że gdy więcej funkcji realizuje się za po- 
mooą jednego modułu, to również większą ioh liczbę można będzie 
zrealizować za pomocą kilku modułów, tak że mniejsza ich ilość po
zostanie do realizacji przez dużą liczbę modułów.

3. Logiczna uniwersalność
Istnieje przypuszczenie, że im większa jest różnorodność funk

oji, które może realizować moduł sieci logioznej, tym większą licz
bą funkoji można uzyskać na wyjściu danej sieoi.

Lista funkoji, jaką może realizować dany moduł logiczny, nie 
ogranicza się do różnyoh funkcji uzyskiwanych na drodze permuta- 
oji wejściowych zmiennyoh do modułu (grupa i). Należy jeszoze 
uwzględnić wszystkie różne funkcje uzyskiwane dla każdej funkcji 
grupy I-na,drodze polaryzowania 1 lub 0 oraz łączenia ze sobą 
wszystkich możliwych kombinacji wejść do modułu.



4« Uwagi ogólne o wyborze modułu
Powyższe trzy kryteria Patta mogą byó pomoone przy wyborze uni

wersalnego modułu logicznego. Jednakże wydaje sią, że uniwersalny 
moduł logiczny nie może ograniozać sią do realizacji jednej tylko 
funkcji logioznej. Gdyby moduł sieoi logicznej realizował nie jed- 
no-, a wielowyjśoiową funkoją logiczną, to wówczas przy odpowied
nim wyborze tej wielowyjściowej funkoji uzyskiwałoby sią odpowied
nio większą uniwersalność logiozną modułu, oraz być może do synte
zy wielowyjśoiowyoh funkoji logioznyoh potrzebna byłaby mniejsza 
liczba modułów. Ponadto wydaje się, że korzystne byłoby rozporzą
dzanie nie jednym uniwersalnym modułem, a biblioteką modułów zło
żoną z kilku lub większej liczby różnych modułów. Takiej dobrej 
biblioteki wielowyjściowych modułów nie ustalono jeazcze,ale opra- 
oowano pewne algorytmy, przystosowane do realizacji maszynowej, 
które mogą przydać się w tym trudnym zadaniu. Mam tutaj na myśli 
algorytmy wykrywania zbiorów ozęśoiowej symetrii funkoji jedno- i 
wielowyjśoiowyoh, algorytmy wykrywania i usuwania redundancyjnych 
zmiennyoh wejściowyoh, algorytmy wykrywania identycznych funkoji 
oraz algorytmy tworzenia biblioteki funkcji modułu [1].Wszystkie 
te algorytmy są także przydatne przy maszynowej syntezie wielowyj- 
ściowyoh funkcji logioznyoh, zbudowanych z wielofunkoyjnyoh modu
łów [8].
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II. PROBLEM SYNTEZY FUNKCJI LOGICZNEJ 
Z DANEJ BIBLIOTEKI MODUŁÓW

Problem syntezy wielowyjściowej funkcji logioznej z danej bi
blioteki modułów przedstawia się jak następuje:

Mamy daną z góry bibliotekę modułów. Każdy moduł tej biblio
teki może realizować pewną klasę funkoji boolowskioh pod warunkiem, 
że nie zostały przekroozone pewne wielkości ograniozające,wynika
jące z konstrukcji modułu. Do takioh wielkości ograniozającyoh mo
że należeć: maksymalna oboiążalność elektryczna każdego wejścia do 
modułu, maksymalna moo wyjściowa każdego wyjścia, maksymalne opóź
nienie ozasowe między wejsoiem a wyjśoiem, koszt modułu. Podobne 
ograniozenia nałożone na syntetyzowaną funkoję muszą być spełnio
ne w procesie projektowania.

Schneider i Dietmeyer [8] opracowali algorytm syntezy wielo
wyjśoiowyoh funkcji logioznyoh zbudowanyoh z wielowyjśoiowyoh mo
dułów logicznych. W algorytmie syntezy problemem do rozwiązania 
jest odpowiednie połączenie modułów z biblioteki, które realizuje 
funkoję przy równoozesnym spełnieniu wszystkich ograniczeń układo
wych. Punkt wyjścia algorytmu stanowi abstrakcyjna teoria dekom
pozycji funkcjonalnej. Jednakże korabinatoryka wymagana przy dekom- 
ponowaniu sensownie dużej funkoji jest tak ogromna, że niemożliwo
ścią jest prześledzenie, nawet za pomocą maszyny oyfrowej, wszy
stkich możliwych wariantów, wobeo ozego trzeba stosować metody 
sztucznej inteligenoji.

Warunkiem inteligentnego zachowania się zarówno ludzi, jak i 
maszyn jest wysooe selektywne poszukiwanie rozwiązania problemu, 
polegające na badaniu dróg stosunkowo bogatych w rozwiązania i po
mijaniu dróg stosunkowo jałowych. Schneider i Dietmeyer rozwiąza
li problem selektywnego poszukiwania na drodze kolejnego wybiera
nia tych modułów oc zbiorów A. ± przyporządkowań T y (rys. 1;, które 
najlepiej spełniają 5 kolejnych celów:
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Eys. 1. a) Funkcja syntetyzowana, b) funkcja modułu, c) funkcja zdekompo-
nowana

Cel 1. Realizacja możliwie największej liozby zmiennych wyj— 
śoiowyoh funkcji.

Cel 2. Możliwie mała wielkość minimalnej nieredundanoyjnej do
meny dla G .

Cel 3. Gdy nieredundanoyjny zbiór zmiennej wejśoiowej zawiera 
zbiory ozęśoiowej symetrii, to zbiory te należy stosować jako wej- 
śoia do modułów, generująoyoh symetryczne lub ozęściowo symetrycz
ne funkoje. /

Cel 4. Minimalne opóźnienia wyjść modułu.
Cel 5. Mały koszt modułu.
Algorytm Schneidera i Dietmeyera zaprogramowano na maszynę oy- 

frową IBM 1620 o pamięoi 60 000 słów. Program pozwalał na zapa
miętanie maksimum 20 modułów logioznych, przy ozym każdy moduł 
mógł mieć 10 wejść i 5 wyjść. Syntetyzowana funkcja mogła mieć nie 
więcej niż 10 wyjść i 25 zmiennyoh. Czas liczenia - długi.Na przy
kład czas potrzebny na przeprowadzenie syntezy funkcji złożonej 
z 5 modułów wynosił przeszło 2 godziny.
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Naukowe problemy maszyn
matematycznych. PWN. 1970

Wiesław TRACZYK 
Politechnika Warszawska

KODOWANIB STANÓW WEWNĘTRZNYCH W AUTOMATACH 
SKOŃCZONYCH

W początkowych etapach syntezy układów przełączających (auto
matów skończonyoh) traktuje się zwykle układ jako "czarną skrzyn
ką" o znanej reakcji na pewne sygnały wejściowe i o nieznanej za
wartości. Jeśli układ nie ma pamiąci (jest kombinacyjny), znajo
mość sygnałów wejściowych i wyjściowych oraz związków miądzy ni
mi całkowicie wystarcza do określenia funkcji logicznych opisują
cych wnętrze "czarnej skrzynki". Jeśli jednak układ ma pamięć (jest 
sekwencyjny), oprócz stanu wejść i wyjść niezbądna Jest znajomość 
stanu elementów parnięoiowyoh, ożyli stanu wewnętrznego automatu, 
w poszczególnych taktaoh jego pracy. Znane są metody wyznaczania 
minimalnej liczby elementów pamiąoiowych i minimalnej tablicy 
przejść, operującej abstrakcyjnymi stanami wewnętrznymij następny 
etap polega na przypisaniu tym abstrakcyjnym stanom wewnętrznym 
konkretnych wartości zero-jedynkowych, oznaozających stan elemen
tów pamięci. Przyporządkowanie to, zwane kodowaniem stanów wewnę
trznych, ma istotne znaozenie, gdyż wyraźnie wpływa na stopień zło
żoności fizycznej realizacji automatu, a w układach asynchronicz
nych może powodować wyścigi krytyczne, uniemożliwiające poprawną 
pracę.

Algebraiczne metody kodowania upraszozająoe realizaoję zosta
ły najbardziej ogólnie rozwiązanie przez Hartmanisa, natomiast me
tody kodowania automatów asynchronioznyoh przez Pijl. Wadą obydwu 
kierunków jest bardzo zawiły sposób uzyskiwania rezultatów i ogra
niczony zakres działania metod.

Treścią referatu jest metoda kodowania oparta na rachunku po
działów (jak u Hartmanisa), ale przydatna zarówno dla automatów 
synchronicznych* jak i asynchronicznych, o stopniu złożoności umoż
liwiającym zastosowanie jej w praktyce inżynierskiej.

W układach synchronicznych podstawowa trudność w wyborze podzia
łów przydatnyoh do kodowania polega na konieczności rozpatrzenia ' 
dużej liczby możliwych podziałów dwublokowyoh, dla których trze
ba utworzyć pary podziałów i na podstawie par wybrać.podziały opty
malne. Już przy Tf-6 stanaoh wewnętrznyoh procedura ta wymaga uży- 
oia maszyny. Jeśli jednak wprowadzi się pojęcie podziału węwnętrz- 
nego, pokazującego charakter przejść (zmian stanu wewnętrznego) 
przy różnych stanach wejściowych, to postać tych podziałów pozwa
la - w większości przypadków - wydatnie ograniczyć zbiór przypad
ków do rozważenia, a często nawet - wskazać wprost rozwiązanie.
W referacie podaje się i dowodzi odpowiednie twierdzenia.

Jeszcze większą rolę odgrywają podziały wewnętrzne w kodowa
niu automatów asynchronicznych, gdyż - jak wynika z odpowiednich 
twierdzeń - można za ioh pomocą określić warunki, kiedy wyśoigi 
w układzie nie są krytyozne, a jednocześnie stopień złożonośoi 
układu jest możliwie mały. W tym celu z podziałów wewnętrznyoh wy- 
znaoza się rodzinę zredukowaną podziałów prawidłowych, a stąd - 
rodzinę końcową, wg której określa się kod.



Metoda umożliwia również uwzględnienie, przy doborze kodu,stop- 
nia złożoności układów wyjściowyoh. Wprowadzone do syntezy podzia
ły zewnętrzne pozwalają na wszeohstronną optymalizacją kodu.

Przedstawione zasady są ilustrowane przykładami, wykazująoymi 
przydatność metod i ioh wyższość nad znanymi z literatury.
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0 MINIMALNYCH I QPA3I-MINIMALNYCH 
ROZWIĄZANIACH PROBLEMU PÓKRYCIA PRZY SYNTEZIE 

NORMALNYCH WYRAŻEŃ LOGICZNYCH

W świetle ostatnich prao (głównie szkoły radzieckiej) problem 
pokrycia przy syntezie normalnych wyrażeń logicznych jest prakty
cznie nierozwiązywalny, przy założeniu dowolności funkcji, już w przy
padku ok. 10-11 zmiennych. Problem pokrycia nie może być bowiem 
rozwiązany w ogólnym przypadku, bez przeglądu pewnego zbioru wy
rażeń nieredukowalnyoh, a okazuje sią, że przegląd ten już przy 
ok. 10-11 zmiennyoh może wymagać ilości operacji przekraczających 
możliwości najszybszych maszyn matematycznych. Wyjściem z tej sy
tuacji jest poszukiwanie metod "dobrych" rozwiązań przybiłżonyoh. 
Choć istnieje już szereg metod rozwiązań przybiłżonyoh, to Jednak 
istotną ioh wadą jest brak oszacowań, oo do odległośoi rozwiąza
nia od rozwiązania minimalnego.

W niniejszym referaoie opisuje sią pewną metodą rozwiązania 
pr^bliżonego, (nazwanego quasi-minlmalnym), która dostaroza do
kładne oszaoowanie maksymalnej możliwej odległości rozwiązania od 
minimum (wyrażonej ilośoią liter oraz ilością składników). Okazu
je sią przy tym, że metoda ta oząsto prowadzi do rozwiązań śoiśle 
minimalnych.

Opis tej metody poprzedza sią opisem pewnej metody śoisłego 
rozwiązania problemu, umożliwiająoej istotną redukoję ilości ope- 
raoji w stosunku do rozwiązań algebralogioznyoh. Obie metody opie
rają sią na zastosowaniu pojąoia tzw. obrazu funkoji logicznej.
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ROZWIĄZYWANIE NA MASZYNIE ZAM-41 
UKŁADU RÓWNAŃ ROZNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH 
DLA KRÓTKOTERMINOWEJ PROGNOZY POGODY

Zakład Metod Numerycznych IMM prowadzi przy współpraoy PIHM i 
Katedry Fizyki Atmosfery UW (obeonie Instytutu Geofizyki UW) pra
ce nad metodami numerycznego prognozowania pogody.Przyjęliśmy, że 
stan atmosfery opisywany jest przez układ równań różniczkowych [1]:
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Trzy pierwsze równania są równaniami ruchu, czwarte - równanie 
ciągłości, piąte - równanie wynikająoe z równania stanu i równa
nia energii.

xt y - zmienne przestrzenne poziome, 
t - czas,
fc = Ł  - olśnienie zredukowane (p — olśnienie, pa - ciśnienie 

° na ustalonym poziomie),
^=T[̂ p) - temperatura potencjalna,
T - temperatura w °K,
<t> - geopotenojał,
u, y - składowe prędkości poziomej,

- odpowiednik prędkości pionowej,
k - stała,
R - stała gazowa,
f  - parametr Coriolisa.
Jako warunki początkowe przyjęto stan atmosfery w pewnej chwi

li, natomiast na brzegu rozpatrywanego obszaru - wszystkie funk
cje niezależne od czasu (tzn. takie jak w chwili początkowej).



Za podstawą badań przyjęliśmy obszar o wymiarach ok. 4500*6000km, 
obejmujący Europą, Zachodni Atlantyk, północne wybrzeże Afryki i 
Azją Mniejszą. *

W celu otrzymania efektywnego rozwiązania układ (1) został za
stąpiony przez układ równań różnicowych po przeprowadzeniu pewnych 
przekształceń formalnych (zostały one. przedstawione w pracy [2]).

Dla pochodnych przestrzennych przyjęto aproksymacją różnicami 
centralnymi, dla czasowych — różnicami w przód.

Siatka wzgl. X i y kwadratowa, o boku h = 300 km, dla czte
ry poziomy: OjO.352} 0.588J 1. Taki wybór siatki podyktowany jest 
przez pewne ustalenie teoretyczne oraz dane doświadczalne.

Istnieją dwa zasadnicze sposoby aproksymowania równań różnicz
kowych cząstkowych zawierających zmienną "czasową": schematy otwar
te i schematy zamknięte.

Zapiszmy układ równań cząstkowych (np. układ (1)) w postaci:

UL = V  A. 2Ł u = (u u \ b)
dł  r  * dxi ^ i ’ J

Oznaczmy punkty siatki czasowo-przestrzennej przez (ć*, XJ) , 
X‘ = Uf,..., ¿m), a boki siatki przez At i h (wzglądem wszystkich 

). Wówczas pochodne możemy m.in. aproksymowaó następująoo:
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0
3U . u{fk*\ X') - u (tk, x j ) 
dt : At

. dU u{tk, XJ + ah) - u(tk, XJ - eih) Ax;U^
Ih " 2h

lub
(3)

dU U{tk*\ xj+eih)-u(tk,xj-eih) Axe- 
: 2h 2 h

gdzie: b  ̂ = (0,...,1,...,0).
Schemat różnicowy otrzymany przy aproksymacji pochodnych jak 

w pkt a) i b) nazywamy otwartym, przy aproksymacji wg a) i o)-za
mkniętym. Jeżeli współczynniki układu (macierze) A i są zależne od 
czasu, należy wówczas przyjmować ich wartość w punkcie zgodnym ze 
sposobem aproksymacji pochodnych przestrzennych, tzn. dla schema
tu otwartego w punkcie t = tkt zaś dla schematu zamkniętego w punk
cie t = t k *1 •

Dla naszych obliczeń przyjęliśmy schemat częśoiowo zamknięty. 
Otrzymany układ równań różnicowych ma postać:

D, 9 i i  1 = A -  BAyę1{, + Ak‘ Ax ęk>+ B kJ ń y ę ?  + D ę f  U)

gdzie:

P =

U
V
9
*
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£/- [«(*.), «(*),*(«,), ^(|3)]r 

podobnie 1/ i # określone są przez k (̂ ) oraz i?(f),

ę-J oznaoza p(ff , xk%yj)%
A, B - macierze stałe,
A*\ B -1 - maoierze zależne liniowo od ,
Z>/ - maoierz zależna od i /?,
O - maoierz zależna od h.
Rozwiązanie zagadnienia nie może sprowadzać sią tylko do wy

znaczenia z równań (4 ) wektorów dla i - 1,2,... do żądanego
momentu ozasowego i/y z krokiem At dowolnie dobranym.Należy przed 
przystąpieniem do "roboczego" liczenia mieć pewność 00 do konsy- 
stentności, zbieżności i stabilności schematu różnioowego.

Konsystentność oznacza, że przy /?, At-* 0 równania 14) stano
wią przybliżenie równań (1 ). Zbieżność, że przy ht A t 0 rozwią
zanie układu (4 ) zbieżne jest do rozwiązania układu (1 ).

Stabilność schematu różnicowego w najogólniejszym sformułowa
niu polega na nienarastaniu lub na ograniczonym narastaniu błędu 
numerycznego w trakcie obliczeń. Roztrzygnięcie zagadnienia konsy- 
stentnośoi .schematu jest z reguły łatwo osiągalne na drodze ra
chunków analitycznych, i w naszym przypadku zostało to stwierdzo
ne.

Zupełnie odmiennie przedstawia się sprawa zbieżności i stabil
ności. Dla układów równań liniowych można te zagadnienia rozstrzy
gnąć również na drodze analitycznej, ponadto istnieje istotny zwią
zek stabilności i zbieżnośoi [31. Zagadnienie stabilnośoi schema
tu różnioowego można sformułować następująco:

Przedstawmy rozwiązanie układu równań różniczkowych (np. ukła
du (1)) w postaci:

u - L K ,  F, i>) (5)
U = U(t,x) 

oiiwr, xe£2

gdzie: U0 - warunki początkowe,
§ - warunki brzegowe,
F - funkoje opisujące postać równań.

L jest operatorem rozwiązującym zagadnienie, tzn. przekształcają
cym elementy dane w U.

Zagadnienie nazwiemy dobrze postawionym, jeżeli U jest funk
cją ciągłą (w sensie normy) elementów Uoi F , #.

Niech różnioowym analogiem operatora L będzie /?, a dyskretny
mi analogami Ut UoiF$ - odpowiednio u% uoift <p.

Różnicowym analogiem (5; jest więc

U = V , * )  (6)



Postać operatora R zależy, podobnie jak L od T 1 obszaru Q  , 
ale ponadto od siatki, a więc od At ± h.

Schemat różnioowy dla zagadnienia dobrze postawionego jest sta
bilny, jeżeli jest konsystentny oraz operator R jest (w jakiejś 
normie), jednostajnie ograniczony względem At, przy At, h -* 0.

Taka definicja stabilności jest jednakże całkowicie poprawna 
jedynie dla zagadnień liniowych, dla zagadnień nieliniowych można 
jej używać tylko przy wielu dodatkowych założeniach.

Tak określoną stabilność można też nazwać stabilnością bez
względną, gdyż może być, że schemat ogólnie niestabilny staje się 
stabilnym, gdy At i h dążą do zera w określony sposób.

Bezpośrednie badanie operatora R jest z reguły niemożliwe,cho
ciażby dlatego, że wyznaczenie go explicite jest bardzo trudne, 
a w przypadkach nieliniowych - niemożliwe.

Nie jest to zresztą potrzebne, możemy bowiem schemat różnico
wy (np. {4 )) zapisaó tak:

Uk « mAk uk * bk \  * “ (*a)
Badanie stabilności schematu sprowadzić można do badania operato
rów Ak.

Operator R wyraża się przez sumy iloczynów Ak. Oczywiście Ak 
są operatorami macierzowymi.

Dla równań liniowych o stałych współczynnikach macierze są 
stałe, tzn.

Ak = Aj k 1,2,...

Eadanie stabilności schematu da się wówczas sprowadzić do podania 
jednej macierzy. Natomiast dla równań nieliniowych macierze Ak są 
zależne od rozwiązania i badanie ich norm a priori jest niemożli
we, wchodzą również w grę wspomniane trudności teoretyczne. Nale
ży również nadmienić, że są to prawie zawsze macierze bardzo duże 
- np. w zagadnieniu przedstawionym na wstępie wymiar każdej macie
rzy Ak wynosi 2808.

Jedyną drogą stwierdzenia stabilności schematu jest więc prze
liczenie pewnej ilości zadań przy różnych wartościach At \h w da
nym przypadku jest ustalone), różnych sposobach aproksymacji itp.

Przez analogię do równań liniowych można również przypuszczać, 
że rozwiązanie otrzymane przy użyciu schematu stabilnego bedzie 
również zbieżne (dla równań liniowych ma to z reguły miejsce).
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OPIS OBLICZEŃ DOŚWIADCZALNYCH

1. W pierwszej wersji przyjęto aproksymację pochodnych czaso
wych i przestrzennych jak w (3 ), natomiast pochodne względem % za- 
aproksymowano przy użyciu metody stosunków całkowych Dorodnicyna.

Na rys. 1 pokazany jest przekrój jednel ze składowych wektora 
w chwili początkowej oraz po 36 krokach [At =15 sek.) .Wyraźne 
odchylenia od warunków poozątkowych dochodzące do 10°H> są skutkiem 
niestabilności, gdyż fizycznie taka sytuacja jest niemożliwa.War
to również zwrócić uwagę, że schemat może być w pewnym przedziale 
czasu i dla pewnych warunków początkowych stabilny względem jed
nych składowych rozwiązania, a niestabilny względem drugich (taka 
sytuacja ma miejsce w naszym przypadku).



—  t=0

—  t = 9 min

Rys. 1

Rys. 2



2. W drugiej wersji wprowadzono aproksymację pochodnych wzglę
dem £ zwykłymi różnicami. Na rys. 2 pokazany jest przekrój jednej 
ze składowych w chwili początkowej oraz po wykonaniu 72 kroków {/.it = 
=15 sek.) wg aproksymacji obiema metodami. Widać tu wyraźną sta
bilizację, jednakże inne składowe nadal zachowują niestabilność.

3. W trzeciej wersji wprowadzono do wersji drugiej uśrednia
nie wartości rozwiązania jak następuje:

9 ? - j  ( ? * * ' • e r *  y,w r ,/''*

Uśrednianie dokonywane jest na każdym kroku. W tym przypadku, jak 
widać na rys. 3, osiągnięto wraz z wygładzeniem warunków początko
wych oałkowitą stabilizację wszystkich składowych rozwiązania. 
Uśrednienie to nie zmienia danego równania, jak i konsystentności 
schematu. Na wykresie pokazane są: uśredniona wartość początkowa 
oraz po 120 krokach \At = 2 min).
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 t - 0

ł - 2 godz.

Rys. 3
Jednakże i tych wyników nie można jeszcze uznać za zadowala

jące, m. in. ze względu na zbyt mały krok At, Obliczenia z więk
szym krokiem będą wymagały schematu całkowicie zamkniętego.

P r o g r a m
Wszystkie programy i obliczenia na maszynie ZAM-41 zostały wy

konane przez Karola Feldmana w Zakładzie Metod Numerycznych.Licze
nie jednego kroku trwa ok. 60 sek.
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WYKORZYSTANIE MASZYN CYFROWYCH 
DO AUTOMATYZACJI OBLICZEŃ ORBITALNYCH

Pojęcie "obliczenia orbitalne" rozumieć będziemy ogólnie jako 
przetwarzanie cyfrowych danych obserwacyjnych i orbitalnych oiał 
układu słonecznego (planety, ich satelity naturalne i sztuczne, 
planetoidy, komety, meteory).Celem automatyzacji obliczeń orbital
nych jest maksymalne zunifikowanie procesu wykorzystania astrome- 
trycznyoh obserwaoji ciał niebieskich dla możliwe pełnego schara
kteryzowania ich ruchu oraz jego predykcji. Opisowi próby konstruk
cji systemu automatyzacji obliczeń orbitalnych poświęcony jest ni
niejszy referat. Uproszczony model przedstawionego systemu zre
alizowany został na maszynie cyfrowej GIER w wyniku personal
nej współpracy między Zakładem Astronomii i Centrum Obliczeniowym 
Polskiej Akademii Nauk.

Jedynym dostępnym dotychczas źródłem informacji o dynamicznej 
strukturze układu słonecznego są pozycyjne obserwacje jego skład
ników. Dostarczają one dla określonych momentów ozasu współrzędne 
sferyczne obserwowanego obiektu. Odpowiednio wielki zbiór danych 
obserwacyjnych umożliwia, na mooy praw rządzącyoh dynamiką układu, 
wyznaczenie parametrów — zwanych danymi orbitalnymi - charaktery
zujących ruchy oiał systemu słonecznego. Logiczny schemat prooesu 
przetwarzania oyfrowych danych obserwacyjny oh i orbitalnych przed
stawiony jest na rys. 1. Obok układów wejścia i wyjścia zawiera ca 
pięć podstawowyoh bloków odpowiadających pięciu najważniejszym eta
pom rachunków orbitalnych. Strzałkami oznaczono kanały przepływu 
informacji zapewniające łączność oraz możliwość uzyskiwania zmian 
w określonych sytuaojach,czyli sterowanie działaniem poszczegól
nych bloków.

Informacje wejściowe (obserwacje) z jednej strony umożliwiają 
wyznaczenie tzw. pierwszej orbity, ożyli prowizorycznych wartości 
sześciu elementów jednoznacznie określająoyoh orbitę, po której 
porusza się w przestrzeni zaobserwowane ciało niebieskie (do tego 
potrzebne są co najmniej trzy obserwaoje), oraz z drugiej strony 
wymagają dla sprowadzenia do jednolitego systemu współrzędnych 
przeprowadzenia niezbędnych do dalszego wykorzystania tzw. reduk
cji obserwacji. Zarówno wyznaczenie pierwszej orbity powinno opie
rać się na obserwacjach zredukowanyoh, jak też redukoja obserwa
cji wymaga znajomości prowizorycznych elementów orbityj stąd ko
nieczność zastosowania w tym przypadku prooesu iteracyjnego.

Odpowiednio ujednorodnione dane obserwaoyjne i dane orbitalne, 
których dostaroza pierwsza prowizoryczna orbita, dają możność wy
znaczenia nowej, poprawionej orbity, tzn. takiej,która lepiej niż 
wyjściowa, np. w sensie zasady najmniejszych kwadratów, przedsta
wia wszystkie obserwacje. Służąca do tego prooedura, tzw. popra
wiania orbit wymaga całkowania równań ruchu danego obiektu w okre
sie, w którym zostały wykonane jego obserwaoje. Jest to potrzebne 
do obliczenia jego efemerydy dla znalezienia tzw. różnic 0-C (ob- 
servatio - oalculatio) będących podstawą porównania obserwaoji zteo-
7 — Naukotue problemy. , .
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Rys. 1

rią, na którym opiera się prooes poprawiania orbit. Nowe elemen
ty orbity będąoe wynikiem jej poprawienia wraz z kryteriami ioh 
wiarogodnośoi mogą być już traktowane jako informacje wyjściowe. 
Przeprowadzone w oparoiu o nie całkowania równań ruchu z uwzględ
nieniem odpowiednioh wpływów perterbacyjnyoh dają poszukiwawczą 
efemerydę oraz umożliwiają ogólne badania różnyoh zagadnień doty
czących ruohu danego oiała niebieskiego. Istnienie poszukiwawozej 
efemerydy stwarza szansę uzyskania nowych obserwacji. Ewentualne 
zwiększenie w wyniku tego ogólnej ich ilości oraz czasowego prze
działu obserwacyjnego, po powtórzeniu naszkicowanego procesu prze
twarzania, powiększa wiarogodność informacji wyjściowych, w tym 
również nowej efemerydy poszukiwawczej. Im więc silniej i spraw
niej działać będzie owo w pewnym sensie sprzężenie zwrotne (linia 
przerywana na schemacie), tym bardziej wszelkie informaoje wyjścio
we bliższe będą danyoh rzeczywistyoh. Oczywiście słuszne wydaje 
się również stwierdzenie odwrotne.

Wykorzystanie maszyn oyfrowyoh do realizacji naszkicowanego wy
żej systemu przetwarzania oyfrowyoh danych obserwacyjnych i orbi
talnych wymaga adaptacji istniejąoych metod i algorytmów do specy
fiki raohunkow maszynowyoh oraz w wielu przypadkaoh, dla usprawnie
nia procesu obliozeń orbitalnych, opracowania nowych. Szczegółowy 
opis metod i algorytmów systemu zrealizowanego na maszynie GIER 
zawiera oddzielna praca1. Niektóre specjalne zagadnienia algoryt
miczne i programowe dotyczące wybranych problemów spośród przed
stawionych na schemacie na rys. 1 oraz ich rozwiązania będą przed

1Sitarski G., Ziołkowski K.s Automatyzacja obliczeń orbitalnych,PWN,War
szawa 1969.



stawione niżej. Wybór podyktowany został ogólnym ioh charakterem 
oraz możliwością Innych zastosowań zaproponowanych rozwiązań.

Całkowanie równań ruohu ciał niebieskioh sprowadza sią do nu
merycznego oałkowania układu równań różniozkowyoh zwyczajnych pier
wszego rzędu postaci:

y' = f(x,y) * p(x,y) (1 )
gdzie p{s»y) jest małą perturbaoją. Jeśli znane Jest analityczne 
rozwiązanie układu równań bez perturbaoji:

y ' - f  (.*,%) (2 )
wtedy można stosować prosty sposób korekoji błędów numerycznego 
całkowania układu (1). WykorzystuJąo mianowioie fakt, że pertur
bao je pU.</) są małe, można założyć, że błędy pojawiające się w wy
niku identycznego (a więc tą samą metodą, z takim samym krokiem, 
na tej samej maszynie itp.) oałkowania równań (1) i (2} przy ta
kich samyoh oczywiście warunkaoh poozątkowyoh są sobie równe. Ze 
względu na znajomość analitycznych rozwiązań równań (2) można zna
leźć wartośoi błędów numerycznego ioh całkowania, które na mooy 
przyjętego założenia są jednocześnie błędami numeryoznego oałko
wania równań (1 ). Eównoozesne całkowanie równań (1 ; i (2; umożli
wia więc uwolnienie rozwiązań danyoh równań od wpływu błędów nu
merycznego oałkowania.

Przedstawiony sposób korekcji błędów numerycznego oałkowania 
można wykorzystać w zasadzie dwojako: albo do zwiększania dokład
ności uzyskiwanych wyników, albo do kilkakrotnego nawet przyspie
szania procesu oałkowania. 0 ile zastosowanie pierwsze nie wymaga 
uzasadnienia, o tyle w przypadku drugiego należy podkreślić,że po
większenie kroku oałkowania, które powoduje skróoenie czasu obli
czeń (mniej sią ioh wykonuje;, ma zwykle wpływ na zwiększenie war
tośoi oałkowitego błędu całkowania, od którego w opisany wyżej spo
sób można uwolnić otrzymywane wyniki.

Zastosowanie tej metody przy całkowaniu równań ruohu komety za
kłóconego grawitaoyjnym oddziaływaniem wlelkioh planet:
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(3)

gdzie r 1 rj- oznaczają odpowiednio wektory położeń i prędkości ko
mety i ¿-tej planety perturbującej. wskazuje na pełną jej użytecz
ność, Świadczą o tym nu. wyniki zebrane w tabeli 1.Zawiera onaróż- 
nioe elementów orbity \T - moment przejśoia przez perihelium, q -

T a b e l a  1

105(/jr) dni 10^{Aq) j.a. 10 7Ae 1O50i cS)° 105GdJ3)° 10

+2043 +1211 +263 -93 +31 +94

-hO -35 +8 +3 +1 +3
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odległość perihelium, u - argument perihelium, S2 - długość węzła 
wstępującego, i - nachylenie płaszozyzny orbity do płaszczyzny 
ekliptyki) komety P/Wolf 1(1884 III) w epoce 1884 IX 24.0: począt
kowych i będącyoh wynikiem numerycznego całkowania do 1832 r. i 
z powrotem bez korekcji błędów oałkowania (liozby górne) i z jej 
uwzględnieniem (liczby dolne). Całkowanie prowadzono metodą Runge- 
-Kutty-Gilla ze stałym krokiem 2 dni uwzględniając perturbacje od 
Jowisza i Saturna. Dodatkowe dla korekcji błędów całkowanie rów
nań ruchu nieperturbowanego wydłuża w przypadku równań (3) czas 
obliczeń o ok. 30%, co jest oczywiście nieistotne, zważywszy moż
liwość kilkakrotnego przyspieszenia rachunków przez zwiększenie 
kroku oałkowania bez strat na dokładności wyników.

Następne zagadnienie, któremu poświęcimy nieco uwagi, dotyczy 
selekcji obserwacji, z których poprawia się orbitę. Zakładając,że 
rozkład błędów obserwacji jest normalny, G. Sitarski zaproponował 
kryterium selekcji obserwacji będąoe uogólnieniem znanego kryte
rium "trzy sigma'*. Załóżmy, że w zbiorze N obserwacji prawdopodo
bieństwo wystąpienia odohylenia 0-C przekraczającego 00 do warto
ści bezwzględnej Ke wynosi \/N {0 - średni błąd jednej obserwacji 
danego zbioru). Znaleziono, że wtedy:

Wszystkie obserwacje, dla których różnice 0 - C  spełniają nierów
ność:

należy więc odrzucić. Na przykład dla 1000 obserwacji K = 2,59. 
Eliminacja obserwacji błędnych w oparoiu o kryterium (5) wymaga 
znajomości średniego błędu ff. Stąd oczywisty wniosek, iż przed
stawione kryterium stosuje się w procesie iteracyjnym.Ostatnią ite
racją powinna być ta, w której nie zostanie już odrzucona żadna
obserwacja w porównaniu z iteracją poprzednią.

Ostatnie sygnalizowane w referacie szczegółowe zagadnienie sy
stemu automatyzacji obliczeń orbitalnych dotyczy optymalnego ze 
względu na czas wykonywania i ilość miejsca zajmowanego w pamięci
maszyny sposobu obliczania wartości sumy szeregu postaci:

gdzie it j oraz p są niewielkimi liczbami oałkowitymi.Szeregi (6) 
powstają w wyniku rozwinięoia tzw. funkcji perturbaoyjnej i dają 
zakłócenia w ruchu planety wywołane grawitacyjnym oddziaływaniem 
planet pozostałych (teoria ruchu planet Newcomba). Wbrew pozorom 
okazuje się, iż najekonomiozniejszym sposobem konstrukcji progra
mu obliczania wartośoi perturbaoji planetarnych jest wypisanie ez- 
plioite sum wszystkich wyrazów szeregów (6) w przeciwieństwie do 
oczywistych niemal możliwośoi zamknięcia odpowiednich działańwsto- 
sunkowo proste i eleganckie programowo cykle. Wprawdzie wniosek 
ten Jest do pewnego stopnia zdeterminowany właściwośoiami transla
tora języka Algol-60 na maszynę GIER oraz parametrami samej maszy
ny, jednakże uwzględniając fakt, iż jest to jeden z najbardziej 
optymalnych, pełnych i wydajnych translatorów Algolu-60, słuszne 
wydaje się uogólnienie tyoh uwag.

K = 0,30 ln N + 1.21. (4)

10 - C | > K<> (5)

(6)
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UWAGI 0 REALIZACJACH JĘZYKA ALGOL DLA MASZYN ZAM

W ciągu ostatnich trzech lat (1965-1968) wykonano w Instytu
cie Maszyn Matematyczny oh dwie różne realizacje ¡Języka ALGOL dla 
dwu kolejnych prototypów maszyn ZAM: maszyny ZAM-21 i maszyny 
ZAM-41 Z. Obie realizaoje przyjęły ten sam język reprezentacji kon
kretnej, mają takie same procedury wejścia-wyjścia i obie dotyczą 
pełnego ALGOL-u z niewielkimi ograniczeniami, z których najważniej- 
sze to:

1. Wprowadzenie słów zastrzeżonych.
2. Obowiązek specyfikowania wszystkich parametrów formalnych 

prooedury.
3. Treść procedury nie może być wyrażona w języku różnym od 

ALGOL-u.
4. Etykietą może być jedynie identyfikator.
Translatory wykonały dwa różne zespoły ludzi przyjmując inne 

metody tłumaczenia programu źródłowego i inny sposób wykonywania 
programu wynikowego.

Translator dla maszyny ZAM-21 jest opracowaniem oryginalnym, 
próbą możliwie, najkorzystniejszego dostosowania metody tłumaoze- 
nia i realizacji programu wynikowego do specyfiki maszyny. Tłuma
czenie programów źródłowych dokonuje się w wyniku działania pięciu 
przebiegów, na które jest podzielony translator nie tylko ze wzglę
du na małą ilość miejsca w pamięci operaoyjnej, ale również w ce
lu dobrania możliwie jednolitych typów operacji wykonywanyoh w da
nym przebiegu. Program wynikowy otrzymuje się w języku maszyn wzbo
gaconym o kilka specjalnych rozkazów systemu wykonywania progra
mu wynikowego (runnihg system). Przydział miejsc w parnięoi dla da
nych dokonuje się w sposób statyczno-dynamiozny, tzn. częściowo 
podczas tłumaczenia, a częściowo w ozasie wykonywania programu. 
Programy nie zawierające rekursywnyoh wywołań prooedur wykonują się 
za pomooą innego, znaoznie prostszego aparatu niż programy zawie
rające rekursję. Program wynikowy jest podzielony na segmenty i 
umieszozony na bębnie, skąd system wykonywania sprawdza go do pa
mięci operaoyjnej.

Translator dla maszyny ZAM-41 Z powstał jako adaptacja transla
tora Whetstone Compiler napisanego dla maszyny KDP9. Oczywiście za
wiera wiele niezbędnyoh modyfikacji wynikających z różnio między 
obu maszynami. Jest to translator w zasadzie jednoprzebiegowy,a do
datkowy wstępny przebieg zawdzięoza odmiennej reprezentaoji kon
kretnej ALGOL-u przyjętej dla maszyn ZAM. Program wynikowy otrzy
muje się w języku pośrednim, mająoym formę makrorozkazów,które wy
konuje następnie program zwany interpreterem. Rozmieszczenie da
nych w pamięci dokonuje się dynamicznie (podczas wykonywania pro
gramu wynikowego) za pomooą programowanego stosu. Zarówno program 
wynikowy, jak i stos danyoh są posegmentowane i sprowadzane do pa
mięci operacyjnej przez interpreter. Programy bez wywołań rekur
sywnyoh wykonują się za pomocą tego samego aparatu oo programy za
wierające rekursję.'



W sytuacji, gdy mamy tak odmienne translatory tego samego ję- 
zyka dla bardzo zbliżonych maszyn, wydaje sią naturalna ohąć prze
prowadzenia odpowiednioh porównań. Niestety, bardzo sporadyczne 
korzystanie z translatora ALGOL-u dla pierwszej maszyny, a z dru
giej strony fakt, że drugi translator dopiero od września 1968 r. 
wszedł w stadium wstąpnej eksploatacji - nie pozwalają na przed
stawienie w tej chwili gruntownej analizy. Mamy nadzieją, że po 
jakimś czasie uda sią ją wykonać. Na razie, można było zaobserwo
wać, że tłumaczenie tych samych programów trwa około dwa razy dłu
żej w maszynie ZAM-21, oo nie jest dziwne, zważywszy, że proces 
tłumaczenia przeprowadzany w maszynie ZAM-41 Z stanowi mniej wię
cej połową prooesu tłumaozenia w maszynie ZAM-21.

Natomiast programy wynikowe dłużej wykonują sią w maszynie ZAM- 
-41 Z, lecz tu nie można podać jakiegoś współczynnika, gdyż zale
ży on od typu programu i można byłoby go określić po dłuższym okre
sie eksploataoji.

Teoretycznie można było przewidywać, że w przypadku interpre
tacji program wynikowy bądzie wykonywał sią wolniej z kilku po
wodów: a) zawiera on wiele operaoji, które w przypadku translato
ra doprowadzającego tłumaczenie programu do postaci jązyka rozka
zów maszyny - nie znalazłyby sią w programie wynikowym} b) wiele 
badań poprawności zapisu programu źródłowego musi przeprowadzać in
terpreter, ponieważ translator nie mógł ioh wykonać, nie mająo ze
branej dostatecznej ilości informacji podczas niepełnej analizy 
tekstu źródłowego: o) w przypadku niedużej ilości miejsca w pamię- 
oi operacyjnej istnienie obszernego systemu wykonywania programu 
wynikowego, jakim jest tutaj interpreter, zmniejsza obszar prze
znaczony dla programu wynikowego, zwiększając tym samym ilość wy
mian segmentów. t

Porównanie pod względem wielkości obu programów translatorów, 
biorąo pod uwagę opróoz translatora zasadniczego - w pierwszym 
przypadku: prooedury wejścia-wyjścia, funkcje języka i system wy
konywania ("running system"), w drugim przypadku: procedury wej
ścia-wyjścia, funkoje języka i interpreter, dało wynik zaskakują
cy w pierwszej ohwili: drugi program jest pod względem ilości roz
kazów prawie dwa razy większy od pierwszego. To wskazuje przede 
wszystkim na wyższość metody wieloprzebiegowej, która pierwotnie 
była przyjęta ze względu na szozupłośó miejsca w pamięoi operaoyj- 
nej, a która będąc bardziej zwarta i jednocześnie logicznie pro
sta i konsekwentna, pozwala znaoznie zoptymalizować program trans
latora, skracając jego długość i nie wydłużająo czasu przetwarza
nia programu źródłowego. Następnie, fakt ten może wskazywać na nie- 
celowość dokonywania adaptacji translatora opracowanego w założe
niu dla całkiem innej maszyny.

Oczywiście narzuoa się pytanie: dlaczego trzeba było tworzyć 
całkowicie od początku drugi translator ALGOL-u, ozy nie można by
ło skopiować dla drugiej maszyny - poprzedni, już opracowywany i 
uruohomiony?

Praca, jaką stanowi skonstruowanie translatora jakiegoś języ
ka algorytmicznego dla maszyny cyfrowej, w chwili obeonej dzieli 
się na dwa etapy, mające odmienny charakter: 1) "czysta" praca kon
cepcyjna - rodzaj pracy twórczej polegającej na odnajdywaniu zwit
ków, zależności, opracowywaniu algorytmów realizujących zadania 
przetwarzania. 2 ) "brudna" praoa techniozna — żmudne kodowanie pro
gramów w języku symbolicznym bliskim maszyny, wykonujących podane 
algorytmy. Te dwie prace o odmiennej speoyfice musi łąozyć ogniwo 
pośrednie - jest nim dokumentacja, która musi być wyrażona w ję
zyku odpowiednio dostosowanym do obu typów prac i przejrzystym dla
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różnych zespołów wykonujących realizacją teohniczną translatora. 
Przykładem języka dokumentacji, dość zresztą popularnym,jest ję
zyk tzw. sieci działań, do których trzeba dołączyć opisy komentu
jące i wyjaśniająoe te sieci działań. Nie jest to wygodny ani ła
two czytelny język, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych metod 
programowania, zmierzająoyoh do osiągnięcia maksymalnej optymali
zacji. Właśoiwie nie ma takiego języka dokumentacji, który byłby 
odpowiedni dla różnych metod programowania, praktyoznie każdy pi
sze dokumentację w jakimś swoim Języku, nieczytelnym dla drugioh. 
Tak właśnie wyglądała dokumentaoja translatora dla maszyny ZAM-21.

W przypadku translatora ALGOL-u dla maszyny ZAM-21 oba etapy 
pracy wykonywał ten sam zespół - brak jednolitego języka dokumen- 
taoji nie wydawał się tak istotny. Z ohwilą gdy trzeba było,by in
ny zespół wykonał drugi etap pracy, ten brak dał się bardzo mocno 
odczuć.

Trzeba więc było, mając za krótki okres czasu na to, by od no
wa wykonać oba etapy pracy, posłużyć się czyjąś możliwie ozytelną 
dokumentacją. Taką stanowił opis translatora ALGOL-u podany w książ
ce Kandela i Russella [3]. Dzięki temu właśnie wykonana została 
realizacja języka ALGOL, przeznaczona dla maszyny zasadniczo róż
nej od maszyn ZAM.
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SZCZEGÓLNE ELEMENTY JEŻYKA COBOL W .TEGO 
REALIZACJI NA MC ZAM-41

1 . WSTĘP

Poniższa praca zawiera opis niektórych elementów wprowadzonych 
do języka COBOL w związku z realizacją translatora tego języka na 
mc ZAM-41. Praca zawiera również opis organizacji danych na noś
nikach zewnętrznych1.

Projekt języka oparto na raporcie: ACM SICPLAN NOTICES, vol. 
2, Nr 2, 1967: "PROPOSED USA STANDARD COBOL". Jest to najnowszy 
znany nam, ofiojalny opis tego języka.

2. NIEKTÓRE DANE 0 REPREZENTACJI.JĘZYKA COBOL PRZYJĘTEJ
DLA MC ZAM-41

2.1. Paragraf I-0-C0NTR0L
W omawianym paragrafie inowacje dotyczą zwrotu RERUN oraz AP

PLY.
Zwrot RERUN ma postać:

RERUN [ON nazwa-zbioru-1] EVERY-
RERUN MARK 
END OP REBL 
całkowita RECORDS

OP
nazwa-zbioru-2

Nową w powyższym zwrooie jest fraza RERUN MARK. W przypadku uży
cia zwrotu RERUN z frazą RERUN MARK "nazwa-zbioru-2" musi być na
zwą zbioru wejściowego.

W tym przypadku punkty powrotu definiowane są następująco: Po
między dokumentami zbioru wejściowego "nazwa-zbioru—2" programie 
sta może w dowolnie przez siebie wybranyoh odstępach umieszczać 
specjalne dokumenty, złożone z jednego znaku, zdefiniowanego w pro
gramie za pomocą frazy WITH RERUN MARK 'znak' ,w zwrocie APPLY.Punk- 
ty powrotu tworzone są natyohmiast po wczytaniu i .zidentyfikowa
niu każdego takiego specjalnego dokumentu.

’Z wyjątkiem organizacji danych na taśmach magnetycznych, której poświf- 
cony jest artykuł W. Kozłowskiegoi "Standardowy zapis danych na taśmach mag
netycznych dla mc ZAM-41".
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Zwrot APPLY ma postać:

•APPLY teohnika-we-wy ON nazwa-zbioru-1 [,nazwa-zbioru-2] ... 
przy czym "teohnika-we-wy" określona jest formatem:
STANDARD całkowita TECHNIQUE

POSITIONAL

UNPOSITIONAL
TECHNIQUE [WITH '

PILE
RECORD
ITEM
DELBTION
CONTINUATION
RERUN

'MARZ 'znak] ...

Fraza "STANDARD całkowita TECHNIQUE" przypisuje się zbiorom zwią-
zanym z taśmą magnetyczną. Wielkość "oałkowita" określa w tym przy
padku krotność zapisu każdego bloku na taśmie.

Frazy

POSITIONAL

UNPOSITIONAL
i

' TBCHNIQUE" przypisuje sią zbiorom

związanym z nośnikami papierowymi, tj. taśmą perforowaną i karta
mi. Frazy te określają, czy dane na tyoh nośnikach mają (względnie 
mają mieć; strukturę pozycyjną ozy niepozycyjną (patrz poniżej, 
punkt 3;«
Za pomocą fraz:

WITH MARK 'znak'

FILB 
RBCORD 
ITBM
DBLETION 
CONTINUATION 
RERUN

określa się odpowiednio (licząc od góry w dół): ogranioznik zbio
ru, dokumentu, pozyoji, znak kasowania pozyoji, znak przeniesie
nia oraz znak punktu powrotu2.

2.2. Zwroty opisu pozyoji: FIIED, FIXED2 oraz FLOAT
Omawiane zwroty wprowadzono do języka w celu optymalnego wy

korzystania rozkazów arytmetyoznyoh maszyny ZAM-41. Służą one do 
opisu elementamyoh pozyoji obliczeniowyoh i określają:
FUED - pozyoję całkowitą, binarną, przyjmującą wartośoi z zakre

su od 1 do 223 - 1}
FIXED2 - dwupreoyzyjną pozycję całkowitą, binarną, przyjmująoą war

tości z zakresu od 1 do 2*6 - 1j
2Niestandardowe, gdyż.standardowych nie trzeba opisywać.
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FLOAT - pozycją ułamkową binarną, zmiennoprzecinkową, z 38-bito- 

wą podstawą i 8-bitowym wykładnikiem.
W wyrażeniach arytmetycznych opisywanej realizaoji jązyka CO

BOL poza stałymi mogą występować jedynie pozycje typu FIXED, FI- 
XED2 i/lub FLOAT. Niemniej jednak z lewej strony formuły arytmety
cznej mogą również występować pozycje typu wydawniczego. Pozycje 
znakowe oraz pozycje numeryczne wydawnicze opisuje się obrazem.

W związku z powyższym zniesiono w języku zwroty

USAGE IS
COMPUTATION
DISPLAY

2.3. Rozkazy READY THACB, RBSET TEACE oraz DISPLAY
Po wystąpieniu w części prooeduralnej rozkazu READY TRACĘ, 

w trakcie wykonywania programu roboczego wypisywane są nazwy pro
ceduralne (tj. nazwy sekoji i paragrafów), przez które przeoho- 
dzi sterowanie programu. Wypisywanie nazw prooeduralnyoh ustaje 
po wykonaniu rozkazu RESBT TRACĘ.

Pary rozkazów READY TRACĘ i RESET TRACĘ mogą wystąpić w obrę
bie tego samego programu wielokrotnie. Służą one do uruchamiania 
programów. Rozkaz DISPLAY ma postać:

tekst

DISPLAY [(wyrażenie-arytmetyczne)]
nazwa-danej 
HIGH-VALUE 
L0W-VALUE 
SPACB

ĵ, [(wyrażenie-arytmetyozne)J «

tekst
nazwa-danej 
HIGH-VALUE 
L0W-VALUB 
SPACE

UPON OUTPUT całko-] 
wita J

W trakcie wykonywania rozkazu DISPLAY obliozana jest wartość 
każdego "wyrażenia-arytmetyoznego" występującego w tym rozkazie.
Następnie3na wyjście "OUTPUT całkowita" wypisywany jest "tekst" 
lub wartość "nazwy-danej". lub znak "HIGH-VALUE", lub "LOW—'VALUE", 
lub odstęp ("SPACE") - tyle razy, ile wynosi wartość 4 bezpośred
nio poprzedzającego go "wyrażenia-arytmetycznego".W przypadku,gdy 
któreś "wyrażenie-arytmetyozne" nie występuje, uważa się, że jest 
ono równe jedności. Rozkaz DISPLAY może wykorzystywać również do 
uruchamiania programów.

3"Całkowita" jest numerem symbolicznego wyjścia deklarowanym w nagłówku 
problemu (patrz J. Witaszek "Symboliczne .wejścia i wyjścia programów"),

41'wyrażenie-arytmetyczne" może przyjmować w rozkazie DISPLAY tych war
tości całkowite.



2.4» Język operacyjny
Programista może poprzedzać program napisany w języku COBOL na

główkiem złożonym z dyrektyw języka operacyjnego translatora COBOL. 
Dyrektywy języka operacyjnego dzielą się na dwie grupy:
- dyrektywy ułatwiające uruchamianie programówj
- dyrektywy wyjścia i wejścia binarnego.
Dyrektywy ułatwiające uruchamienie programów. Są to dyrektywy: 

PAMIĘĆ, SLAD oraz TĄBULOGRAM.
Dyrektywa PAMIĘĆ powoduje wypisanie - po translacji - paramet

rów otrzymanego programu roboczego, w postaci:
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PAMIĘĆ
OPERACYJNA BĘBEN MIEJSC

STAŁE adres pocz. adres pocz.
SEGMENT

0
1

adres pocz. 
adres pocz.

adres pocz.
adres pocz. 

•

3WOLNE adres pocz.
adres pocz. 
adres pocz. całkowita

DYREKTYWA ŚLAD powoduje wypisanie - po zakończeniu wykonywa
nia programu roboczego - następującej informacji:

OSTATNIA SEKCJA : nazwa-sekcji 
OSTATNI PARAGRAF : nazwa-paragrafu

Jeżeli w części proceduralnej programu nie występuje żadna nazwa 
sekcji i/lub nazwa paragrafów, to są one zastępowane symbolem ***

Dyrektywa TABULOGRAM powoduje wypisanie tabulogramu całego pro
gramu źródłowego lub jego części. Ma ona postać:
TAB [^(nazwa-części nazwa-eekc ji [, nazwa-paragrafu [, numer-zdania] ] ] )J

Jeżeli dyrektywa zapisana jest bez argumentów, to wypisywany 
jest cały program.

Jeżeli argumentem dyrektywy jest "nazwa-ozęśoi", to wypisywa
na jest cała ta część.

Jeżeli argumentami są "nazwa-ozęśoi" oraz "nazwa-sekcji". to 
wypisywana jest cała sekoja "nazwa-sekcji" części "nazwa-częsci".
W przypadku gdy argumentami są "nazwa-częśoi", "nazwa-sekcji" oraz 
"nazwa paragrafu", wypisywany jest tabulogram odpowiedniego para
grafu z sekoji "nazwa-sekoji", w częśoi "nazwa-części".

Gdy w dyrektywie występują wszystkie argumenty,wypisywane jest 
tylko zdanie "numer-zdania".

Dyrektywy wyjścia i wejścia binarnego. Są to dyrektywy WYB 
oraz WEB.

Dyrektywa WYB powoduje wypisanie programu roboczego z postaci 
binarnej, bezpośrednio po zakończeniu translacji programu źródło
wego. Wypisywany program poprzedzony jest dyrektywą WEB.

Dyrektywa WEB powoduje wczytanie programu roboczego w postaci 
binarnej.



3. ORGANIZACJA DANYCH NA NOŚNIKACH PAPIEROWYCH
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Dane zapisywane są na nośnikach papierowych w postaci strumie
nia znaków, przy czym programista określa w programie strukturą te
go strumienia.

Podstawową jednostką informacyjną w strumieniu znaków jest po
zycja.

Skończony ciąg pozycji nazywamy dokumentem.Skończony ciąg do
kumentów stanowi zbiór.

Podana wyżej struktura strumienia znaków opisywana jest jed
noznacznie w programie. W programie strumień dzieli się na zbiory, 
a w obrąbie każdego zbioru opisuje sią budową dokumentów i sta
nowiących je pozycji.

W omawianej realizacji jązyka COBOL przewidziano standardowe 
ograniczniki pozycji, dokumentu i zbioru. Są one opisane poniżej, 
oddzielnie dla każdego nośnika.

Wprowadzono również standardowy znak przeniesienia "-" (minus). 
Znak przeniesienia wprowadzony został w związku z właściwościami 
fizycznymi poszczególnych nośników informacji. Służy on do likwi
dowania symbolu końca karty, w przypadku gdy nośnikiem są karty, 
a w przypadku gdy nośnikiem jest taśma perforowana - do likwido
wania symbolu nowej linii, a więo jakby wydłuża fizyczną jedno
stką nośnika (kartą lub wiersz).

Programista ma możność posługująo sią zwrotem APPLY (patrz po
wyżej, punkt 2.1) wprowadzania niestandardowych ograniczników: po
zycji, dokumentu i zbioru, znaku przeniesienia oraz wprowadzenia 
znaku kasowania pozycji.

Za pomocą zwrotu APPLY programista może również określić spo
sób wczytywania strumienia danych. Strumień danych może być wczy
tywany pozycyjnie lub niepozycyjnie.

3.1. Zapis pozycyjny danych
Pozycja zajmuje na nośniku tyle znaków, ile ich określa opis 

tej pozycji w programie (tylko PICTURE). Poniżej zbiór znaków noś
nika przypisanych określonej pozycji będziemy nazywali polem tej 
pozycji na nośniku. Dla dokumentów tego samego typu pole pozycji 
jest zawsze jednakowo odległe od początku dokumentu.

D o k u m e n t
a) Na taśmie perforowanej
Dokument zajmuje część wiersza, jeden wiersza lub więcej wier

szy dalekopisowych. W przypadku, gdy dokument zajmuje więcej niż 
jeden wiersz, obowiązuje reguła: gdy za /?-tym wierszem dokumentu 
ma nastąpić V?+l)-szy wiersz tego dokumentu, bezpośrednio przed 
znakiem "nowa-linia" musi być wydziurkowany znak przeniesienia.Po
la pozycji następują w dokumencie kolejno, bez przerwy (odcinek 
czystej taśmy nie jest traktowany jako przerwa). Wyjątek stanowi 
przypadek, gdy pola dwu sąsiednich pozyoji oddzielone są od sie
bie znakiem przeniesienia i znakiem "nowa linia". Para znaków: 
przeniesienia i "nowa linia" może również występować wewnątrz po
la pozycji i nie jest wtedy wliczana do długości tego pola. Stan
dardowym ogranicznikiem dokumentu jest znak "nowa linia".Niestan
dardowy ogranicznik dokumentu deklaruje się za pomocą frazy "RE— 
CORD MARK 'znak'" - w zwrocie APPLY.

b) Na kartach perforowanych



Dokument zajmuje część karty, jedną kartą lub więoej niż jed
ną kartą. W przypadku, gdy dokument zajmuje wiąoej niż jedną kar
tą, obowiązuje reguła: gdy za n—tą kartą dokumentu ma nastąpić (n+ 
+0-sza karta tego dokumentu, to w 80 kolumnie fl-tej karty musi 
być wydziurkowany znak przeniesienia. Pola pozyoji następują po 
sobie kolejno, bez przerw. Może się jednak zdarzyć, że pomiędzy 
dwoma kolejnymi polami wystąpi znak przeniesienia. Znak przenie
sienia może również wystąpić wewnątrz pola pozycji. Nie jest on 
wtedy wliczany do długośoi tego pola. Standardowym ogranicznikiem 
dokumentu jest symbol "konieo karty" generowany w trakoie ozyta- 
nia co 80 znaków. Niestandardowy ogranicznik dokumentu deklaruje 
się tak samo jak w przypadku taśmy perforowanej.

Zbiór jest ciągiem dokumentów zakończonym ogranicznikiem zbio
ru. Ogranioznik zbioru jest dokumentem złożonym z co najmniej ozte- 
rech znaków końca zbioru, bezpośrednio za którymi następuje znak 
końca dokumentu.

W standardowym przypadku znakiem końca zbioru jest znak "=" 
(znak równości). W niestandardowym przypadku znak końca zbioru de
klaruje się za pomooą frazy "FIŁB MARK 'znak'", w zwrocie APPLY.

Rozpoznawanie typu dokumentu. W omawianym przypadku pozyoyj- 
nego zapisu danych typ dokumentu określa sam programista. Jeżeli 
wczytany dokument zawiera tyle znaków, ile ioh określa jeden z opi
sów czytanego zbioru w programie, to do rejestru TALLY wpisuje 
się liczbę całkowitą binarną, równą ilości znaków we wozytanym do
kumencie. W przeciwnym przypadku wozytany dokument uważany jest 
za niepoprawny i program czytania sygnalizuje błąd.
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3.2. Zapis niepozycyjny danych
Pozycja. Po ostatnim znaku pozycji musi wystąpić ogranicznik 

pozycji, który nie jest wliczany do jej długości.Standardowym ogra- 
nicznikiem pozycji jest "spaoja". Ciąg kolejno następujących po 
sobie spacji traktowany jest jak jedna spaoja.Niestandardowy ogra
nicznik pozyoji deklaruje się za pomooą frazy "ITEM MARK 'znak ", 
w zwrocie APPLY. W przypadku błędnego zapisu pozycji można tę po
zycję skasować stosująo znak kasowania. Powoduje on skasowanie 
wszystkich znaków poprzedzających go - aż do najbliższego ogranicz
nika pozycji. Znak kasowania deklaruje się frazą "DELETION MARK 
'znak'", w zwrocie APPLY.

Dokument i zbiór definiuje się tak samo jak w przypadku zapi
su pozyoyjnego.

Rozpoznawanie typu dokumentu. Będziemy mówili, że dokument na 
nośniku jest typu n, jeżeli w programie opis tego dokumentu jest 
/?—tym z kolei opisem dokumentu w czytanym zbiorze.

Po wczytaniu i zidentyfikowaniu dokumentu /7-tego typu do re
jestru TALLY wpisywana jest liczba całkowita binarna /?. Jeżeli 
w pliku występuje więoej niż ieden typ dokumentów, to stosuje się 
następujące dwa kryteria określania typu dokumentu -(po jego wczy
taniu do pamięci):

A. Rozpoznawanie typu za pomocą znacznika dokumentu. Znaczni
kiem dokumentu nazywamy pozycję tego dokumentu, której za pomocą 
zwrotu VALUE programista przypisuje w programie konkretną wartość5. 
Dla każdego typu dokumentu znacznik typu może być inną pozycją.

5W przypadku, gdy w opisie dokumentu za pomocą zwrotu VALUE w progra
mie przypisano wartość więcej niż jednej pozycji, za znacznik dokumentu uwa
ża się pierwszą z tych pozycji.
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Jeżeli we wczytanym dokumenoie pozyoja opisana jako znacznik 

dokumentu /7-tego typu istnieje i ma wartość równą wartości zada
nej zwrotem VALUE, to uważa się, że wozytany dokument jest typufl.

B. Rozpoznawanie typu za pomooą ilości pozycji w dokumencie. 
Jeżeli we wszystkich typach dokumentów występuje różna ilość 

pozycji, a we wczytanym dokumencie jest tyle pozyoji ile ich okre
śla opis dokumentu typu nt to uważa się, że wczytany dokument jest 
typu n.

Ze względu na kryteria rozpoznawania typu dokumentów odróżnia
my trzy rodzaje zbiorów:

i) Zbiory, w których każdy typ dokumentu opisany jest innym 
znacznikiem dokumentu. Dla takich zbiorów typ dokumentów określa
ny jest za pomocą kryterium A. Takie zbiory opisuje się w progra
mie frazą

2) Zbiory, w których żaden typ dokumentu nie jest określony 
znacznikiem dokumentu. Typ dokumentów określany jest w tym przy
padku za pomooą kryterium B. Takie zbiory opisuje się w progra
mie frazą

3 ) Zbiory, w których część dokumentów opisana jest ze znacz
nikiem dokumentu, a część bez tego znacznika. W tym przypadku je
den dokument ze znacznikiem dokumentu poprzedza na ogół grupę do
kumentów nie zawierających znaoznika. Załóżmy, że znaoznikami do
kumentów opisane są dokumenty typów / ? , , / ? 2  W tym przypadku
typ wczytanego dokumentu określa się następująco:

- 3tosuje się kryterium Aj jeżeli kryterium wykaże, że wczyta
ny dokument zawiera znaoznik dokumentu typu n;t to dokument jest 
typu /?/ i

- jeżeli wczytany dokument nie zawiera znacznika Uj. kryte
rium A nie dało wyniku), a ostatnio wczytany dokument ze znaczni
kiem był typu n j . to stosując kryterium B określa się typ tego do
kumentu - ale tylko dla dokumentów opisanyoh w programie pomiędzy 
typem nj a następnym po nim typem ze znacznikiem. Takie zbiory opi
suje się w programie frazą

"UNPOSITIONAL 1 TECHNIQUE", w zwrocie APPLY.

"UNPOSITIONAL 2 TECHNIQUE", w zwrooie APPLY.

"UNPOSITIONAL TECHNIQUE 3".

DODATEK. MAŁY SŁOWNICZEK UŻYWANYCH TERMINÓW

część
dokument
ogranicznik

division
record
mark, delimiter 
item

program
źródłowy
rozkaz
tekst
zbiór
zdanie

- source program
- statement
- non-numeric literal
- file
- sentence

pozycja
program
roboczy object program





Naukowe problemy maszyn
matematyoznyoh. IWN. 1970

Jan MAZJUSZYŃSKI
Instytut Maszyn Matematycznych

ANALIZA SYNTAgTYCZNA PRZY UŻYCIU SBPARATOBÓW

W ozasie translaoji źródłowego programu maszyna sprawdza, czy 
wozytywany program ma budową zgodną z regułami używanego języka 
programowania. Analiza oałośoi programu dokonywana jest zwykle 
w ten sposób, że badane są kolejno niewielkie jego oząści. Praca 
niniejsza jest próbą znalezienia analogii dla tyoh praktyoznyoh ob
serwacji w dziedzinie jązyków bezkontekstowych.

Słowem a nad alfabetem V nazywamy dowolny skończony ciąg sym
boli, z których każdy należy do skończonego zbioru V. Zbiór wszy- 
stkioh słów nad alfabetem V oznaczamy V*.

Definicja 1
Gramatyką bezkontekstową 9 nazywamy czwórką 6 = (K, 7", P, b) przy 

ozymi
V jest alfabetem,
TEK nazywa się alfabetem terminalnym,
Pc(K - r)x K* jest skończonym zbiorem produkoji,

- T) nazywa się bazą.
Zapis u-+% oznacza, że {ut £)ePj u nazywamy lewą stroną produk

oji, £ prawą stroną produkoji.
Jeżeli i istnieją słowa 5".,,52eK* oraz produkcja u z

o tej własnosoi, że q = 0^u62 i £ » 6-[z62t to f nazywa się bezpo
średnią konsekwencją ą w gramatyce G, a q bezpośrednią redukoją 
£ w gramatyce £, oo zapisujemy w następujący sposób: £

Redukoją w gramatyce G nazywa się ciąg bezpośrednich redukoji,
a wywodem ciąg bezpośrednioh konsekwenoji. W dalszęj treści zaj
mować się będziemy wyłącznie redukcjami. Zapis or 4 (3 oznacza,że 
istnieje redukcja w gramatyce G, której pierwszym elementem jest 
słowo oc, a ostatnim słowo (i.

Przykład 1
Określimy gramatykę bezkontekstową G = (f', 7",P, ¿?)

V = [nv s m i a b ; + }

T -  {a b ; • ♦ }
p  s  { w —s  w tr;s s-~i + i m-^i ' i  i  a i  -*> ib i  —■ i a }
5 = {*}

W tej gramatyce: <= /Ó6 ponieważ z •* a oraz abb^i ponieważ
abb <= i bb ib ^ i. ^

Definicja 2
Językiem bezkontekstowym Z(¿?) generowanym przez gramatykę bez

kontekstową 6 = (K,TtPtB) nazywamy taki podzbiór r*że ueL^Gj wte
dy i tylko wtedy, gdy istnieje ¿>efi o tej własności, że oc # b i aeTf

Definicja 1 jest równoważna w sensie klasy generowanyoh ję
zyków ogólnie przyjętej [1] definioji gramatyki bezkonteksto-
8 — Naukowe problemy. . .
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wg której baza gramatyki musi być zbiorem jednoelemen-

towym.
Problem analizy syntaktycznej słowa w gramatyce bezkonteksto- 

wej polega na poszukiwaniu takiej redukcji, której pierwszym ele
mentem jest dane słowo, a ostatnim dowolny element bazy. Liczba 
kroków przy algorytmicznym rozwiązywaniu tego problemu rośnie na 
ogół nieliniowo, często nawet eksponenojalnie wraz ze wzrostem dłu
gości analizowanego słowa [3, 4]. e

Określimy zbiór następników [2] Na^V dowolnego symbolu i? z alfa
betu gramatyki G : symbol i/eV należy do zbioru następników symbo
lu a wtedy i tylko wtedy, gdy w gramatyce G istnieje taka produk
cja a-+Mt w której prawa strona zawiera symbol .Rysunek 1 przed

stawia graf, którego wierzchołkom od
powiadają elementy alfabetu V gramaty
ki G zdefiniowanej w przykładzie 1, 
a łuki łąozą każdy wierzchołek z wierz
chołkami odpowiadającymi jego następ
nikom.

Zdefiniujemy indukoyjnie zbiór 
fffivi
1. at Ni
2.
3.

jeżeli uelV®, to Â SA'/}
żadne inne elementy nie należą 
zbioru Hf.

do

Rys. 1. Graf następników w alfa
becie gramatyki zdefiniowanej 

w przykładzie 1

Definicja 3
Podgramatyką gramatyki bezkontek- 

stowej G = (K, TfPfB) nazywamy każdą 
gramatykę bezkontekstową H o następu- 
jąoyoh własnościach:

i^ę^oraz istnieje ae/ takie, że
H
r n

Ph
H{(u,f)eP | utVH\ * 0 

= (Sn Vn) u {o e V„ |(||V ^ o  ef a  a 4 VH} 
Przykład 2
Podamy wszystkie podgramatyki gramatyki 

kładzie 1:
G określonej w przy-

rj* PJ*
i {/ a 6} Tj - {a b] Pj - {/ -*• a i —  ib L iaJ Bj = {i}

W -
i a b ') rM • [a b ■} 

\m ■•>/*/ / -*■ a i -*■ ¿7»PM i d ) M {m}



3- * - {*4»
fs- {s i a b *} rs- [a b <•}
Ps = { 5 -~t + i i a i -~ib i -*• i a) Bs - {i}

4. G =* (y,TfPtB)
Na zbiorze &  (g ) wszystkich podgramatyk» gramatyki 6 można okre

ślić relację całkowitego porządku ">" taką, że dla dowolnyoh gra
matyk HtKe&{6Jf jeżeli H jest podgramatyką gramatyki K% to H < K, 

Można udowodnić [5], że dla każdej takiej relacji określo-g 
nej na zbiorze & (G): #■

1) dla dowolnego orek"*, jeżeli cc b e B, to istnieje redukcja 
postaci: 6
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gdzie •/*$••• Fn oznaczają wszystkie kolejno rosnąoe w sensie re
lacji ">" podgramatyki gramatyki 6

2; istnieje ciąg alfabetów M^,>%,... hY„ W'<= V , \i = 1,2, ,,,n) 
o tej własności, że dla dowolnego słowa a e kj* cct- e W;

Korzystając ponadto z faktu, że jeżeli istnieje podgramatyka 
H 4 & gramatyki G. to każde niepuste słowo nad alfabetem V może 
być zapisane w postaci:

* - 5*, ̂  / y 2S2@2 * * *4-1 V-i&-i rm ? » > 1

(8,q<iW - VH)* oraz dla każdego 1 < j < m (3j e (k - VH)* sje (K - VH) 
Ke V% ), otrzymujemy pewną metodę analizy syntaktyoznej. Przykład 
zastosowania tej metody podany jest na rys. 2. Polega ona na po
szukiwaniu redukcji w postaci (1), przy czym z każdego słowa oct- 
elementy zbioru [/ - Vf[ ) zwane separatorami podgramatyki F[ wy
dzielają rozłączne słowa f; , które mogą być redukowane niezależ
nie .

Zalety tej metody są następujące:
1 ) Zadanie analizy syntaktyoznej słowa terminalnego w grama

tyce 6 rozwiązywane jest etapami, przy czym niektóre z nich mo
gą być wykonywane jednocześnie.

2) Uzyskuje się ciąg warunków koniecznych przynależności sło
wa do języka. Dzięki temu negatywna odpowiedź może być uzyskana 
stosunkowo szybko.

3; 0 ile niektóre podgramatyki mają specjalne, właściwości,moż
na to wykorzystać do usprawnienia redukcji.

4 ) Skrócenie długości redukowanych słów oraz zmniejszenie licz
by produkcji podgramatyki w stosunku do zadanej gramatyki może 
skrócić ogólny czas analizy.

5; Wielokrotnie występujące w słowie a, identyczne słowa wy
dzielone przez separatory redukowane są tylko raz.

W niektórych przypadkach zastosowanie metody nie daje żad
nych dodatkowych korzyści, gdyż sprowadza się bezpośrednio do re
dukowania zadanego słowa w zadanej gramatyce.
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« 1; g_ + aj_ ; a ' a_b_ ^ = {06 + * ;}

I a<i l'! I ab<— iL i I I I

< W<* s

s i < L

w2= {(• + • ¡}

*3 “i1 ‘ '■>}

S ; m < *  w 
S

iB

Rys. 2. Analiza syntaktyczna przy użyciu separatorów (n = 4-, Fy = J, Ft =
F3 = M, FK = fi)
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JĘZYK OPISYWANIA CZY PROGRAMOWANIA?

Przez program będziemy w dalszym ciągu rozumieli uporządkowa
ny oiąg czynności, które wykonywane jedna po drugiej (według przy
jętych reguł następstwa) realizują pewien proces. Przez opis bę
dziemy natomiast rozumieli zbiór zależności mjf-ędzy danymi argumen
tami a wynikami całego procesu lub jego części. Charakterystyka 
pewnego procesu może być również dobrze dana przez określenie rea
lizującego go programu, jak i przez określenie jego opisu.Częścio
wą odpowiedź na pytanie, jakie są zalety i niedostatki obu metod, 
uzyskamy porównując je nieoo dokładniej. Oto niektóre wyniki po
równania.

Przy maszynowej realizacji procesu program daje wierny 
obraz tej realizacji} jest więc szozególnie dobrze dostosowany 
do automatyzacji wykonywania procesów. Obecna organizacja maszyn 
przetwarzających informacje nie pozwala na tak bezpośrednią rea
lizację maszynową opisów. Realizacja taka może nastręczać trudno
ści.

Program może być układany z myślą o optymalnej realizacji ma
szynowej. Czas realizacji procesu zadanego programu może więc być 
bliski minimalnego. Optymalizacja realizacji maszynowej opisu mo
że być natomiast trudna do osiągnięcia.

Zrozumienie efektów procesu, bez względu na żądany stopień 
dokładności zrozumienia, wymaga prześledzenia wszystkich czynno
ści programu. Mówiąc o stopniu dokładności zrozumienia mamy tu na 
myśli ilość szczegółów procesu, z którymi czytający program chce 
się zaznajomić. W przypadku opisu sytuacja jest inna: o ile zro
zumienie programu polega na przeohodzeniu od szczegółów do faktów 
bardziej ogólnych, o tyle proces zrozumienia opisu przebiega w kie
runku odwrotnym: od związków ogólnych do bardziej szczegółowych. 
Jak się wydaje, jest to kierunek bardziej dostosowany dla psychi
ki ludzkiej. Mała czytelność programów rodzi problem opisu seman
tycznego programów - jest to problem dalece nietrywialny.Treść se
mantyczna opisu może być natomiast określona w oparciu o proste, 
dobrze i powszechnie znane pojęcia. 0 ile prostota języka prograr- 
mowania zmniejsza na ogół czytelność programu (np. maszyna Turin- 
ga), o tyle prostota związków opisu jest czynnikiem podnoszącym 
stopień czytelności. Można powiedzieć, że opis sam przez się okre
śla swoją semantykę.

Program układany z myślą o jednej realizacji maszynowej nie 
jest na ogół dostosowany do innej realizacji. Opis natomiast może 
być określony w sposób całkowicie niezależny od maszyny. Takie ce
chy procesów jak równoczesność,. niezależność, logiczne następstwo 
fragmentów procesu dają się łatwiej wyrazić za pośredniotwem opi
su aniżeli poprzez program.

Granica między programem a opisem nie jest ostro zarysowana. 
Szczególnym przypadkiem opisu jest program, w którym każda czyn
ność jest zastąpiona przez zależność między argumentami tej ozyn- 
ności a jej wynikami} cały zaś program interpretowany jest jako 
złożenie tyoh zależności. Z drugiej strony, współczesne języki tzw.



"wyższego szczebla" umożliwiają pisanie programów mających coraz 
więcej cech opisów (wzrost liczby typów deklaracji,rozbudowane me
chanizmy podprogramów czy procedur, podział programu na zadania 
("tasks") i temu podobne).

Języki służące do sporządzania opisów nazwijmy językami rela
cyjnymi. Pewien przykład takiego języka jest podany poniżej.

Język o nazwie tymczasowej HEL jest przeznaczony do definiowa
nia relacji zachodzących pomiędzy obiektami pewnego, na ogół nie
skończonego zbioru obiektów. Język ten jest w swojej istocie ję
zykiem problemowym, a nie proceduralnym, zależność między pewny
mi obiektami nie jest określana przez proces przekształcania jed
nego z nich w drugi, lecz przez rekursywne zdefiniowanie relacji 
zachodzącej między nimi. Mówiąc obrazowo, język ten składa się nie
jako tylko z deklaracji, a nie z procedur. W języku EEL obiekty 
wyrażane są przez napisy w pewnym alfabecie.

Język ten jest abstrakcyjny - nie jest on zbudowany ani w opar- 
oiu o pewien konkretny kod symboli, ani w oparciu o pewną konkret
ną maszynę. Natura opisywanych w nim obiektów jest nieistotna dla 
opisu. Język ten definiujemy tutaj w formie skrótowej, nieformal
nie.

Zasadniczymi elementami języka są obiekty, zmienne i funkcje.
W zbiorze obiektów określone jest działanie, zwane łączeniem. Łą
czenie jest działaniem dwuargumentowym, łącznym, leoz niekoniecz
nie przemiennym. Wynikiem tego działania na pewnych obiektach jest 
ich połączenie, będące również obiektem. Zakłada się istnienie 
w zbiorze obiektów elementu jednostkowego, którego łączenie z in
nym obiektem nie zmienia tego obiektu. W zbiorze obiektów wyróż
nione są ponadto atomy, tj. obiekty, które nie są połączeniem żad
nych innych nie jednostkowych obiektów. Zbiór obiektów definiuje 
się w języku przez wymienienie wszystkich atomów, przy ozym zakła
da się, że zbiór atomów jest skończony. Pozostałe elementy zbio
ru obiektów są połączeniami atomów.

Zbiór zmiennych jest skończony. Każda zmienna ma ściśle okreś
lony zbiór wartości (tj. obiektów), które może przyjmować. Zbiór 
zmiennych wraz z odpowiadającymi im zbiorami wartości definiuje 
się indukcyjnie, rozpoczynająo od zmiennyoh mających tylko skoń
czony zbiór wartości, a zbiory wartości innych zmiennych określa 
się poprzez zbiory wartości zmiennych już zdefiniowanych. Wśród 
zmiennych języka są takie, dla których zbiór wartości złożony jest 
z pojedynczego atomu} określa się je następująco;

alfabet v : c, ... w : b;
gdzie 1/ ..., w są zmiennymi, a ... , b - atomami. Inne zmienne 
określa się przez zbiór definicji o postaci np. takiej:

X, y i k, X.
Definicja ta mówi, że wartościami zmiennych x, y mogą być wszyst
kie wartości zmiennej v oraz że połączenie wartości zmiennej x 
z dowolną wartością zmiennej t może być również wartością zmien
nej x i zmiennej y . Kropka oznacza działanie łączenia.

Zmienne o ustalonych nazwach:
puste dowolne atom

mają raz na zawsze określone zbiory wartości i są nimi odpowied
nio: zbiór złożony wyłącznie z elementu jednostkowego, zbiór wszy
stkich obiektów i zbiór wszystkich atomów.
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Funkcje określa się rekursywnie poprzez układy równośol. War

tości funkcji wyznacza się przez podstawienie wartości w miejsce 
zmiennych w taki sposób, że dwóm jednakowym zmiennym odpowiadają 
po podstawieniu jednakowe wartości i podstawiana wartość należy do 
zbioru wartości danej zmiennej. Na przykład układ równości:

określa funkoję, która każdemu obiektowi stanowiąoemu połąoze- 
nie pewnej liczby atomów przyporządkowuje obiekt utworzony z tych 
samych obiektów, lecz w połąozonyoh w odwrotnej kolejnośoi. Niech 
np. at bt c będą atomami, a przekształcanym obiektem następujące 
ich połączenie:

Wówczas podstawiając a jako atom, c.b.b.a jako dowolne, otrzymu
jemy z pierwszej równośoi

podstawiając z kolei c jako atom, b.b.a jako dowolne, dostajemy, 
również z pierwszej równośoi,

i postępując tak dalej otrzymujemy w końcu z drugiej równości

Wartość funkoji F dla innych obiektów uzyskuje się analogicznie. 
W podanym przykładzie występowały wyłącznie zmienne o ustalonych 
nazwach. Przykład niżej ilustruje sposób definiowania zmiennych. 
Przykład ten stanowi ponadto pełny opis w języku EEL. 

alfabet: a:/lf b:B, c:C, In: (f p m ) t mixt d:+ f
początek P j 
l : ¿, b c f 
pi /, In.w.pn j 
t : Pf t.m.p j

Jeśli działanie łączenia interpretować przez działanie zestawia
nia dwóch napisów w jeden, to zbiór obiektów utworzonych z okreś
lonych przez opis atomów można traktować jako zbiór wszystkich na
pisów utworzonych z symboli A, B, (, ) » * , + •  Jak wynika z de
finicji zbiorów wartości zmiennych /, pt tt zmienna »♦'przyjmu
je jako wartości napisy, będące poprawnymi wyrażeniami algebraicz
nymi. Funkcja P przypisuje każdemu takiemu wyrażeniu jego zapis 
w symbolice beznawiasowej. Przebieg kolejnych przekształceń po
cząwszy od napisu początkowego, a skończywszy na wyniku ilustruje 
schemat:

F (atom • dowolne) = F (dowolne) • atom 
F (atom) = atom

O.C.b.b.Cl

F (a.c.b.b.a) = F (c.b.b.a) . a

F (c.b.b.a) . a « F (b.b.a) . c . a

F(a).b.b.c.a ■* a.b.b.c.a 
Zbierając te równośoi uzyskujemy wynikj

F (a.c.b.b.a) - a.b.b.c.a

koniec



P[A + B x C )
+ p {a )p {b x C )
+ A x p(£)p(ćO 
+ A * B P{c)

+ A * B C

W przytoczonym przykładzie zdefiniowano tylko jedną funkcję} 
na ogół definiuje się ioh wiele, Jako funkcji pomocniczych dla zde
finiowania głównej funkcji opisu. Szczególnie przydatną jest tu 
struktura blokowa, analogiozna do struktury języka ALGOL. Zwróćmy 
uwagę na fakt, że obie funkoje, występujące po prawej stronie dru
giej i trzeciej równości mogą być wyznaczane równolegle: jest toPrzykład opisu procesów równoległych i szeregowych. Ogólnie, ję
li proces / jest określony dla obiektu 'a' następująco:
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x{a) = KzCff), Ko))

oznacza to, że proces X jest równoważny równoległemu wykonaniu 
procesów Z i / , a po ioh zakończeniu - procesu / dla otrzymanych 
wyników. Inną realizaoję tego samego procesu można opisać w taki 
sposób:

x [ a )  = ¿ / U ( o ) ,  a)

t/(b, a) = K(6, /{a))
definiując kolejność wykonania procesów Z i / i najpierw Z, a po
tem K.

Udowodniono uniwersalność języka REL, tzn. możliwość opisania 
w nim dowolnej zależności ozęściowo-obliczalnej. Bliższe szczegó
ły można znaleźć w [1]. Realizacja maszynowa języka REL jest aktu
alnie opracowywana w IMM. Polega ona na częściowo interpretacyj
nym wykonywaniu programu utworzonego przez maszynę na podstawie 
opisu w języku REL. Program ten daje wyniki pozostająoe z argumen
tami w relacji określonej przez opis. Przewidywanymi zastosowania
mi języka REL są dziedziny: przetwarzania napisów, modelowania,sy
mulacji maszyn, opisów semantyoznyoh programów i logicznej struk
tury maszyn, definiowanie kompilatorów i pewnych modułów progra
mów tłumaozącyoh. konstrukcji programów nienumerycznyoh, progra
mów sztucznej inteligencji.

L I T E R A T U R A
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TO, 1968.
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JĘZYK SYMULACYJNY DO BADANIA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH 
ZA POMOCĄ MASZYNY CYftRÓWEJ

Do modelowania systemów ciągłych obeonie są stosowane po
wszechnie maszyny analogowe i maszyny cyfrowe. Pod pojęciem syste
mu ciągłego rozumiem tu system, który może być adekwatnie opisany 
przez zbiór równań różniczkowych zwyczajnych, w których czas 
jest zmienną niezależną.

W zasadzie do 1960 r. maszyny analogowe nie miały konkurenoji 
pośród innych uniwersalnych środków modelowania. Jednakże począw
szy od lat sześćdziesiątych zaczynają konkurować z nimi maszyny 
cyfrowe wyposażone w specjalne języki i programy symulacyjne.

Składają się na to głównie dwie przyczyny:
- z jednej strony, niedogodnośoi związane z modelowaniem na 

maszynach analogowych,
- z drugiej strony, postępy technologii maszyn cyfrowych i 

rozwój odpowiedniego oprogramowania.
Modelowanie na maszynach analogowyoh, mimo że pozwala na szyb

kie uzyskiwanie rezultatów, to jednak wraz ze wzrostem stopnia zło
żoności podejmowanych problemów nastręcza ooraz poważniejsze trud
ności. Wypływają one głównie z:

- konieczności wstępnego skalowania zmiennych,
- małej dokładności wyników, wynikającej z niewysokiej dokład

ności realizacji funkcji elementarnych przez wzmacniacze operacyj
ne maszyny,

- komplikacji związanych z działaniem obwodów elektronicznych 
(problemy dryftu i szumów, niezupełna powtarzalność wyników),

- niemożności symulacji dużych układów, wynikająoej z małej, 
ograniczonej liczby członów realizującyoh funkcje elementarne,

- kłopotów związanych z realizacją przebiegów impulsowych,zło
żonych nieliniowości lub operacji logicznyoh.

W zasadzie wszystkie wymienione tu wyżej trudności nie stano
wią problemu przy modelowaniu na maszynach cyfrowych. Postępy -tech
nologii maszyn cyfrowych w ostatnich latach spowodowały, że symula
cja cyfrowa stała się bardzo efektywną i ekonomiczną techniką bada
nia zjawisk zachodzących w układach dynamicznych.

Maszyny cyfrowe, wraz ze wzrostem szybkości i pojemności (pa
mięci dyskowe i taśmowe) oraz z powiększaniem się asortymentu urzą
dzeń wejścia-wyjścia (monitory ekranowe i dalekopisowe, pisaki X-Y, 
szybkie drukarki), stają się bardzo praktycznym narzędziem dla in
żyniera.

Charakteryzują się idealną powtarzalnością wyników i łatwością 
rejestracji tych ostatnich. Pozwalają na uzyskiwanie wysokiej do
kładności obliczeń. Rozwój odpowiedniego oprogramowania pozwala na 
łatwą komunikację z maszyną, a systemy wielodostępności i podziału 
czasu umożliwiają inżynierowi współpracę z maszyną bezpośrednio z je
go miejsca pracy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat powstało na za
chodzie ( głównie w Stanach Zjednoczonych) ponad 30 różnych języ
ków symulacyjnych. Można je w zasadzie podzielić na dwie gru



py w zależności od postaci modelu, w oparoiu o który przygotowywa- 
ne są programy.

W pierwszej grupie języków modele systemów ciągłych reprezen
towane są funkcjonalnie, tzn. przez tzw. schematy blokowe, które 
składają się z wzajemnie połączonych funkcjonalnych elementów blo
kowych. Schematy te są analogiozne do odpowiednich schematów roz
wiązujących, stosowanych przy modelowaniu na maszynach analogowych. 
Tę grupę języków określa się też w literaturze mianem "cyfrowych 
symulatorów maszyn analogowych". Można tu jako reprezentantów tej 
grupy wymienić takie języki, jak: DEPI, DISAC, DYNASAE, DAS, MI- 
DAS, PACTOLUS, DES-1, 1130 CSMP.

W drugiej grupie języków odpowiednie modele są reprezentowane 
matematycznie, tzn. przez zbiór równań różniczkowych i algebraicz
nych oraz zdań logicznych. Ta druga klasa programów stanowi w za
sadzie wyższy szczebel języków symulaoyjnych, gdyż zawiera w so
bie możliwości modelowania blokowego, powiększone o możliwości, 
jakie daje stosowanie zdań logicznych i algebraicznych.Języki tej 
grupy zaczęły powstawać począwszy od 1965 r. Wymienić tu można 
przykładowo takie języki, jak: DSL/90, MIMIC, EASL, BHSL, S/360 
CSMP. Biorąc pod uwagę popularność analogowych schematów bloko
wych, jako prostą i dogodną formę opisu systemów ciągłych, przed 
przystąpieniem do realizacji języka symulacyjnego CEMMA zdecydo
wano, że pierwsza wersja wzorowana będzie na językach należących 
do pierwszej grupy. Dodatkowym założeniem było, aby był to język 
możliwie prosty, ale jednocześnie umożliwiający modelowanie dosta
tecznie szerokiej klasy procesów.

Pierwsza wersja języka symulaoyjnego CEMMA została opracowana 
w Zakładzie Sterowania IMM w drugiej połowie 1967 r. Translator 
języka na maszynę cyfrową ZAM-41 zrealizowany został w grudniu 
1967 r. Język ten zaliczyć można do rodziny istniejących języków, 
tzw. "cyfrowych symulatorów maszyn analogowych". Program w języku 
CEMMA symuluje bowiem elementy i organizację maszyny analogowej. 
Zestawowi elementów funkcjonalnych maszyny analogowej odpowiada 
w języku symulacyjnym zestaw podprogramów numerycznych, realizują
cych analogiczne funkcje, takie jak: całkowanie, sumowanie itp., 
oraz funkcje bardziej złożone, takie jak: ograniozenie,strefa nie- 
czułości, pierwiastek kwadratowy itp. Połączenia między elementa
mi, które w maszynie analogowej uzyskuje się przy pomocy przewo
dów elektrycznych, w maszynie cyfrowej muszą być zdefiniowane pro
gramowo. Ponadto całkowanie sensu stricto w systemach analogowych 
- w maszynach cyfrowych jest aproksymowane przez technikę sumacyj- 
ną.

Język CEMMA dzięki swej prostocie i elastyczności pozwala w łat
wy sposób opisywać złożone układy dynamiczne. Przeznaczony do spec
jalnego użytku przez inżynierów i naukowców wymaga jedynie mini
mum wiedzy na temat programowania maszyn cyfrowych.

Pierwsza wersja języka umożliwia modelowanie procesów opisy
wanych liniowymi i nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczaj
nymi o współczynnikach zależnyofy lub niezależnych od czasu, przy 
czym modele takich procesów mogą być poddawane dowolnym wymusze
niom zdeterminowanym oraz zakłóceniom stochastycznym o normalnym 
rozkładzie prawdopodobieństwa.

Podstawę do napisania programu w języku CEMMA stanowi schemat 
blokowy badanego układu. Schemat blokowy sporządzany jest przez 
programistę na podstawie opisu matematycznego danego procesu.Sche
mat taki składa się z wzajemnie połączonych podstawowych elemen
tów funkcjonalnych (zrealizowanych w języku). Przesyłanie sygna
łów między elementami schematu oznacza się odpowiednimi liniami 
ciągłymi, a kierunek przesyłania informacji zaznacza się strzałka
mi .
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Rozpatrzmy przykładowo problem sformułowany następująco: Dany 
jest układ opisywany równaniem:

y  ( O + T ' j t  y w  * Ko •

Znaleźć odpowiedź czasową y [ł) na wymuszenie x(t) «* 10:1 (f) w prze
dziale czasu 0< t < 50 sek przy warunku początkowym ^(o) = - 0,2
oraz wartości stałej czasowej T = 10 sekf i wartośoi wzmocnienia 
K0 * 1. Rejestrować przebiegi : y(t) i y(t) w odstępach co 0,5 sek 
Tak sformułowanemu problemowi w języku symulacyjnym CEMMA odpowia
da sohemat blokowy przedstawiony na rys. 1.
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Na schemacie blokowym oprócz elementów realizująoych zada
ny układ równań (STA, D0D, MST i INT) występują także elementy po- 
mocnioze: GZN, DRU i KON. Poszczególne elementy schematu muszą na
leżeć do zbioru elementów zrealizowanych w języku CEMMA. Programi
sta piszący program w języku CEMMA ma do dyspozycji elementy blo
kowe realizujące następujące funkcje:
GZN - generator zmiennej niezależnej}
STA - element "źródło stałej":
DRU1 - element drukowania wyników w postaci numerycznej}
0PZ - element opóźnienia}
MST - element mnożenia przez stałą}
SUM - element sumowania zmiennych}
DZL - element dzielenia zmiennych}
KNT - element kwantująoy}
EXP - element "funkcja wykładnicza"}
0GR - element "ograniczenie"}
LUZ - element "charakterystyka luzu maszynowego"}
PHZ - element o charakterystyce przekaźnikowej z histerezą}
GST - generator zmiennej stochastycznej}
KON - element sprawdzający warunki zakończenia obliczeń}
DRU2 - element drukowania wyników w postaci grafioznej}
INT - element całkujący}
MNZ - element mnożenia zmiennych}



DOD - element "suma ważona zmiennych"}
PWK — element pierwiastkujący}
SIN - element "funkcja sinus"}
LGN - element "funkcja logarytm naturalny"}
STN - element "strefa nieczułośoi"}
PRZ - element o charakterystyce przekaźnikowej}
FUN — element "funkcja jednej zmiennej zadana tablicą"}
FUD - element "funkcja dwóch zmiennych zadana tablicą"}

Podobnie konstruujemy schematy blokowe w przypadku bardziej 
złożonych problemów, tzn. opisywanych większą liczbą równań róż
niczkowych.

Po sporządzeniu schematu realizującego zadany układ równań każ
demu elementowi przypisuje się numer porządkowy, jak to przedsta
wiono na rys. 1, oraz ustala się wszystkie charakteryzujące go pa
rametry. Poszozególne elementy schematu blokowego mogą być numero
wane w dowolnej kolejności. W przedstawionym przykładzie wszyst
kie elementy ponumerowane zostały od 1 do 7. Maksymalna liczba ele
mentów /V, które mogą występować w jednym programie w języku CEMMA, 
równa jest 200. Pod wzglądem złożoności problemów, które mogą być 
rozwiązywane przy użyciu języka CEMMA, odpowiada to maszynie ana
logowej o ok. 150 miejscach operacyjnych.

Tak przygotowany problem może być zaprogramowany w języku sy
mulacyjnym, przy czym programowanie polega tu na odpowiednim opi
saniu schematu blokowego przy pomocy zdań języka. Program w języ
ku CEMMA składa się z trzech zasadniczych części: 1) komentarza,
2) programu właściwego, 3) nagłówka.

Komentarz - poprzedza program właściwy. Składa on się z dowol
ny ch-zda3~zawierających charakterystykę rozwiązywanego problemu. 
Komentarz nie ma wpływu na wykonywanie programu i jest przepisy
wany bez zmian na arkuszu drukarki wierszowej,na którym są następ
nie rejestrowane wyniki obliczeń.

Program właściwy - składa się ze zdań opisujących wszystkie 
elementy schematu blokowego, przy czym każdemu elementowi odpowia
da jedno zdanie. Zdanie, czyli wydzielony element programu, zawie
ra informacje o wszystkich cechach jednego elementu, a mianowicie:

a) numer porządkowy, nadany przez rozwiązująoego dany problem}
b) rodzaj reprezentowanej przez element funkcji, czyli 3-lite- 

rową nazwę operacji}
c) numery elementów, których wielkości wyjściowe są podawane 

na wejścia tego elementu}
d; wartości parametrów związanych z realizowaną funkcją.
Na przykład jedno zdanie w języku CEMMA może mieć postać:

2 MST 1 = 0,1}
Zdanie to opisuje element MST o numerze 2, który realizuje mnoże
nie wartości wielkości wyjściowej elementu o numerze 1 przez licz
bę 0,1.

Program właściwy zaczyna się od "zdania początkowego", które 
opisuje element GZN, a kończy "zdaniem końcowym", opisującym ele
ment KON. Kolejność występowania w programie pozostałych zdań, opi
sujących inne elementy schematu, jest dowolna.

Nagłówek - kończy program w języku CEMMA. W nagłówku programi
sta podaje nazwy kolumn z wynikami obliczeń (w przypadku gdy wyni
ki te są uzyskiwane w postaci tabeli liczbowej na arkuszu drukar
ki) lub zawiera charakterystyki i parametry krzywych uzyskiwanych 
w formie wykresów na drukarce wierszowej.

Tabulogram programu w języku CEMMA, opisujący schemat blokowy 
przedstawiony na rys. 1, jest podany poniżej:
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i  PROGRAM W JEŻYKU SYMULACYJNYM »CEMMA' (PRZYKLAO) 
: BADANIE UKŁADU INERCYJNEGO O TRANSMITANCJI

I G /S/= KO  /  (1 + T .S )

J STAŁA  CZASOWA T=10 C S E K . J  
: WZMOCNIENIE UKŁADU KO -1 
* WYMUSZENIE X ( T )= 1 0 .1 ( T )
J ODPOWIEDZ UKŁADU ------  Y(T)
S WARUNEK POCZĄTKOWY Y ( 0 ) = - 0 .2  
i  KROK CAŁKOWANIA D EŁTA= 0.01  C S E K . ]  
t R E JESTR A C JA  WYNIKÓW CO 0 T = 0 .5  C S E K . J

7 OZN = 0 .0 1  ;
4  STA =10 |1 000 4 3 =1 =-1 }
2 MST 1 = 0 .1  j
3 IWT 2  = - 0 .2  j
5 0RU1 7 2 3 = 0 .5  J
6 KON 7 =50 =50 \

•
/  CZAS /
/  Y  PR IM (T )  /
/  OOPOWIEDZ Y { T )  /

*

W ten sposób przygotowany program koduje sią odpowiednio na 
dziurkowanej taśmie papierowej i wprowadza sią do maszyny cyfro
wej. Translator jązyka CEMMA, po przetłumaczeniu programu i utwo
rzeniu programu wynikowego w parniąci operacyjnej, ustala kolejność, 
w jakiej bądą odbywać sią obliczenia, oraz inicjuje prooes licze
nia.

Proces liczenia, czyli rozwiązywanie danego problemu przez ma
szyną cyfrową, odbywa sią w kolejnych krokach obliczeniowych,przy 
czym poszczególne podprogramy numeryczne dokonują obliczeń szere
gowo, wg kolejności ustalonej przez translator. Po zakończeniu ca
łek sekwencji czas (czyli zmienna niezależna; zwiąkszany jest o wan- 
tość kroku całkowania i sekwencja obliczeń jest ponownie powtarza
na.

W trakcie rozwiązywania problemu przez maszyną cyfrową nastą- 
puje jednoczesna rejestracja wyników na arkuszu drukarki wierszo
wej. Wyniki drukowane są w formie tabeli liczbowej lub w formie 
wykresów. Jednocześnie może być rejestrowane do ośmiu kolumn licz
bowych albo do ośmiu wykresów.

Zalety i wady modelowania w jązyku symulacyjnym CEMMA na ma
szynie ZAM-41 w porównaniu z modelowaniem na maszynie analogowej 
można ująć w kilku nastąpujących punktach. A wiąc, do zalet nale
żą:

1. Możliwość symulacji dużych układów dynamicznych. Maksymal
na liczba elementów na schemacie blokowym może być równa 200, co 
odpowiada maszynie analogowej o ok. 150 miejscach operacyjnych.

2. łatwość realizacji przebiegów impulsowych, złożonych nieli
niowości i operacji logicznych. Programista modelujący w jązyku



CEMMA ma do dyspozycji cały zestaw elementów realizujących funk
cje i operacje nieliniowe, takie jak: mnożenie, dzielenie, kwanto
wanie, impulsowanie, pierwiastek kwadratowy, funkcją sinus, loga- 
rytm naturalny, funkcją wykładniczą, strefą nieczułości, charakte- 
rystyki-ograniczenia, nasycenia^, luzu maszynowego, charakterysty
ki przekaźników i inne.

3. Możliwość symulacji zakłóceń i przebiegów stochastycznych 
o normalnym rozkładzie prawdopodobieństwa.

4. Możliwość dokładnej realizacji funkcji opóźnienia w cza
sie (dokładniej - o zadaną wartość zmiennej niezależnej).

5. Idealna powtarzalność wyników. Przy symulacji na maszynie 
cyfrowej nie. istnieje problem dryftu i nie odgrywają roli zakłó
cenia i szumy.

6. Przy modelowaniu w jązyku CEMMA nie trzeba dokonywać ska
lowania czasu i amplitudy. Wszystkie stałe i wielkości zmienne ma
ją w maszynie cyfrowej reprezentacją zmiennoprzecinkową.

7. Dokładność wyników nie zależy od dokładności elementów ma
szyny cyfrowej, a jedynie od przyjętego kroku całkowania. Zmniej
szając krok całkowania można uzyskać w zasadzie dowolnie dużą do
kładność wyników (nieosiągalną przy modelowaniu na maszynie analo
gowej).

8. Możliwość łatwego dokonywania zmian w programie Izmdanawar
tości parametru lub wymiana zdania w programie).

9. Jązyk CEMMA zapewnia dogodny i łatwy sposób rejestracji wy
ników na arkuszu drukarki wierszowej (w formie tabeli liczbowej 
lub w formie wykresów). Jednocześnie może być drukowane do ośmiu 
kolumn liczbowych lub ośmiu wykresów. .

Natomiast od wad symulacji cyfrowej (przy użyciu języka CEMMA; 
zaliczamy:

1. Brak możliwości zmiany nastaw parametrów w trakcie obli
czeń, czego w maszynie analogowej dokonuje się poprzez regulację 
ręczną,

2. W przeciwieństwie do symulaoji na maszynie analogowej, czas 
obliczeń zależy od liczby elementów na schemacie blokowym,gdyż po
szczególne podprogramy numeryczne dokonują obliczeń szeregowo wg 
kolejności ustalonej przez translator języka, a więc odmiennie niż 
w maszynie analogowej, gdzie poszczególne elementy prowadzą obli
czenia równolegle.

3. Całkowanie odbywa się w obeonej wersji języka za pomocą me
tody prostokątów. Tak więc, gdy wymagana jest duża dokładność wy
ników, znacznie wydłuża się czas liczenia.

4. Wybór wartości kroku całkowania stanowi kompromis między do
kładnością a czasem obliczeń. W języku CEMMA krok całkowania nie 
jest wybierany automatyoznie, a jego wartość wybiera programista 
doświadczalnie.

5. Nie ma możliwości wprowadzania danych z zewnątrz w czasie 
rzeczywistym, co zapewniają niektóre maszyny analogowe.

Obecnie w Instytucie Maszyn Matematycznych prowadzone są dal
sze prace nad językiem CEMMA. Następna, zmodyfikowana wersja ję
zyka będzie rozszerzona o następujące elementy i funkcje:

1. Zwiększenie maksymalnej liczby elementów na schemacie blo
kowym do 500. ^

2. Możliwość powtarzania obliczeń ze zmianą wartości określo
ny oh parametrów.

3. Możliwość automatycznego doboru parametrów przez maszynę 
na podstawie określonego kryterium, czyli optymalizację modelu ze 
względu na zadane kryterium.

4. Możliwość definiowania i stosowania w programie makroblo-
ków.
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5. Możliwość występowania na schemacie zdefiniowanych pętli 
algebraicznych, czyli możliwość rozwiązywania funkoji uwikłanych.

6. Zrealizowany zostanie bogatszy zestaw elementów blokowyoh 
(będą na przykład elementy realizujące funkcje logiczne i elemen
ty pamiętające wartości ekstremalnej.

7. Zrealizowane zostanie kilka różnych algorytmów całkowania 
(ze stałym i ze zmiennym krokiem całkowania).

8. Możliwość jednoczesnego rejestrowania do 50 przebiegów w po
staci numerycznej i do 50 wykresów graficznych.

9. Możliwość wprowadzania danych do maszyny cyfrowej z kart 
perforowanych i z taśmy dziurkowanej.
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Naukowe problemy maszyn
matematyoznyoh. PWN. 1970

Leon ŁUKASZEWICZ 
Instytut Matematyczny PAN

NIEKTÓRE ASPEKTY ROZWOJU MASZYN MATEMATYCZNYCH

W obecnej chwili pracuje już na świecie kilkadziesiąt tysięoy 
m.m.f lecz stan ten uważać można za daleki od nasycenia. W coraz 
to nowych dziedzinach żyoia znajdują one zastosowanie.Jednym z waż
niejszych tego przykładów są systemy nauczania przy pomocy m.m. 
(oomputer assisted instruction), a którym przepowiada się bardzo 
szeroki rozwój. Przewiduje się, że już w ciągu najbliższyoh dwóoh 
lub trzech dziesięcioleci korzystanie z m.m. stanie się możliwe 
dla znacznej części społeozeństwa, gdyż usługi te będzie można 
abonować po przystępnych cenach, podobnie jak obecnie usługi tele
foniczne. Rozwój taki wymaga jednak rozwiązania wiele ieszoze pro
blemów, jak odpowiednich urządzeń końcowych (terminals),oraz stwo
rzenia sieci telekomunikacyjnej przystosowanej do masowego przeka
zywania informacji.

Do mniej więcej początków lat sześćdziesiątych m.m. oparte by
ły na technologii stwarzanej na ogół dla innyoh celów (lampy elek
tronowe, tranzystory, dalekopisy). Obecnie rozwojem tej teohnolo- 
gii zajmują się coraz to bardziej wyodrębnione organizacje rozwi
jające się bardzo szybko. Przykładowo, amerykański przemysł m.m. 
zaliczany jest już obecnie do potęg w skali całej gospodarki Sta
nów Zjednoozonyoh.

W elektronicznej technologii m.m. dominują obecnie tranzysto
rowe układy scalone oraz pamięci ferrytowe i «rydaje się, że pozy
cję tą zachowają jeszcze przez lata najbliższe. Znaczenie układów 
scalonych jest istotne nie tyle dla małych ozy średnioh maszyn 
o dzisiejszej organizacji, co dla budowy wielkich maszyn-eystemów, 
zawierających miliony tranzystorów.

Elektroniczne układy przełączające i pamięci wewnętrzne nie 
stanowią jednak dzisiaj najważniejszych problemów technicznyoh.wa
runkujących dalszy rozwój m.m. Urządzenia wejścia i wyjścia sta
nowią znaoznie poważniejszy problem ze względu na ioh dzisiejszą 
niedoskonałość, jak niedostateczna niezawodność działania i niewy
goda w użyciu. Szczególnie usilnie pracuje się więc nad urządze
niami tego typu, jak konsole oparte na lampach oscyloskopowych lub 
urządzenia do optycznego rozpoznawania znaków.

Niezmiernie istotny problem stanowi programowanie maszyny (soft
ware), nie licząc opracowywania programów przez ich użytkowników 
(application programmes). Ocenia się, że na oprogramowanie m.m. 
przeznacza się dzisiaj około połowy kosztów związanych z opraco
waniem całej maszyny, a pomimo to prawie wszystkie firmy amerykań
skie są z reguły opóźnione w jego dostarczeniu użytkownikom.

Języki proceduralne tego typu co COBOL, ALGOL lub PL/I docho
dzą już do pewnej stabilizacji w zakresie swego rozwoju.Dalszy roz
wój póidzie zapewne w kierunku języków problemowych (wyspecjalizo- 
wanych), które stają się koniecznością, o ile zastosowania kompu
terów mają objąć bardzo szeroki zakres użytkowników. Stwarza to 
nowe zagadnienia w zakresie oprogramowania maszyn. Ogólnie wydaje 
się, że w przyszłości zagadnienie oprogramowania będzie zdeoydowa-
9 — Naukowe problemy.. .



nie dominujące przy opracowywaniu nowych maszyn i związanych z ni
mi systemów.

M.m. ozwartej generacji są opracowywane już w niektórych labo
ratoriach i bądą zapewne różnić się od obecnych raczej przyjętą 
organizacją niż sprawami teohnicznymi. Jak się zdaje, w przyszło
ści dominować będą m.m. - systemy bardzo dużych rozmiarów, obsłu
gujące użytkowników przede wszystkim przez odpowiednio sprawne łą
cza telekomunikacyjne. Niemniej jednak przewiduje się że w przy- 
szłośoi będą używane również i małe m.m. o organizaoji zbliżonej 
do dzisiejszej.
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Naukowe problemy maszyn
matematycznych. PWN. 1970

Władysław TUBSKI 
Centrum Obliczeniowe PAN

MASZYNY MATEMATYCZNE A SPOŁECZEŃSTWO

W referacie niniejszym mam zamiar postawić i postarać 3ię 
uzasadnić kilka tez dotyczących tematu zawartego w tytule mego 
wystąpienia. Nie ma przy tym najmniejszej wątpliwości, że tezy 
te nie wyczerpią całości problemu, stanowią one jedynie przyczy
nek do rozważań na ten, niestety dosyć zaniedbany dotyohczas, te
mat .

Pierwszą tezą. którą ohoiałbym sią zająć, jest odmitologizowa
nie maszyn matematycznych. Twierdzą bowiem, że obeonie maszyny ma
tematyczne otoczone są nimbem wielu mitów. Na jednym krańcu tych 
mitów jest notatka "Expreśsu Wieczornego" sprzed kilku lat, zaty
tułowana bodajże "Mózg elektronowy rozdaje herbatą" - ohodziło 
w niej o to, że w jakimś przedsiębiorstwie angielskim zainstalo
wano automat, który dozował herbatę. Na drugim końcu tej mitolo
gii jest mit o zarządzaniu przez maszyny matematyczne. Bezsensow
ność obydwu tych skrajności jest, sądzę, zupełnie oozywista. Mimo 
to uważam za celowe poświęcić nieco czasu, by ustalić właściwe, 
moim zdaniem, pojmowanie tego, czym są maszyny matematyczne.

Maszyny- matematyozne są wytworem społeczeństwa, tak jak każde 
inne narzędzie praoyj młotek, maszyna parowa, krosno, maszyna dru
karska. Jako takie powstały w warunkach, kiedy zbiegły się ze so
bą dwa czynniki uwarunkowująoe powstania narzędzia: poziom sił wy- 
twórozych był taki, że było technologioznie możliwe narzędzie to 
skonstruować i potrzeba społeozna tego narzędzia była waraźna.Tak 
zawsze powstają nowe narzędzia praoyj tylko tak powstają udane wy
nalazki. Wynalazki powstające wtedy, gdy nie ma na nie zapotrzebo
wania społecznego, pokrywa kurz na półkach urzędów patentowych, 
a z czasem zasilają zbiory kuriozów w muzeach teohniki. Jeśli na
tomiast istnieje potrzeba społeozna, a poziom sił wytwórczych jest 
zbyt niski, by wyprodukować właściwe narzędzie - na ogół mamy do 
czynienia ze społeczeństwami zacofanymi. Gdyż społeczeństwo zaco
fane to takie społeczeństwo, które istniejących potrzeb nie może 
zaspokoić ze względu na Zbyt szczupłą bazę materialno-techniczną.

Jeżeli mówię, że maszyny matematyczne to narzędzie jak każde 
inne, to nie chciałbym, by sądzono, iż nie dostrzegam pewnej oso- 
bliwośoi tego narzędzia. Maszyny matematyozne są bowiem narzędziem 
stosowanym niezwykle szeroko, omalże bez względu na wykonywany za
wód. Nie jest to coś całkiem nowego. Podano już na naszym Sympo
zjum przykład maszyny do pisania, która także jest użytkowana bez 
względu na treść tego, co się na niej pisze.

Patrząc wstecz na rozwój naszej cywilizacji dostrzec można,że 
co pewien czas pojawiają się narzędzia o niezwykle uniwersalnym za
stosowaniu i że zazwyozaj znamionują one gruntowne przemiany go
spodarcze i kulturowe. Dwa przykłady, które nieodparcie przycho
dzą na myśl, to wynalazek maszyny parowej i prasy drukarskiej,waż
niejsze na pewno niż wynalazki energii atomowej i radia, gdyż sta
nowiące jakościowy skok naprzód, podczas gdy energia jądrowa i ra
dio tylko ilościowo zmieniły możliwości energetyczne i komunika
cyjne społeczeństwa.



Lista zastosowań maszyn matematycznych w społeczeństwach po
st industrialnych obejmuje obecnie nieomal każdy aspekt życia« Ale 
nawet w najbardziej gospodarczo rozwiniętych społeczeństwach wy
korzystanie maszyn matematycznych w poszozególnych sektorach dzia
łalności ludzkiej odbywa się z nierówną intensywnością. Dla przy
kładu wynotowałem przeznaozenie 153 maszyn cyfrowych zamówionych 
do instalaoji w Jednym kwartale w Wielkiej Brytanii, Najliczniej
sza grupa, 50 maszyn, ma być zastosowana do celów księgowania (pod 
tym terminem rozumiem tutaj także sporządzanie list płaoy, ewiden
cję magazynową itp,). Druga co do liczności grupa maszyn przezna
czona jest do obsługi operacji bankowych, transakcji giełdowych i 
towarzystw ubezpieczeniowych, grupa ta liczy 32 maszyny,21 maszyn 
użytych będzie dla obliczeń technicznych, 19 - do celów zarządza
nia, również 19 do obliczeń naukowych i 14 w celu sterowania obiek
tami i prooesami technologicznymi, Z zestawienia tego dosyć wyraź
nie wynika nierównomiernosć zastosowania maszyn matematycznych,

Nierównomierność taka traktowana jako prawidłowość społeczna 
wynika z tego, że przy pełnej podaży maszyn matematycznych stoso
wane są one intensywniej w tych kierunkach, gdzie istnieje więk
sza potrzeba społeczna. Przez potrzebę społeczną rozumiem tutaj 
niekoniecznie słuszna potrzebę społeczną, chodzi mi raczej o do- 
stateoznie silnie wyrażone żądania, wynikające zresztą często 
z przesłanek pierwotnie irraojonalnych,

Z przytoczonego zestawienia wynika, że ok, 30% maszyn zasto
sowanych jest w grupie "operaoje bankowe •••", tj. w dziedzinie ma
jącej znacznie mniejsze znaczenie społeczne w Polsce niż w Anglii 
{brak w naszym kraju masowego obrotu czekowego, operacji giełdo
wych; działalność towarzystwa ubezpieczeniowego jest znacznie upro
szczona), Innym przykładem zapotrzebowania społecznego, praktycz
nie nie występującego obecnie w Polsoe, a niezwykle silnego w USA, 
jest obsługa masowego obrotu bezgotówkowego i sprzedaży ratalnej, 
form ooraz to wyraźniej dominujących (w postaoi kart kredytowych) 
rynek wewnętrzny. Wielkie ilości maszyn cyfrowych, zainstalowane 
w USA wyłącznie dla zaspokojenia tyoh potrzeb, w naszym modelu spo
łecznym są prawie całkowicie zbędne.

Wynika stąd, że porównywanie sumarycznej ilości zainstalowa
nych maszyn matematycznych, nawet w przeliczeniu na milion lud
ności zatrudnionej poza rolnictwem, jest bezprzedmiotowe,gdyż nie 
uwzględnia różnio modeli społecznych, determinujących społeczne 
zapotrzebowanie na maszyny matematyczne. Faktyczne zapotrzebowa
nie na maszyny matematyczne w społeczeństwie o naszym obecnym mo
delu ekonomicznym jest na pewno niższe niż zapotrzebowanie na ma
szyny matematyczne w społeczeństwie o modelu opartym na silnej kon
kurencji, zwłaszcza w zakresie podaży usług masowego charakteru 
dla ludności.

Podobnie, dopiero po osiągnięciu w jakiejś dziedzinie pewnego 
nasycenia technicznego dalszy postęp staje się uwarunkowany zasto
sowaniem maszyn matematycznych, co stwarza potrzebę społeczną ich 
wprowadzania. Na przykład przy obecnym nasyceniu Stanów Zjednoczo
nych przez sieć telekomunikacyjną dalsze usprawnienie jej funkcjo
nowania możliwe jest wyłącznie przez zastosowanie maszyn matema
tycznych optymalizujących jej bieżące wykorzystanie, W warunkach 
polskich potrzeba społeczna zastosowania maszyn matematycznych dla 
bieżącego sterowania wykorzystaniem istniejącej sieci telekomuni
kacyjnej jest obecnie znikoma, gdyż znacznie większe usprawnienie 
łączności przyniesie zwiększenie ilości zainstalowanych aparatów 
telefonicznych i teleksów. Nie wyklucza to, oczywiśoie, ani celo
wości wykorzystania maszyny matematyoznej dla planowania optymal
nej rozbudowy sieci telekomunikacji, ani badań nad zastosowaniem

132



maszyn w przyszłej, rozbudowanej sieci w Polsce. Chcą tylko powie
dzieć, że obecne zapotrzebowanie na wykorzystanie maszyn matema
tycznych w tym zakresie jest w Polsce znacznie niższe (nie tylko 
w liczbach absolutnych, ale także relatywnie; niż w krajach o roz
winiętej telekomunikacji, a np. próba zaradzenia kłopotom w tym 
zakresie przez wprowadzenie maszyn matematycznych byłaby w obec
nej chwili w naszym kraju czystym nieporozumieniem.

Przejdziemy teraz do kolejnego mitu - mitu niezwykłej użytecz
ności maszyn matematycznych w zarządzaniu ekonomicznym.Zanim za
stanowimy sią nad tym problemem w kontekście naszego kraju, pozwo
lą sobie przedstawić dwa, moim zdaniem, niezwykle ważne spostrze
żenia panów Le Boulanger i Gourio, zaproszonych przez IFIP do wy
głoszenia na Edynburgskim Kongresie programowego referatu w in
teresującym nas dziale zastosowań. Zwrócili oni uwagą na to,że we 
Francji, kraju modernizującym sią bardzo intensywnie, zastosowa
nie maszyn cyfrowych w zarządzaniu, zamiast być środkiem realizu
jącym określony cel, środkiem wprowadzonym dla uzyskania przewi
dzianych korzyści, staje sią niestety bardzo ozęsto celem, reali
zowanym wszelkimi środkami, celem, po osiągnięciu którego doszuku
je się (rzeczywistych lub urojonych; usprawnień. Drugie spostrze
żenie panów Le Boulanger i Gourio dotyczy faktu, że maszynowy sy
stem przetwarzania danych jest nie mniej podatny na wszelkiego ro
dzaju oszustwa i zafałszowania niż system tradycyjny.Podwładni bar
dzo prędko uczą się tego, jak należy "manipulować" informacją wej
ściową tak, by przełożony otrzymywał spodziewaną przez siebie, "cie
szącą" go informację wynikową. Obawiam się, że spostrzeżenia te 
nie są ograniozone wyłącznie do warunków francuskich!

Mówi się często, że nasz model ekonomiczny, oparty na społecz
nej własności banków i zdecydowanej większości przemysłu i handlu, 
wyzyskujący dla zarządzania aparat scentralizowanego planowania i, 
w pewnym sensie, mechanizm kontrolowanego rynku, stwarza idealne 
warunki do stosowania maszyn cyfrowych do zarządzania zintegrowa
nego. Poparciem takich stwierdzeń są niekiedy "cybernetyczne" dia
gramy pudełkowe, z zaznaczonymi liniami przepływu informacji. Nie
stety, proponenci natychmiastowego masowego wprowadzenia maszyn 
cyfrowych do zarządzania nieodmiennie popełniają dwa przeoczenia. 
Mówiąc o zarządzaniu w skali fabryki czy przedsiębiorstwa, wskazu
ją na niewątpliwe osiągnięcia w tym zakresie, uzyskiwane w kapi
talistycznych odpowiednikach rozważanych jednostek,pomijając przy 
tym znaczne uproszczenie modelowe, jakim w warunkach kapitalistycz
nych jest możliwość przedstawienia wszelkich zmiennych w jednoli
tej mierze pieniężnej. Ponieważ w naszym ustroju nie wszystkie 
wielkości, nie wszystkie zmienne wpływające na funkcjonowanie przed
siębiorstw dają się wyrazić w tej jednolitej mierze, modele muszą 
być nieuchronnie bardziej skomplikowane, z wszystkimi stąd wypły
wającymi konsekwenojami. Drugie przeoczenie popełniane przez pro
pagatorów "maszynowego zarządzania", dotyczące modeli o skali ogól- 
nopaństwowej, polega na braku zastanowienia się nad stabilnością 
numeryczną modeli obejmujących tak wielki system. Podkreślam, że 
nie chodzi mi o teoretyczną możliwość rozwiązania wynikających ma
tematycznych problemów. Zapewne, przy użyciu odpowiednio wielkich 
maszyn możliwość uzyskania rozwiązań w skończonym czasie istnie
je. Chodzi mi o wiarygodność otrzymanych rozwiązań, nawet w przy
padku, jeśli informacja źródłowa byłaby całkowicie bezbłędna, cho
dzi o błąd numeryczny, nieuchronnie powstający przy rozwiązywaniu 
tak wielkich układów zależności matematycznyoh metodami numerycz
nymi.

Czy z tego, co powiedziałem,wypływa, że niecelowe (lub, ucho
waj Boże, zbędne; jest używanie maszyn oyfrowyoh przy zarządzaniu
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naszą gospodarką? Nie. Zdaniem moim, jednakże, znacznie większą 
potrzebą społeczną jest przygotowanie rzeczowej, naukowej analizy 
problemu zarządzania; nie "cybernetyczne" obrazki, a analiza ma
tematyczna, łącznie z analizą błędu numerycznego jest warunkiem 
wstępnym rozsądnego zastosowania maszyn liczących.Mechaniczne prze
noszenie osiągnięć z krajów kapitalistycznych, stosowanie maszyn 
wedle amerykańskiego wzorca przy odmiennej strukturze zarządzania 
nie może bowiem dać takich wyników, jakich by oczekiwać należało. 
Wydaje się, że w społeczeństwie świadomie kierującym swoim losem 
ekonomicznym rozwój zastosowań maszyn matematycznych do celów za
rządzania nie powinien przebiegać żywiołowo, na zasadach "maszyny 
matematyczne można zastosować" i "na świecie się maszyny stosuje", 
ale powinien być naukowo uzasadniony, rzetelnie przygotowany, na 
zasadzie "dla osiągnięcia takiego to celu potrzebne jest zastoso
wanie maszyn matematycznych jako właściwego środka".

Kolejnym tematem, któremu chcę poświęcić nieco uwagi,jest spra
wa produkcji maszyn matematycznych. Od samego początku mego refe
ratu staram się udowodnić tezę, że maszyny matematyczne są narzę
dziem produkowanym na określone zamówienie społeczne. Tymczasem, 
w wyniku skomplikowanego procesu historyczno-ekonomicznego, pod 
wpływem dobrze znanych czynników technologicznych i psycho-socjo- 
logicznych, w naszym kraju powstała sytuacja, w której produkuje 
się maszyny matematyczne (bo, rzekomo, bez tego nie ma nowoczesno
ści) nie wedle tego, jakie są potrzebne, ale wedle tego, jakie są 
optymalne dla producenta (bo technologia, bo premie, bo i tak ku
pią;. Najwyższym argumentem, przemawiającym za słusznością takiej 
produkcji, w oczach wielu ludzi, jest możliwość (rzeczywista!) eks
portu tych maszyn do krajów ościennych. Argument ten jest jednak
że nie do przyjęcia, gdyż prawie każdą maszynę liczącą można za
stosować, szczególnie jeśli brak jest na rynku maszyn konkurencyj
nych lub jest ogólny ich niedosyt, zwłaszcza jeśli się kupuje go
towy produkt, nie ponosząc materialnyoh i moralnych kosztów uru
chomienia produkc j i.

Tak więc widzimy, że niezrozumienie pierwotności potrzeb za
stosowania przed ustaleniem parametrów produkcyjnych prowadzi do 
paradoksalnych sytuacji.

Jakie z tego, co powiedziałem, należy wysnuć wnioski? Moim zda
niem, zasadniczym wnioskiem powinno być podporządkowanie całokształ
tu polityki narodowej w zakresie maszyn matematycznych i ich użyt
kowania żelaznej zasadzie dominacji dążenia do właściwego zaspoka
jania najważniejszych potrzeb społecznych nad wszelkimi innymi dą
żeniami .

Kraj o niewielkich rezerwach budżetowych, kraj o niezbyt nowo
czesnej bazie technicznej, kraj o dużych aspiracjach ekonomicznych 
i kulturowych, kraj, który niejedno już wyrzeczenie poniósł dla 
swego rozwoju, nie może pozwolić sobie ani na rozrzutność, ani na 
żywiołowość, ani na zaprzepaszczenie szansy. W zakresie stosowa
nia maszyn matematycznych musimy dokonać wyboru, ustalić, w ja
kich kierunkach istnieje największa społeczna potrzeba zastosowań. 
Dokonując takiego wyboru trzeba rozważyć wiele czynników. Trzeba 
zważyć oczekiwane zyski społeczne, które spodziewamy się osiągnąć 
po zastosowaniu maszyn matematycznych w danym kierunku i ocenić 
straty społeczne, jakie poniesiemy w wyniku niezastosowania maszyn 
matematycznych w jakimś innym kierunku. Wyboru takiego dokonać 
trzeba, ale trzeba go dokonać rzetelnie, rozważywszy wszystkie do
stępne nam dzisiaj przesłanki. Dokonując wyboru pamiętać musimy, 
że planowane zyski nie zawsze się sprawdzają, natomiast nie roz
poczęcie stosowania maszyn matematycznych w jakimś dziale naszego 
życia doprowadzi do tego, że po pewnym czasie będziemy musieli im-
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p o r to w a ć  o d p o w ie d n ie  p ro g ra m y  1 r e s z t ę  " k n o w -h o w " .  K o n ie c z n o ś ć  d o 
k o n a n ia  w y b o ru ,  k o n ie c z n o ś ć  d o k o n y w a n ia  t a k i o h  w yb o ró w  w o lą g le  
z m ie n ia j ą c e j  s i ę  k o n f i g u r a c j i  p o t r z e b  1 n o w ych  w y n a la z k ó w  s p r z ę t o -  
w yoh  1 t e c h n i k  p ro g ra m o w y o h  n i e z b i c i e  w s k a z u je  n a  k o n le o s n o s ó  p o d 
j ę c i a  1 p r o w a d z e n ia  s z e r o k o  z a k r o j o n y c h  b a d a n  n a u k o w y c h  n ad  s p o s o 
b a m i w y k o r z y s t a n ia  m a s zy n  m a te m a ty c z n y o h  1 p o t r z e b a m i s p o łe o z n y m l 
w tym  z a k r e s i e .  B a d a n ia  t a k i e  p ro w a d z o n e  b y ć  p o w in n y  w o p a r c iu  
o n a j l e p s z y  d o s t ę p n y  s p r z ę t  l i o z ą o y ,  p r z e z  n a j l e p s z ą  p o l s k ą  k a d r ę  
n a u k o w ą . B e z  p r o w a d z e n ia  t a k l o h  b a d a ń  n i e  b ę d z ie m y  w s t a n i e  d o k o 
n a ć  p r a w id ło w e g o  w y b o ru ,  s k a z a n i  b ę d z ie m y  n a  lm p r o w iz a o j ę  1 ż y w io 
ło w e  n a ś la d o w n ic tw o  z  w s z y s t k im i  sm u tn y m i t e g o  k o n s e k w e n c ja m i •

135



I



Naukowe problemy maszyn
matematyoznyoh. PWN. 1970

Marek GRENIEWSKI
Centralny Ośrodek Doskonalenia 
Kadr Kierowniczyoh

DYNAMIKA INFORMACJI A ZARZĄDZANIE

Zastosowanie metod cybernetyki do opisu procesów zarządzania, 
w szczególności do kierowania produkcją w skali przedsiębiorstwa 
przemysłowego,pozwala na uzyskanie szeregu praktycznie przydatnych 
wyników, przede wszystkim z punktu widzenia zastosowań automatycz
nego przetwarzania danych,

W opisach tych ważną rolę odgrywają takie pojęcia, jak system, 
układ względnie odosobniony, strumień informacyjny, strumień ma- 
teriałowo-zasileniowy. Istotną rolę odgrywa uwzględnienie czynni- 
ka czasu. Analizując proces zarządzania dochodzimy do wniosku, że 
każda decyzja jest decyzją podejmowaną w warunkach niepełnej in
formacji.

W wyniku powyższych rozważań nabiera znaczenia umiejętność bu
dowania przewidywań dla krótkich przedziałów czasu. Podstawą tych 
przewidywań są modele procesów kierowania. Probabilistycznego cha
rakteru procesów kierowanych i prooesów kierowania nie zmienia 
fakt, że automatyzacja procesów informacyjnych jest realizowana na 
drodze systemów deterministycznych. Nawiązująo do teorii automatycz
nej regulacji i sterowania otrzymujemy szereg ciekawych analogii. 
Traktując proces kierowany jako system, zwany również wielkim ukła
dem, sprowadzamy rozważania (biorąc pod uwagę poszozególne wyróż- 
nialne części tego systemu - układy względnie odosobnione) do pro
blematyki probabilistycznej regulacji adaptacyjnej wg głównych za
kłóceń i uchybów.

Przechodząc do kierowania systemem jako całością, rozważamy 
sprawę podziału na szczeble zarządzania i rolę tych szczebli - lo
kalnych układów regulacji i sterowania. Pociąga to za sobą wyma
gania selektywnośoi informacji w systemie kierowania.

W dalszym ciągu rozważań przechodzimy do sprawy maksymalnej do
kładności kierowania, a co za tym idzie do metod porównywania róż
nych wariantów systemów kierowania. Powyższe rozważania dają się 
sprowadzić do rozważań ilościowych w ramach danych systemów.

Degeneracja układu kierowania jest zjawiskiem, o którym nie moż
na zapominać. Mechanizm informacyjny degeneracji stwarza możliwo
ści przeciwdziałania. Współczesne techniki zarządzania, takie jak 
zarządzanie przez cele, przeciwdziałają degeneracji i zabezpiecza
ją adaptacyjność systemu kierowania jako całości.





Naukowe problemy maszyn
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Ryszard ŁUKASZEWICZ 
Instytut Maszyn Matematycznych

TRUDNOŚCI ORAZ POTRZEBA NAUKOWEGO I CAŁOŚCIOWEGO 
UJĘCIA PROBLEMU WYKORZYSTANIA EMC W ZARZĄDZANIU

Znająo z literatury osiągnięcia USA w zakresie zastosowań EMC 
w problematyce zarządzania, wykorzystałem pobyt naukowoów amery
kańskich na Targach w Poznaniu dla przekonsultowania z nimi inte
resującego mnie problemu metodologii i naukowego ujęcia zagadnie
nia wykorzystania EMC w zarządzaniu. Rozmowę skoncentrowałem na 
problemie określenia dróg postępowania, jakie prowadzą efektywnie 
do osiągnięoia pozytywnych rozwiązań w zakresie wykorzystania EMC 
w przedsiębiorstwie. Zdążałem do uzyskania odpowiedzi na pytania: 
czy i w jakim zakresie prowadzone są w USA naukowe prace podsta
wowe nad socjotoohnicznymi1 problemami wykorzystania EMC w zarzą
dzaniu w ujęciu systemowym? Nauki fizyczne mają wypracowane meto
dy badań i działania - jakie są metody nauk socjotechnicznych? Wia
domo, że rozwiązanie trudnych i złożonych problemów uzyskuje się 
najszybciej i najefektywniej stosując systematyczną, opartą na me
todach naukowych drogę postępowania. Jaka jest ta systematyka i 
jakie metody w zakresie socjotechniki?

Niestety, poza okazaniem zainteresowania tymi pytaniami oraz 
stwierdzeniem, że w USA nie mają wypracowanyoh takich metod, ale 
prace takie są prowadzone, więcej wskazówek nie otrzymałem.

Nie byłem specjalnie zaskoczony tą raczej skromną wypowiedzią.
W literaturze naukowej i fachowej z zakresu EMC w zarządzaniu na
potyka się jeszoze do dziś wiele zagadnień cząstkowych, które po
zostają nawet bez wskazań kierunku poszukiwań ich rozwiązań. A to 
pozwala Zorientować się, że wiedza dotycząca wykorzystania i współ
pracy z EMC w ujęciu systemowym znajduje się jeszoze w bardzo po- 
ozątkowym stadium rozwoju. Stwierdzenie to może na pierwszy rzut 
oka być potraktowane jako zbyt śmiałe wobec wiadomości o osiągnię
ciach wdrożeniowych EMC w różne funkcje organizacyjno—gospodaroze2. 
Rozróżniam tu jednak wyniki praktyczne, zakończone nawet najwięk
szym sukcesem, uzyskane na drodze raczej eksperymentalnej i wy
nikłe z potrzeb bieżąoyoh czy postępu - od wyników dających wie
dzę rzeczywistą jasno określającą cele, wyjaśniająoą istotę,wska
zującą metody działania, kryteria oceny itp.

Rozróżnienie to zobrazować można łatwo na przykładzie rozwoju 
lotniotwa. W początkach ludzie latali nie znając jeszoze bliżej

1 Socjotechnika - ogół wiadomości, umiejętności i środków związanych z pro
cesami kategorii umysłowej, w których bierze udział człowiek i urządzenie 
techniczne (w zasadzie właściwszym terminem odpowiadającym powyższej inter
pretacji byłby termin "humanotechnika". Boję się jednak, że na początek był
by zbyt szokujący i dlatego w referacie zachowam termin "socjotechnika").

2Ocena tych wiadomości bywa zresztą różna. Zacytuję np. opinię R. L. Ac- 
koff’a (Science Management, Dec. 196?)! "W przeciwieństwie do impresji suge
rowanych przez coraz to rosnące dane literaturowe, mało opartych na EMC sy
stemów infornacyjno-kierowniczych zostało wdrożonych w działanie.Z tych któ
re widziałtem, że zostały wdrożone, większość nie spełniła pokładanych w nich 
nadziei, a część stała się po prostu niepowodzeniem".



zasad aerodynamiki i nie uświadamiali sobie w pełni rzeczywistej 
roli lotnictwa w komunikacji i transporcie - było to stadium roz
woju na skutek potrzeb postępu i częściowo potrzeb bieżących & woj
na światowa). Szybki rozwój jakościowy lotnictwa nastąpił dopie
ro w wyniku ukierunkowanych badań naukowych, prowadzonych syste
matycznie i kompleksowo, dzięki którym ozłowiek zdobywał stopnio
wo potrzebne zakresy wiedzy. Dzięki jej udziałowi samoloty już 
dziś wygrywają ekonomiczny wyścig z innymi środkami komunikaoji 
na większe odległości.

Podstawowe trudności rozwoju lotnictwa leżały w zakresie nauk 
technicznych, tj. budowie niezawodnyoh samolotów, przeważających 
w swojej efektywności inne środki transportu. Natomiast cel i spo
sób wykorzystania samolotów oraz kryteria ich oceny kształtowały 
się stosunkowo prosto i były znane dośó wcześnie.

W dziedzinie EMC mamy sytuację odwrotną. Postęp techniczny wy
przedził wiedzę związaną z określeniem możliwości, celów i sposo
bu efektywnego wykorzystania EMC. Nie należy upatrywać w tym ja
kichś nieprawidłowości - wiedza o wykorzystaniu EMC w zarządzaniu 
jest to bowiem nieznacznie jeszcze opanowana wiedza socjotechnicz
na, która równolegle do problemów technologicznych EPD związana 
jest bezpośrednio z umysłowym działaniem człowieka (ma wspomóc to 
działanie), z jego indywidualnością i powiązaniami społecznymi.To 
z kolei powoduje konieczność wyjścia poza obszar, w którym z peł
nym zaufaniem możemy oprzeć się na związkach przyczyny i skutku 
oraz na powtarzalności zjawisk w podobnych warunkach, co łącznie 
stanowi bazę nauki i doświadczeń fizycznych.,

Nauki socjologiczne takiej bazy nie mają. Nie mają również tak 
wypracowanych metod jak nauki fizyczne, a przenoszenie metod tych 
ostatnich nauk w dziedzinę nauk socjotechnicznych tylko w pewnym 
zakresie pomaga w rozwiązywaniu problemów.

Czy jednak trudności w uzyskaniu wiedzy socjotechnicznej,w za
kresie EMC w zarządzaniu, pozwalają poprzestać na ograniczeniu się 
do poszukiwań przypadkowych, tj. zdaniu się na ukierunkowanie prac 
jedynie w wyniku wniosków z mniej lub bardziej udanych eksperymen
tów?

Zanim wypowiem się w tej kwestii, spróbuję bliżej określić po
jęcie "EMC w zarządzaniu", przyporządkowane mu cele oraz środki 
związane z ich osiągnięciem. Pojęcie to na dzisiejszym poziomie 
wiedzy scharakteryzowałbym w trzech punktach:

Cecha 1. EMC w wyniku takich cech, jak zdolność zapamiętywa
nia bardzo dużej ilości informacji, szybkiego i szczegółowego ich 
przeszukiwania oraz analizowania wzajemnyoh relacji, może w okreś
lonych tymi cechami zakresach uzupełnić w sposób efektywny zdolno
ści ludzi w ioh, ujętym zakresem organizacji, wspólnie i wzajem
nie uzależnionym dążeniu do wytyczonych celi.

Cecha 2. EMC umożliwia integrację funkcjonowania nawet bardzo 
dużych organizacji. Prowadzenie organizacji w ujęciu systemowym 
związane jest z ciągłym procesem przygotowywania i rozpowszechnia
nia stosownych informacji, uzyskanych na bazie analizy ich wzajem
nych związków - bez udziału EMC było to dla większych organizacji 
praktycznie nieosiągalne.

Cecha 3. EMC jest nowym narzędziem, wykorzystanie którego zwią
zane jest z opanowaniem wielu nowych dziedzin wiedzy, nowych tech
nik, a prawdopodobnie i nowych form organizacyjnych. Stąd osiąg
nięcie efektywnych rezultatów w dziedzinie zarządzania wymaga współ
pracy teoretyków i praktyków z zakresu organizacji, zarządzania i 
technologii przetwarzania danych.

Konsekwencją przyjętych charakterystyk jest potrzeba wyjścia 
poza dotychczasowy zakres prac fragmentarycznych, które ukierunko-
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wane są raczej ku automatyzacji czynnośoi wykonywanyoh dotyohczas 
przez ozłowieka aniżeli ku integracji funkcjonowania organizacji.

Rozszerzenie problematyki poza zakres prao fragmentarycznych 
wymaga zarówno rozwoju prac badawczych w zakresie wynikającym 
z powyższych charakterystyk pojęcia EMC w zarządzaniu, jak i wy
pracowywania coraz doskonalszych metod naukowych,odpowiednich dla 
całości tego socjotechnicznego problemu. Nie chcąc ograniczać się 
jedynie do ogólników, przytoczę parę przykładów tej istotnej,a led
wo dotkniętej problematyki:

- Dążeniem jest wypracowanie systemów informacyjno-decyzyj- 
nych, przyjmując za kryterium pomyślnych wyników uzyskanie korzy
ści ekonomicznych. Powstaje pytanie, jak wycenić produkt działa
nia takiego systemu, produkt - którym są informaoje dla decyzji. 
Jakie są metody pomiaru wartości informacji?

- Celem systemu informacyjno-deoyzyjnego jest dostarczenie kie
rownikom informacji dla decyzji. Jakie to są informacje? Czy słu
szne jest określić je jako te, które kierownik chce znać - ufa
jąc Jego zdolnościom wyboru i działania? Czy lepiej sterować in- 
formaojami, które do niego dooierają, a tym samym sterować pośred
nio jego działalnością? Jak dużo informacji i alternatyw o okreś
lonej wadze potrafi człowiek objąć?

- Wiadomo, że potwierdzeniem wiedzy jest doświadczenie. Jaką 
formę i jakie metody powinno mieć "laboratorium socjotechniczne"? 
Wobec względnej nieokreśloności niektórych elementów przedmiotu ba
dań (np. cechy indywidualne człowieka) formy i metody laborato
rium fizycznego nie dadzą się prosto przenieść w zakres nauk so
cjotechnicznych. Problem niezwykle trudny, jednak bez przynajmniej 
częściowego rozwiązania go trudno mówić o badaniach naukowych (pew
ne sugestie dotyoząoe takiego laboratorium autor wysunął w jednej 
ze swoich prao3;.

Chcę zaznaczyć, że w powyższych przykładach problemów EMC w za
rządzaniu nie przytoczyłem zagadnień technicznych i technologii 
EPD. Nie wynikło to z powodu niedoceniania tej problematyki i zwią
zanych z nią trudności. Jednak prace w tym zakresie tak dominują 
nad zainteresowaniami stroną socjotechniczną, że jej eksponowanie 
wydaje się uzasadnione.

Rozpatrzmy teraz wspomnianą uprzednio odpowiedź naukowców USA, 
że nie mają jeszoze opracowanych metodologii, obejmujących socjo
techniczny aspekt problematyki EMC w zarządzaniu. Wiedząc, od jak 
dawna i przy użyoiu jak wielkich środków rozwijają tę dziedzinę, 
może nasunąć się wątpliwość, ozy ukierunkowanie prac na drogę nau
kowego ujęcia całości zagadnień integracji funkcjonowania syste
mów organizacyjnych ma swoje uzasadnienie. Czy nie pewniejsza i 
i skuteczniejsza jest dotychczasowa droga wdrażania EMC w procesy 
zarządzania przez poszczególne przedsiębiorstwa czy korporacje.

Nie czuję się kompetentny w rozpatrywaniu wpływu zdecentrali
zowanego układu sił gospodarczych w Stanach Zjednoczonych na ta
ki, a nie inny bieg sprawy. Chcę natomiast zwrócić uwagę na po
jawiające się w ostatnich latach coraz to liczniejsze wypowiedzi 
autorytetów amerykańskich w tej dziedzinie, wyrażających wątpli
wość co do racjonalności i ekonomiki uzyskiwanych rozwiązań^.I to 
nie tylko w zakresie konwencjonalnego EPD, ale i w rozwiązaniach 
systemowych. Wątpliwości te mówią same za siebie i wskazują,że po
szukiwania rzeczywistego potencjału EMC w zarządzaniu pozostają 
nadal kwestią otwartą.

3"Przegląd Organizacji", nr 13, 1969.
* Drucker P.F.: The Mc Kinsey Quarterly, Spring 196?. Ackoff R.L.: Ma

nagement Science, Dec. 196?. Stern H.: Management Science, April 1967.
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PODSUMOWANIE

Rozważmy, jakie wnioski, dotycząoe rozwoju EMC w zarządzaniu 
na terenie kraju, można wyciągnąć na podstawie powyższyoh uwag.Wy- 
różniłbym dwa podstawowe kierunki:

1. Dalszy rozwój obeonie prowadzonych prac w zakresie konwen
cjonalnego EPD, w bardziej lub mniej fragmentarycznym ujęoiu za
leżnie od potrzeb bieżąoyoh. Pominąwszy kwestią korzyści ekono
micznych (zbyt trudne do oceny), praoe takie są niezbędne dla opa
nowania technologii przetwarzania danych, dla nauki członków orga
nizacji posługiwania się EMC. współpraoy z nią i nabrania zaufa
nia do produkowanych przez nią wyników. Jest to proces ewolucyjny, 
którego nie da się ominąć.

2. Rozwój prao zmierzających do opanowania węzłowych proble
mów, warunkujących takie wdrażanie EMC w organizacje, które prowa
dzi do integracji ich funkcjonowania, na bazie systemów informa- 
oyjno-decyzyjnych. Podstawę tych prao powinno stanowić systema
tyczne, naukowc-badawcze zdobywanie i wdrażanie wiedzy w całym so- 
ojoteohnicznym zakresie problematyki.

Za potrzebą i celowością rozszerzenia, w zakresie wniosku 2, 
prao krajowych, dotyczących EMC w zarządzaniu, przemawiają dodat
kowo aspekty szczególne:

- Należy mieć na uwadze, że uzyskanie właściwego ukierunkowa
nia prao w obu powyższych zakresach jest wzajemnie zależne. Ogra
niczenie się tylko do jednego z nich może prowadzić, w skali per
spektywicznej, do niecelowych ekonomicznie rozwiązań i trudności 
w powrooie na właściwy kierunek.

- Nie należy przeceniać możliwości przejmowania doświadczeń i 
osiągnięć z inny oh krajów, w zakresie EMC w zarządzaniu. Granicz
nym przypadkiem takiego przyjęcia jest zakup licencji.

Rozwiązanie takie bywa możliwe i celowe w dziedzinie technicz
nej, natomiast w socjotechnicznej można spodziewać się poważnych 
trudności merytorycznych.

- Ewentualne wątpliwości dotyczą krajowych możliwości technicz
nych mogą być wywołane ocenami sugerującymi, że dla rozwiązań sy
stemowych w zarządzaniu istnieje potrzeba wykorzystywania EMC,prze
twarzających informacje w czasie rzeczywistym (real-time, time-shar- 
ing). W kraju natomiast dysponujemy prawie wyłącznie EMC praoują- 
oymi w sposób sekwencyjny. Odpowiedzią moją byłoby:

1. Istnieją również wątpliwości czy taka potrzeba jest uzasad
niona (patrz np. J. Dearden, Harvard Business Review, May 1966).

2. Aspekty organizaoyjno-socjologiozne całości problemu są na 
tyle istotne, że korzyści z poznania ioh wystarczająco uzasadnia
ją potrzebę prac naukowo-badawczych w tym zakresie, nawet w przy
padku możliwości wdrażania wyników dopiero w późniejszym etapie.

- Eksponowana dziś zasada, przyjęta przy wdrażaniu EMC w pro
cesy zarządzania, która brzmi: "długofalowe plany - krótkotermi
nowa realizacja etapów pośrednich", może i powinna być przyjęta 
również przy naukowym ujęciu problemu. Czynnik ten powinien ułat
wić zarówno zainicjowanie, jak i kontynuowanie tego typu prao.



Naukowe problemy maszyn
matematycznych. PWN. 1970

Roman MARCIŃCZAK
Branżowy Ośrodek Studiów 
i Projektów Organizacyjnych

PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO WPROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ TECHNI
KI OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY MASZYN I APARA-

TÓW ELEKTRYCZNYCH

1. KRÓTKA PREZENTACJA

Przedsiębiorstwa branży maszyn i aparatów elektrycznych są 
głównym producentem silników i aparatów elektrycznych w 22 zakła- 
daoh rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Przedmiot produkcji jest bardzo złożony, produkcja masowa.bar- 
dzo zróżnicowany wachlarz technologiczny, duży procent mechaniza
cji i automatyzacji procesu produkcji obok masowych prac ręcznych.

Zarządzanie tak dużą ilością przedsiębiorstw o tak złożonym 
profilu technologicznym jest zagadnieniem bardzo trudnym. Aktual
nie zaś przedsiębiorstwa branży opróoz maszyn średniej meohani- 
zaoji posiadają 6 zestawów maszyn analityozno-liozących i jedną 
elektroniczną maszynę oyfrową ODRA 1013, co nie jest wystarczają
ce do prawidłowego zarządzania taką ilością przedsiębiorstw.

2. PODSTAWOWE PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W związku z zaistniałą sytuacją w dziedzinie przetwarzania in
formacji powołano w ramach Zjednoczenia Branżowy Ośrodek Studiów 
i Projektów Organizacyjnych, który m.ln. ma na celu przeprowadze
nie prac przygotowawczych i projektowo-programującyoh, w wyniku 
których w szerszym zakresie będzie można wprowadzać przetwarzanie 
informacji przy pomocy elektronicznych maszyn cyfrowych do prze
twarzania informacji.

Program prac realizowanych da się ująć w następujące grupy za
gadnień:

a) Prace wstępne,obejmujące analizę stanu wyjściowego oraz upo
rządkowanie podstawowych zagadnień (jak dokumentacja technologicz
na. normy czasowe, normy materiałowe, dokumentacja warsztat owa, nor
matywy robót w toku itp.;.

b; Prace przygotowawcze, obejmujące te wszystkie zagadnienia, 
których uporządkowanie lub w odmiennej niż dotychczas regulacji wy
maga systemu elektronicznego przetwarzania informacji (np.: usta
bilizowanie i zaewidencjonowanie struktur organizacyjnych, zarzą
dzanie zakładami i administracją produkcji itp.;.

o) Prace projektowe, obejmujące poszczególne dziedziny (agen
dy; przetwarzania informacji, jak np. techniczne przygotowanie pro
dukcji, planowanie operatywne, planowania warsztatowe, gospodarka 
materiałowa i magazynowa, zatrudnienie i płace, a także projek
ty zastosowania metod matematycznych (optymalizacja^.



d) Prace programistyczne, obejmujące programowanie opracowa
nych technicznie projektów, jednostek przetwarzania itp.
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3. PROGRAM PRAC

Program prac został ujęty i wyznaczony długofalowym wielolet
nim planem realizacji, opartych na przesłankach przewidywania. W za
łożeniach przyjęto stosowanie takich metod jak:

a) metody matematyczne do optymalizacji planów produkcji i 
kształtowanie się bazy normatywnej,

b) metody planowania PERT dla złożonych przedsięwzięć,
c; normatywny rachunek kosztów,
dJ system planowania kroczącego,
e, system planowania produkcji według wyprzedzeń,
f; system bilansowania produkcji.
Przy projektowaniu przyjęto następujące etapy:
a) założenia do projektu,
b) projekt ogólny,
c) projekt techniczny.

4. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH MASZYN CYFROWYCH

Przykład zastosowania elektronicznych maszyn cyfrowych do prze
twarzania informacji oparty jest na przykładzie Fabryki Maszyn 
Elektrycznych "Indukta" Bielsko Biała, gdzie wykorzystano EMC do 
obliczeń w planowaniu kroczącym z uwzględnieniem optymalizacji pla
nów produkcji:

a) istota planowania kroczącego, 
bJ zasady planowania kroczącego,
c) warunki i korzyści stosowania metody kroczącej w planowa

niu,
d; zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej w pla

nowaniu.



Naukowe problemy maszyn
matematycznych. PWN. 1970

Bogdan MANIKOWSKI
Centralny Resortowy Ośrodek 
Przetwarzania Informacji

PRACE NAD PROJEKTEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA 
PRODUKCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE HUTA STALOWA WOŁA

SYSTEM EWIDENCJI I ROZLICZEŃ BEZPOŚREDNICH KOSZTÓW PRODUKCJI

W wyniku analizy przedsięwzięcia, jakim jest automatyzacja pro
cesu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie Huta Stalowa Wola, 
przedsiębiorstwie o produkcji wieloasortymentowej, mało- i śred- 
nioseryjnej, przyjęto podział przedsięwzięcia na następujące pod
stawowe czynności:

aj zautomatyzowanie prac ewidencyjnych i obliczeniowych z za
kresu technicznego przygotowania produkcji,

b) automatyzacja ewidencji produkcji i rozliczeń bezpośrednich 
kosztów produkcji,

c) automatyzacja planowania produkcji.
Opracowanie, wdrożenie i sprawdzenie podsystemu ewidencji pro

dukcji i rozliczeń kosztowych w oparciu o podsystem dla technicz
nego przygotowania produkcji konieczne jest przed wdrożeniem sy
stemu planowania, ponieważ system ten oparty jest na danych z sy
stemów ewidencji i technicznego przygotowania produkcji.

W chwili obecnej trwają prace nad programami wchodzącymi 
w skład systemu ewidencji i rozliczeń kosztów bezpośrednioh pro
dukcji.

METODA ROZLICZEŃ KOSZTÓW

Jako podstawę do rozliczeń kosztów przyjęto normatywny rachu
nek kosztów - metodę półfabrykatową, system zleceniowy.

System prowadzi ewidencję zużycia materiałów, robocizny oraz 
wykonanych półfabrykatów oraz wylicza i prowadzi ewidencję rzeczy
wistego kosztu produkcji każdego detalu, zespołu, wyrobu finalne
go według zasad NRK. Poza tym system prowadzi rozliczenia koszto
we w przekrojach ogólnie przyjętyoh w przedsiębiorstwach przemy
słu maszynowego.

Programy systemu zakodowane są w języku PLAN serii ICT-1900, 
w związku z czym można je będzie włączyć do biblioteki programów 
maszyny 0DRA-1304.

10 -  Naukowe problemy.
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Naukowe problemy maszyn
matematyoznyoh. IWN. 1970

Wiktor KASPRZYK
Przedsiębiorstwo "Izokor", Ślesin

TYPIZACJA W SIECIACH ZALEŻNOŚCI

Specjalizacja technologiozna w przedsiębiorstwach oraz wpro
wadzane metody sieciowe zależności nasuwają potrzebę wprowadzenia 
jednolitej numeracji ozynnośoi występującyoh dla poszczególnych 
gałęzi produkcyjnych w oelu ich ujednolicenia i stypizowania.

W miejsce przypadkowej numeracji czynności przez ograniczanie 
ich znumerowanymi zdarzeniami początkowymi i końcowymi, wskazane 
jest wprowadzenie oznaczania liczbami jedynie czynności bez wy
szczególniania zdarzeń poozątkowyoh i końcowych.

Na przykład oznaczanie czynności trójką liczb dwucyfrowych
00.00.00

1 - dwójka dla rodzaju robót
2 - dwójka dla technologii prac
3 - dwójka dla uszczegółowienia ozynnośoi 

wówczas czynności w siatce przybrałyby np. postać

c z y
(0 4

.0 5 .1 0 )— y

. 0 7 . 1 0 }

a )  ( 0 1 . 0 2 . 1 0 ) — >< 0 3 . 0 5 . 1 0 ) — K  0 8 . 1 5 . 1 0 )

b)  ( 0 1 . 0 2 . 1 0 ) — »< 0 3 . 0 5 . ^ 0 ) — <Ó8~. 1 5 . 1 0 )

i 04.07.10)"'' 
zamiast

a) (a)----© - - - ► © ---- ® — ^ 5 ®--- ©
lej -<r

c z y
b)

Zdarzenia początkowe i końcowe mogą być dla dalszych rozważań 
zakodowane w programie dla emo jako (bis) i "(prim).

Ta prezentacja czynności pozwala na szybkie graficzne wykona
nie sieci powiązań m.in. przez urządzenie rysujące na wyjściu emo, 
dalsze upraszczanie opracowań sieciowych poprzez scalanie oraz for- 
malizaoję prezentacji samych czynności.



- zbiór ozynnośoi,
- typizacja i specjalizacja w układaoh czynnościowych,
- problemy niesprzecznośoi,
- graficzna prezentacja.

Tezy:

I



Naukowe problemy maszyn
matematyoznyobi. PWN. 1970

Elżbieta JEZIERSKA
Instytut Maszyn Matematycznych

ALGORYTMY ARYTMETYKI W ZMIENNYM PRZECINKU

1. WSTĘP

W arytmetyce stałoprzecinkowej każda /7-bitowa liczba N może 
być traktowana bądź jako ułamek -1 < N < 1, bądź też jako liczba cał
kowita zawarta w przedziale (-1;•2n<N<Zn• Wartości graniczne prze
działu zależą od przyjętego zapisu liczb.

W arytmetyce stałoprzecinkowej istnieją dwa podstawowe proble
my, które stwarzają znaczne ograniczenia. Są to: problem zakresu 
i problem dokładności przedstawionych liczb. Dokładność przedsta
wionych liczb określona jest jako ilość cyfr znacząoych wymagana 
w trakcie przeprowadzania obliczeń. Aby uzyskać większą dokład
ność stosuje1 się metodę wykonywania obliozeń w wielokrotnej precy
zji. Zbyt mały zakres liczb powoduje, że w trakcie obliozeń poja
wia się często nadmiar, i wymagana jest interwencja programisty, 
polegająca na kontroli, czy dane lub też wyniki obliczeń nie prze
kraczają dozwolonego zakresu. Problem zakresu liczb może być roz
wiązany przy pomocy operacji przeskalowywanla liczb.

Z tych przyczyn w większości maszyn cyfrowych została wprowa
dzona arytmetyka w zmiennym przecinku, która jest odmianą automa
tycznej procedury prze skal owywania liczb.

2. WPROWADZENIE

W arytmetyce zmiennoprzecinkowej każda liczba przedstawiona 
jest przez parę liczb (/■, ejt gdzie -1 < f < 1 jest mantysą liczby, 
a e - całkowitym wykładnikiem. Para liczb e; tworzy liczbę N = 
= f'Bet gdzie B jest bazą przyjętego systemu liczbowego.

Dwie liczby /V, = {f-,, e>,) 1 Â2 = e2J są równe wtedy i tyl
ko wtedy, gdy fi = fy • B l oraz e2 = e1 — 1%

Operacja pozwalająca przedstawić liczbę N\ w postaci liczby N2 
nazywana jest operacją przeskalowywanla liczb zmiennoprzecinkowych 
i oznaczona: =» /V2.

Definicja 1
Stopień nieznormalizowania liczby zmiennoprzecinkowe j N = [f,e) 

jest to liczba całkowita r, taka że

B “ (r+1) i |^|< B~r
Definicja 2
Jeżeli stopień nieznormalizowania liczby zmiennoprzecinkowej 
jest r = 0, to liczbę N nazywamy liczbą znormalizowaną.



Jeżeli stopień nieznormalizowania liozby zmiennoprzecinkowej 
N iest -1 t r < n t gdzie n jest ilością oyfr reprezentujących war
tość bezwzględną ułamka, to operacja przeskalowywania N => N'.gdzie 
f'n f • Br oraz £'= e- r nazywa się operaoją normalizaoji liozby 
zmiennoprzecinkowe j.

Jeżeli stopień nieznormalizowania liczby zmiennoprzecinkowej 
N jest r = nt to wówczas przyjmujemy N = Not gdzie

Nq = [o, ( - 1 ) • (Bk-  1 )]

(A — ilość cyfr reprezentujących wartość bezwzględną wykładnika). 
Liczba N0 jest specjalną reprezentacją zera, tzw. zero znormali
zowane .

Mantysy znormalizowanych liczb zmiennoprzecinkowych, z wyjąt
kiem liczby równej zero, mają oyfrę niezerową na najbardziej zna
czącej pozycji. Z tego powodu wszystkie liczby zmiennoprzecinko
we znormalizowane mają jednakową ilość cyfr znaczących.

Ze względu na ograniczenia długośoi rejestrów w arytmomet
rach maszyn cyfrowych, wszystkie algorytmy działań arytmetycznych 
przeprowadzanych na znormalizowanych liczbach zmiennoprzecinko
wych należy zdefiniować w ten sposób, aby stopień nieznormalizowa
nia liozby stanowiącej wynik działania spełniał nierówność -1$r</7.

Algorytmy arytmetyki zmiennoprzecinkowej opisuje się przy po
mocy reguł arytmetyki stałoprzeoinkowej oraz operacji przeskalowy- 
wania liczb zmiennoprzecinkowych.
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Definicja 3

3. ALGORYTMY DZIAŁAŃ ARYTMETYCZNYCH 
NA LICZBACH ZMIENNOPRZECINKOWYCH

3.1. Dodawanie i odejmowanie
. Niech będą dwie liczby zmiennoprzecinkowe H.s g.) oraz Ai,= 
(f2,e2). Wówczas 2

lii ^2 ~ ^ ^  — ^ 2* e2  ̂= ^ 3» = ^ 3

przy czym

N r

B
e2-eA

gdy

gdy

Przy założeniu znormalizowanych liozb N•) oraz stopień nieznor
malizowania wyniku może przyjmować wszystkie wartości ze zbioru 
{—1,0,...n}.

W zależności od różnicy wykładników oraz przy oszacowaniu war
tości mantys obu argumentów warunki na otrzymanie stopnia nieznor
malizowania równego -1,0 lub n można oszacować przy pomocy tabe
li (tab. 1). We wszystkich pozostałych przypadkach, nie ujętychtar- 
belą, uzyskuje się stopień nieznormalizowania w przedziale 0 <r<n,
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T a b e l a  1

Stopień nieznor
malizowania wy

niku r
Różnica wykład

ników
5 “ 0  ̂" «2

Dodawanie mantys Odejmowanie mantys

fi- = 0 -
-1 0 < 6 < n | | >1 -S*6+1 -

-n < S~ < 0 | /¿I >1 -

0 < & < n | ^ < 1  -5"5*1

0 -n < 6 < 0 K 2 I <1 -S5*1

\6\>n zawsze zawsze
n OIIto - f - f 1 2

Realizacja algorytmu dodawania i odejmowania rozpoczyna się od 
operacji zrównania wykładników obu argumentów. W tym celu wyzna
cza się liczbę 6 - ei~ e2 oraz przesuwa w prawo o |6| pozycji man- 
tysę liczby mającą mniejszy wykładnik. Następnie przeprowadza się 
działanie na mantysaoh, a większy wykładnik przyjmuje się jakowy- 
kładnik wyniku. Jeżeli stopień nieznormalizowania wyniku r 4 0, 
przeprowadza się operację normalizaoji liozby. W przypadku gdy 
r = —1, oznacza to wystąpienie nadmiaru i wówozas mantysy wyniku 
przesuwa się w prawo i zwiększa wykładnik. Gdy r < 0, mantysę wy
niku przesuwa się w lewo i odpowiednio zmniejsza wykładnik.

3.2. Mnożenie
Mnożenie dwóoh liczb zmiennoprzecinkowych V, « (Z1,, e-,) oraz 

/V2 a definiowane jest następująco:

Afl * N 2 =» * ( 2̂ **2 ) " ^3» *3 ) = ^3
gdzie

¿2 ■ ^

Realizacja mnożenia polega na wyznaczeniu sumy wykładników 
oraz wyliczeniu iloczynu mantys. Obie te operaoje mogą być wykony
wane niezależnie.Przy założeniu, źe oba czynniki są liczbami znormalizowanymi, 
stopień nieznormalizowania iloczynu może wynosić 0, 1 lub n.

Stopień nieznormalizowania iloczynu r = n wtedy i tylko wte
dy, gdy î = 0 lub N 2 => 0.



Krok normalizujący wynik wymagany jest tylko w przypadku, gdy
r  -  1 .
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3*3» Dzielenie
Dzielenie liczb zmiennoprzecinkowych definiowane jest w podob

ny sposób

Nj\ 1 ^2 ~ ( f 1» * l )  5 ^ 2* e2  ̂ = = ^ 3» gdy N2 *  0
gdzie

Wykonanie algorytmu dzielenia polega na wyznaczeniu różnicy 
wykładników oraz wyliczeniu ilorazu mantys.

Przy algorytmach dzielenia liczb stałoprzecinkowych wymagane 
jest spełnienie warunku, że dzielna jest mniejsza od dzielnika (ze 
wzglądu na ograniczony zakres liczb).

Przy dzieleniu znormalizowanych liczb zmiennoprzecinkowych 
spełnienie powyższego warunku uzyskuje się wykonując operację prz&- 
skalowania dzielnej przed przystąpieniem do właściwego dzielenia 
mantys. .

Tak więc Ny => N\t gdzie f[ = Z1, • B oraz e\ = e1 +1. Począt
kowe przesunięcie dzielnej nie powoduje zmniejszenia ilości cyfr 
znaczących ilorazu, o ile wszystkie cyfry dzielnej będą następnie 
uwzględnione w procesie wyznaczenia ilorazu. Dzielenie wykonuje 
się następująco:

^ ) : {f2,e2) = (y^, <?3)
gdzie

Ponieważ stopień nieznormalizowania liczby Nz wynosi r? = 0, 
a stopień nieznormalizowania liczby N\ wynosi r\ = 1, więc stopień 
nieznormalizowania ilorazu może przybierać wartości 0, 1 lub n.

Stopień nieznormalizowania ilorazu r~= n wtedy i tylko wtedy, 
gdy N^= 0 .

Pojedynczy krok normalizujący wynik wymagany jest tylko w przy
padku, gdy r3 = 1 .

4. WŁASNOŚCI ARYTMETYKI ZMIENNOPRZECINKOWEJ

4.1. Szczególne przypadki liczb zmiennoprzecinkowych
Istnieją trzy rodzaje szczególnych przypadków liczb zmienno

przecinkowych, uzyskiwanych jako wynik dowolnego działania arytme
tycznego.



- Nadmiar wykładnika. Wystąpienie dodatniego nadmiaru wykład
nika w zależności od znaku mantysy oznacza przekroczenie zakresu 
liczb bądź w kierunku wielkości dodatnich nieskończenie wielkich, 
bądź w kierunku wielkości ujemnych nieskończenie wielkich.Liczbom 
tym mogą zostać przyporządkowane symbole: + oo,

- Podmiar wykładnika. Wystąpienie ujemnego nadmiaru wykładnika 
oznacza, że uzyskany wynik jest liczbą nieskończenie małą różną 
od zera (o ile mantysa jest liczbą różną od zera).W zależności od 
znaku mantysy liczbom tym mogą zostać przyporządkowane symbole:+£.

- Zerowa mantysa. Liczba mająca zerową mantysę, ale nie będą
ca zerem znormalizowanym, może być uzyskana tylko w wyniku odejmo
wania dwóch identycznych liczb. W większości przyjętych algoryt
mów liczba ta zostaje automatycznie zastępowana przez liczbę N0,

Dwa pierwsze przypadki wymagają jednak interwencji programi
sty i muszą być sygnalizowane w specjalny sposób.
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4.2. Zakres i dokładność liczb zmiennoprzecinkowych
Przy założeniu tej samej ilości cyfr reprezentujących liczbę 

zakres liczb zmiennoprzecinkowych jest znacznie większy niż zakres 
liczb stałoprzecinkowych. Jeżeli Cmax oznacza maksymalną wartość 
wykładnika, to zakres liczb zmiennoprzecinkowych wynosi

(-1 ) • / max < N < / max
Zakres liczb zmiennoprzecinkowych jest określony przez wykład

nik liczby tak długo, dopóki nie wystąpi nadmiar lub podmiar wy
kładnika. W tym przypadku dalsze zwiększenie zakresu liczb jest 
możliwe poprzez zastosowanie wielokrotnej precyzji przy operacjach 
na wykładnikach.

Dokładność liczb jest ściśle określona przez ilość cyfr zna
czących mantysy. Ilość cyfr znaczących może ulegać zmniejszeniu 
przy realizacji algorytmów działań arytmetycznych. Jest to szcze
gólnie widoczne np. w przypadku odejmowania dwóch jednakowych liczb.

4.3. Dokładność algorytmów arytmetyki zmiennoprzecinkowej
Dokładność wyników działań zmiennoprzecinkowych jest funkcją 

dokładności danych wejściowych oraz dokładności określonych dzia
łań arytmetycznych.

Ponieważ mantysy argumentów mają długość n-cyfr, więc mantysa 
wyniku działania może mieć długość od n do 2n cyfr. Na przykład 
pełny iloczyn dwóch /7-cyfrowych liczb ma zawsze długość 2 n-cyfr. 
Przy dokładnym dzieleniu wynik powinien zawierać dwie liczby: ilo
raz i resztę, z których każda jest o długości n cyfr.Natomiast przy 
działaniach dodawania i odejmowania długość wyniku zależy od ilo
ści przesunięć w operacji przeskalowywania zrównywającej wykładni
ki liczb. W większości algorytmów zakłada się, że ilość przesunięć 
nie powinna przekraczać ilości cyfr w mantysie, gdyż w przeciwnym 
wypadku, w efekcie operacji przeskalowywania, jedna z mantys uleg
nie wyzerowaniu i wynik działania jest równy drugiemu argumentowi 
(z dokładnością do znaku mantysy).

W spotykanych rozwiązaniach arytmometrów zmiennoprzecinkowych 
zakłada się, że długość wyniku ma być taka sama jak długość argu
mentów, czyli wynikiem działania jest liczba, której mantysa jest 
częścią bardziej znaczącą o długości /7-cyfr wyznaczanej liczby.



Przy działaniach zmiennoprzecinkowych na Hozbach znormalizo
wanych operaoję obcinania mantysy wyniku wykonuje się zawaze po do
prowadzeniu wyniku do postaci znormalizowanej. Aby zmniejszyć błąd 
spowodowany obcinaniem, wykonuje się następnie operację okrągle- 
nia.

Znane są dwie metody okrąglenia. Pierwsza polega na dodawaniu 
liczby B~n'j , gdy najbardziej znacząca oyfra odrzucanej części 
jest większa od ^ fl. Druga metoda polega na wymuszaniu najmniej 
znaczącej cyfry wyniku równej j Bt bez względu na wielkość odrzu
canej części. Obie metody wprowadzają jednakowy błąd maksymalny, 
a krzywe rozkładu błędu są symetryczne. Krzywa rozkładu błędu w me
todzie drugiej ma jednak kształt bardziej płaski. Zaletą metody 
drugiej jest prostota oraz możliwość skrócenia długości układów 
arytmometru.

Problem długości liczb, na których dokonujemy obliczeń, jest 
sprawą bardzo istotną i może zostać rozwiązany w oparciu o anali
zę wymaganej dokładności obliczeń.

Aby dokładność wyników nie była mniejsza niż dokładność danych 
wejściowych, powinno się wyznaczać »K-cyfr, gdzie

w = n + r + 1
a r oznacza stopień nieznormalizowania wyniku.

Sprawa dokładność operacji mnożenia i dzielenia jest stosunko
wo prosta, gdyż wiadomo, że stopień nieznormalizowania wyniku tych 
operacji jest r i 1. Tak wiec dla uzyskania dostatecznej dokładno
ści powinno się wyznaczać (/?+2)-cyfrową mantysę wyniku.

W efekcie powyższej uwagi wydaje się celowe stosowanie uprosz
czonego algorytmu mnożenia mantys. W algorytmie tym, w każdym kro
ku mnożenia dokonuje się operacji obcinania iloczynów częściowyoh 
do długości \n+l) cyfr, gdzie / większe od dwóch; i w każdym kro
ku, w zależności od najbardziej znaczącej cyfry odrzuoanei częśoi 
mnożnej, dokonuje się operacji okrąglenia. Można wyznaczyć, że przy
I n —1 | >7 błąd wprowadzany do iloczynu jest mniejszy niż ^

Przy operacjach dodawania i odejmowania, aby w wyniku działa
nia otrzymać taką samą ilość cyfr znaczących jak w obu argumentach, 
powinno się wyznaczać wynik o długości do 2n cyfr, gdyż stopień 
nieznormalizowania wyniku może wynosić -1< r 4 n,

W praktycznej realizacji rzadko działa się na liczbach dłuż
szych niż (p+kj cyfr, gdzie k Jest ilośoią cyfr w wykładniku lioz
by. Dlatego też ilość cyfr znaczących w mantysie wyniku dodawania 
lub odejmowania może uleo zmniejszeniu.

Aby wyeliminować ten przypadek, stosuje się nieznormalizowaną 
arytmetykę zmiennoprzecinkową.
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Naukowe problemy maszyn
matematyoznyoh. PWN. 1970

Pelagia WALIGÓRSKA
Instytut Maszyn Matematycznych

NOWE METODY SZYBKIEGO MNOŻENIA LICZB BINARNYCH

WSTĘP

Czas wykonywania mnożenia jest sprawą istotną dla szybkości ob
liczeń. Zwykle mnożenie wykonuje się jako ciąg przesunięć i opera
cji wykonywanych w sumatorze. Zakładając, że czas działania suma
tora oraz czas przesuwania są ustalone, zwiększenie szybkości mno
żenia można osiągnąć przez zmniejszenie ilości operaoji wykonywa
nych w sumatorze oraz w mniejszym stopniu - przez zmniejszenie ilo
ści przesunięć. Wśród znanych metod mnożenia liozb najmniejszą ilo
ścią operacji wykonywanych w sumatorze odznaoza się tzw. ulepszo
na metoda mnożenia z przesuwaniem o grupy zer i jedynek podana w 
[1, 2]. Metoda ta jest jednak mało użyteczna, ponieważ jej reali
zacja wymaga znacznego zwiększenia sprzętu.

Wyżej wymieniona metoda jest punktem wyjścia dla metod, które 
będą tu omówione. Zostały one opraoowane w Lnstytuoie Maszyn Mate
matycznych przez P. Waligórską, B. Głowackiego, A. Ziemkiewicza 
przy opracowywaniu projektu arytmometru szybkiej maszyny cyfrowej 
na technice krzemowej S-50.

Główne cechy tych metod są następujące:
1. Metody wymagają identycznej ilości dodawań i odejmowań jak 

metoda przedstawiona w [1, 2J.
2. Metody można stosować w 3 podstawowych przedstawieniach bi

narnych:
a) przedstawienie za pomocą znaku i wartości bezwzględnej,
b) przedstawienie za pomocą uzupełnienia dwójkowego,
c) przedstawienie za pomooą uzupełnienia jedynkowego.
3. Metody nie wymagają żadnej korekcji iloczynu wkażdym z tych 

przedstawień.
4. Metody wymagają małego wzrostu sprzętu (w stosunku do pro

stej metody mnożenia po 1 bicie;.
Poniżej będzie omówione zastosowanie tych metod w przedstawie

niach a i b, ponieważ są one najczęściej używanymi przedstawienia
mi.

1. MNOŻENIE LICZB 0 POSTACI ZNAK-WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA

Operacje na znakach są niezależne, można zatem mówić o mnoże
niu wartości bezwzględnych.

Załóżmy, że a oznacza mnożnik, a > 0
oraz

(1)



Niech f będzie Jedno-jednoznacznym przyporządkowaniem, takim że
♦ OO

^(o) = £  at-2i-/7, gdzie 0/=o dla i < 0 oraz i ^ n
¿m- OO

Metoda [1, 2] opiera się na pewnym przekształceniu ar, takim że
n n

cc (tKa)) = ¿'<x;2i" /7, gdzie oc; e { -1,0,1} i ]£ cc-2 l~n ■ a. 
i=0 (*0

Zostało udowodnione w [3], że <rt- są określone następująoos

cc i rn s  ( flj*, Q +1, PL (1 -2 +1 ) + />/_., (i “2 a i ) (i -2 o/+1) (2 )

gdzie
Ą. = P (at, flt-+1,Pj _1) = aL +1 o■ + _1 +1- ^ ) 2 dla i > 0

= 0 dla z < 0 
Ze wzorów tych otrzymujemy tabelę 1,

T a b e l a  1
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fli+1 ai Ą-1 «/ Pi

0 0 0 0 0
0 1 0 1 0
1 0 0 0 0
1 1 0 -1 1
0 0 1 1 0
0 1 1 0 1
1 0 1 -1 1
1 1 1 0 1

Ponieważ cyfrze <*, = 1 odpowiada dodanie mnożnej z przesunię
ciem iloczynu częściowego o 1 miejsce w prawo, oc; = -1- odjęcie 
mnożnej, cc,- = 0 - samo przesunięoie iloczynu częściowego w prawo, 
z tabeli 1 można otrzymać wyrażenia boolowskie określające opera
cje, które powinny być wykonywane w poszczególnych krokach mnoże
nia.

DODAWANIE = A [a- —  pi )

ODEJMOWANIE = ¿r/+1 A {d; Pj ) (3 )

SAMO PRZESUNIECIE = ^  A P [ ^  Ó-Ap^

gdzie
P i = a/+1 A «1 v -1 A ̂ /+1 v



Otrzymujemy zatem nową metodę mnożenia (będziemy ją nazywali 
metodą 1; z przesuwaniem iloczynu częśoiowego o 1 miejsce w pra
wo w każdym kroku mnożenia, która wymaga identycznej ilości doda
wań i odejmowań jak metoda podana w [1, 2],

W [3] wykazano, że przeciętna liozoa dodawań i odejmowań, wy
konywanych podczas mnożenia liczb n -bitowych metodą 1 lub metodą 
cytowaną wynosi

g- /» + ¿la n < 4

j n + ̂  dla n = 2 1, l = 3»4... (4 )

T  n + 288^ n  "  2 i - 1 *  f 0 3 f 4 . . .

Stąd przeciętny czas mnożenia metodą 1 wynosi
T - in tA + (5 )

gdzieś Ln - przeciętna liczba dodawań i odejmowań, 
is - czas przesuwania, 
tA — czas dodawania lub odejmowania.

Jeśli istnieje możliwość wykonywania zarówno dodawania jak i 
odejmowania w procesie mnożenia, metoda 1 pozwala przyspieszyć mno
żenie przy nieznaoznym wzroście sprzętu.

Można udowodnić, że cyfry ocL mają następującą własność;
a/+-j • = 0 dla każdego i.

Na podstawie tej własności możemy otrzymać inne przekształce
nie f, takie że

r (Ka))- X
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gdzie

oraz

yy-f(j)+1, {-2,-1,0,1,2}

cw “ 0C2w+2cr2/w-1 “ (°2/7?» *2/1*1» <72/TH-2*i/0-1 ̂ =

= ff2wil+4 ^ 1 i72M .2-4ff2W+1^ + 2a2m . ^ - * a2m-2 > + (6>

+ ?/n -1 [1 +4 ̂a2mtt2mA ~a2ma2m+2+ a2m+\ a2m+2~a2m+'\ ̂ ]

ąm = ?^2w»ff2i»+1»ff2/7H-2»iw-1^ = ff2w+1 ̂ 2m+fl,2w-2"fl2^02w+2) +

+  9/77-1 ^ 2 w -1  " '72ot°2^m-1 + a2ma2m +2~a2m+ 1 *2/7*2 ̂  d l a  m *  0

<fm = 0 dla m  < 0



Podobnie jak poprzednio zależności te można przedstawić w po
staci tabeli 2.
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T a b e l a  2

°2ot+2 a2m'[ *2/* Cm

0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 2 0
0 1 1 0 -1 1
1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 -2 1
1 1 1 0 -1 1
0 0 0 1 1 0
0 0 1 1 2 0
0 1 0 1 -1 1
0 1 1 1 0 1
1 0 0 1 1 0
1 0 1 1 -2 1
1 1 0 1 -1 1
1 1 1 1 0 1

Cyfrze cm = 2 odpowiada dodanie podwojonej mnożnej, cyfrze cm~ 
= —2 - odjęcie podwojonej mnożnej, cyfrom -1,0,1 - jak w poprzed
nim p*gypadku. Stąd podobnie jak poprzednio - możemy otrzymać wy
rażenia boolowskie. określające operacje, które powinny być wyko
nywane w poszczególnych krokach mnożenia.

Otrzymujemy zatem nową metodę mnożenia (będziemy ją nazywali 
metodą 2 J z przesuwaniem iloczynu częściowego o 2 miejsca w pra
wo, która wymaga identycznej ilośoi dodawań i odejmowań jak w wy
żej wymienionej metodzie.

Przeciętny czas mnożenia liczb /»-bitowych metodą 2 wynosi
r  = + 1) ts + i„  ( tA -  t s ) (7)

Metoda 2 przyśpiesza mnożenie około 2 razy i wymaga nieznacz
nego wzrostu sprzętu.

2. MNOŻENIE LICZB 0 POSTACI UZUPEŁNIENIA DWÓJKOWEGO

Przedstawienie liczb za pomocą uzupełnienia dwójkowego otrzy
muje się przez następujące jedno-jednoznaczne odwzorowanie liczb

gdzie

| x I dla x > 0

2 — | x | dla x < 0



Niech " O  " oznacza operacją mnożenia liczb o postaci uzupeł
nienia dwójkowego. Operacja ta musi spełniać warunek%

<p{x • y ) ■ p U ) O p ( y )
Przyjmujemy nastąpująoe oznaczenia:

j ■ {o,i,..., 4

<p{.+ a) - a - £  a*2l ~ nt gdzie <z*c{o,l], o t < 0,l)

<p{-a) - 2- a  m g  a ~ 2 l ~ n, gdzie o"€{0*1}» (2-<0 «(l,2 )

f  jest jedno-jednoznaoznym przyporządkowaniem, takim że

.oo
^(er) - £  a*2 l ~ n, gdzie a* * o Ala

♦ oo #
^(2-cr) o ^  a ~ 2 ‘ ~ n, gdzie of - 0 dla / < 0

a ~ » 1 dla i  > n
oc jest przekształceniem, takim że

<x (*(*)) - £  2l~ff

o c ( ł{2- a ) )  - X  *7 zl~n
i % 3

gdzie oc* i <r~ są określone wzorami (2), w któryoh należy dopisać 
do każdej zmiennej odpowiednio znak ■+■ lub

Udowodniono w [3], że przekształcenie cc ma następującą włas
ność

oc” * -  cc* dla każdego t .

Stąd wynika natychmiast, że

« ( ^ ( 2 . „ ) ) .  y  « -  a * '-*  -  -  y  « ?  a * - » .
¿•5 <fc7

Nieoh " ©  ■ oznacza operacją dodawania, a -  C/»+1 ) - argu

mentową sumą w rozpatrywanym systemie liczbowym.
Określimy pomoonlozą operacją "#n w następujący sposób:

0 * x ■ 0 dla dowolnej liczby x
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2~k * a = 2~ka

2 ~ k * (2-a) = 2-2“ V

(~2~k) * a = 2-2~ka 

( - 2 ~ k ) * (2-o) = 2“*a

ĵ -2* ~n )̂*y = U,- 2* -/7) dla każdego y i xe{-1,0,l}
Jeśli

x = '£xi2l~ n, X o x * y  = ('£xi2 *y.
/€ >  Vfe7 /

Można udowodnić, że operacja " *" nie jest przemienna i nie 
jest mnożeniem w rozpatrywanym systemie liczbowym.

Można udowodnić:
Twierdzenie 1
Operacja ” ©  11 określona następująco

x Q y  = cc («¿(*)) * y
jest mnożeniem liczb o postaci uzupełnienia dwójkowego.

Podobnie dla przekształcenia <j" określonego analogicznie jak 
w części 1 prawdziwe jest

Twierdzenie 2
Operacja " ©  " określona następująco

x Q y  = oc(ł(x)) * y 
jest mnożeniem liczb o postaci uzupełnienia dwójkowego.

Na podstawie twierdzenia 1 otrzymujemy metodę mnożenia z prze
suwaniem iloczynu częściowego o 1 miejsce w prawo, na podstawie 
twierdzenia 2 - metodę z przesuwaniem iloczynu częściowego o 2miej- 
sca w prawo.

Tabela 1 i 2, wyrażenia boolowskie, określające operacje wyko
nywane w poszczególnych krokach mnożenia, wzory (5 ) i (7 ) są iden
tyczne jak w systemie znak-̂ irartość bezwzględna.

Różnica w realizaoji metod w obu przedstawieniach polega na 
tym, że operacje przesuwania i dodawania wykonywane są w różny spo
sób. Można jednak stosować postać uzupełnienia dwójkowego dla przed
stawienia ujemnego iloczynu częściowego przy mnożeniu liczb o po
staci znak-wartosć bezwzględna, co pozwala uniknąć wydłużenia su
matora. Wówczas zastosowanie metod 1 i 2 w obu przedstawieniach 
jest prawie identyczne.

Większość metod mnożenia liczb o postaci uzupełnienia dwójko
wego wymaga korekcji iloczynu. Z tego względu metody 1 i 2  mają 
większe znaczenie dla tego przedstawienia.

Pokażemy na przykładzie zastosowanie metody 2 do mnożenie liczb 
o postaci uzupełnienia dv/ójkowego.

Przykład
Uwaga. Sprawdzamy po 3 bity mnożnika i przesuwamy iloczyn czę

ściowy o 2 miejsca w prawo w każdym kroku mnożenia.Dodawanie lub



odejmowanie podwojonej mnożnej zwiększa zakres iloczynu częścio
wego i wymaga wydłużenia sumatora i rejestru akumulatora o 2 po
zycje z lewej strony.

2 — a = 1, 11110111 mnożnik
2 - b = 1, 01110100 mnożna

Akumulator mnożnik badane bity mnożnika
, *  * /

000, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 3.1.1] oQ a -1 q_1 = 0
©
000, 10001100 => b 
000, 10001100111110111 
*000, 00100011001111001"] c1 = -2 qQ = 1
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I.

II.

III.

IV.

© 001, 00011000 = 2b
001 , 00111011001111101

000, 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 19‘5_ii o2 = O q,,

000, 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 3 1Í; o3 o 0 q2

y c o , 0000010011101100X = ab
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Naukowe problemy maszyn
matematyoznyoh. PWN. 1970

Andrzej ZIEMKIEWICZ 
Instytut Maszyn Matematyoznyoh

SZYBKI RÓWNOLEGŁY SUMATOR BINARNY

1. WSTĘP

Równoległy sumator binarny zawiera układy przeznaozone do rea
lizacji przeniesień z mniej znaczących pozycji sumatora na pozy
cje bardziej znaczące, które połąozone B ą w tzw. linią przenie
sień. Sposób realizacji linii przeniesień decyduje o szybkości wy
konywania operacji arytmetycznych w sumatorze.

Znane metody przyśpieszająoe działanie sumatora polegają na:
a) skróceniu maksymalnego czasu ustalania się przeniesień po

przez zastosowanie skokowego przyśpieszania (oarry-skips) lub prze
niesień grupowych (look-ahead),

b) zastosowaniu układów wygrywających chwilę ustalenia się prze
niesień.

Ponieważ większość współczesnych maszyn cyfrowyoh ma sterowa
nie mikrorozkazowe, szersze zastosowanie ma pierwsza z tych metod, 
umożliwiająca łatwiejsze zsynchronizowanie działania sumatora z cy
klem pamięci sterującej.

W pracy sformułowano w postaci wzorów algebry 80016*3 ogól
ne zależności określające sposób realizacji przeniesień, obejmu
jące większość znanych rozwiązań, m. in. sumatory ze skokowym przy
śpieszaniem i look-ahead. Z zależności tych można wyprowadzić Ja
ko przypadki szczególne wzory opisujące nowe typy sumatorów.
W rozdz. 3 opisano propozycję pewnej metody realizacji linii prze
niesień o większej, niż wymienione wyżej metody, szybkości działa
nia i jednakowej budowie każdej pozycji. Jej cechą charakterystycz
ną jest rozdzielenie linii przeniesień na pewną ilość pod—linii 
działających równolegle i niezależnie, podczas gdy w każdej z nich 
propagacja przeniesienia dokonuje się szeregowo. Podane są zależ
ności pomiędzy maksymalnym czasem ustalania się przeniesień a kon
kretną realizacją linii przeniesień zbudowanej według tej metody.

Treść niniejszego artykułu jest rezultatem wspólnej praoy mgr 
P. Waligórskiej, mgr B. Głowackiego i niżej podpisanego.

2. POZYCJA LINII PRZENIESIEŃ

Równoległy sumator binarny składa się z n pozycji.Niech argu
mentami będą liczby binarne:

n-1 . n-1
a - T  ai Z1 ; b = £  bi 2‘

Im O 1 = O
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gdzie

o i * ty e

Wprowadzimy oznaczenia:

*1 = ai bi

Ri = ai Bi + a,- bi

gdzie: p[ - przeniesienie z ¿-tej pozycji sumatora.
Twierdzenie 1
Działanie pozycji linii przeniesień sumatora opisuje następu

jące wyrażenie algebry Boole>a:

gdzie: 1< m t-< i (i = 1,2,. . ./7-1 ).
Dowód znajdzie czytelnik w [7],
Będziemy mówić, że w (1) pierwszy składnik określa bezpośred

nią generację przeniesienia, drugi - generację warunkową, a trze- 
oi - propagację przeniesienia przez ¿-tą pozycję.

Dla uzyskania bardziej zwięzłych wzorów oznaczmy:

Dowód jest natychmiastowy w oparciu o łatwą do sprawdzenia tożsa
mość:

Obecność składników Vu,u (i ) w (3) może przyśpieszyć działanie li
nii przeniesień, ale jak wynika z (4), dla poprawnego działania 
nie jest konieczna.

1 Ar-1

( 2 )

£Niech U[ oznacza zbiór wskaźników

a U( dowolny jego podzbiór: U i c {/*
Twierdzenie 2.
Wyrażenie (1) jest równoważne następującemu

(3)
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Nieoh Q[ oznacza zbiór wskaźników:

Qf ■ { mi +1, m,-+2,... ,1} , 
a Qi dowolny Jego podzbiór: Qi c Qf .

Twierdzenie 3
Wyrażenie (3) Jest równoważne wyrażeniu:

*  ■ *i ♦ »1 ,«.,«>* Z  *Ł « »  + Z T  " < t.q (0  
u c  U[ q c Q t

Dowód wynika z tożsamości:

(5)

5*1 CM m i~ '

Pi-m p  rH  ‘  P!-q Q 1i-i * Pi ., Q  »i-1 01“ ? * «i
D e f i n i o j a :  Jeżeli i?/ Jest niepustym podzbiorem wskaź

ników, mówimy, że na i -tej pozycji następuje skokowe przyśpiesza
nie przeniesienia. Zauważmy, że przy założeniu, iż wyrażenie (5) 
realizowane Jest za pomocą Jednego sumoiloczynu, trójka wartości 
Lj = <ot/, Qi, i/j > Jednoznacznie określa budowę ¿'-tej pozycji linii 
przeniesień, a ciąg L = {¿o» ¿1* • • • » £ budowę całej linii prze
niesień. Większość znanyoh metod realizacji linii przeniesień moż
na otrzymać jako szczególne przypadku (5).

Przykłady
a) Jeżeli w/ = 1

Ui = Qi
dla każdego i ,

gdzie A - zbiór pusty, 
wówczas (5) określa szeregową linię przeniesień.

b) Nieoh mi «= 1 1
y. _ ^rdla każdego t.

Jeżeli istnieje podzbiór wskaźników {i$} (s =1,2,...,5), taki
że 0 ^ i. ^ i* .... ^  ^  n —1
oraz

%  * A
= A dla i ¡i is

wówczas (5) określa szeregową linię przeniesień ze skokowym przy
śpieszaniem. W [A] podano analizę wyboru optymalnego zbioru {/s\.

c) Niech Qi = Ui = A dla każdego i .
Załóżmy, że wyróżniony jest ciąg wskaźników*

0 i >| i 2
Jeżeli mi = dla wówczas (5) określa linię prze
niesień look-ahead. Stosowane są również linie uproszczone,dla któ
rych:
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mi
gdy i

i - i$ _ 1 gdy i /

3. PROPONOWANA METODA REALIZACJI

W nowoczesnych systemach cyfrowych koszt arytmometru stanowi 
mały procent kosztu całego systemu. Z drugiej strony arytmometr 
jest ozęścią systemu decydującą o jego wydajności. Może więc być 
korzystne dodanie pewnej ilości sprzętu, jeżeli pozwoli to osiąg
nąć większą szybkość oraz bardziej jednolitą i przejrzystą struk
turę sumatora. Z tego punktu widzenia duże znaczenie mogą mieć su
matory o jednakowej budowie każdej pozycji. Ani sumatory ze sko
kowym przyśpieszaniem, ani sumatory look-ahead nie mają tej cechy.

Rozpatrzmy obecnie linię przeniesień, dla której:

777/
m dla m < i </?-1 

i dla 0 < i <  m
gdzie m > 1  jest ustaloną liczbą.

W zbiorze wskaźników J = {0,1,...,n-1} można wyróżnić podzbio
r y  JS f określone następująco:

= { ̂   ̂ = +5, k ** 0,1 »•••»£ [ m  11
gdzie: 5 — 0,1,..., 777 —1.

Każdy ze zbiorów <3s określa numery pozycji, które stanowią pod- 
-łinię przeniesień działającą niezależnie od pozostałych.

Definicja: Każdemu układowi, realizującemu wyrażenie (5) przy
porządkowujemy parametr r , nazywany opóźnieniem jednostkowym.

Czas propagacji dla zbioru układów realizujących (5),przez któ
re przeniesienie propaguje szeregowo, równy jest sumie ich opóź
nień jednostkowych.

pozycje jama fora

' /  ' ' ' /  \ f  A f '  I /\ t /\f,/ I / / ! /'/ !//
•/ q . ą .  r ; y  b -

'z n ̂

t / \»/ !//

- A
-5-

tt-
-ft-

-fi- l in ia
p/teniesień

Rys. 1. Proponowana metoda realizacji linii przeniesień 
propagacja przeniesienia,-«------ bezpośrednia generacja, -« wa

runkowa generacja



Definicja: Maksymalnym czasem ustalania sią przeniesień nazy
wamy maksymalny czas propagacji w linii przeniesień dla wszystkich 
możliwych kombinacji argumentów wejśoiowych sumatora.

Dla linii przeniesień zbudowanej zgodnie z (6), w której Ui= 
= Qi = A (i =1,2,.. • f>?-1), maksymalny ozas ustalania sią przenie
sień wyraża sią jako:

r - r  • (1 + f p i1])

Praca [7 ] zawiera wyprowadzenie tego wzoru.
Rysunek 1 ilustruje zasadą działania linii przeniesień zbudo

wanej zgodnie z (6), dla której m = 3.
Na rys. 2 przedstawiona jest ta sama linia, ale bez wyróżnie

nia pod-linii.

M
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Rys. 2. Propagacja przeniesień w linii z rys. 1

W rozdziale tym nie wprowadzaliśmy żadnych warunków na zbiory 
U[ i Qif. dalsze zwiększenie szybkośoi poprzez zastosowanie np. 
przyśpieszania skokowego nie Jest więc niczym ograniczone.

k. UWAGI KOŃCOWE

Stosowanie arytmetyki znak-wartośó bezwzględna wymaga użycia 
sumatora o zamkniętej cyklioznie linii przeniesień, jeżeli działa
nie dodawania .lub odejmowania ma byó zakończone w czasie Jednego 
przejścia przez sumator dla każdej kombinacji argumentów wejścio
wych. Wszystkie dotychczas występujące wyrażenia i wzory pozosta
ją słuszne dla tego przypadku, Jeżeli wszystkie indeksy będą bra
ne modulo n . Warunek n a ą w  (1) można wówczas osłabió: 1<77?;<rc-1.

Zarówno czas ustalania się przeniesień T , jak i koszt linii 
K zależą wyłącznie od Jej struktury, tzn. mogą byó określone Jako 
pewne funkcjonały zmiennych Lq , ,..., Ln.̂:

T - F  ̂(¿o* ̂1 *••• 1 ̂
K - F 2 (i-q»L/| >... fL̂ _ 1 )

Ogólnie biorąc, wszystkie problemy optymalizacji można posta
wić jako zadanie kombinatoryczne znalezienia minimum Jednego z tych 
funkcjonałów przy zadanej wartości drugiego, które nadaje się do 
rozwiązania przez maszynę cyfrową.
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matematycznych. PWN. 1970

Stanisław MAJERSKI
Instytut Maszyn Matematycznych

SUMOILOCZYNOWE LINIE PRZENIESIEŃ SUMATORÓW BINARNYCH 
0 JEDNAKOWEJ STRUKTURZE POZYCYJNEJ

1. WSTĘP

Czas propagacji przeniesień w liniach przeniesień sumatorów ma 
decydujący wpływ na szybkość wykonywania operacji arytmetycznych 
w maszynach cyfrowych. Z tego wzglądu minimalizacja tego czasu jest 
jednym z ważniejszych problemów w projektowaniu szybkich jedno
stek arytmetycznych. Jedną z metod zwiększania szybkości propaga
cji przeniesień w sumatorach jest stosowanie układów przeskoków 
przeniesień. Zagadnienie to jest omawiane m.in. w pracach) [1-9].

W niniejszym komunikacie omówiono linie przeniesień sumatorĆw 
binarnych złożonych z jednakowych pozycji i zawierających w sobie 
układy przeskoków przeniesień. Dobór układów przeskoków przenie
sień wchodzących w skład pojedynczej pozycji takiej linii przenie
sień zależny jest od wymaganego czasu propagacji przeniesień i da
nej liczby pozycji sumatora. Przyjęto, że każda pozycja linii prze
niesień zbudowana jest na Jednym układzie elektronicznym realizu
jącym funkcję sumoiloczynu logicznego.

Omawiane linie przeniesień nadają się w równej mierze do su
matorów bez przeniesień cyklicznych i sumatorów z przeniesienia
mi cyklicznymi i dają w obu przypadkach jednakowe czasy propaga
cji przeniesień.

2. STRUKTURA LINII PRZENIESIEŃ L

Weźmy pod uwagę n -pozycyjną linię przeniesień sumatora binar
nego złożoną z n jednakowych układów elektronicznych, odpowiadają
cych pozycjom sumatora i realizujących funkcję sumoiloczynu logicz
nego opisaną wzorem boolowskim

!
ci = + yi ci

+ Ui m  - r  * * +1 ci -OC,

+ y* yi _ v  yi-oc2+ ĉ/ -a2 c 1 >

+ Ui y  i - 1 '  * * yi-Oirf-1 ci -  0Cm

dla i - 1,2,..., n przy spełnionym warunku



1 < a 1 < a 2 < . . . < a m < n  (2)
We wzorze (1) symbole , y; oznaozają stany wejść linii prze

niesień odpowiadająoe funkcjom boolowskim

= Oj b[ (3)
iJi = + lub yi = af ty + a i B{ (4)

gdzie a i, t>i ( i = 1,2,...,/?) są bitami składników dodawanyoh w su
matorze. Symbol c/ we wzorze (1) odpowiada przeniesieniu z pozycji 
I na pozycją i + 1.

Iloczyny boolowskie typu

y i y  i  _ i • • • • yf- -  ttfc+ i cj -  <xk (5)

dla k = 1,2,...,w, występujące w (1), przedstawiają funkcje prze
skoków przeniesień o cck pozycji sumatora. Omawiana n -pozycyjna li
nia przeniesień zawiera zatem nm układów przeskoków przeniesień.

Linią przeniesień złożoną z układów sumoiloczynowych realizu
jących. funkcję boolowską (1) oznaczać będziemy przez L(oc1,Oi2>— , ocm) 
lub krócej przez L . Na rys. 1 przedstawiono strukturę Jednej po
zycji linii przeniesień L o parametrach m = 2,a.=2, 0Cn - 5, czyli 
linii przeniesień L (2,5).

170

Ul *i

Ci-5'
yi-i ■

yi-3-

Ci-2' 
yi-2 -

°i-i
yi-i

Rys. 1. Struktura logiczna jednej pozycji linii przeniesień L(2,5)

Linie przeniesień L mogą być stosowane zarówno w sumatorach 
bez przeniesień cyklicznych, jak i w sumatorach z przeniesieniami 
cyklicznymi. W sumatorach bez przeniesień cyklicznych niektóre 
układy przeskoków w najmniej znaczących pozycjach linii przenie
sień nie są efektywnie wykorzystywane.



3. CZAS PROPAGACJI PRZENIESIEŃ W LINIACH PRZENIESIEŃ L
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Efektywny czas propagacji przeniesień w n -pozycyjnej linii 
przeniesień L wyrażać będziemy maksymalną liczbą sumoiloczynów, 
przez które propaguje szeregowo przeniesienie przy najbardziej nie
korzystnej kombinacji stanów zerojedynkowych zmiennych wejścio
wych sumatora.

Przy omawianiu procesu propagacji przeniesień założymy,że prze
niesienie powstaje (jest generowane) na pozycji 1 i propaguje 
przez pozycje 2 do n . Przypadek taki dla linii przeniesień o Jed
nakowej strukturze pozycji odpowiada najbardziej niekorzystnym wa
runkom pracy linii przeniesień zarówno dla sumatorów bez przenie
sień cyklicznych, jak i dla sumatorów z przeniesieniami cyklicz
nymi.

Wprowadzimy oznaczenia:
i/ - czas ustalania się przeniesienia na i -tej pozyoji linii 

przeniesień L ,
Tn - czas propagacji przeniesień w n -pozycyjne J linii przenie-
Czasy ti, Tn liczone będą od momentu ustalenia się stanu c.j = 1 

przy założeniu, że ustalone są stany wejść ą  , (i =1,2,... ,n) li
nii przeniesień.

Z wzoru (1) i przyjętych wyżej założeń wynika, że

Wzory (6)-(9) służyć mogą do wyznaczania czasów propagacji w li
niach przeniesień L .

Porównanie różnych linii przeniesień L przeprowadzać będzie
my dla ustalonej wartości otm = g , przy wynikającym ze struktury 
linii przeniesień założeniu g < n  . Przy tych założeniach linią 
przeniesień o najmniejszym czasie propagaoji jest linia L (2,3,...,p), 
a linią przeniesień o największym czasie propagacji - linia L{g).

Z wzorów (6)—(9) wynika, że dla linii przeniesień L (2,3,...,g) 
otrzymujemy ozas propagacji przeniesień

sień L .

,..., n) (8)

(6)
(7)

gdzie przyjmujemy

* i  -  ar* "  * 1-1 J e ś l i (9)

4. LINIE PRZENIESIEŃ L (2,3,...,9 ) i L{g)

(10)



Czas ten nazywać będziemy również czasem minimalnym dla danych n,g 
i oznaczać przez rmin (n, g) lub 7"imn •

Dla linii przeniesień L (g ) czas propagacji przeniesień można 
wyrazić przez

^ ■ rm i n ł J r n <11>
gdzie

A Tn = g - 3 dla n = 1 + gh + e £ = 1,2,... ,g-2 (12)

A Tn = g - 2 dla n = 1 + gh + e e = g - 1, g (13)
Wzory ostatnie obowiązują oczywiście dla g ^ 3  (dla g= 2 obie
omawiane linie przeniesień są identyczną linią przeniesień L (2)). 
Liczba h może być dowolną liczbą całkowitą,dla której n >g.

Przebieg procesu propagacji przeniesien w liniach przeniesień 
¿(2,3,..., g) i L(g) dla g - 1  ilustrują następujące ciągi czasów
ti ( i =1,2,3...).

L (2,3,4,5,6,?) 0, 1,1,1,1,1,1,1, 2,2,2,2,2,2,2, 3,3,3,3,3,3,3,... (14)
^ (7) 0, 1,2,3,4,5,6,1, 2,3,4,5,6,7,2, 3,4,5,6,7,8,3,... N (15)
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5. ZAGADNIENIE DOBORU OPTYMALNEJ LINII PRZENIESIEŃ L

Optymalną n -pozycyjną linią przeniesień typu L o czasie pro
pagacji przeniesień nie przekraczającym danej liczby T nazywać bę
dziemy linię przeniesień L ( ^ , <*2,..., aj o minimalnej liczbie m 
(minimalnej liczbie przeskoków przeniesień przypadającej na jedną 
pozycję sumatora), a dla tej liczby m o minimalnej sumie jp<*/ •

i * 1Problem doboru optymalnej linii przeniesień L omówiono w opra
cowaniu "Dobór linii przeniesień w sumatorach binarnych o jedna
kowej strukturze pozycji", złożonym do druku w "Pracach Instytutu 
Maszyn Matematycznych".

Rozwiązanie tego problemu wymaga:
- wyznaczenia optymalnych parametrów m , oĉt a2,..., ocm .̂ linii 

przeniesień L dla danej liczby g przy założeniu, że ZJTn = 0 dla 
określonego zakresu wartości n ;

- wyznaczenia optymalnych parametrów m , a1f <*2» • • •»ocm.̂ dla da
nej liczby g przy założeniu, że/d7fl<1;

- wyznaczenia optymalnych parametrów w, a*, oe2t..., cxm.̂ dla da
nej liczby g przy założeniu, że AT^^ó" ( d - dana liczba naturalna);

- wyznaczenia odpowiednich par wartości g , ATn dla danych n, T 
(dla danej ilości pozycji i danego ozasu propagacji przeniesień).

Metody wyznaczenia optymalnych parametrów m , , a2f... x>raz
odpowiadających sobie wartości parametrów g ,ATn dla danych ruf omó
wiono w wymienionym wyżej opracowaniu. W dalszej części niniejsze
go komunikatu (w następnym rozdziale) omówione będzie jedynie pierw
sze z wymienionych czterech zagadnień.

Obecnie dla zilustrowania problemu podamy, w oparciu o odpo
wiednie metody ze wspomnianego opracowania, jedynie tabelę odpo



wiednio wybranych 64-pozycyjnych linii przeniesień L , o czasach 
propagacji przeniesień nie przekraczających wartości T = 20,14,11,
8,6,5,4. Podkreślone w tabeli wyrażenia przedstawiają optymalne li
nie przeniesień dla n = 64 i T a  20,14,11,8,6,5,4.
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T a b e l a  1

r = 20 r = 14 r = 11 T = 8 7 = 6 7" = 5 ll -P-

Linie ¿ ¿(5,6) ¿(7,8) ¿(4,10,11) ¿(2,7,12,13)¿(3,7,11,15,16)
oA^=0

"
rM - n r^=3 r64=6 6̂4=5 764 =4

Linie ¿ ¿(2,5) ¿(7,9) ¿(2,9,12) ¿(2,3,11,15) ¿(2.3,4,15,20)
° ^ < 1 7-64=̂ — >64=8 r64=6 ^64=5 7-64=4
Linie ¿ ¿(4)

r^=i8
¿(6)

7*64=̂
4(2,7)
r«*=n

¿(2,3,10)
7^=8

¿(3,4,17)
r64=6

¿(3,5,6,17) 
6̂4 =5

¿(3,5,7,8,24)
7̂64 =4

Linie przeniesień i czasy propagacji przeniesień dla 
danych/7 = 64 i T = 20,14,11,8,6,5,4

6. LINIE PRZENIESIEŃ L ( ait a2, • • •, o A 7^*0

W rozdziale niniejszym omówimy optymalne linie przeniesień 
¿( ar-i, a2,... Przy założeniu, że dla danej liczby całkowitej
r> 1 każdej wartości n (n>g ) spełniającej nierówność

g( T - 1 )+ 2 ś n ś g T  + 1 
odpowiada czas propagacji przeniesień

TTj1 ~ ^min
Z wzorów (6)—(9) wynika, że dla takich linii przeniesień

dla każdego n ^ g ( T — A) + 2ATn= 0

(16)

(17)

( 18)

Przyjęliśmy, że dana Jest wartość T zamiast wartości Tn= Tmin 
z tego względu, że Tn i rmjn są funkcjami ilości pozycji n .

W przypadku T a  1, przy uwzględnieniu, że n>g otrzymujemy w miej
sce (17)

ATn = 0 dla każdego n >  g + 1. (19)
Jedyną linią przeniesień spełniającą (19) jest linia przeniesień 
¿(2,3,...,g). Wynika to stąd, że dla n = g + 1 wymagany jest, na 
podstawie wzorów (10) i (19) czas propagacji przeniesień 7%+i = 1, 
a dla każdej innej linii przeniesień ¿ przynajmniej jeden z cza
sów t[ (i = 3,4,...»g1) jest większy niż 1. W przypadku wymaganego 
czasu Tn = 1 stosować będziemy zatem linię przeniesień L (2,3,...̂ -1),



a w dalszym oiągu komunikatu ograniczymy się wyłącznie do omawia
nia linii przeniesień o ozasie Tn ̂ 2.

Dla każdej całkowitej wartości T >  2 spełniającej nierówność

T  ( 2 0 )

optymalną linią przeniesień L (a1ta2,.,, ,am.i t g) dla której obo
wiązują wzory (16)—(18) jest linia przeniesień o parametrach m , 
oc1fa2,. . . , ocm .̂ wyznaczonych wzorami

m = 2 + e (3̂ 1) (21)

uk ~ g - T ( m - k  - 1) - 1 (Ar =1,2,... ,m-1) (22)
Z wzoru (21), przy spełnionym warunku (20) otrzymujemy dla takiej 
linii przeniesień wartości w  spełniające nierówność

m  <  5 " (23)
W pozostałych przypadkach, w których

2 <  T <  ̂  (24)

linie przeniesień L (oca. ,Ocm.A tg) 0 parametrach wyznaczonych wzorami (¿1), (22) stanowią również poprawne,ale nie
optymalne rozwiązania omawianego zagadnienia. Lepszymi liniami 
przeniesień są wówczas linie przeniesień L {2tcx2tas,... t9)
o parametrach

m = 4 + E ) (25)

(2^-1 )(p?-k-2 ) - 2 (k=2 ,3 ,,..tm-2 ). (26)
Takie linie przeniesień są w szczególności optymalnymi liniami prze
niesień, jeśli z wzoru (25) otrzymujemy wartościm spełniające nie
równość

6 <  w <9. (27)
Należy zwrócić uwagę, źe struktura linii przeniesień ¿ o m >5 jest 
już tak skomplikowana, że wydaje się nie mieć praktycznego znacze
nia.

Przykładami linii przeniesień spełniających zależności (16H18) 
dla danych g - 7, T = 5 oraz dla danych^ = 7, 7"= 3 są odpowied
nio linie przeniesień £(6,7) i ¿(3,6,7). Przebieg propagacji prze
niesień w tych liniach ilustrują następujące ciągi czasu t/( t =1, 
2,3,...):
¿(6,7) 0, 1,2,3,4,5,1,1, 2,3,4,5,2,2,2, 3,4,5,3,3,3,3

(28)
4,5,4,4,4,4,4, 5,5,5,5,5,5,5, 6,6,6,6,6,6,6,... 

¿(3,6,7) 0, 1,2,1,2,3,1,1, 2,2,2,3,2,2,2, 3,3,3,3,3,3,3,...
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(29)



Z porównania powyższych ciągów z ciągami (14) i (15) wynika, 
że linia przeniesień ¿(6,7) dla n >30 oraz linia przeniesień 
¿(3,6,7) dla n ^  16 mają identyczne maksymalne czasy propagacji 
przeniesień jak omawiana wcześniej linia przeniesień ¿ (2,3,4,5,6, 
7), a równooześnie są od niej znacznie prostsze.

Linie przeniesień przedstawione w pierwszym wierszu tab. 1 wy
znaczone zostały przy użyciu wzorów (21), (22).
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7. ZAKOŃCZENIE

Omawiane w komunikacie linie przeniesień o jednakowej struk
turze pozycji pozwalają na uzyskanie wielokrotnie krótszych cza
sów propagacji przeniesień niż linie przeniesień wielu innych zna
nych rozwiązań sumatorów złożonych z jednakowych sumatorów jedno- 
pozycyjnych. Struktura takich linii przeniesień staje się jednak 
coraz bardziej złożona przy zmniejszaniu wymaganego czasu propa
gacji przeniesień, co łatwo zauważyć np. w podanej tabeli 1. Do
datkową wadą linii przeniesień ¿ jest stosunkowo duża ilość połą
czeń między pozycjami tych linii. Ważną zaletą rekompensującą te 
wady jest jednak jednakowa struktura pozycji linii przeniesień ¿, 
która w wielu przypadkach, zdaniem autora, może zadecydować o ce
lowości ich stosowania.
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Kazimierz KUŹBA 
Centrum Obliczeniowe PAN

KORZYŚCI EKONOMICZNE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA 
MASZYN MATEMATYCZNYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ

1. Definicja gospodarki narodowej i jej podział. Działy gospo
darki narodowej, w których zastosowanie maszyn matematycznych jest 
szczególnie opłacalne.

2. Analiza przygotowania zakładu do kierowania procesami pro
dukcyjnymi oraz zarządzaniem za pomocą maszyn matematycznych.

W punkcie tym zwraca się uwagę, że decyzja o podjęciu prac zwią
zanych z wprowadzeniem maszyn matematycznych do kierowania proce
sami produkcyjnymi musi byó oparta o dokładną analizę techniczną 
i kadrową danego zakładu. Praktyka wskazuje na to, że tylko wła
ściwie przygotowana kadra fachowców może podołać trudnym zadaniom 
wdrożenia techniki maszyn matematycznych w różnych dziedzinach go
spodarki narodowej. Omawia się następnie strukturę organizacyjną 
szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej zakładu wdrażającego tech
nikę obliczeniową. (Omawia się m. in. znaczenie szkolenia zakłado
wego, rolę praktyk krajowych i zagranicznych, organizację obiegu 
informacji w zakładaoh produkcyjnych, znaczenie znajomośoi języ
ków itp.).

3. Po rozważaniach o charakterze ogólnym przechodzi się do 
analizy korzyści ekonomicznych, jakie przynosi gospodarce narodo
wej zastosowanie maszyn matematycznych w automatyce przemysłowej, 
a szczególnie w regulacji automatycznej przemysłu obrabiarkowego, 
w przemyśle okrętowym, w budownictwie, w energetyce, w rolnictwie, 
w badaniach naukowych.

Na zakońozenie postuluje się wnioski, które dotyczą rozwoju 
ośrodków obliczeniowych w Polsce oraz ich ściślejszego powiąza
nia z gospodarką narodową.

12 — Naukowe problemy.
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TENDENCJE ROZWOJOWE MATEMATYCZNYCH MASZYN 
HYBRYDOWYCH I ICH ZASTOSOWANIE

WSTĘP

Jeszoze w lataoh piędziesiątych rozwój elektronicznych maszyn 
liczących ograniczał się do klasycznych maszyn analogowych i kla
sycznych maszyn cyfrowych. Stworzyły się także dwie szkoły o prze
ciwstawnych poglądach co do wyboru "najlepszych" - ich zdaniem - 
rodzajów maszyn matematycznych. Specojaliśoi ci nie zawsze liczy
li się z faktem, że zarówno maszyny cyfrowe, jak i analogowe mają 
ścisły zakres i optymalne miejsce zastosowań. Zjawisko takie nie 
ominęło również Polski, co szczególnie ujemnie odbijało się na roz
woju maszyn analogowych.

Szybko rozwijająca się astronautyka, technika lotnicza, fizy
ka Jądrowa oraz kompleksowa automatyzacja sterowania postawiły 
przed urządzeniami liczącymi znacznie większe wymagania niż możli
wości klasycznych maszyn cyfrowych czy klasycznych maszyn analogo
wych. Wymagania te dotyczyły głównie modelowania bardzo złożonych 
procesów dynamicznych, gdzie obok dużej szybkości liczenia koniecz
na była również duża dokładność.

Tego rodzaju zadania były głównym bodźcem łączenia zasad i tech
niki liczenia analogowego z oyfrowym. Oczywiście łączenia tego do
konywano na podstawie zalet obydwu technik.

Od pierwszych prób praktycznego łączenia techniki analogowej 
z cyfrową upłynęło już 10 lat. Po raz pierwszy w 1958 r. w Amery
kańskich Zakładach Astronautycznych "Convari Astronautic" w San 
Diego oraz Space Technology Laboratories w Los Angeles obliczono 
metodą hybrydową trajektorie rakiet o dużym zasięgu.Obecnie w kra
jach najbardziej rozwiniętych maszyny hybrydowe wyparły w dużym 
stopniu klasyozne maszyny analogowe i praktycznie klasycznych ma
szyn analogowyoh już się nie konstruuje.

1. KLASYFIKACJA, EWOLUCJA I PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI MATEMA
TYCZNYCH MASZYN HYBRYDOWYCH

Operująo terminem "maszyna hybrydowa" należałoby podać chociaż
by uproszczoną definicję tego rodzaju urządzenia liczącego. Otóż 
pod pojęciem "hybrydowa maszyna matematyczna" będziemy rozumieli 
takie urządzenie liczące, w którym w ramach jednego procesu obli
czeniowego wykorzystuje się mieszaną technikę obliczeniową - ana
logową i cyfrową i gdzie w procesie obliczeniowym występuje Jedno
cześnie przetwarzanie informacji w postaci analogowej i cyfrowej.

Czasem spotyka się również w literaturze, iż termin "maszyna



hybrydowa" rozszerzany jest także na kombinacje maszyn matematycz
nych równoległych i szeregowych o jednolitej technice cyfrowej.

Z punktu widzenia organizacji i budowy istniejące maszyny hy
brydowe analogowo-oyfrowe można by zakwalifikować do czterech pod
stawowych klas, a mianowicie:

1 ) maszyny analogowe uzupełniane elementami logicznymi i pa
mięciowymi cyfrowymi, nazywane często maszynami analogowo-hybrydo- 
wymi:

2J maszyny cyfrowe uzupełnione elementami analogowymi;
3) systemy połączeń klasycznych maszyn cyfrowych i maszyn ana- 

logowo-hybrydowyoh pierwszej klasy za pomocą odpowiednich urzą
dzeń przetwarzania informacji z postaci cyfrowej na analogową i 
odwrotnie:

4 ) hybrydowe systemy, w których trudno jest wydzielić maszy
nę cyfrową i analogową.

Do pierwszej klasy maszyn hybrydowych należy zaliozyć wyposa
żone w elementy logiczne i układy adresowania analogowe maszyny 
iteracyjne oraz maszyny analogowe wyposażone w arytmometry i pa
mięci cyfrowe. Do tej klasy zalicza się m. in.:

- zachodnioniemieckie maszyny RA-800 HYBRYD oraz RA.-770 firmy 
Telefunkenj

- rodzinę maszyn hybrydowych HS-7 angielskiej firmy Solartron}
- amerykańskie maszyny hybrydowe: Beckman 2200, Ci 5000, EAJ 

8800, Ci 175. EAJ 680;
- japońską Hitachi 505 i wiele innych.
W maszynach hybrydowych drugiej klasy elementy analogowe wy

korzystywane są jako typowe podprogramy i służą do rozozszerzenia 
możliwości obliczeń maszyny cyfrowej. Elementy te łączone są z ma
szyną cyfrową poprzez odpowiednie konwertery cyfrowo-analogowe i 
analogowo-cyfrowe. Tego typu maszyny hybrydowe mają głównie zasto
sowanie do rozwiązywania złożonych nieliniowych równań różniczko
wych z pochodnymi cząstkowymi. Zgodnie z danymi literaturowymi te
go typu maszyny hybrydowe, wykorzystujące podprogramy całkowania 
analogowego, charakteryzują się kilkakrotnym zwiększeniem wydajno
ści urządzeń cyfrowych. Maszyny hybrydowe drugiej klasy są również 
stosowane do modelowania procesów produkcyjnych.

Systemy hybrydowe mają szczególnie szerokie zastosowanie w kra
jach wysoko rozwiniętych technicznie, jak: Stany Zjednoczone, Zwią
zek Radziecki, Wielka Brytania, Francja, Japonia, a także Niemie
cka Republika Federalna. Do systemów tych można by m. in. zali-

HYDAC 2000,
HYDAC 2400,
EAJ 690,
EAJ 8900,
HRS . 900.
Systemy hybrydowe czwartej klasy różnią się od pozostałych 

bardziej ścisłym zespoleniem techniki analogowej i cyfrowej. Tego 
typu maszyny hybrydowe nie są jeszcze s-zeroko rozpowszechnionej cho
ciaż prognozuje się im dużą karierę. System hybrydowy o omawianej 
strukturze, pod nazwą ETL Hybrid Computer, jest już praktycznie 
zrealizowany przez producentów japońskich. System ten nie ma tra
dycyjnych krosów stykowych. Połączenia dokonuje się za pomocą urzą
dzenia wejściowo-wyjściowego typu "display" (grafoąkopu; i pióra 
świetlnego. Elementy analogowe tego systemu charakteryzują się bar
dzo dużym pasmem przenoszenia sygnałów, a całość maszyny bardzo du
żą szybkością operacji. Maszyna wykonana jest całkowicie na obwo
dach scalonych.
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Ewolucją rozwoju maszyn analogowych i analogówo-hybrydowych 
można by podzielić na trzy generaoje.

Pierwsza generacją rozpoczęła się w latach 1949-1951 i zakoń
czy ławTatachT952^1963 • W okresie tym opracowano i wykonano sze
reg różnorodnych klasycznych maszyn analogowych w technice lampo
wej o przedziale napięcia -50 V i ±100 V i tranzystorowej o prze
dziale napięciowym *10 V, mających różnorodne układy nieliniowe, 
jak generatory funkcji, układy mnożące - dzielące oraz różnorodne 
układy ograniczająoe i wymienne tablice programowania. Pojemność 
operaoyjna tyoh maszyn dochodziła już nawet do kilkuset wzmacnia
czy operaoyjnych.

W omawianym etapie powstaje również wg koncepcji Gillilanda 
iteracyjna maszyna analogowa z pamięciami dynamicznymi.

Drugą generacja maszyn analogowych rozpoczęła się w latach 
1963-1964 pełną tranzystoryzaoją i hybrydyzacją. Rozwój wysokoja- 
kośoiowych tranzystorowych szerokopasmowyoh wzmacniaczy operacyj
nych o napięciach -100 V umożliwia skonstruowanie po raz pierwszy 
niezawodnyoh, szybkioh i dokładnych maszyn analogowych, zawiera- 
jącyoh wiele setek wzmaoniaozy operaoyjnyoh, a zastosowanie tran— 
zystorowyoh szybkioh i niezawodnych kluozy elektronowych do stero
wania pracą integratorów i pamięci dynamicznyoh pozwala budować 
maszyny mogące wykonywać ponad 1000 iteracji na sekundę.

Duże, niezawodne i szybko iterująoe maszyny analogowe w połą
czeniu z elementami cyfrowymi dają użytkownikowi szerokie usługi 
w zakresie symulacji złożonych układów dynamicznych.

Połączenie maszyn analogowo-hybrydowyoh z maszynami oyfrowymi 
w tzw. systemy hybrydowe daje już użytkownikowi wygodne, dokładne 
i bardzo szybkie narzędzie do symulacji złożonych systemów stero
wania, takich jak systemy astronautyozne, systemy termodynamiczne, 
energii jądrowej,' złożonych analiz chemicznych itp.

Obecnie druga generacja matematyoznyoh maszyn analogowo-hybry- 
dowych osiągnęła wysoki stopień rozwoju. Jako przykłady mogą po
służyć maszyny hybrydowe EAJ 8800, Ci 5000, systemy hybrydowe EAJ 
8900, SDS i wiele innych, gdzie część analogowo-hybrydowa wynosi 
ponad 300 wzmacniaczy operacyjnych.

Obok dużych zestawów hybrydowych istnieje szereg mniejszych 
maszyn analogowo-hybrydowych, w których 50-150 wzmacniaozowe szyb- 
koiteracyjne maszyny analogowo-hybrydowe połączone są z mniejszy
mi maszynami cyfrowymi.

Druga generacja urządzeń analogowyoh charakteryzuje się w swej 
istocie stopniową eliminacją klasycznych rozwiązań analogowych i 
zastępowaniem ich przez maszyny analogowo-hybrydowe. Dotyczy to 
różnych pojemności operacyjnych, począwszy od kilkudziesięciu 
wzmaoniaozy operacyjnyoh, a skończywszy na maszynach mających kil
kaset wzmacniaczy.

W drugiej generacji również bardzo szeroko zostały rozwinięte 
systemy hybrydowe, w któryoh maszyna analogowo-hybrydowa współpra
cuje z maszyną cyfrową. A zatem druga generacja charakteryzuje się 
szerokim rozwojem maszyn hybrydowych pierwszej i trzeciej klasy.

Charakterystyczną ceohą wszystkich systemów hybrydowych dru
giej generaoji jest ich zasadnicze podejście analogowe. Wszystkie 
te systemy i maszyny hybrydowe rozwinęły się na bazie układów ana
logowych, które stopniowo uzupełniane są coraz potężniejszym wy
posażeniem cyfrowym. Ogólnie można stwierdzić, iż rozwój maszyn 
hybrydowych przenosi swój ciężar gatunkowy w kierunku zwiększania 
ilości wyposażenia cyfrowego.
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2. PERSPEKTYWY ROZWOJU I ZASTOSOWAŃ MASZYN HYBRYDOWYCH
182

Aby móc odpowiedzieć na podstawowe pytanie, dlaozego rokuje
my tak duże perspektywy maszynom hybrydowym, należałoby pokrótoe 
omówić dodatnie i ujemne strony klasycznych maszyn analogowych i 
klasycznych maszyn cyfrowych.

Maszyny analogowe pod względem konstrukcyjnym składają się 
z całego szeregu oddzielnych bloków, z których każdy przeznaczo
ny jest do wykonywania określonych operaoji matematycznyoh (sumo
wanie, całkowanie, mnożenie, dzielenie, generacja funkcji itp.). 
Bloki te łączy się ze sobą w takiej kolejności, jakiej odpowia
da konkretna postać rozwiązywanego zadania. A zatem są one wy
bitnie maszynami równoległymi i bardzo szybkimi, a ich struktu
ralny sposób programowania umożliwia łatwy kontakt maszyny z użyt
kownikiem.

Ponieważ w maszynach analogowych dla określonych operacji wy
magane są określone bloki operacyjne, dlatego też wszystkie ma
szyny analogowe w mniejszym lub większym stopniu są maszynami spe
cjalizowanymi. Wielkości liczone w maszynach analogowych przed
stawione są w postaci określonych wielkości fizycznych - najczę
ściej napięć elektrycznych - a dokładność wykonywanych przez nich 
obliczeń uzależniona jest od dokładności wykonania poszczegól
nych elementów składowych (np. rezystory oraz kondensatory^i prak
tycznie nie przekracza 0,01%. Stanowi to w pewnym stopniu wadę 
maszyn analogowych, która nie występuje w maszynach cyfrowych.

Do podstawowych zalet maszyn cyfrowych w porównaniu z analo- 
gowymi należy zaliczyć ich dużą uniwersalność i znacznie większą 
dokładność wykonywania obliczeń. Bowiem w odróżnieniu od maszyn 
analogowych nie modelują rozwiązywanego zadania, lecz służą do 
realizacji algorytmu rozwiązywania zadania.

Szeroko opracowane metody analizy numerycznej sprowadzają roz
wiązanie najbardziej różnorodnych zadań matematycznych do kolej
nego wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, co właśnie 
czyni je uniwersalnymi. Należy jeszcze podkreślić,że maszyny cyf
rowe mają również duże możliwości zapamiętywania informacji i wy
konywania operacji logicznych. Jednakże sekwencyjność pracy ma
szyn cyfrowych mocno ogranicza ich szybkość działania w porówna
niu do maszyn analogowych.

A zatem klasyczne maszyny analogowe są całkowicie równoległe 
i szybkie, ale mało dokładne, bez pamięci i możliwośoi logicznych.

Maszyny cyfrowe są dokładne, uniwersalne, o dużych możliwo
ściach logicznych i pamięciowych, ale stosunkowo wolne.

Zaistniała więc duża luka w technice liczącej i wielkie trud
ności w zakresie symulacji złożonych procesów i systemów, gdzie 
wymagana była zarówno duża szybkość liczenia, jak i dokładność.

Pomimo istnienia wielu języków symulacyjnych dla maszyn cyf
rowych, problem ten dla dużych systemów jest trudny do rozwią
zania ze względów czasowych. Jak podaje literatura, symulacja bar
dziej złożonych procesów aerodynamicznych czy reakcji chemicznych 
za pomocą średnich maszyn cyfrowych wykonujących 200 000-500 000 
operacji na sekundę wymaga nieraz kilkuset godzin pracy maszyny. 
Rozwiązanie powyżej omawianych problemów na maszynach analogo
wych może być wykonywane bardzo szybko i w rzeczywistej skali cza
su. Nie można jednak uzyskać większej dokładności niż 1-5%• Wyma
gane tu jest także olbrzymie wyposażenie operacyjne.

Omówione wyżej właściwości klasycznych maszyn cyfrowych i ana
logowych były przyczyną zbudowania nowego typu maszyny, zawiera



jącej bardzo szybkie elementy liczenia analogowego oraz dokładnie 
liczące elementy cyfrowe wraz z pamięciami. Maszyny, które przy 
stosunkowo niewielkim wyposażeniu technicznym zapewniłyby zarówno 
dużą szybkość, jak i dokładność symulacji skomplikowanych układów 
dynamicznych.

Bardziej szczegółowo należałoby omówić właściwości operacyjne 
maszyn hybrydowych pierwszej i trzeciej klasy, które obecnie zna
lazły największe zastosowanie i które mogłyby być brane pod uwagę 
przy omawianiu propozycji rozwoju maszyn hybrydowych w naszym kra
ju.

Rozszerzenie klasycznej maszyn3r analogowej o sterowanie itera- 
cyjne, komparatory, przełączniki cyfrowo-analogowe,analogowe ukła
dy pamięci dynamicznej oraz podstawowe funktory logiki cyfrowej już 
bardzo znacznie rozszerza jej możliwości operacyjne.

Pozwala to bowiem na automatyczne iteracyjne rozwiązywanie rów
nań różniczkowych z warunkami brzegowymi, sekwencyjne rozwiązywa
nie równań różniczkowych cząstkowych dla odpowiednich przedziałów 
zmiennych przestrzennych, iteracyjne rozwiązywanie równań całko
wych, zagadnień optymalizacji wieloparametrowej, a także równań 
różniczkowych z uwzględnieniem opóźnień. Przy omawianej organiza
cji maszyny hybrydowej realizuje się także wielokrotne wykorzysty
wanie analogowych bloków operacyjnych.

Dalsze rozszerzenie maszyny hybrydowej pierwszej klasy o pa
mięć funkoyjną typu analog-cyfra-analog i pamięć cyfrową daje już 
stosunkowo duży komfort liczenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o rów
nania różniczkowe o trzech, czterech zmiennych niezależnych.

Systemy hybrydowe składają się z jednej lub kilku maszyn hy
brydowych pierwszej klasy, maszyny cyfrowej oraz całego zespołu urzą
dzeń pośrednioh, do których zaliczyć należy konwertery cyfrowo-ana
logowe, analogowo-cyfrowe, multipliksery analogowe oraz cały ze
spół kanału sterowania i układy dopasowujące.

Możliwości obliczeniowe systemów hybrydowych są bardzo duże. 
Dzisiaj trudno jeszcze w pełnym zakresie przewidzieć cały szereg 
zastosowań. Jest to bowiem osobne studium do badań i rozwoju.

Typowym przykładem zastosowania systemu hybrydowego jest mo
delowanie lotu pocisków kierowanych, autopilotów, dynamiki samolo
tów, modelowanie i badanie złożonych procesów cieplnych i chemicz
nych, modelowanie wielopoziomowych układów sterowania,układów czło- 
wiek-maszyna i wiele innych.

Rozdział czynności obliczeniowych w systemie pomiędzy częścią 
analogową i cyfrową może być również bardzo różnorodny.Najczęściej 
jednak maszyna cyfrowa wypracowuje rozkazy sterowania, generuje 
funkcje oraz wykonuje tę część obliczeń, która wymaga dużej dokład
ności. Pozostałe czynności wykonuje maszyna analogowo-hybrydowa.

Programowanie problemów na omawiany system może być realizowa
ne w języku numerycznym typu ALGOL czy FORTRAN lub symulacyjnym, 
można również w takim systemie programować podobnie jak na maszy
nach analogowych, a maszynę cyfrową traktować jako podprogram dla 
maszyny analogowej.

Mówiąc o perspektywach rozwoju maszyn i systemów hybrydowych 
należałoby rozpatrzeć ukształtowanie tego rodzaju systemów trze
ciej generacji. Niewątpliwie system hybrydowy trzeciej generacji 
wiąże się ściśle z maszynami cyfrowymi trzeciej generacji i jest 
tak pomyślany, aby móc w pełni wykorzystać ich szerokie możliwo
ści pracy "on-line", zaś część analogowa traktowana jest jako pe
ryferia maszyny cyfrowej z "time sharingiem" komunikując się po
przez odpowiednie linie przesyłowe i odpowiednie standardowe ka
nały współpracy i pulpity.
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Użytkownik będzie się więc komunikował z systemem liczenia hy
brydowego w sposób analogiczny jak z maszyną cyfrową poprzez gra- 
foskopy i alfaskopy za pomocą pióra świetlnego oraz dodatkowej klar- 
wiatury.

W maszynach hybrydowych trzeciej generacji będzie również na
stępowała daleko idąca automatyzacja większosci połączeń na tabli
cach krosowych, tzn. że ilość połączeń sznurowych będzie ulegała 
systematycznemu zmniejszeniu, bowiem tablice te we współczesnych 
maszynach analogowych i hybrydowych drugiej generacji stanowią ich 
najbardziej zawodny element i najsłabszą stronę rozwiązań konstruk
cyjnych.

Inną wadą maszyn hybrydowych drugiej generacji są potencjo
metry i serwomechanizmy służące do zdalnego automatycznego usta
wiania.

Obecnie czas ustawiania potencjometru zarówno przez maszynę 
cyfrową, jak i ręcznie wynosi ok. 3-4 sek. Nie ulega wątpliwości, 
iż w maszynach hybrydowych trzeciej generacji element ten zosta
nie zastąpiony tzw. potencjometrem cyfrowym, stanowiącym w pewnym 
sensie postać konwertera cyfrowo-analogowego, zbudowanego w peł
ni na obwodach scalonych.

Zdńniem W. Karplusa ciężar gatunkowy maszyn hybrydowych trze
ciej generacji będzie się przesuwał na nowe ważne dziedziny zasto
sowań, obejmujących głównie: symulacje układów biologicznych, stu
dia nad przebiegami losowymi, dziedzinę układów o losowych para
metrach oraz systemy identyfikacji i optymalizacji.

Przykłady powyższe ukazują cechy charakterystyczne, które zgod
nie z przewidywaniami będą wspólne dla wielu z przyszłych zasto
sowań maszyn hybrydowych.

Do cech tych Karplus zalicza:
1. Orientację w kierunku maszyny cyfrowej w tym sensie,że ma

szyna cyfrowa działa jako urządzenie nadrzędne, a część analogowa 
jako bardzo szybki podwykonawca.

2. Zdolność maszyny analogowej do iteracyjnego rozwiązywania 
równań różniczkowych z prędkością do 1000 razy większą niż maszy
na cyfrowa bez popełnienia niedopuszczalnie dużych błędów.

3. Bardziej skrócona forma opisu algorytmów w stosunku do roz
wiązań całkowicie cyfrowych.
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3. GŁÓWNE WYMAGANIA STAWIANE MASZYNIE ANAL0G0W0-HYBRYD0WEJ 
I ROLA MASZYNY CYPROWEJ W SYSTEMIE HYBRYDOWYM

Maszyna analogowo-hybrydowa współpracująca w systemie hybry
dowym poza odpowiednim wyposażeniem ilościowym musi spełniać 3 pod
stawowe warunki, a mianowicie:

- mieć jak najwyższą szybkość liczenia analogowego (maksymal
ne szerokości pasm przenoszonych przez poszczególne elementy ana
logowe) i możliwie duże dokładności statyczne i przedziały dyna
micznej

- zawierać znaczną część elementów równoległej techniki cyfro
wej programowanej na krosie wtykowym;

- być dogodną do sterowania przez maszynę cyfrową (tzn. mieć 
optymalny układ adresowania poszczególnych układów operacji analo
gowych).

Celem zapewnienia odpowiednio dużego przedziału dynamicznego, 
jednostka maszynowa powinna wynosić ¿100 V przy pełzaniu zera wzglę
dem wejścia nie przekraczającym 100 V/8 godz.



Z punktu widzenia roli, jaką maszyna cyfrowa spełnia w syste
mie hybrydowym, możemy wyodrębnić:

- systemy z maszyną cyfrową służącą głównie do sterowania i 
kontroli oraz zapamiętywania danych;

- systemy z dużą maszyną cyfrową, która ponadto bierze szero
ki udział w procesie liczenia.

W przypadku pierwszym rola maszyny cyfrowej ogranicza się do:
- automatycznego ustawiania potencjometrów;
- wybieranie wartości analogowych z wyjść poszczególnych blo

ków analogowych}
- sterowania rodzajami pracy i skalami poszczególnych elemen

tów analogowych;
- zapamiętywania programu i funkcji analogowych po przekształ

ceniu tych ostatnich w wartości cyfrowe.
Maszyna cyfrowa w systemie hybrydowym powinna mieć przede wszy

stkim możliwie najwyższą szybkość wykonywania operacji arytmetycz
nych na liczbach stałoprzecinkowych oraz dobrze rozbudowany sy
stem komunikacji z użytkownikami (człowiekiem).Pożądany byłby rów
nież możliwie krótki cykl pamięci 1-2 ¿tsek.

Zgodnie z wieloma publikacjami dotyczącymi doświadczeń w za
kresie liczenia hybrydowego, dokładność arytmetyczna 24 bity jest 
zupełnie wystarczająca.

Jednak dane pochodzenia analogowego, z dostatecznie dużą dokład
nością w porównaniu z dokładnością analogową,mogą być przedstawio
ne w słowie 15-bitowym, 14 bitów wartość + 1 - znaku.Dane te mogą być 
z powodzeniem opracowywane w systemie stałoprzecinkowym.Stąd więc 
wynika, że najbardziej celowe jest wykorzystanie w systemie hybrydo
wym maszyny cyfrowej o bytowej organizacji słowa maszynowego.

4. TECHNIKA MASZYNY ANALOGOWO—HYBRYDOWEJ DNIA DZISIEJSZEGO
Maszyny analogowo-hybrydowe dnia dzisiejszego oparte są szero

ko na układach scalonych monolitycznych,jeżeli chodzi o układy lo
giczne, oraz na układach scalonych monolitycznych i hybrydowych (cho
dzi o układy cienko i grubowarstwowe), jeśli chodzi o wzmacniacze 
operaoyjne komparatory i wszelkiego rodzaju układy kluczujące.

Układy kluczowania integratorami i pamięciami dynamicznymi 
oparte są głównie na tranzystorach polowych i parach komplementar
nych w układzie rewersyjnym. Czas przełączania klucza elektronicz
nego nie przekracza 1 ¿tsek.

Wzmacniacze operacyjne w przeważającej części są wzmacniacza
mi z torem przetwarzania za pomocą fotoczoperów lub czoperów na 
tranzystorach po]owych, mają stopnie wejściowe i wyjściowe wykony
wane w montażu klasycznym, zaś wzmacniacz toru z przetwarzaniem i 
stopnie środkowe toru prądu stałego w technice monolitycznej.

Najnowsze rozwiązania wykonywane są w technice monolitycznej 
lub hybrydowo-dyskretnej, z wyjątkiem wysokonapięciowych stopni 
wyjściowych, które pozostały jeszcze tradycyjnym montażem dyskret
nym na laminatach foliowanych. Układy monolityczne są także szero
ko stosowane w rozmaitych urządzeniach zasilających.

5. WNIOSKI DOTYCZĄCE ROZWOJU MASZYN HYBRYDOWYCH W POLSCE
Na podstawie dotychczasowej praktyki w zakresie stosowania ma

tematycznych maszyn analogowo-hybrydowych i systemów liczenia hy
brydowego oraz przewidywań przyszłościowych różnych specjalistów 
stwierdzić można, że technika i urządzenia analogowo-hybrydowe w 
dalszym ciągu odgrywać będą dużą rolę w procesie złożonych obli
czeń naukowo-technicznych i modelowania.
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Urządzenia analogowo-hybrydowe i systemy liczenia hybrydowego 
będą doskonalone i rozwijane zgodnie z głównymi kierunkami zało
żeń rozwoju tych urządzeń dla trzeciej generacji.

W związku z powyższym byłoby pożądane opracowanie krajowego 
planu rozwoju liczenia hybrydowego, gdyż dotychczas takiego planu 
jeszcze nie ma. Plan ten powinien obejmować zarówno stworzenie ba
zy materiałowej w postaci urządzeń liczenia hybrydowego, jak i po
pularyzację hybrydowych metod liczenia wśród szerokiego grona kon
struktorów i pracowników naukowych.

Pomimo braku odpowiednich planów koordynacyjnych w zakresie 
rozwoju urządzeń hybrydowych w skali krajowej, w Wojskowej Akade
mii Technicznej prowadzone są w tym kierunku na szeroką skalą pra
ce naukowo-techniczne podstawowe i konstrukcyjne.

W wyniku tych prac wykonano i oddano do eksploatacji dwie ma
szyny analogowo-hybrydowe WAT-103 oraz opracowano model tranzysto
rowej maszyny analogowo-hybrydowej ELWAT-200 (36 wzmacniaczy opera
cyjnych o przedziale napięciowym *100 V, 14 wzmacniaczy komparato
rów oraz różnorodne bloki liczenia analogowego i elementy cyfrowe).

Za główny kierunek prac w zakresie hybrydowych urządzeń liczą
cych w Wojskowej Akademii Technicznej przyjęto zbudowanie systemu 
hybrydowego składającego się z szybkiej maszyny analogowo-hybrydowej 
liczącej w przedziale napięciowym100V,urządzenia pośredniczącego 
i seryjnie produkowanej przez przemysł krajowy maszyny oyfrowej.

W tym zakresie przystąpiono do wykonania kilku maszyn analo
gowo -hybryd owych WAT—1001 oraz opracowuje się maszynę analogowo- 
-hybrydową WAT-1010 i urządzenie pośredniczące WAT-1002 sprzęgają
ce te maszyny analogowo-hybrydowe z maszyną cyfrową.

Maszyny analogowo-hybrydowe WAT-1001 (150 wzmacniaczy opera
cyjnych) oraz WAT-1010 (200 wzmacniaczy operacyjnych) będą przy
stosowane do szybkiego liczenia iteracyjnego (1000 iteracji na se
kundę) oraz szerokiego zastosowania metod losowych i Metod Monte 
Carlo. Będą one wyposażone w ośmiokanałowy generator zmiennej lo
sowej, serwopotencjometry i potencjometry cyfrowe oraz rozbudowa
ny układ sterowania cyfrowego.

Pierwsze egzemplarze maszyny WAT-1001 będą oddane do eksplo
atacji w drugiej połowie 1970 r., zaś maszyna WAT-1010 i urządze
nie pośredniczące WAT—1002 nieco później.

Urządzenie pośredniczące WAT-1002 zawiera zespół konwerterów 
cyfrowo-analogowych i mnożeń cyfrowo-analogowych z wyjściem analo
gowym, multiplexer analogowy, konwerter analogowo-cyfrowy oraz ca
ły układ sterowania i adaptacji.

Wyżej wspomniane maszyny analogowo-hybrydowe WAT-1001 i WAT- 
-1010 oraz urządzenie pośredniczące WAT-1002 opieramy w dużej mie
rze o technikę obwodów scalonych (monolityczne i układy cienkowar
stwowe ).
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NIEKTÓRE ZASTOSOWANIA TECHNIKI MASZYN 
MATEMATYCZNYCH ANALOGOWYCH W ZAGADNIENIACH 
INŻYNIERII. FIZYKI I AUTOMATYKI REAKTOROWEJ

Osiągnięcie poważniejszych wyników w dziedzinie badań naukowo- 
-technicznych staje się niemożliwe w coraz większej ilośoi dyscy
plin bez korzystania z pomooy maszyn matematycznyoh. Instytut Ba
dań Jądrowych szczególnie ostro odczuwał (i odczuwa) palącą po
trzebę posiadania tyoh urządzeń.

Nie było chyba przypadkiem, że jeden z pierwszyoh w Polsoe 
ośrodków obliczeniowych (Centrum Obliczeniowe PAN; powstał na ba
zie grupy obliczeniowej IBJ, jak również jedne z pierwszyoh (w gn*- 
pie użytkowników; prao w zakresie wykorzystania analogowej techni
ki obliczeniowej były prowadzone w IBJ. Obecnie Instytut dysponu
je jedną maszyną cyfrową (GIER) oraz kilkoma niewielkimi jednost
kami analogowymi.

Opracowanie niniejsze ogranicza się do zagadnień techniki ma
szyn matematycznych analogowyoh (MMA) rozpatrywanych z punktu wi
dzenia użytkownika. Wobec jednak początkowego stanu rozwoju tech
niki MMA w Polsce w drugiej połowie lat pięćdziesiątych pierwsze 
prace w tej dziedzinie musiały z konieozności obejmować również 
aspekty konstrukoyjne. Prace te doprowadziły do wykonania na jpierw 
prostego symulatora kinetyki reaktora [1], a następnie, po opraco
waniu metody automatycznej zmiany skali maszyny [2 ] do wykonania 
symulatora rozruchowego reaktora [ 3]• Potrzeba prowadzenia prac 
w tej dziedzinie wynika ze specyfiki obiektów reaktorowyoh, specy
fiki, która polega na potenojalnym zagrożeniu, jakie te obiekty 
stwarzają dla otoczenia. Potrzeby te dotyczyły badań samego reak
tora jako obiektu regulacji, jak również możliwośoi odpowiedniego 
przebadania i sprawdzenia układów regulaoji i zabezpieozeń [4J. 
Skomplikowane równania opisujące zachowanie się reaktora w sta- 
naoh dynamicznych nie nadają się do rozwiązania metodami analitycz
nymi, jak również są uoiążliwe do traktowania numerycznego.W ogra
niczonym zakresie w sposób prosty dają się rozwiązywać za pomocą 
techniki MMA, pewną trudność sprawia badanie przebiegów rozruoho- 
wych reaktora, przy któryoh zmienność parametru może sięgać 10 de
kad. Nie do pomyślenia jest również eksperymentalne badanie ukła
dów regulacji i zabezpieczeń bezpośrednio na obiekoie, bez uprzed
niego dokładnego ich sprawdzenia, lub zainstalowanie na obiekt 
układu niewystarczająco przebadanego [ 5-6].

Punktem zwrotnym, znacznie rozszerzającym możliwośoi Instytu
tu (które do tej pory ograniczały się głównie do zagadnień auto
matyki reaktorowej), był zakup w 1958 r. dwóch maszyn analogowych 
firmy Solartron. a mianowicie maszyny SPACE—30 (30 wzmacniaczy op e- 
racyjnych) i MINISPACE (10 wzmacniaczy operacyjnych). W początko
wym okresie podstawową grupę problematyki, rozwiązywanej przy po
mocy tych maszyn, stanowiły zagadnienia inżynierii reaktorowej [9-



-11] • Następnie nastąpiło dalsze rozszerzenie kręgu problematyki 
na zagadnienia innyoh działów IBJ oraz użytkowników spoza Insty
tutu.

Z zagadc. • instytutowyoh można wymienić przykładowo następu
jące ciekawsze *race z ostatnich trzech lat wykonane za pomocą MMA: 
Analiza bilansu paliwowego systemów jądrowych} Badania przemiany 
izotopów w rćzeniu reaktora prędkiego; Analiza dynamiki systemu 
jądrowego z uwzględnieniem przesunięć czasowych (Zakład Inżynie
rii Reaktorowej; [12-14]; Badania dynamiozne układu Regulacji R- 
-2D; Sprawdzenie i dobór korelacji dynamicznej układu regulacji 
automatycznej R-2D; Analiza równań różniczkowych obwodu o sta
łych skupionych pobudzanego impulsami prądu; Badania możliwości 
pseudoślepego rozruchu reaktora; Zastosowanie uniwersalnej MMA w 
układzie sterowania reaktora jądrowego (Zakład Elektroniki i Auto
matyki Reaktorowej) [15-18]; Pomiar funkcji autokorelacji szumów 
własnych reaktora ANNA (Zakład Fizyki Reaktorowej) [19, 20]; Roz
wiązanie układu równań różniczkowych opisujących zanik mocy reak
tora po wyłączeniu (Zakład Budowy Reaktora); Określenie optymal- 
nyoh nastaw różnych typów dla kryterium całkowego (laboratorium 
Akoeleratora Liniowego;; Studia w zakresie dyskryminacji amplitu
dy małyoh sygnałów, określenie zależności ozasu opóźnienia impul
su wymuszonego od stopnia przekroczenia progu (Zakład Jądrowej 
Elektroniki Przemysłowej); Kinetyka narastania ilośoi produktów 
rozszozepienia w paliwie reaktorowym (Zakład Ochrony przed Promie
niowaniem).

Z zagadnień użytkowników "zewnętrznych" można wymienić np. na
stępujące praoe z tego okresu: Zagadnienia wymiany oiepła w wy
miennikach (Politechnika Śląska); Rozwiązywanie układu równań opi
sujących prooesy chemiczne w projektowanym urządzeniu doświadczal
nym (Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki "Chemopomiar"); Mode
lowanie generatora wolnyoh przebiegów sin T , rozwiązywanie równań 
z funkoją wymuszająoą sin T (Politechnika Warszawska); Obliczenie 
charakterystyk regulacyjnych układu współbieżności sekcji maszyny 
papierniczej (instytut Elektrotechniki;; Wyliczanie funkcji kore
lacyjnych (Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia); Rozwiązywanie 
układu równań różniczkowych opisujących drgający układ mechanicz
ny (instytut Podstawowych Problemów Teohniki PAN).

Dalszym rozszerzeniem możliwości obliczeniowych, w szczegól
ności na zagadnienie przepływu, rozkładu i wymiany ciepła, rozpa
trywane dotychczas jedynie wyrywkowo, (p. np. [21]) było skonstru
owanie i wykonanie elektrycznego układu analogowego ELUKA [28,29]. 
Przykładowo można wymienić następujące prace wykonane za pomocą 
urządzenia ELUKA: Określenie rozkładów temperatur w ściance izo
lującej generatora MHD (Zakład Fizyki i Techniki Plazmy); Określe
nie rozkładów temperatur na elementach konstrukcyjnych w obszarze 
moderatora: Rozkład generacji ciepła i temperatur w ściankach ka
nałów doświadczalnych i w zbiorniku D20 (Zakład Budowy Reaktora).

Z punktu widzenia teohniki stosowania uniwersalnych MMA naj
bardziej interesującymi (oryginalnymi) są prace dotyczące wykorzy
stania uniwersalnych MMA do badań procesów stochas y snych [20J 
oraz jej zastosowania w układzie sterowania reaktora jądrowego[22].

Możliwość wykorzystania urządzenia uniwersalnego, jakim jest 
MMA, stanowiącego coraz częściej "standardowe" wyposażenie labo
ratoriów naukowo-badawczych, do badań procesów stochastycznych jest 
wysoce atrakcyjna, uwzględniając z jednej strony wysoki koszt urzą
dzeń specjalnyoh (korelatorów), z drugiej - wzrastającą rolę tech
niki analizy szumów (funkcji korelacyjnych) w szeregu dziedz- >ach 
w tej liczbie w inżynierii i automatyce reaktorowej. Techn* zne
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trudności przy analizie szumów własnych reaktora jądrowego z bez
pośrednim (on-line; użyciem uniwersalnej MMA są związane m. in. 
z właściwym doborem aproksymacji członów opóźniających z dużą 
zmiennością stałej czasowej (w zakresie od milisekund do kilku se
kund), pomiarem małych wartości prądów (w rozpatrywanym przypadku 
sygnał użyteczny - szum - stanowił kilka procent od prądu komory 
równego 10'8 a ), pasmem przenoszenia oraz szumami własnymi apara
tury pdtaiarowej i poszczególnych bloków maszyny (w szczególności 
bloków mnożenia), niestałością (płynięciem; sygnału nośnego (mocy 
reaktora) itp.

Oddzielny rozdział stanowią prace, dotyczące stosowania tech
niki maszyn matematycznyoh, zarówno cyfrowych jak i analogowych, 
do sterowania dużym obiektem.

Obiekty techniki jądrowej, zarówno siłownie jądrowe jak i re
aktory badawcze należą do klasy urządzeń, w których właściwe pro
wadzenie procesu technologioznego wymaga opraoowania dużej ilości 
informacji. Ilość kontrolowanych wielkości dochodzi do kil mset, 
a nawet kilku tysięcy. Sterowanie tego typu procesów dokonywane 
jest w coraz większym stopniu przy pomocy centralnego urządzenia 
przetwarzania danych - dużej cyfrowej maszyny matematycznej.

Wymagania niezawodności działania, szczególnie ważne w odnie
sieniu do obiektów jądrowyoh, jak również stosunkowo wysoka cena 
maszyn cyfrowych, stanowią jednak istotne hamulce w stosowaniu 
systemów centralnego sterowania cyfrowego. Jedna, z dróg przezwy
ciężenia tych trudności jest konstruowanie systemów w oparciu o tech
nikę mieszaną (analogowo-cyfrową)-konstruowanie systemów hybry
dowych jako konkurencyjnych w stosunku do rozwiązań "czysto" cyf
rowych.

W postulowanych systemach hybrydowych wielkości, od których 
zależne jest bezpieczeństwo obiektu, sterowane byłyby przy pomo
cy redundancyjnyoh układów analogowych. Maszyna cyfrowa ma do speł
nienia rolę nadrzędną nad tymi w pewnym sensie "autonomicznymi" 
układami, korelując ich działanie, obliozając optymalną strategię 
sterowania obiektu itp. Maszyna ta zachowuje oczywiście swoje funk
cje pierwotne, jaki kontrola i obróbka wielkiej ilości danych tech
nologicznych, kontrola sprawności aparatury i podzespołów,progra
mowanie operacji przygotowawczych, rozruchowych, awaryjnych itd.
W przypadku uszkodzenia maszyny centralnej, podstawowe funkcje re- 
gulacyjno-zabezpieozające przejmują na siebie układy analogowe. 
Uszkodzenie takie nie prowadzi więc do wyłączenia obiektu Imoże 
prowadzić do ograniczenia efektywności jego działania), ani tym 
bardziej do powstania sytuacji niebezpiecznych.

Biorąc pod uwagę szybki rozwój techniki maszyn cyfrowych, za
równo w aspekcie aparaturowym (obwody soalone),jak i programowa
nia (programy autokontroli sprawności), prowadzący do istotnego 
podwyższenia ich niezawodności działania, istnieją realne przesłan
ki, aby sądzić, że w perspektywie najbliższych lat przy podejściu 
hybrydowym będzie możliwe skonstruowanie układu w oparciu o jed
no centralne urządzenie sterujące. Dałoby to niewątpliwą przewagę 
koncepcji hybrydowej nad koncepcją wielomaszynowego systemu cyfro
wego zarówno pod względem prostoty, jak i ceny.

Właściwe skonstruowanie układów analogowych, z których układ 
regulacji i zabezpieozeń strumienia neutronów (tzw. układ automa
tyki neutronowej) jest układem podstawowym dla obiektów reaktoro
wych, stanowi istotny krok na drodze rozwiązania zagadnienia kom
pleksowego sterowania obiektem przy pomocy systemu hybrydowego. 
Niestety, stan rozwoju na dzień dzisiejszy analogowych układów 
automatyki neutronowej jest taki, że dla każdego nowego obiektu
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projektuje się praktycznie nowy układ, budowany w przeważającej 
części z aparatury specjalnej. Brak typowych, uniwersalnych roz
wiązań układów analogowych zmniejsza atrakcyjność i konkurencyj
ność systemów hybrydowych.

Ważnymi atutami trendu cyfrowego, włącznie z próbami digita
lizacji układu automatyki neutronowej [35], są wzglądy technolo
giczne (stosowanie urządzeń produkowanych seryjnie), duża elastycz
ność. a wiąo i wiąksza uniwersalność zastosowań oraz większa1 jed
nolitość stosowanej technologii. Wadami takich rozwiązań jest ich 
wysoki stopień skomplikowania i koszt zarówno w odniesieniu do ana
logowego układu automatyki neutronowej, jak i całego hybrydowego 
systemu sterowania obiektem.

Układ regulacji i zabezpieczeń strumienia neutronów jest ne
wralgicznym punktem całego systemu sterowania obiektem. Jest on 
w istotnym stopniu odpowiedzialny za bezpieczeństwo reaktora ją
drowego. Właściwe jego skonstruowanie jest zagadnieniem samym w so
bie, zagadnieniem kompleksowym, którego rozwiązanie związane jest 
z opanowaniem, poza "klasycznymi" zagadnieniami teorii automatycz
nej regulacji, również zagadnień układów spełniających granicznie 
wysokie wymagania niezawodności (z możliwością oszacowania nieza
wodności bezpieczeństwa w stadium projektowania), znajomości cha
rakterystyk dynamicznyoh obiektu (reaktora), opracowania metod i 
urządzeń do badań tych układów oraz przezwyciążenia"drobniejszych" 
technicznych trudnośoi, związanych np. z pomiarem granioznie ma
łych prądów (rządu A)t dużą zmiennośoią regulowanego paramet
ru (rządu 1:1Oi0 ), koniecznośoią zapewnienia krótkiego czasu odpo
wiedzi układu itp. Równocześnie układ regulacji strumienia neutro
nów, bądąc w pewnym sensie układem autonomicznym, z przewagą ele
mentów techniki analogowej, jest jednak integralną cząścią dużego, 
skomplikowanego systemu o nieco innym charakterze (system jako ca
łość ma przewagą elementów techniki cyfrowej) i musi spełniać wa
runki łatwego powiązania i właściwej współpracy z tym systemem. 
Układ nowoczesny powinien także spełniać warunki technologiczno- 
śoi (zapewniać możliwość skonstruowania go przy użyciu standardo
wej aparatury) oraz uniwersalnośoi (zapewniać możliwość zastoso
wania do możliwie szerokiej klasy obiektów).

Kompleks tych zagadnień rozwiązywany jest od szeregu lat w Za
kładzie Elektroniki i Automatyki Reaktorowej IBJ.Podstawowymi eta
pami, które doprowadziły do skonstruowania układu regulacji i za
bezpieczeń strumienia neutronów reaktora jądrowego z bezpośrednim 
(on-line) włączeniem uniwersalnej maszyny analogowej jako ew. czą- 
śoi hybrydowej cyfrowego systemu sterowania obiektem, były:

1. Opracowanie metod i urządzeń do badań układów automatyki 
reakt orowe j [1-4].

2. Opracowanie metody konstruowania układów spełniających wa
runki granicznie wysokiej niezawodności bezpieczeństwa [23].

3. Opracowanie koncepcji układu o wysokiej niezawodności bez
pieczeństwa i małej inercyjności [24].

4. Opracowanie metody tzw. pseudoślepego rozruchu reaktora, 
pozwalającej zwązić zakres pomiarowy układu (eliminującej koniecz
ność pomiaru bardzo małych prądów) [15]..

5. Przeprowadzenie analiz i obliczeń [16] oraz eksperymentów 
[25, 26] celem wyjaśnienia aspektów bezpieczeństwa pseudoślepego 
rozruchu reaktora.

1 Pełna digitalizacja systemu nie jest możliwa ze względu na analogowy 
charakter informacji pierwotnej. Kwestią dyskusyjną jest zagadnienie propor
cji części analogowej i cyfrowej systemu.

2Prace [15, 16] były wykonane przy pomocy MMA typu PACE firmy IEA.
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6. Przeprowadzenie eksperymentalnej weryfikacji układu na re
aktorze ANNA [27]»

Prace te doprowadziły do powstania układu regulacji i zabez
pieczeń strumienia neutronów z użyciem uniwersalnej MMA [18. 22], 
który wydaje się mieć m. in. uprzednio wymienione zalety układów 
cyfrowych Itechnologiozność, uniwersalność) nie mając ich zasadni
czych wad (złożoność, wysoki koszt).

Drugim nurtem w problematyce stosowania techniki maszyn mate
matycznych, kultywowanych w IBJ, są zagadnienia identyfikaoji i 
opracowania algorytmu optymalnego sterowania obiektem [30-34], 

Problematyka układów cyfrowego (hybrydowego) sterowania dużym 
obiektem jest problematyką szeroką i kompleksową. Dlatego też pra
ce w tym zakresie prowadzone w IBJ są z konieczności pracami czą
stkowymi, wyrywkowymi. Czynione są wysiłki nawiązania współpracy 
międzynarodowej w zakresie sterowania obiektów jądrowych5. Wydaje 
się istotne skoordynowanie prac prowadzonych w tej dziedzinie w kra
ju, dotyczących wielu gałęzi przemysłu. Wydaje się, że obecna kon
ferencja stwarza doskonałą okazję do zapoczątowania działań wrtym 
kierunku.
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13 -  Naukowe problemy.
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Naukowe problemy maszyn
matematycznych. PWN. 1970

Józef KAPICA 
Józef CIELEPAK 
Piotr ROZWADOWSKI
Wojskowa Akademia Techniczna

MATEMATYCZNA MASZYNA HYBRYDOWA ELWAT-200

1. WSTĘP

Matematyczna maszyna hybrydowa ELWAT-200 powstała w Wojskowej 
Akademii Technicznej na bazie doświadczeń z zakresu budowy maszyn 
analogowych. Prace dotyczące maszyn analogowych prowadzone są wKa
tedrze Maszyn Matematycznych Wojskowej Akademii Technicznej od kil
ku lat.

W początkowym okresie opracowano i wykonano kilka maszyn o po
jemności od 20 do 40 jednostek operacyjnych, wyposażonych w ukła
dy liniowe jak i nieliniowe opartych o klasyczny przewodowy mon
taż wzmacniaczy i bloków.

Opierając się na doświadczeniach uzyskanych z poprzednich roz
wiązań przystąpiono do projektowania maszyny ELWAT-1, która po uru
chomieniu kilkunastu sztuk w Wojskowej Akademii Technicznej zosta
ła przekazana do seryjnej produkcji przemysłowej Wrooławskim Za
kładom Elektronicznym "ELWRO".

Były to pierwsze, opracowane i wykonane w WAT uniwersalne ma
szyny analogowe na obwodach drukowanych, pozwalające łączyć kilka 
modułów dla zwiększenia pojemności operacyjnej oraz umożliwiające 
wymienność i zamienność bloków operacyjnych.

Dalsze opracowania szły w kierunku zwiększenia ilości jedno
stek operacyjnych i pełniejszego wyposażenia maszyn analogowych 
w urządzenia wyjściowe oraz bardziej rozbudowane układy centralne
go sterowania.

W krótkich odstępach czasu opracowano, wykonano i oddano do 
eksploatacji trzy typy maszyn WAT-100, WAT-101 i WAT-102 o łącz
nej liczbie siedmiu sztuk. Są to maszyny uniwersalne zawierające 
siedemdziesiąt jednostek operacyjnych o organizacji zbliżonej do 
ELWAT-1.

Różnice polegają na tym, że zostały wyposażone w układ stero
wania operacyjnego zawierający zegar elektroniczny,woltomierz cyf
rowy, wyjście cyfrowe oraz monitor.

Następnym etapem w konstrukcji maszyn analogowych w WAT było 
wykonanie dwóch maszyn opartych na układach maszyny WAT-102 z tym 
jednak, że mają one dodatkowe, rozszerzone możliwości zastosowa
nia.

Są to maszyny iteraoyjne, wyposażone w układ logiki cyfrowej, 
przełączniki cyfrowo-analogowe C-A oraz wzmacniacze komparatorowe.

W maszynach tych zastosowano oddzielnie krosy analogowy i cyf
rowy oraz timer dwukanałowy.

Wszystkie wyżej wymienione typy maszyn oparte są na wzmacnia
czu lampowym jak również lampowych zasilaczach dla tych wzmacnia
czy.



Pozostałe układy zasilania i takie układy jak zegar, wolto
mierz cyfrowy, wyjście cyfrowe oraz różne układy pomocnicze są 
w pełni stranzystorowane.
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2. CHARAKTERYSTTKA OGÓLNA I WYPOSAŻENIE MASZYNY
ELWAT-200

Doświadczenia uzyskane przy opracowywaniu poprzednich typów mar- 
szyn wykorzystane zostały przy projektowaniu i montażu następnej 
maszyny nazwanej ELWAT-200. Jest to iteracyjna maszyna hybrydowa, 
wykonana oałkowicie w technioe tranzystorowej o przedziale napię
ciowym *100 V. Pod względem konstrukcyjnym jest łatwo przenośna, 
ma zwartą konstrukcję modułową oraz przystosowana jest do ustawia
nia jej na stole lub biurku.

Wyposażenie operacyjne uniwersalnej maszyny hybrydowej ELWAT- 
-200 ze względu na pełną wymienność i częściową zamienność bloków 
operacyjnych może być zmienione w pewnych granicach na życzenie 
użytkowników. Omawiana maszyna zawiera:

- 20 wzmacniaczy operacyjnych współpracujących z 10 podwójny
mi układami liniowo iteracyjnymi, zapewniającymi całkowanie, su
mowanie lub zapamiętywanie}

- 14 wzmacniaczy operacyjnych współpracujących z tzw. miejsca
mi uniwersalnymi}

- 2 wzmacniacze operacyjne, współpracujące z dwoma uniwersal
nymi generatorami funkcji jednej zmiennej}

- 14 komparatorów (wzmacniaczy komparatorowych)}
- 18 przełączników cyfrowo-analogowych.
Ponadto w wyposażenie maszyny wchodzi zespół układów oyfro- 

wyoh zawierający:
- 16 czteVowejściowych sum logicznych,
- 20 inwertorów logicznych,
- 8 przerzutników RST,
- 3 czterobitowe liczniki dwójkowe dziesiętne,
- 12 układów monostabilnych,
- 4 wtórniki emiterowe.
W miejsca uniwersalne maszyny mogą być wstawiane uniwersalne 

bloki analogowe, do których należą:
- bloki sumująco-ograniczające,
- generatory funkcji sinjr jr/cos7wr,
- generatory funkcji sin 0,5^-^ /cos 0,5 n* t
- generatory funkcji JC2 (Vw)»
- generatory funkcji Jr3 (̂ *),
- układy mnożąco-dzielące.
Podobnie jak bloki liniowo iteracyjne. tak i sumująco-ograni- 

czające są układami podwójnymi. Stąd też każdemu miejscu uniwer
salnemu przyporządkowane są organizacyjnie dwa wzmacniacze, ana
logicznie jak dla bloków liniowo iteracyjnych. Należy wyraźnie za
znaczyć, że ostatnio wymienione bloki, a więc sumująco-ogranicza
jące, wszystkie przekształtniki funkcji trygonometrycznych, prze
kształtniki typu Jr2, jf5 i układy mnożenia mogą być umieszczone wy
łącznie w miejscach uniwersalnych. Tranzystorowe wzmacniacze ope
racyjne o napięciu wyjściowym *100 V, tranzystorowe wzmacniacze 
operacyjne mocy, które w ilości dwóch sztuk są na wyposażeniu ma
szyny, oraz tranzystorowe- podwójne wzmacniacze komparatorowe będą 
omawiane w jednym z następnych referatów.



3. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH BLOKÓW OPERACYJNYCH
ELWAT—200
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Uniwersalny blok iteraoyjno-liniowy UBIL zawiera oporności wej
ściowe i sprzężenia zwrotnego, a także oporności warunków pooząt- 
kowych i przekaźniki sterujące dla dwóch układów. Kondensatory cał- 
kująoe przydzielone do układów znajdują się poza blokiem. W obwo
dzie sprzężenia zwrotnego umieszczone są dwie oporności:

= 1 MO. t 0,05%
J)2 = 0,1A/S2± 0,05%

Przydzielone pojemności mają następujące wartości:
= 1 (xF ± 0,1%

C2 = 0,1 fiF ± 0,1%
C3 = 0,01^ i 0,5%

Opory wejściowe wynoszą:
1 MSZ - 0,05 szt. 2

0,2 MS2 1 0,05% n 1
0,1 MSB ± 0,05% ii 2

Opory warunków początkowych wynoszą 50 k£2 - 0,05%.
Pojemności całkujące i oporności sprzężenia zwrotnego połączo

ne są bezpośrednio na kros i odpowiednią wartość wybiera się sznu
rowo lub przez przełącznik cyfrowo-analogowy.

W każdym bloku Jeden z układów (pierwszy) może otrzymać ele
ment ograniczający, włączony do bloku w postaci dodatkowej kostki. 
Przewidziane są kostki z diodowymi ogranicznikami amplitudy lub 
czułości. Napięcie ograniczające ustala się poprzez kros z odpo
wiednich potenojometrów wielozwoJowych. Przekaźniki sterujące blo
ki PS i PZ0 wyprowadzane są na kros poprzez tranzystorowe układy 
dopasowujące.

Blok sumująco-ograniczający BS0-200 zawiera również oporności 
wejściowe i sprzężenia zwrotnego dla dwóch układów. Różni się on 
od bloku iteraoyjnego-liniowego tym, że ma następujące oporności 
wejściowe:

»1 = 1 MS2 i 0,5% szt. 2 
# 2  = 0,1 MS2 — 0,5 szt. 1

Ponadto nie zawiera on przekaźników PS, oporności warunków począt
kowych oraz przydzielonych pojemności całkujących. Wyboru oporno
ści sprzężenia zwrotnego dokonuje się za pomocą przekaźników kodo
wych wyprowadzonych na tablicę krosową. Pozostałe elementy są ta
kie same jak dla bloków iteracyjno-liniowych.

Należy zwrócić uwagę na to, że układy liniowo-iteracyjne, jak 
również sumująco-ograniczające mogą być wyposażone w przełączniki



stykowe lut elektroniczne. W pierwszym przypadku częstotliwość po
wtarzania może dochodzić do 10 Hz, zaś w drugim może przekroczyć 
100 Hz. Klucze elektroniczne, które mogą być zastosowane w tych 
blokach, będą omówione w jednym z następnych referatów.

Układy nieliniowe zbudowane są w oparciu o diody krzemowe 0A 
202. Większość bloków nieliniowych może być wykonana również na 
diodach Zenera typu D808.

Blok mnożąco-dzielący ze względu na uzyskanie szerszego pasma 
przenoszenia zbudowany jest na kwadratorach. Przełączenia z ukła
du mnożenia na układ dzielenia dokonuje się za pomocą przekaźni
ków kodowych wyprowadzonych na kros. Dokładności poszczególnych zâ - 
sadniczych bloków operacyjnych zestawione są w tabeli 1.

T a b e l a  11
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Dokładności poszczególnych bloków operacyjnych

Nazwa bloku Typ operacji
Błąd Błąd fazowy
sta
tyczny f -  100 Hz f  - 500 Hz f=  5 kHz

UBIL-200 y  = -  Jr 0,05% 0°6' 0°30' 1°30'
BS0-200 y -  -J f 0,05% 0°6' 0°30' 1°30'
KBM-D-200 z= j( -y 0,3% 0°15' 1° -
BGF-S/C-77-200 sin JT X  

y  = cosj7jr 0,5% 0°15' 1° -
BGF-S/C-0,577-200 y -  sin 0,577* 

y -  cos 0,5jt*
0,3% 0°15' 1° -

BGF-K-200 y -  &
y =Ax\ 0,3% 0°15' 1° -

BGF-S—200-
y  = Jr5

y *
0,3% 0°15' 1° -

4. CENTRALNY UKŁAD STEROWANIA OPERACYJNEGO MASZYNY
ELWAT—200

Sterowanie pracą bloków operacyjnych zapewnione jest przez 
centralny układ sterowania. Układ ten umożliwia:

- liczenie ciągłe;
- liczenie z automatycznym zatrzymaniem operacji po z góry 

ustalonym czasie liczenia;
- liczenie repetycyjne;
- liczenie iteracyjne automatyczne lub jednocyklowe;
- liczenie sterowane przez program;



Ponadto zapewnia ręczne zatrzymywanie operacji bez względu 
na rodzaj pracy maszyny, jak również umożliwia sterowanie pracą 
maszyny przez logikę cyfrową lub urządzenia współpracujące.

Centralny układ sterowania operaoyjnego maszyny BLWAT-200 wy
posażony jest w zegar, którego uproszozony schemat blokowy poka
zany jest na rys. 1.

Generator kwarcowy podaje sygnał o częstotliwości 8 kHz na 
dzielniki częstotliwości i dalej do nadajnika czasów podstawowych, 
który umożliwia uzyskanie czasów 1 msek, 5 msek, 10 msek.50 msek, 
100 msek, 0,5 sek i 1 sek. Wybór jednego z czasów podstawowych 
może być dokonywamy ręcznie przy pomooy przełąoznika obrotowego 
lub w sposób automatyczny przy wykorzystaniu logiki cyfrowe j.

Sygnał o wybranym czasie podstawowym podawany jest równocześ
nie na dwa kanały - timery, główny i rewersyjny, wchodząc na licz
niki dekadowe poszczególnych czasów: czasu stopu Ts , ozasu lioze- 
nia Tl , i czasu pamiętania Tp .

W timerze głównym ozas stopu T.̂  ustawiany jest jednodekado- 
wo, czas liczenia Tu - dwudekadowo, zaś czas pamiętania jest sta
ły i wynosi cztery czasy podstawowe.

W kanale rewersyjnym tak czas stopu Tsz jak i czas liczenia 
72,2 ustawiane są jednodekadowo, a czas pamiętania wynosi również 
cztery czasy podstawowe. Zliczone przez liozniki dekadowe odstę
py czasowe podawane są na układy szeregowania obu kanałów,a stąd 
na układy wyjściowe poszczególnych kanałów. Oba kanały mają usze
regowane poszczególne czasy w ten sposób, że występują w kolej
ności rs , tl i Tp ,

Układy szeregowania oraz wyjściowe obu kanałów sterowane są 
przez układ selektora rodzaju pracy.

Rodzaj pracy maszyny może być wybierany ręcznie przy wykorzy
staniu klawiatury lub automatyoznie przy użyoiu układów logiki 
cyfrowe j.

Jak widać ze schematu blokowego występują trzy układy wyjścio
we. Dwa z nich są zakończeniem dwóch timerów i każdy z nich ma 
dwa wyjścia.

Timer pierwszy ma wyjścia a1 1 b1 t zaś timer drugi wyjścia ct2 
i i>2 . Trzeci układ wyjściowy ma jedno wyjście C  .

Wyjścia ait bA l a2, b2 oraz C doprowadzone są do tablioy kro
sowej maszyny, na której mogą być połączone sznurami do układów 
sterowania poszczególnych bloków operacyjnych.

Wykorzystanie układów całkująoych i sposób sterowania nimi 
przedstawia rys. 2.

Górna część rys. 2 przedstawia przebieg dla czasu podstawo
wego oraz przebiegi na wyjściach poszczególnych timerów w przy
padku pracy iteracyjnej układu.

Timer drugi stosowany jest wyłącznie przy pracy iteracyjnej.
W pozostałych przypadkach stosowany jest wyłącznie timer pierw
szy, a cykl pracy przebiega następująco:

T - T, - T - r - r - Tn itd.«1 S1 L j  P1
W czasie pracy iteracyjnej wykorzystywane są obydwa timery, a ich 
sygnały usytuowane są w czasie następująco:

r  -  T. -  t -  T. -  T. -  -  T, -  T. -
S1 ¿1 p<\ s2 L 2 P 2 ¿ 1

“ Tn - T. - T. - T itd.
P ‘i 5 2 ¿ 2
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W czasie pracy timera pierwszego timer drugi wysyła sygnał sto
pu i odwrotnie.

W dolnej połowie rys. 2 pokazano układ całkujący w różnych ro
dzajach pracy. Uniwersalny blok iteraoyjno-liniowy poza układem 
sumacyjnym może pracować w układzie integratora normalnego, inte
gratora komplementarnego, pamięci normalnej i pamięci komplemen
tarnej .

Dla uzyskania normalnego układu pracy integratora należy prze
łącznik PZO sterujący opornościami wejściowymi podłączyć do wyj
ścia Of timera pierwszego, zaś przełącznik PS układu warunków po
czątkowych podłączyć do wyjścia również timera pierwszego. Dla 
uzyskania integratora komplementarnego podłączamy jego przełączni
ki sterujące do odpowiednich wyjść timera drugiego.

Odpowiedni układ pamięci uzyskujemy przez połączenie jednej 
oporności wejściowej na wyjście układu. Sterowanie pamięciami uzy
skujemy przez połączenie przełącznika PZO na wyjście b odpowied
niego timera, zaś przełącznik PS dla obu przypadków łączymy z wyj- 
śoiem C układu sterowania centralnego. Przewód C umożliwia wpro
wadzenie warunku początkowego dla układu pamięci. Obok każdego 
układu przedstawione są stany jego pracy.

W czasie pracy maszyny może być wprowadzona automatyczna zmia
na skali czasu, polegająca w tym rozwiązaniu na automatycznej zmia
nie taktu podstawowego oraz kondensatorów całkujących.

Automatyczna zmiana taktu podstawowego uzyskiwana jest przez 
wykorzystanie układów logiki oyfrowej, zaś zmiana pojemności cał
kujących przez wykorzystanie przełączników cyfrowo-analogowych.

Dla uzupełnienia należy dodać, że zero logiczne ("O"; wysyła
ne z układu sterowania odpowiada poziomowi napięciowemu O-r-1,5 V, 
zaś jedynka logiczna ("I"; napięciu -10-j— 2 V. Analogiczne poziomy 
ma logika oyfrowa omawianej maszyny ELWAT-200.“
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5. UKŁAD POMIAROWY I URZĄDZENIA WYJŚCIOWE

Analogowa maszyna hybrydowa ELWAT-200 wyposażona jest w układ, 
pomiarowy zabezpieczający całokształt pomiarów obejmujących:

- ustawianie dzielników potencjometrów wielozwojowych z błę
dem nie przekraczającym 0,1 i>\

- ustawianie napięć operacyjnych na elementach operacyjnych 
z błędem nie przekraczającym 0,1

- ustawianie napięć operacyjnych zasilaczy z błędem nie prze
kraczającym 0,1

- ustawianie poziomu zerowego wzmacniaczy i bloków operacyj
nych z błędem nie przekraczającym 1 mV.

Do pomiaru napięć operacyjnych oraz ustawiania potencjometrów 
przeznaczony jest układ kompensacyjny, natomiast zerowania wzmac
niaczy operacyjnych dokonuje się przy wykorzystaniu woltomierza po
mocniczego, służącego do pomiarów eksploatacyjnych.

W układ woltomierza pomocniczego wchodzi ten sam wskaźnik (mi- 
kroamperomierz) co i do układu kompensacyjnego oraz odpowiedni 
układ dzielników i oporów szeregowych.

Oczywiste jest, że może być również zastosowany zewnętrzny 
układ pomiarowy w postaci woltomierza cyfrowego.

Maszyna ELWAT-200 uwzględnia w swej konstrukcji możliwość pod
łączenia przy pomocy kabli zewnętrznych takich urządzeń wyjścio
wych, jak pisak, monitor kineskopowy lub oscyloskop z wolną pod
stawą czasu, a ponadto umożliwia automatyczne sterowanie tymi urzą
dzeniami przy pomocy skoku napięcia o odpowiedniej amplitudzie.



Naukowe problemy maszyn
matematyoznyoh. FUN. 1970

M ir o s ł a w  WOŹNIAKOWSKI

Z a k ła d  M a s zyn  M a te m a ty c z n y c h  
P o l i t e c h n i k i  Ł ó d z k ie j

PEWNE SPOSOBY POPRAWY PRACY P R ZE K SZT A ŁT N IK A  OSCYLOSKOPOWBGO

KOMUNIKAT

C e le m  p r z e d s t a w io n e j  p r a c y  J e s t  p o d a n ie  p e w n ych  m e tod  p o p r a 
wy w ł a ś c iw o ś c i  d y n a m ic z n y c h  p r z e k s z t a ł t n i k a  o s c y lo s k o p o w e g o .  P r z e 
k s z t a ł t n i k  t a k i  ma z a  z a d a n ie  w y tw a r z a ć  n a p ię o l e  p o d o b n e  w k s z t a ł 
c i e  d o  z a d a n e g o  z  g ó r y .  H o że  on o d tw a r z a ć  f u n k o j e  J e d n o -  1 dw u
z n a c z n e .  P r z e k s z t a ł t n i k i  o s o y lo s k o p o w e  u ży w a n e  s ą  w e l e k t r o n i c z 
n y c h  m a s zy n a o h  a n a lo g o w y c h ,  a u to m a ty c e  i  w s z ę d z ie  ta m , g d z i e  c h o e -  
my o t r z y m a ć  n i e l i n i o w e  p r z e k s z t a ł c e n i e  s y g n a ł u .

D a ls z e  r o z w a ż a n ia  d o t y c z y ć  b ę d ą  z a p r o je k t o w a n e g o  w Z a k ł a d z ie  
M a s zy n  M a te m a ty c z n y c h  P Ł  p r z e k s z t a ł t n i k a  o s c y lo s k o p o w e g o .  J e s t  t o  
p r z e k s z t a ł t n i k  n a le ż ą c y  do  k l a s y  u k ła d ó w  n a d ą ż n y o h  p o z y c y j n y c h .  
S ch em a t p o g lą d o w y  t a k i e g o  p r z e k s z t a ł t n i k a  p r z e d s t a w ia  r y s .  1 .

Rys. 1
W s t a n i e  u s t a lo n y m  p la m k a  ś w ie t l n a  z n a jd o w a ć  s i ę  b ę d z ie  n a  

k r a w ę d z i  n i e p r z e z r o c z y s t e j  z a s ł o n y .  J e ż e l i  n a p lę o l e  w e j ś c io w e  b ę 
d z i e  n a r a s t a ł o  l i n i o w o ,  t o  n a p ię c i e  n a  p ł y t k a c h  W la m p y  o s c y lo s k o 
p o w e j b ę d z ie  o d w zo ro w y w a ło  p r z e b ie g  f u n k c j i  z a d a n e j  p r z e z  z a s ł o n ę .

R o z p a t r y w a n y  p r z e k s z t a ł t n i k  J e s t  z a m k n ię t y m ,p a ra m e t r y c z n y m  n i e 
l in io w y m  u k ła d e m  r e g u l a c j i .  J e s t  t o  u k ła d  o l ą g ł y  i  s t a c j o n a r n y  ma
j ą c y  n i e l i n i o w o ś ć  t y p u  " o g r a n i c z e n i e " .  D o k ła d n y  k s z t a ł t  b łę d u  w s t a 
n i e  n ie u s t a lo n y m  m ożna o t r z y m a ć  d r o g ą  m o d e lo w a n ia  s t r u k t u r a ln e g o ,  
wg s c h e m a tu  p o d a n e g o  n a  r y s .  2 .

P r z e b ie g  b łę d u  m oże m ie ć  c h a r a k t e r  a p e r io d y c z n y  lu b  o s c y l a c y j 
n y  n a w e t p r z y  t e j  s a m e j z a s ł o n i e ,  l e o z  d l a  r ó ż n y c h  p o b u d z e ń  ( r ó ż 

n y c h  ^jj,j t ) .  J e d n ą  z  n a j b a r d z i e j  n i e k o r z y s t n y c h  f u n k c j i  o d tw a r z a 

n y c h  J e s t  s k o k  je d n o s t k o w y .  W p r a c y  t e j  o g r a n ic z o n o  s i ę  d o  r o z -
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Rys. 2
Oznaczenia: x - argument funkcji odtwarzanej, yd - rzędna funkcji odtwarza
nej (wysokość zasłony), r  - zastępczy promień plamki świetlnej, tp - maksy
malna wartość strumienia świetlnego, 6 - wypadkowy współczynnik wzmocnienia 
fotopowielacza, TL - stała czasowa luminoforu, k - współczynnik wzmocnienia 
wzmacniacza prądu stałego, - stała czasowa wzmacniacza prądu stałego,
Sj( - czułość płytek poziomych, Sy - czułość płytek pionowych, LL0 - napięcie 

wstępnej polaryzacji, 6 - uchyb układu

patrzenia tylko tego przypadku. Sohemat podany na rys. 2 możemy 
doprowadzić do postaci podanej na rys. 3 uwzględniając, że na wej
ście układu będzie podawany sygnał pobudzenia narastający 11-

/ \niowo | ~ - = constl, a funkcja odtwarzana jest skokiem jednostko
wym.

Ponieważ

-fp- oonst mA  

* -
możemy zauważyć, że wtedy,

gdy t = 0 x = 0 t/d = 0 to cos ot (x) = 0 .

gdy ł >  0 x >  0 y ^ = 1  to cos a (x) = 1

Ze względu na to, że chcemy pracować przy dużych częstotliwo
ściach, można założyć: - fi»0. Ponieważ uchyb układu sta
tyczny jest proporcjonalny do promienia plamki (cT< ), wiel
kość promienia r jest możliwie mała. Strumień świetlny <p zależy od 
powierzchni odsłoniętej plamki S wg wzoru:

j • tmX r i. 3 TL \
= \ + 2 r  1



zakładając zgodnie z rzeczywistością
r — 0 
fi »  0
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otrzymuje się

h ll .  c %  1
T F  1 + sTl 

T r ^ kUwzględniając również, że Z/ 0 = —g- 7^ — otrzymuje się po elemen
tarnych uproszczeniach oraz po pominięciu bloku wejściowego 0X 
schemat jak na rys. 3 .

Rys. 3

Pominięto również źródło zastępoze szumów Z zakładając,że za
stosowano kompensację zakłóceń pochodzących głównie od zmian ja
skrawości plamki, szumów fotopowielacza i pełzania napięcia wyj
ściowego wzmacniacza prądu stałego. Przystąpimy teraz do omówie
nia metod poprawy właściwości dynamicznych przekształtnika oscylo
skopowego .

S p o s ó b  1. Zwiększenie zakresu działania liniowego powo
duje zwiększenie szybkości pracy przekształtnika. Aby wykazać, że 
zwiększenie zakresu działania liniowego powoduje skrócenie czasu 
regulacji ¿>, obliczono czas regulacji rozpatrywanego przekształ
tnika dla dwóch przypadków: 1 ) układ liniowy (pominięto nielinio
wość typu "ograniczenie") 2) układ nieliniowy. Dla układu linio
wego otrzymano równanie:

T 2y " + 2  £ T y \ y - y d

gdzie:

T si/ r A  r = o,5 T l Th 
V ' + k o * VTl T* (1 + kQ)

Przyjmujemy, że układ ma być aperiodyczny o współczynniku ̂  = -^j
czas regulacji obliczymy z zależności tr = 3,5 T. Wartość T obli
czono korzystając z układu równań:

^  Tl + Th
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Tl T* 
i + k.

r l  + T„Tl 2kQ + Tl

Tm 2

27lk
____
1 + k.

2 Tik„ Tn> 0

2 Tl

ponieważ stała czasowa luminoforu jest dana Tl = 5*10 s,oblicza
my czas regulacji ir = 3,5 7" = 25^8.

Czas regulacji układu nieliniowego przy współczynniku f = 0,2 
obliczono stosując metodą płaszczyzny fazowej. Otrzymano następu
jące równania różniczkowe opisująoe układ:

T2ć "+ 2 fTd'+ 6 

7*2< T + 2 £ T 6' 

T 2<5"+ 2 Jf T 6' - r

l«*l  < r  

>  r  

c f < -  r

Dzielimy płaszczyznę fazową na trzy części, w każdej obowiązuje 
inne równanie różniczkowe. Stosując metodę izoklin otrzymujemy 
trajektorie układu podane na rys. 4.

Z wykresu tego obliczono przebieg uchybu i czas regulacji ir =
= 38 s. W układzie liniowym uzyskano czas krótszy bez przeregulo- 
wań niż w układzie z uwzględnieniem nieliniowości z przeregulowa- 
niami. Stąd można wyciągnąć wniosek, że warto chociaż częściowo 
poszerzyć zakres działania liniowego. Realizujemy to dająo dodat
kowy generator wielkiej częstotliwości w obwodzie odchylania pio
nowego. Może to być generator drgań sinusoidalnych połączony jak 
na rys. 5* Wykorzystuje się tu fakt, że ekran zaczyna świecić pra
wie natychmiast po rzuceniu nań wiązki elektronów, natomiast prze-

zastona

Rys. 5



staje świecić z pewnym opóźnieniem proporcjonalnym do stałej cza
sowej luminoforu Tl . Częstotliwość generatora powinna być odpo
wiednio duża,

**( 2«)-£-

w rozpatrywanym przypadku łg «1 MHz.
Ze wzrostem długości plamki l rośnie szybkość narastania pro

cesu przejściowego, czyli maleje czas regulacji tr (̂tr jedno
cześnie jednak musi rosnąć średnica ekranu lampy oscyloskopowej.
W związku z tym należy dobrać odpowiednią długość plamki Z idąc na 
kompromis między dużą średnicą ekranu lampy, a dobrymi właściwo
ściami dynamicznymi przekształtnika.
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I I cfro*
I\ ć>ć /mx| 2 Tf

Gdy l»-r można przyjąć z dużą dokładnością, że Smx~ ~ 
stąd

2

c-,1VmX =  7—̂  «  C • l  =T—T-

czyli

natomiast zwiększenie średnioy ekranu wynosi l .
S p o s ó b  2. Przebieg procesu przejściowego przekształtni

ka oscyloskopowego może być istotnie poprawiony. Długość jego mo
że być skrócona kosztem zmian struktury i parametrów układu w cza
sie procesu przejściowego. Czyli zadanie sprowadza się do budowy 
przekształtnika oscyloskopowego jako układu regulacji bliskiego 
optymalnemu. Będziemy skokowo zmieniać współczynnik tłumienia ukła
du w stanie nie ustalonym} dla zakresu liniowego mamy

2 fT Tl + Tm 
1 + *o

1 + k_ ~ ckw c = const. o
-I Tl + Tm 

? = 2 T cktv

Rozpatrzmy wzmacniacz prądu stałego o transmitancji Gh (s )

k w m x

*■»»-. w " "

gdzie: - współczynnik sprzężenia zwrotnego wzmacniacza,
kMm- współczynnik wzmocnienia wzmacniacza otwartego, 
Tmtm, - stała czasowa wzmacniacza otwartego
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kn = kw mx

p>w
x r*v. Th mx _Jnxnx 

P>Hknmx~ knmx
k*v

> ZT\C ' ckwmxJ \ckwckwmxJT

przy czym Tl T* _ Tl Ttvmx 
cktv c ktvmx

Rys. 6

Zmianą f będziemy realizować poprzez zmianą współczynnika sprzę
żenia zwrotnego jbw przy -cfm x i + c5W .

/cqi - współczynnik wzmocnienia układu otwartego przy IcFKIdWI 
k02 - współczynnik wzmocnienia układu otwartego przy jt5̂ |>|d*mxj 
A¿i - dokładność statyczna układu

*01>zW
Budujemy układ jak na rys. 7. Wartość współczynnika £0 2 obli

czamy analitycznie lub na maszynie analogowej dla zadanych para
metrów procesu przejściowego.

14 — Naukowe problem y.

Rys. 7



Można teraz oszacować z góry częstotliwość graniczną elektronicz
nego układu przełączającego;
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IT$

gdzie £ - współczynnik tłumienia przed przełączeniem

Tl+Th

Częstotliwość graniozną obliczymy ze wzoru:

r„ Kmx 
łg" 2ómx

dla danych Tl = 5'10'6s, Tw = 10"3s, <5mx = 10'3, ko2 = 105 często
tliwość graniczna wynosi 0,5 MHz.

Celem uniknięcia przeregulowań przy przełączaniu stosujemy do
datkowy inercyjny element różniczkujący o stałej czasowej Td

td 4 1 2jtt = f  r

Poprawę właściwości dynamicznych przekształtnika oscyloskopowego 
można otrzymać zmieniając w sposób ciągły współczynnik sprzężenia 
zwrotnego wzmacniacza prądu stałego fiw. Oczywiście można stoso
wać obie metody jednocześnie, tzn. zmieniać fon w czasie procesu 
przejściowego oraz zwiększyć zakres działania liniowego.
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Edward KĄCKI
Zakład Maszyn Matematycznych 
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GENEROWANIE FUNKCJI BÓŻNICZKOWALNYCH 
W UKŁADZIE HYBRYDOWYM

W pracy zostanie krótko omówiona metoda konstrukcji układów 
generujących funkcje o dowolnym różniczkowalnym przebiegu przy uży
ciu członów liniowych elektronicznej maszyny analogowej. Automa
tyczne ustawianie odpowiednich potencjometrów maszyny analogowej 
odbywa sią tutaj w oparciu o uzyskane przy pomocy maszyny cyfro
wej parametry. Rozważania dotyczą następujących dwóch przypadków:
O  gdy badana funkcja ma przebieg aperiodycznyj 2) gdy badana funk
cja ma przebieg periodyczny.

Przedstawiona tutaj metoda ma szczególne znaczenie przy roz
wiązywaniu' zagadnień, w których jest niezbędne wstępne przetwarza
nie danych na maszynie cyfrowej, podczas gdy dalsze obliczenia oraz 
uzyskane wyniki mają mieć charakter ciągły.

1. GENEROWANIE FUNKCJI APERIODYCZNEJ

a) Przez n danych punktów mamy poprowadzić krzywą opisaną wie
lomianem n-tego stopnia

*7j(x) = an xn+ an_^xn~̂  + .... + aQ (1)

Maszynie cyfrowej podany jest dwuwymiarowy blok 2/7+4 liczb stano
wiących współrzędne /!+■] punktów, przez które prowadzimy krzywą. 
Maszyna cyfrowa wyznacza, według zaprogramowanego algorytmu blok 
współczynników a0, av ...ani których cyfrowe wartości sterują poło
żeniem odpowiednich potencjometrów maszyny analogowej.

Sterowane potencjometry ustawiają warunki początkowe
y(o), y\o),..., ,/fo) (2 )

gdzie
0) = k \ak,

członów całkujących układu analogowego rozwiązującego równanie róż
niczkowe

y ^ K o .  b)

Funkcje (1) można również uzyskać przy warunkach początkowych 
zerowych

y^k\o) = 0 (4)



dla k = 0,1,2,...,/?. W tym przypadku niezbędny jest dodatkowo su
mator, przy czym sterowane potencjometry muszą być umieszczone na 
wejściach do niego.

b) Dane jestmn punktów. Mamy generować funkcję będącą wielo
mianem (i) «-tego stopnia spełniającym następujący warunek

¿ ( v ? + a /i-1xi7“1 + ••• + a0 - Vl) = min (5) /-1'
Jest to tzw. krzywa regresji n -tego stopnia. Tutaj maszyna cyfro
wa z warunku (5; wyznacza według odpowiedniego algorytmu blok współ
czynników a0,a1t ...,an. Wartości cyfrowe współczynników a^ steru
ją położeniem potencjometrów maszyny analogowej w tym samym ukła
dzie połączeń, jak w poprzednim przypadku a).
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2. GENEROWANIE FUNKCJI PERIODYCZNEJ

Przez n danych punktów mamy poprowadzić krzywą periodyczną 
o danym okresie T opisaną skończonym szeregiem trygonometrycznym

y ■ Ao + E  Ak 008 ~ t x + 8 i n  —+ *  (6 )
Ar-1 T  T

Maszyna cyfrowa według odpowiedniego algorytmu wyznacza blok współ
czynników A0f A1 , .. B1t Blf .. *,Bm  których wartości cyfrowe ste
rują, jak w poprzednich przypadkach, odpowiednimi potencjometrami 
maszyny analogowej. Rozważone zostały dwa układy analogowe reali
zujące funkcję (6). Jeden z wymienionych układów rozwiązuje równa
nie różniczkowe rzędu 2m

y{2 m)+ c2^ (2/W-2 )^--+ c2y"+ Ą y  = 0 (7 )

gdzie współczynniki C[ zależą od k oraz T występujących we wzorze 
16). Warunki początkowe tutaj określa następująca relacja

( o )  =  A +  £  A l  C 0 3 +  5 /  S i n - ^  ( 8 )
/_ 1

gdzie k = 0,1,2,...,2m-1. Warunki początkowe ( 8 )  są automatycznie 
nastawiane przy pomocy wyżej wspomnianych potencjometrów.

Drugi wariant stanowi układ analogowy rozwiązujący m równań 
różniczkowych drugiego rzędu o następującej postaci

&  + ‘~ z ~  yk = 0 (9 )

dla k =* 1,2, ...,/77. Funkcje spełniają warunki początkowe

&(o) =¿*5 #(0) =»-^5* (10)



Tutaj funkoja (6) jest realizowana w układzie analogowym w posta
ci sumy funkcji spełniających równania (9 ) oraz warunki (10), 
co analitycznie możemy zapisać w następujący sposób

m
y * *  o + E U k -  (11)

Wartości cyfrowe współczynników A sterują potencjometrami usta
wiającymi warunki początkowe w członach całkujących według rela
cji (1 0 ).

Próby generowania funkcji według wyżej omówionej metody były 
dokonywane w układzie złożonym z maszyny cyfrowej Odra 1013 oraz 
elektronicznej maszyny analogowej WAT-101.
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Ryszard JABŁOŃSKI 
Jozef KAPICA
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NIEKTÓRE PROBLEMY KLUCZOWANIA ELEKTRONICZNEGO 
INTEGRATORAMI ANALOGOWYMI

Główne wymagania stawiane współczesnym maszynom hybrydowym to 
duża dokładność, szybkość liczenia i praca iteracyjna.Bardzo istot
ną rolą odgrywają w tych urządzeniach układy kluczujące.

Od kluczy stosowanych w maszynaoh hybrydowych wymaga sią:
a) krótkich czasów przełączenia ( tp<z.2 ¿isek;,
b) minimalnych zakłóceń (prądy upływu nie wiąksze niż 10 °A, 

napięcia niezrównoważenia poniżej 100
c) możliwie idealnego zwierania i rozwierania,
d) małych przepięć.
W WAT przystąpiono obecnie do budowy maszyny hybrydowej o szyb

kości iteracji 1 kHz. W związku z powyższym prowadzi się badania 
nad półprzewodnikowymi kluczami elektronicznymi, pozwalającymi na 
uzyskanie żądanej szybkości iteracji. Najprostszym rozwiązaniem 
byłoby zakupienie specjalnie do tych celów przeznaczonych przełą
czników tranzystorowych produkowanych przez firmy obce, cena ich* 
jest jednak bardzo wysoka i objęte są one embargo. Próby zastoso
wania układów diodowych wykazały ich nieprzydatność do wyżej wy
mienionych celów ze względu na:

i) duże napięcia niezrównoważenia (ok. 1 mV; i prądy upływu 
rządu 10‘8-10 A,

2J dużą rezystancję przy przewodzeniu (ok. 60 SI),
3J dużą nieliniowość,
4J duże przepięcia,
5 ) konieczność stosowania symetrycznych, wysokostabilnych źró

deł zasilania.
Przystąpiono więc do opracowywania tranzystorowego klucza elek

tronicznego. Spośród prezentowanych w literaturze układów sterowa
nia integratorami szybkiej maszyny hybrydowej wybraliśmy układ za
mieszczony na rys. 1.

Każdy z zamieszczonych na rys. 1 kluczy K-1, KZi Ki, i K4. musi 
spełniać odpowiednie wymagania. K 1 musi charakteryzować się:

s /

Rys. 1



- małą rezystancją przy przewodzeniu (dla integratorów o mi
nimalnej wartości ... Rn = 10 0 kft nie powinien przekraczać 25Ą 
czyli 0,025%),

- małym napięciem niezrównoważenia (poniżej 100 /llV),
- małym prądem upływu rzędu 10 *10 A i mniej,
- stałą wartością rezystancji przy przewodzeniu prądów o róż

nym natężeniu i kierunku,
- małymi przepięciami przy przełączaniu,
- możliwie krótkim czasem przełączania.
Klucze Ki i K4 (patrz rys. 1) nie podlegają tak wysokim wyma

ganiom jak K\. jednak powinny mieć niezbyt dużą rezystancję przy 
przewodzeniu (rzędu 20 SI) i krótki czas przełączania. /f$ musi 
spełniać podobne wymagania jak , jedynie wartość oporu przy prze
wodzeniu nie musi być tak mała. Od klucza K% wymaga się głównie 
możliwie idealnego rozwierania. Klucz K1 można zrealizować w opar
ciu o zwykły tranzystor krzemowy, pracujący w układzie inwersyj- 
nym, bądź stosować tranzystor unipolarny, a także - wykorzystu
jąc parę komplementarną.

I tak firma Solartron w maszynach typu HS7 stosuje jako klucz 
tranzystor krzemowy 2N3053 pracujący w układzie inwersyjnym i za
silany z oddzielnego źródła.

W celu uniknięcia dużego napięcia niezrównoważenia zastosowa
no układ kompensacyjny, którego zasadę pokazuje rys. 2 .
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Rys. 2
W maszynach produkowanych przez firmy zachodnie jako K̂  użyty 

został tranzystor unipolarny. Schemat ideowy tego układu przedsta
wia rys. 3 .

Rys. 3



Układ z rys. 3 ma szereg zalet w stosunku do układu z rys. 2, 
takich jak:

1) brak napięcia przesunięcia,
2J brak oddzielnego źródła zasilania,
3 ) oddzielenie układu sterowania od układu integratora,
4 ) mniejszy prąd upływu.
Zastosowanie tranzystora unipolarnego, np. TIS 41 firmy TEXAS 

INSTRUMENTS, pozwala na uzyskanie rezystancji przy przewodzeniu 
17-25 £2 i prądu upływu < 10"10A. Tranzystory unipolarne wyżej wy
mienionej firmy, takie jak TIXS 35, TIXS 36, pozwalają osiągnąć 
rezystancje przy przewodzeniu < 5 0  SI . Wadą tranzystorów unipolar
nych jest silna zależność parametiów od temperatury. W opracowywa
nej w WAT maszynie ELWAT-200 zastosowaliśmy jako przełącznik K\ pa
rą komplementarną. W pierwszej kolejności została ustalona grupa 
tranzystorów, które mogą pracować w układzie komplementarnym. Ba
dania charakterystyk tych tranzystorów w układzie inwersyjnym po
zwoliły na wyodrębnienie kilku par nadająoych się do tego celu.

Podawane przez literaturę pary np. C-400 firmy Fairchild,0C201 
firmy Mullard mają napiącia przesunięcia rzędu 1 mV i mniej. Po
zwala to na uzyskanie w układzie komplementarnym napięcia niezrów- 
noważenia poniżej 100 yiV. Rezystancja przy przewodzeniu dla prą
du bazy 2-3 mA wynosiła poniżej 10 Si. Zalecane przez różne firmy 
pary, jak np. 2N2432 A i 2N2644 A, produkowane przez Texas In
struments są jeszcze bardzo drogie i mało dostępne.Jedną z pierw
szych par zastosowanych przez nas stanowiły tranzystory n-p-n BF 
108 firmy C0SEM i p-n-p BCY39 firmy Mullard. Napięcie niezrówno- 
ważenia w temperaturze 23°C wynosiło poniżej 60 fiV, a opór przy 
przewodzeniu poniżej 5,5 SI, czas przełączania wynosił około 1fxsek, 
a prąd upływu rządu 10 ‘̂ A.

Układ przełącznika K1 przedstawia rys. 4 .

Rys. 4
Zastosowanie akumulatorów kadmowo-niklowyoh o napięoiu 1,2 V 

pozwala na praktyczne oddzielenie układu sterowania od obwodu in
tegratora. Zamiast akumulatorów można zastosować w tym układzie fo
toogniwa. Ustalenie odpowiedniego poziomu napięcia U a b pozwala na 
ładowanie akumulatorów w czasie, gdy nie przewodzi. Ponieważ 
prąd bazy rządu 2-3 mA pobierany jest ze źródła tylko w ozasie, 
gdy K-\ przewodzi, stąd wymagania co do pojemności akumulatorów nie 
są wygórowane. W naszych badaniach stosowaliśmy akumulatory o po
jemności 50 mAh. Klucze Ki i Ką w maszynie ELWAT-200 stanowią tran
zystory krzemowe p-n-rp 2N2905 pracujące w układzie inwersyjnym.

Przy odpowiednio dobranym prądzie bazy rezystancja ich przy 
przewodzeniu może wynosić poniżej 10¿2 . K$ zrealizowano stosując



tranzystor unipolarny typu MOS SFT-603 firmy COSEM. Ponieważ re
zystancja przy przewodzeniu ma wpływ tylko na szybkość ładowania 
kondensatora, stąd jej wartość nie musi być tak mała Jak dla K-\ . 
Dla użytego u nas tranzystora wynosiła ok. 1000 42, a czas przełą
czania poniżej 1 /Lisek.

Dla układu jak na rys. 5 przeprowadzono pomiary, które potwier
dziły jego przydatność do kluczowania.
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Rys. 5

Otrzymane wyniki były następujące (temperatura 23 c )
1) czas przełączania < 0,5 p.sek,
2 J opór przy przewodzeniu <4, 2fi, .
3) prąd upływu przy rozwarciu wynosił od 1,2*10’ A w najgor

szym egzemplarzu do 3'10-i A w najlepszych,
4 ) napięcie niezrćwnoważenia od 50 ¿IV do 10 ¿iV.
Oscylogramy na rys. 6 obrazują przebiegi kluczowania napięcia

wejściowego -100 V i -30 V. Natomiast na rys. 7 przedstawione są 
oscylogramy obrazujące czas przełączania.

W ramach badań przeprowadzono pomiary wszystkich interesują
cych nas parametrów dla zakresu temperatur 20-f50°C. Wyniki pomia
rów były następujące:

al czas przełączania <0,6 /Jsek,
b) opór przy przewodzeniu <  4,6 2,
c) prąd upływu przy rozwarciu dla najgorszego egzemplarza nie 

przekraczał 2,55*10"10A i 8-10'12 A dla najlepszego,
d) napięcie niezrćwnoważenia od 150 fiV do 40 ¿iV.
Układ pokazany na rys. 5 zapewnia poprawne przełączanie dla 

częstotliwości kilku kHz.





Podziatka 1cm -0 ,2m  sek i/wej = -100 V

Rys. 6
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narastanie



Pod n a  tka 1 cm -  0,1 ¡j sek
U  n ej  = + 10 0  V o p a d a n i e

6 'w e j =  - 1 0 0  V o p a d a n i e

Hys. 7
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SZEROKOPASMOWE WZMACNIACZE OPERACYJNE NA TRANZYSTORACH

W chwili obecnej produkcja maszyn analogowych o wolnych repe- 
tyojach powoli zanika, a ich miejsce zajmują szybkoliczące maszy
ny hybrydowe, wykonujące 1000 i wiącej iteracji na sekundą. Duże 
szybkości pracy maszyny konieczne są szczególni' przy obliczeniach 
metodami Monte Carlo. Stąd też od wzmacniaozy operacyjnych wymaga
ne jest szerokie pasmo w zakresie pełnej jednostki operacyjnej.Ma
szyny te charakteryzują się większą dokładnością liczenia niż to 
było przed kilku laty, a błąd statyczny dla układów liniowych nie 
przekracza 0,0140,1$. W związku z powyższym wzmacniacze operacyj
ne prądu stałego jako podstawowe elementy układów liczących mają 
bardzo ostre wymagania, szczególnie jeśli chodzi o pasmo przeno
szonych sygnałów, pływanie zera w czasie i zależności temperatu
rowej oraz dużego zakresu pracy dynamicznej. Ze względu na duże 
dokładności statyczne, nowoczesne maszyny hybrydowe,takie jak: ma
szyna EAI—8800, maszyna Beckmana model 2200, Solartron H S-7, ma
szyna hybrydowa Ci 5000 i inne pracują w przedziale napięciowym 
—100 V. A zatem do współczesnych maszyn hybrydowych stosuje się 
bardzo szeroko wzmacniacze operacyjne o przedziale napięciowym 
¿100 V i dużej szerokości pasma przenoszonych sygnałów, np. wzmac
niacz maszyny EAI-8800 przenosi pełny sygnał dla częstotliwości 0-f 
+200 kHz, ma bardzo szybkie narastanie napięcia 20 V/ sek, a sze
rokość pasma, przy którym wzmocnienie wynosi 1 V/V, równa się 20MHz.

Produkowane wzmacniacze firmy Philbrick w teohnice hybrydo
wej mają pasmo przy wzmocnieniu 1 V/V ponad 50 MHz. Uzyskiwanie 
tak szerokich pasm przenoszonych sygnałów odbywa się przez stoso
wanie tranzystorów na wysokie częstotliwości oraz wielokanałowe 
rozwiązania konstrukcyjne wzmacniaczy operacyjnych.

Rozwój technologii obwodów hybrydowych i scalonych poza minia
turyzacją pozwala na znaczne zwiększenie pasma, jak również nie
zawodnej pracy wzmacniacza operacyjnego. Wzmacniacze scalone - mo
nolityczne oraz hybrydowe - ze wzglądu na ich małe wymiary, a co 
za tym idzie niewielką zdolność odprowadzania ciepła, budowane są 
na niskie napięcia, ale bardzo szerokie pasma przenoszonych sygna
łów. Aby zapewnić znaczne pasmo przenoszonych sygnałów, a jedno
cześnie dużą stabilność i dokładność, stosuje się układy mieszane, 
tj. hybrydowo-monolityczne stopnie o małej mooy,jak również o mniej
szych obostrzeniach stabilności - monolityczne, oraz hybrydowe 
o dużej stabilności i wysokich parametrach. Napięcia zasilające 
tych wzmacniaczy wahają się od kilku do kilkudziesięciu woltów, 
o mocy wyjściowej od 200 do 300 mW.

Wobec powyższego wzmacniacze we współczesnych maszynach analo
gowych oraz maszynach dnia jutrzejszego to wzmacniacze stanowiące 
połączenie układów scalonych i hybrydowych z układami klasycznymi 
stanowiącymi wysokonapięciowe stopnie wyjściowe. Stopnie te są 
o mocy kilku wat, w których tranzystory muszą mieć dodatkowe ele
menty chłodzące.

Do maszyn hybrydowych opracowanych w Wojskowej Akademii Tech
nicznej zaprojektowano, wykonano i przebadano szereg wzmacniaczy



do rac isku f9 r>| 
ornaczonego / T  *5

C7C7'Cr
do zacisku 22

O porniki P40; 041; 043; 044 drutowe 0,5 W 
pozostałe OM 0,5 W
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Rys. 1. Wzmacniacz TW0-200



operacyjnych na napięcia wyjściowe *10 V, ±20 V, ±50 V, ±-100 V 
w technice półprzewodnikowej - krzemowej. Ma rys. 1 przedstawiono 
schemat wzmacniacza operacyjnego do opracowanej maszyny hybrydo
wej dla serii produkcyjnej, którego charakterystykę amplitudowo- 
-częstotliwońciową przedstawia rys. 2. Wzmacniacz ten opracowany 
jest w technioe obwodów drukowanych w metodzie klasycznej, ponie
waż możliwości masowej produkcji w kraju nie pozwalają jeszcze na 
produkowanie maszyn hybrydowych szybkodziałającyoh i wysokiej kla
sy w technice modułowej.
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Przedstawiony na rys. 1 wzmacniacz operacyjny prądu stałego 
-100 V składa się z następująoych układów podstawowych:

- wzmacniacza wejściowego,
- wzmacniacza prądu zmiennego,
- wzmacniacza przejściowego,
- wzmacniacza końcowego.
Wzmacniacz wejściowy zbudowany jest w układzie symetrycznym ze 

stabilizacją prądową. Tak zaprojektowany stopień zapewnia dużą 
stałość parametrów przy zmianach temperatury, odporność na zakłó
cenia i możliwość symetrycznego sterowania. Dużą oporność wejścio
wą zapewnia układ wtórników emiterowych.

W celu dopasowania i symetrycznego obciążenia zastosowano 
wzmacniacz przejściowy, który jednocześnie pozwala na właściwe wy
sterowanie wzmacniacza końcowego. We wzmacniaozu zastosowano tor 
stabilizujący, zbudowany na wzmacniaczu prądu zmiennego. Do modu
lacji i demodulacji w pierwszej wersji zastosowano przekaźnik elek
tromechaniczny. Jednocześnie nadmienia się, że przeprowadzono po
myślne badania nad zastosowaniem w drugiej wersji modulatora fo- 
toczoperowego i demodulatora zbudowanego na tranzystorze.
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T a b e l a  1

Parametry
wzmacniacza

A00-7
sta
bil.
czope-
rowa

A00-24
A00-6
sta
bil.
czope-
rowa

TW0-200
stabil.
czope-
rowa

TW0-210
bez

przetwa-
rzania

TW0-1001 
100 V 
bez 

przetw.

TW0-1001A 
100 V 

z przetw.

Współczynnik 
wzmocnienia pę
tli otwartej

(v /v )

40-107 45-10 5-107 4-107 7-6-105 3-105 5-106

Nachylenie cha
rakterystyki 
częstotliwo- 
ściowo-ampli- 
tudowej

(dB/dek)

20 20 20 20
20
30

20
30 max

20
30 max

Prąd obciążenia 
(mA) 10 20 10 20 15 40 bO

Pasmo przenosze
nia przy wzmoc
nieniu równym 
OdB

(MHh)

1 10 1 3 20-30 10-15 10-15

Temperaturowe 
płynięcie zera 
(w odniesieniu 
do wejścia)

(pV/°C)

±1 10 0,5 4 <30 10 4

Płynięcie zera 
w czasie

0*v)
i i 25 1 50 <100 <50 15

Napięcie wyjścio
we

(V)
i 100 ±10 -26 ¿100 ¿10 ¿100 ¿100

Omawiany wzmacniacz operacyjny charakteryzuje się parametrami 
zamieszczonymi w tab. 1, która przedstawia również parametry i in
nych wzmacniaczy operacyjnych w Wojskowej Akademii Technicznej oraz 
za granicą.

Na rys. 3 przedstawiono schemat blokowy wzmacniacza operacyj
nego, którego prądy wejściowe wynoszą kilka pikoamperj przedział 
napięciowy *100 V i pasmo przenoszonych sygnałów 10*15 MHz przed
stawiono charakterystykę amplitudo-częstotliwościową na rys. 4. 
Wzmacniacz ma na wejściu układ zabezpieczający. Pierwszy stopień 
w układzie wtórnikowym zbudowany jest na tranzystorach polowych 
(/i i/7J. Stopniem drugim jest układ symetryczny do które
go wykorzystano moduł SPC-2430E, który może być zastąpiony podob
nym w technice dyskrytno-hybrydowej opracowanym w Wojskowej Aka
demii Technicznej.



225

Rys. 3. Schemat blokowy wzmacniacza operacyjnego ^100 V z przetwarzaniem

Rys. 4. Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa wzmacniacza operacyj
nego *100 V bez przetwarzania

15 — Naukowe p ro b le m y .. .



Stopień przejściowy jest to wzmacniacz w układzie sumującym 
(̂ 3i ^4»^8/ oraz stopień końcowy - mocy (/g). We wzmacniaczu 
z przetwarzaniem zastosowano modulator fotoczoperowy, wtórnik (Vy, 
moduł SFC-2430E (Vg; oraz demodulator zbudowany na tranzystorze.
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Rys. 5. Schemat blokowy szerokopasmowego wzmacniacza operacyjnego ^100 V bez
przetwarzania

Na rys. 5 przedstawiono schemat blokowy wzmacniacza operacyj
nego —100 V bez przetwarzania z dużą stabilizacją termiczną. Sto
pień wejściowy ( Kj i Vz ) zbudowany w układzie symetrycznym zabez
piecza małe pływanie zera. We wzmacniaczu zastosowano stabiliza
cją prądową oraz zabezpieczający układ na wejściu. Pozostałe stop
nie wzmacniacza to moduł SFC-2430E (̂ 3 ), stopień przejściowy (fyi 
V*, ) i końcowy - mocy (/$).

Rys. 6. Charakterystyka amplitudowo-cjęstotliwościowa wzmacniacza operacyj
nego -100 V bez przetwarzania

Na rys. 6 przedstawiono charakterystyką amplitudowo-częstotli- 
wościową wzmacniacza prądu stałego bez przetwarzania.



Naukowe problemy maszyn
matematycznych. PWN. 1970

Zdzisław CZYŹYKOWSKI
Zakład Maszyn Matematycznych 
Politechniki Łódzkiej

MODBLOWANIB KRZYWYCH ZAMKNIĘTYCH

KOMUNIKAT

Problem modelowania krzywyoh zamkniętych odgrywa obecnie w za
gadnieniach technioznyoh dużą rolę. Dlatego też powstała koncep
cja budowy układu,, którego zadaniem byłoby modelowanie praktycz
nie dowolnej krzywej zamkniętej ze szczególnym uwzględnieniem pę
tli histerezy.

Koncepcję projektowania oparto na schemacie przedstawionym na 
rys. 1 .

Rys. 1
Na wstępie rozpatrzymy elementarny fragment układu.

Równania wyjściowe:
— -jTp ¿c (3 ) =

¿c is) = i  ( i )  - ¿,(s) (1)
Eis) - U„e(s) =
U„e { 5) + ̂ ( 5 ) = ^ ( 5 )^

Zakładamy Uc{0 ) =» 0. Dokonując elementarnych przekształceń otrzy
mamy}
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gdzie:

uhiy[5) = ( j  + j j r  + -jff^ jU we{ s )  + \ s 7 T  "  s t (2)

T-RC

rl " *1*
Obecnie określimy odpowiedź układu na skok jednostkowy, czyli za
kładamy, że wartość napięcia wejściowego wynosi:

Umki)
1 dla t > 0

0 dla t <0
(3)

Pamiętając, że E i stałe wartości napięcia, równanie (2 ) przyj
mie postać:

Znajdując przekształcenie odwrotne równania (4 ) otrzymujemy:

U-Hyit) » 1 + [y- (1 -E) + (1+^ )J t

(4)

(5)

Zależność (5 ) możemy przedstawić na rys. 2.
W zależności od wartości na

pięcia wejściowego możliwe są trzy 
stany pracy układu przedstawione
go na rys. 2. I tak dla:

R' R'
1 ) -F— <UMe^ E .— —  nie przewo- 

* 1 R" dzą diody i? i

\ ^ 12; LL„e>E* -ń~ przewodzi diodaK-) 2Ł

3 ) u „£ < - e£- przewodzi dioda
n

Zakładając oporność zaporową diod 
R y s. 2 ' J  i 27^Rz **oo , a oporność przewo

dzenia = 0, możemy dla posz
czególnych stanów pracy układu narysować odpowiednie schema
ty.

S t a n  1
Wyznaczymy = układu określonego na rys. 3, a na

stępnie robiąc przekształcenie odwrotne określimy llnn (i) W]
dla tego stanu pracy. “
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Rys. 4

Otrzymaliśmy (rys. 4 ) linią prostą zaczynającą się od punktu (01) 
w rozpatrywanym przedziale czasu t> 0.

b) U^e — kł (6)

Podstawiając ostatnią zależność do równania (2 ) otrzymamy:
£4 Ł

ttwuis) =(—5“+ ~4— + — V  + 2 -- 2“V i2  s3r  53T r  s2 ^  .s 7*

Przekształcanie odwrotne będzie:

= (t t + + “ f")1

Równanie (8) możemy przedstawić graficznie na rys. 5.

Rys. 5

(7)

(8 )

Otrzymaliśmy zależność U^^ł) = f- [¿l̂ e [ ł będącą parabolą.
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S t a n  2
Schemat odpowiadający temu stanowi pracy układu przedstawia 

rys. 6, na podstawie tego rysunku możemy napisać następujące równa
nia wyjściowe:

LLne (5) =■ Ufyyis) + -jg¿c (5 )

Uw  (5) + £1 (5 ) = /?'i\ (5) +

¿i(s) * 5) + ¿^(5 )

£(ó) - Um {s) - Ri(s) (9)

- ¡i U)*,' +

/c(s) = i (¿) - (5 )

Przekształcając odpowiednio układ 
równań (9 ) otrzymamy:

" ' ^ ) = 4 S f a' i l 5 )  ł 5T ^ r i U )  + i d b r f i w  ( ,0 )

Rys. 6

przy czym:

 ;— *

Ć+C^+C

1 , K\
R  p"p

B ------ —i—-

‘ v

1/ n/r-CCA R \R \ H CR

Podobnie jak poprzednio zakładamy charakter sygnału wejściowego,
a) Skok jednostkowy
Po podstawieniu zależności (3 ) do (1 0 ) i dokonaniu przekształ

cenia odwrotnego otrzymamy:

gdzie:
U-wy (t) =■ tt/t+jbe +/1 

ot. .EzBMEj

(1 1 )



2A‘

-At

Charakterystyka Llwu(t) ■ ł [^»¿(¿)] zależy w tym przypadku od 
znaków współczynników

b) Napiąoie zmieniające się liniowo w ozasie
U„e t t ) - k t  (1 2 )

Transformując zależność (1 2 ) i podstawiająo do (1 0 ) otrzymamy:

U hu - j2 + S° + F k + -ŁfL^A £ + --- £---  r (13)
5^ (5 + A) S2 (S+A) 5 ^ ( 5  + A )

Dokonująo przekształcenia odwrotnego otrzymamy:

* tA - 2J) ł 

( u )

Funkcja 11 „y (i) ma więc dosyć złożony opis matematyczny. 
Można dokonać pewnyoh uproszczeń w celu określenia samego charak
teru przebiegu wyjściowego. Zmieniająo współczynniki w równaniu 
(1 4 ) możemy oddziaływać na oharakter odpowiedzi.

Analiza stanu 3 pracy układu sprowadza się do analogicznyoh 
równań jak w stanie 2,

Wszystkie te rozważania matematyozne mają na oelu ustalenie 
kryteriów projektowania tego rodzaju przekształtników. Obeonie 
przeprowadza się badania na modelu rzeczywistym.

Zastosowanie przekształtników diodowych z kondensatorami wy
daje się być duże, zwłaszcza jeżeli chodzi o współpracę z maszy
nami analogowymi odwzorowującymi pola. Można również współpraco
wać z maszyną analogową i otrzymać charakterystykę zamkniętą m.tn. 
w układzie przedstawionym na rys. 7. Na wyjśoiu układu otrzymamy 
pętlę histerezy.

Układ ten składa się z dwu szeregowo połączonyoh przekształt
ników funkcji, realizujących odcinkowo-liniową aproksymację. Je
żeli chodzi o przekształtniki oscyloskopowe, to przy ich pomocy 
można odtworzyć praktycznie dowolną krzywą zamkniętą.Nie ma kło
potów z upływnością kondensatorów i przewodzeniem diod w stanie 
zaporowym. Przekształtniki oscyloskopowe ze względu na złożoność 
swojej budowy są stosunkowo drogie. Jest to zasadnicza przyczyna 
ich małego rozpowszechnienia. Nie mogą również współpracować z ma
szynami analogowymi modelująoymi pola.
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Rys. 7



Naukowe problemy maszyn
matematyoznyoh. PWN. 1970

Stanisław ZACHARSKI 
Centrum Obliczeniowe PAN

UKŁADY I RÓWNANIA PERCEPCJI

Praca poświęcona jest problemowi rozpoznawania znaków optycz
nych - liter, cyfr, symboli itp. Opisane w tekście metody pozwa
lają również na identyfikację wszelkich zjawisk,które można ująć 
zapisem macierzowym w systemie binarnym (dotyczy to również roz
poznawania skwantowanych sygnałów dźwiękowych;.

Generalnym założeniem całego przedsięwzięcia było wykazanie 
identyfikacyjnych własności siatkówki kwadratowej (binarnej) i 
przedstawienie procesu rozpoznawania w postaci równań macierzo
wych. W dużej mierze hipotezy autora zostały udowodnione, pozosta
łe - przyjęte bez dowodu wszędzie tam, gdzie występują one w po
staci ogólnej w określonych działach matematyki jak np.: w Logi
ce Symbolicznej, Teorii Grup, a przede wszystkim w Teorii Macie
rzy, na której opiera się praca.

U podstaw rozważań przyjęto hipotezę, że każdy obraz i jego 
postacie (które powstają na skutek zniekształceń, skrętów itp.) 
są wynikiem oddziaływania określonych operatorów macierzowych.Po- 
LTidto przyjęto tezę, że każdy obraz tworzy abstrakcyjne widmo 
w wyniku określonych transformacji. Ten punkt widzenia miał domi
nujący wpływ na całokształt dalszych rozważań. Przyjęte otocze
nia progowe względem widma wzorcowego oraz oddziaływanie wyżej 
wymienionych operatorów pozwala na identyfikaoję wszystkich po
staci, które należą do jednej klasy, dzięki zbieżności widm roz
poznawanych postaci. Podejście takie stanowi swoistą interpreta
cję procesu uczenia automatów rozpoznających i sprowadza ten 
proces do niespotykanych dotąd uproszczeń. Uzyskana stąd efek
tywność rozpoznawania ma zasadnicze znaczenie przede wszystkim na 
potrzebę pamiętania tylko jednej wartości wzorcowej - dla całej 
klasy obrazów rozpoznawanych. Należy przy tym podkreślić,że przed
stawione algorytmy mają charakter uniwersalny w tym sensie, że 
pozwalają również na identyfikację skwantowanych sygnałów dźwię
kowych (mowy). W pracy przedstawiono oryginalny model automatu 
rozpoznającego.
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Naukowe problemy maszyn
matematyoznyoh. PWN. 1970

Zygmunt KUKLAK
Wojskowa Akademia Techniczna

ZASILANIE MASZYN ANALOGOWYCH

W referacie omówiono następujące zagadnienia:
1. Wymagania stawiane zasilaczom maszyn analogowyoh.
2. Tranzystoryzacja zasilaczy.
3. Przegląd układów zasilaczy opracowanych w WAT.
4. Układy zabezpieczające.
W poszczególnych zagadnieniach poruszono następujące problemy: 
ad 1j Zakresy napięć i mocy zasilaczy współczesnych maszyn ana

logowych. Wymagania, jakie powinny spełniać układy zasilające po
szczególne bloki maszyny analogowej.

ad 2) Wpływ tranzystoryzacji maszyn analogowyoh na zasilanie. 
Wybór tranzystorów do budowy zasilaczy.

ad 3) W tej części referatu przedstawiono ciekawe rozwiązania 
zasilaczy tranzystorowych do maszyn analogowyoh opracowanych w WAT 
oraz podano ich parametry i charakterystyki.

ad 4 ) Zabezpieczenie zasilaczy przed przeciążeniem i zwarciem. 
Zabezpieczenie układów maszyny analogowej przed skutkami awarii 
zasilania. Sterowanie zasilaniem. Układy zabezpieczające opraco
wane w WAT.
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Naukowe problemy maszyn
matematycznyoh. IWN. 1970

Stefan CZARNECKI 
Instytut Automatyki PAN

MODELOWANIE ANALOGOWE I HYBRYDOWE 
ZAGADNIEŃ BRZEGOWYCH

Spośród różnorodnych rodzajów zastosowań maszyn matematycz
nych duże perspektywy rozwojowe mają zastosowania do oelów mode
lowania. Modelowanie stanowi cenną pomoc przy projektowaniu urzą
dzeń obiektów i systemów, analizie ioh warunków dynamicznych, ba
daniach procesów teohnologicznyoh, co ogólnie można nazwać anali
zą pracy obiektu.

Punktem wyjścia przy badaniaoh modelowyoh jest zazwyczaj upro
szczony opis matematyczny obiektu. Często opis ten jest na tyle 
trudny do uzyskania lub niepełny, że punkt wyjśoia do modelowa
nia stanowi analiza modelu strukturalnego, polegającego na ana
lizie obiektu jedynie na podstawie znajomości jego układu zastęp
czego.

Warunki, jakie powinien spełniać model, sprowadzają się do na
stępujących wymagań:

- zachowanie odpowiedniej prostoty,
- wystarczające przybliżenie do warunków rzeczywistych,
- łatwość zmian struktury oraz parametrów,
- niski koszt realizacji i eksploatacji,
- krótki czas analizy zadania,
- duży kontakt z operatorem.
Realizację modeli można uzyskać przy użyciu maszyn matema

tycznych zarówno analogowych, jak i oyfrowych i hybrydowych,przy 
czym wybór rodzaju maszyn zależy od możliwości najlepszego speł
nienia wymienionych powyżej warunków dla poszczególnych rodzajów 
zadań.

Podane warunki spełniają na ogół bardzo dobrze maszyny ana
logowe, stąd też wynika ich duża przydatność dla celów modelowa
nia. Wprawdzie ze względu na małą dokładność maszyn analogowych 
uzyskane wyniki badań modelowyoh stanowią duże przybliżenie do wa
runków rzeczywistych, jednak - szczególnie w pierwszej fazie mo
delowania - wprowadzone dane do maszyny są na tyle przybliżone, 
że nie jest celowe zabieganie o większą dokładność modelu.

Przy takim podejśoiu do modelowania z wykorzystaniem maszyn 
matematycznych można traktować teohnlkę analogową jako pierwsze 
przybliżenie ułatwiające sformułowanie problemu i ewentualnie przy
gotowanie zawiania do techniki cyfrowej, o ile uzyskana dokładność 
okaże się niewystarczająca.

Omawiane wstępne przygotowanie problemu za pomocą maszyn ana
logowych stanowi ważny i niedoceniony etap wykorzystania maszyn 
cyfrowych dla celów projektowania lub optymalizacji warunków pra
cy obiektu.

Wobec trudności wstępnej analizy obiektu, niezbędnej do sfor
mułowania zadania, przygotowanie programu dla maszyny cyfrowej 
napotyka na bardzo poważne trudności, w wyniku czego zastosowa
nie maszyn cyfrowych dla celów projektowania obiektów jest tak 
mało rozpowszechnione.

Jedną z bardzo istotnych klas zagadnień, w których technika 
analogowa oćfdaje bardzo duże usługi, jest modelowanie zagadnień



brzegowych opisanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi rządu 
drugiego.

Najprostsze - z punktu widzenia modelowania analogowego - są 
równania typu eliptycznego, wśród których duże praktyozne znacze
nie mają równania postaci

- (1 )

spełnione przez funkoją w obszarze £, na granicy którego zada
ne są odpowiednie warunki brzegowe.

Równanie to, które w przypadku A^X,y) = const, Az (x,y)=const 
jest równaniem Poissona, a dodatkowo przy r(xtyj a 0 - równaniem 
Laplace’a, występuje przy opisie pól stacjonarnyoh i wykorzysty
wane jest w zagadnieniach gospodarki wodnej, geologii,chemii,elek
trotechniki, budowniotwa i innyoh.

Wiele praktyoznych zadań wymaga rozwiązywania zagadnień pól 
niestacjonarnych, co prowadzi do równań różniczkowych cząstkowych 
typu parabolicznego, wyrażonyoh w postaci

l2 )
Równanie powyższe zwane równaniem dyfuzji względnie równaniem 

przewodnictwa cieplnego opisuje zjawiska przepływu i ma szczegól
nie duże znaczenie w zagadnieniach przepływu ciepła,filtracji nie
ustalonej, dyfuzji i przepływu elektronów.

Osobną klasę - najtrudniejszą do modelowania - stanowią zagad
nienia opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi typu hiperbo- 
licznego, postaci
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D</>
dx dy

1 d2f
C2 dł2 ’

które dla pól jednorodnych stanowią równanie falowe

(3)

<2i£ + <£V_:L ¿IZ /. \
d ?  Dy* c* dtz ' U;

Równanie falowe ma duże zastosowanie w zagadnieniach teorii
sprężystości, akustyki, fal elektromagnetycznych.

W praktyoe, wobec trudnośoi obliczeniowych związanych z roz
wiązywaniem zagadnień falowych, np. przy projektowaniu konstruk
cji budowlanych o złożonych kształtach, często wprowadza się upro
szczenia polegające na sprowadzeniu obliczeń do warunków statycz
nych bądź do układów o stałych skupionych. W celu uwzględnienia
wpływu ruchu falowego wprowadza się jedynie pewne współczynniki 
bezpieczeństwa, które siłą rzeczy liczone są z zapasem podrażając 
koszty konstrukcji. Natomiast w sporadycznych przypadkach,przy nie
korzystnym rozkładzie fal stojących w konstrukcji, pominięcie zja
wisk falowych prowadzi do awarii.

Rozwiązywanie zagadnień brzegowych przy pomocy metod anali- 
tyoznyoh jest bardzo trudne i czasochłonne, szczególnie w przypad
kach o złożonym kształcie brzegu. Trudności są jeszcze większe przy 
modelowaniu zagadnień, w których kształt brzegów zmienia się 
w funkcji czasu w zależności od rozwiązania, względnie w przypad
ku modelowania równań nieliniowych.
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Rozwiązywanie zagadnień brzegowych na maszynaoh oyfrowych rów

nież napotyka na duże trudnośoi. Wprawdzie maszyny oyfrowe zapew
niają duże dokładnośoi rozwiązania, niemniej jednak dla uzyskania 
dużej dokładnośoi konieczny jest gęsty podział modelowanego obsza
ru, co prowadzi do odwracania wielowymiarowych macierzy,a to z ko
lei wymaga stosowania maszyn szybkich z dużą pamięoią operacyjną. 
Dodatkową trudność stosowania maszyn cyfrowych do modelowania za
gadnień brzegowyoh stanowi trudny kontakt człowiek-maszyna.oo przy 
projektowaniu różnyoh wariantów urządzeń ma znaozenie podstawowe.

Z wymienionych powodów, niezależnie od stałej tendencji wzro
stu szybkości wykonywania operacji na maszynaoh cyfrowych,przy mo
delowaniu zagadnień brzegowych bardzo dużą przydatność wykazuje 
technika analogowa i hybrydowa.

Modelowanie zagadnień brzegowych przy użyciu techniki analo
gowej może być realizowane w postaci ciągłej, np. przy użyciu pa
pieru przewodzącego lub wanny elektrolitycznej, względnie w po
staci dyskretnej, przy użyciu analizatorów pola, poprzez zamianę 
równań różnicowych na równania różnicowe.

Zamiany równania (1) na równanie różnicowe dokonuje się przez 
rozwinięcie funkcji y w szereg Taylora w otoczeniu wybranego punk
tu P0 , położonego wewnątrz obszaru (rys. 1). Po odrzuceniu czło
nów z wyższymi pochodnymi otrzymuje się następujące równanie róż- 
nioowe

Rys. 1. Schemat węzła dyskretyzacji Rys. 2. Model elektryczny węzła
pola dyskretyzacji pola



gdzie A1f /?2 , /?3 , hi, oznaczają odległości punktu P0 od sąsied
nich punktów Ą , Pz , /’j, , wynikłych wskutek podziału obszaru
na siatką prostokątną, w których wartości funkcji wynoszą odpo
wiednio ^1 , ^ 2 , fi.

W przypadku pól jednorodnyoh, gdy A-\{xty) = const, A2 =
= const, stosuje sią zazwyczaj siatką kwadratową, w której h\**hn 
= hi = ^4 » Wówczas równanie różnioowe (5) upraszcza sią do nastę
pującej postaci

(6 )
A 2 A 2 A 2 i 2

Równanie (5 ) spełnione jest dla węzła siatki oporowej, do któ
rego dołąozone są oporniki o wartościach R<\ , RZt Rit R^t Ra (rys.
2 ). Oznaczając przez V0 potencjał w punkcie Po , a przez »K3 ,
^  potencjały w punktach P^, P3 , Pą otrzymamy

- ^o , ^2 - ̂ o , 3̂ *~ ^0 ^ 0 , ft-
^2 ^3 ^4

Dla pól jednorodnych opisanych równaniem (6), przy założeniu 
siatki kwadratowej, oporniki R1t RZi Rs i Rt, przyjmują jednakową 
wartość P .

Modelowanie analogowe zagadnień brzegowych przy wprowadzeniu 
dyskretyzacji pola sprowadza się do utworzenia siatki oporowej dla 
całego obszaru oraz dołączenia odpowiednich napięć lub prądów na 
brzegu, które przedstawiają warunki brzegowe. Dla zrealizowania 
funkcji F (x,u), do poszczególnych węzłów siatki dołącza się od
powiednie potencjały /¿ź poprzez oporności dodatkowe których war
tości powinny być znacznie większe od wartości oporników R .Na pod
stawie pomiaru potencjałów w poszczególnych węzłach siatki, można 
wykreślić linie ekwipotencjalne, które stanowią rozwiązanie.

Przy modelowaniu równania typu parabolicznego opisanego zależ
nością (2 ) lewą stronę równania można przedstawić w postaci siat
ki elektrycznej, analogicznie jak dla przypadku poprzedniego. Pra
wa strona równania, zawierająca zmianę funkcji f w czasie, może 
być odwzorowana w sposób ciągły, przez dołączenie do poszczegól
nych węzłów odpowiednich wartośoi pojemności, względnie w sposób 
dyskretny, przez wprowadzenie podziału na odcinki czasowe At,

W praktyce lepsze wyniki uzyskuje sią przy wprowadzeniu dyskre- 
tyzacji czasu, którą można zrealizować metodą różnic w przód, ja- 
ko Lpoj - ̂ 0,yVił metod,ą różnic centralnych To,/* 1 - względnie meto
dą różnic w tył %,/-i - ¥oJt gdzie <fo,j oznacza wartość funkcji <p 
w punkcie Po w chwili j , ‘/’o.j-t - w chwili o jeden krok wcześniej
szej, fo,j* 1 - w chwili o jeden krok późniejszej.

Metoda różnic w przód lub różnic centralnych stosowana jest 
przy rozwiązywaniu zagadnień brzegowych na maszynach cyfrowych.Me
tody te narzucają dodatkowe warunki wymagane dla spełnienia sta
bilności rozwiązania, polegające na doborze odpowiednich przedzia
łów czasowych dla wyznaczonych przedziałów przestrzennych.

Przy stosowaniu techniki analogowej wykorzystywana jest meto
da różnic w tył. Metoda ta jest stabilna, niezależnie od wyboru 
przedziałów czasowych.

Po wprowadzeniu dyskretyzacji czasu i przestrzeni równanie (2 ) 
przyjmie następującą postać różnicową
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Ao ^ 0»y0
^2 - ^ 0

+ /,2 (xo»^o+ 4 Ł)

¿4
f k ^

(8 )

0./+1 H a A
At

Powyższy rodzaj równania można zrealizować dla węzła siatki 
elektrycznej przez dołączenie dodatkowego oporu czasowego ^  (rys. 
3 ). Wówczas równanie dla węzła 
P0 siatki elektrycznej przyjmie 
postać
*T'o

*2

°}j +1.

K3 ^ o
*3

V -V ■ 4 o

(9)
Ol2_

Rys. 3. Model elektryczny węzła dy
skretyzacji pola z uwzględnieniem 

dyskretyzacji czasu

Prawa strona równania rea
lizowana jest przez wytworze
nie różnicy potenojałów na opo
rze R+ dla chwili j+1 oraz dla 
chwili j t  tak by potencjał Voj do
prowadzony do oporuj był opóź
niony o przedział czasowy ¿31 
względem potencjału V0 ¡+a w  wę
źle siatki. ’

Rozwiązywanie równań róż
niczkowych typu parabolicznego 
przy użyciu siatki z oporami cza
sowymi polega na wykorzystaniu 
metody "krok po kroku” opraco
wanej przez Liebmana.

Metoda "krok po kroku" wymaga dyskretyzacji funkcji przedsta
wiającej zmianę warunków brzegowych względem czasu w odstępach 
czasowych Ał, a następnie na kolejnym przenoszeniu pomierzonyoh 
potencjałów w węzłach siatki dla chwili J+1 do odpowiednich opo
rów czasowych. W wyniku tego na siatce powstanie wówczas nowy 
rozkład potencjałów dla chwili j+2. Przez wielokrotne powtarza
nie opisanej procedury przy równoczesnej zmianie warunków brzego
wych dla poszczególnych chwil czasowych otrzymuje się krokowe roz
wiązanie równania dla wszystkich punktów siatki.

Metoda Liebmana "krok po kroku" pomimo prostoty konoepcji 
jest uciążliwa w praktyce, szczególnie dla analizatorów polowych 
o dużej liozbie węzłów. Dlatego też celowe jest rozbudowanie ana
lizatorów pola o układy pozwalające na zautomatyzowanie cyklu ob
liczeniowego.

Schemat zautomatyzowanego analizatora pola do rozwiązywania 
równań parabolicznych przedstawiony jest na rys. 4. Okład siat-
16 — Naukowe problemy. . .



ki sterowany jest przy pomooy układu Si, który uruohamia na prze
mian selektor Se i dystrybutor warunków początkowych 2?, przykła-
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Rys. 4. Układ blokowy do rozwiązywania równań typu parabolicznego metodą
"krok po kroku"

danych do oporów czasowych R-f-, Poszczególne fazy praoy układu sta
nowiące aktualny rozkład potencjałów na siatce zapamiętywane są 
przy pomocy układu pamięci P , a po przejściu przez przetwornik 
analogowo-cyfrowy A/C mogą być drukowane na drukarce Dr,Układ ste
rowania steruje również układem zmiany warunków brzegowych Zb we
dług ustalonego programu Pr,

Podany układ automatyzacji analizatorów pola stanowi podsta
wę do tworzenia systemów hybrydowych, rozszerzających znacznie 
możliwości modelowania układów o stałych rozłożonyoh,jak np. rów
nań cząstkowych typu hiperbolicznego, równań nieliniowych lub rów
nań z nieliniowymi warunkami brzegowymi.

Układy hybrydowe, oprócz możliwości rozwiązywania bardziej 
złożonych problemów, mogą być wykorzystane do zagadnień optymali
zacji układów o stałych rozłożonyoh, poprzez praoę iteracyjną pro
wadzącą do stopniowego zbliżania się do żądanego rozwiązania. Za
gadnienia te, zwane zagadnieniami odwrotnymi, nie polegają na zna
lezieniu rozkładu funkcji wewnątrz obszaru dla zadanych warunków 
brzegowych i założonym kształcie brzegu, lecz odwrotnie - na po
szukiwaniu takiego kształtu obszaru i rozkładu funkcji na brze
gu, by spełnione zostały żądane warunki wewnątrz obszaru.

Doświadczenia w dziedzinie wykorzystania analizatorów pól 
wskazują, że w zagadnieniach praktycznych większość zadań stawia
nych jest w postaci zagadnień odwrotnyoh, które przy użyciu kla
sycznych analizatorów analogowych wymagają wielokrotnego rozwią
zania różnych wariantów i wyboru wariantu optymalnego. Przy opra
cowaniu algorytmu postępowania iteracyjnego, zapewniającego mi
nimalną ilość kroków dla uzyskania rozwiązania optymalnego,zauto
matyzowanie cyklu obliczeniowego z wykorzystaniem układów hybry
dowych pozwala na szybkie uzyskanie wyników.



Układ blokowy systemu hybrydowego, wykorzystującego współpra
cą analizatora pola z maszyną oyfrową, przedstawiony jest na rys.
5. Układ ten jest rozszerzony w stosunku do układu zautornatyzowa-
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Rys. 5. Układ blokowy systemu hybrydowego do rozwiązywania zagadnień brze
gowych

nego analizatora pola do rozwiązywania równań parabolicznych 
o dziurkarką Dz , maszyną cyfrową MC, przetwornik oyfrowo-analogo-
wy C/A .

Powyższy system hybrydowy ma wiele zalet w stosunku do maszyn 
oyfrowyoh, jak i do analizatorów pól. Cząść analogowa służy do 
odwracania macierzy, co należy do niewygodnych operacji dla ma
szyn cyfrowych, część cyfrowa steruje cyklem obliczeniowym i do
konuje niezbędnych przeliczeń potrzebnych do poszczególnych kro
ków iteracji.

Z punktu widzenia wymagań postawionych układom modelowym na 
poozątku praoy, układy hybrydowe spełniają wszystkie postawione war- 
runki z wyjątkiem kosztu. Jednak wzrost możliwości obliczeniowych 
oraz znaczne skrócenie czasu dokonywania obliczeń kompensują na 
ogćł wzrost kosztu systemu hybrydowego w stosunku do analizatorów 
pól, tym bardziej że system ten stawia bardzo łagodne wymagania 
dla maszyn cyfrowych, których rola ogranicza się do prostych prze
liczników.
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Naukowe problemy maszyn
matematyoznyoh. PWN. 1970

Maoiej STOLARSKI
Wojskowa Akademia Teohniozna

BEZPOŚREDNIA KOMUNIKACJA 
CZŁÓWIEK-MASZYNA MATEMATYCZNA

1. WYMAGANIA STAWIANE KANAŁOWI BEZPOŚREDNIEJ WSPÓŁPRACY 
CZŁOWIEK-MASZYNA MATEMATYCZNA

Cofnijmy się w czasie około dwadzieśoia kilka lat wstecz i 
przypuśćmy, że przyszedł do nas ktoś z propozycją.że potrafi zbu
dować dla nas maszynę matematyozną. Z kolei ten ktoś pyta nas, 
w jaki sposób życzylibyśmy sobie przekazywać informaoję tej ma
szynie oraz w jaki sposób i w jakiej postaci,najdogodniejszej dla 
ozłowieka, ma ona przedstawiać nam swoje wyniki. Myślę, że w na
szej odpowiedzi na pierwszym planie nie figurowałyby ani czytnik 
taśmy czy kart perforowanych, ani chyba drukarka wierszowa.

Na pierwsze opraoowania i konstrukcje maszyn oyfrowyoh mieli 
poważny wpływ zarówno matematycy (np. IBM-701;, jak i księgowi 
(np. Univac-I;. Ponadto na rynku dostępne w owym czasie były: ta
bulator oraz dalekopis, które zostały ohyba bez większego zasta
nowienia się zaadaptowane do maszyn jako ostatnie osiągnięcia w 
dziedzinie urządzeń wejściowo-wyjśoiowych.

Jaki więc rodzaj 1 sposób współpracy z maszyną najlepiej od
powiadałby człowiekowi? Jeżeli chcemy traktować zarówno człowie
ka, jak i maszynę jako dwóch współpracujących i wzajemnie uzupeł
niających się partnerów, to kanał komunikacji pomiędzy nimi mu
si uwzględniać zarówne naturalne predyspozyoje człowieka jak i 
maszyny, i to zarówno z punktu widzenia postaci informacji,jak i 
jej przepustowości.

Na przykład większość rzeczywistych procesów decyzyjnych,ktć- 
re bez trudności realizowane są przez ozłowieka w oparciu o odpo
wiednio przygotowaną dla niego semantyczną (znaczeniową; analizę 
informacji, albo nie nadaje się jeszcze w ohwili obecnej lub też 
nadaje się z trudem do realizacji maszynowej. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy są trudności przy formalizowaniu procesu analizy se- 
mantyoznej, a niekiedy zbyt długie ozasy wykonywania odpowiednich 
programów. Istnieją ponadto i takie prooesy, których żaden czło
wiek ani też zespoły ludzkie nie są w stanie bez pomocy maszyny 
w rozsądnym praktycznie czasie zrealizować, a które dla nowoczes
nych maszyn nie stanowią żadnego problemu. Widać z tego,że "part
nerzy" o takich właśnie przeciwstawnych właściwościach mogą się 
bardzo dobrze uzupełniać.

Jeżeli będziemy traktować człowieka jako "odbiornik informa
cji", to zdecydowaną jej większość odbiera on na drodze wizual
nej i dlatego też konieczne jest wyposażenie maszyn matematycz
nych w urządzenia zobrazowujące informację przede wszystkim gra
ficzną, która może być uzupełniana informacją alfanumeryczną.

Najdoskonalszymi oraz najbardziej realnymi do wykonania na 
obecnym etapie rozwoju tego typu urządzeniami są wyjścia z ma- 
sżyn matematycznych na lampach oscyloskopowych - display console.

Z drugiej strony, jeżeli traktować będziemy ozłowieka jako 
"nadajnik informacji", to najdogodniej byłoby mu przekazywać ma-



maszynie polecenia również w postaci graficznej oraz za pomocą gło
su. Jak dotąd jednak urządzenia wejściowe do maszyn matematycznych, 
które zamieniałyby głos ludzki na postać odpowiednich kodów cyfro
wych, nie wyszły jeszcze poza zakres badań laboratoryjnych.

Dlatego też przesyłanie w chwili obecnej informacji przez czło
wieka do maszyny należałoby oprzeć głównie o graficzne urządzenia 
wejściowo-wyjściowe, np. na lampach oscyloskopowych uzupełnionych:

- alfanumerycznymi wejściami klawiszowymi, np. elektryczna ma
szyna do pisania;

- różnego rodzaju kluczami funkcyjnymi (elektromechaniczne lub 
elektronowe;;

- urządzeniami podobnymi w użyciu do piór lub ołówków (pióra 
świetlne, elektryczne itp.).

Wydaje się, że w chwili obecnej takie powinny być ogólne wy
magania co do struktury kanału dynamicznej komunikacji w systemie 
ozłowiek-maszyna.

Wprawdzie pierwsze graficzne urządzenia wejścipwo-wyjściowe, 
współpracujące z maszynami matematycznymi głównie dla zobrazowa
nia sytuacji wyjściowych, pojawiły się już (np. w USA systemy ob
rony przeciwlotniczej SAGEj w latach 1950-1956, to jednak przeło
mowym momentem w tej dziedzinie stało się dopiero opracowanie 
w 1963 r. przez Massachussets Institute of Technology systemu 
"Sketchpad". Od tej pory nastąpił w wysoko uprzemysłowionych kra
jach produkujących maszyny matematyczne gwałtowny wzrost produk
cji i zastosowań tego typu urządzeń.

Powodem opóźnienia i braku szerszego stosowania tych urządzeń 
opróoz czynników wyżej wspomnianych były m. in. jeszcze:

- względy natury wojskowej;
- względy ekonomiczne.
Poziom technologii oraz parametry produkowanych wówczas ma

szyn matematyoznych nie sprzyjały szerokiemu ich stosowaniu zarów
no ze względu na koszty, jak i ich możliwości operacyjne.Tego ty
pu urządzenia są i dzisiaj jeszcze bardzo drogie.

Obecnie zaś prawie wszystkie nowoczesne systemy przetwarzania 
informacji zarówno wojskowe jak i cywilne są już wyposażone w urzą
dzenia wejściowo-wyjściowe o małych ekranach na lampach oscylosko
powych bądź w urządzenia o ekranach średnich czy nawet dużych 2*2 m 
i więcej - przystosowane do pracy grupowej.

Ten wielki przełom, jaki się obecnie dokonuje w dziedzinie ko
munikacji pomiędzy człowiekiem a maszyną matematyczną, polega na 
tym, że człowiek może przekazywać maszynie polecenia nie tylko wpo- 
staci statycznej (statycznych znaków na papierze), lecz również 
w postaci dynamicznej (przebiegów w czasie). Jednocześnie maszyna 
przedstawiając człowiekowi informację w postaci takiego zobrazo
wania, na które z kolei może on dynamicznie oddziaływać i modyfi
kować go. Tak więc człowiek z maszyną może pracować już nie na za
sadzie "korespondencyjnej”, lecz na zasadzie prowadzenia z nią"dy
namicznego dialogu".

2. CHARAKTERYSTYKA NIEKTÓRYCH URZĄDZEŃ DO BEZPOŚREDNIEJ WSPÓŁ
PRACY CZŁOWIEK-MASZYNA MATEMATYCZNA

W chwili obecnej największa liczba urządzeń wejściowo-wyjśoio- 
wych, które umożliwiają bezpośredni dynamiczny dialog pomiędzy czło
wiekiem a maszyną matematyczną, oparta jest o konsole wyposażone 
w lampy oscyloskopowe, pióra świetlne, klawiatury alfanumeryczne, 
klucze funkcyjne itp.
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W najprostszym przypadku położenie każdego zobrazowywanego 
punktu może być określone za pomocą odpowiedniego rozkazu maszy
ny, w którym zawarte są obie współrzędne X oraz Y . W typowych 
urządzeniach stosuje się 210 = 1024 rozróżnialnych punktów w każ
dej z wyżej wymienionych współrzędnych. Powierzchnie obrazów ty
powych wynoszą przeważnie około 250 x 250 mm, co daje lepszą roz
dzielczość niż w urządzeniaoh telewizyjnyoh. Obraz w tym najpro
stszym przypadku tworzony jest w ten sposób, że maszyna powoduje 
obieganie listy (display file) znajdującej się w jej pamięci, 
w której zawarte są współrzędne wszystkioh punktów, które mają 
być rozjaśniane na ekranie lampy.

W tym przypadku potrzebne są jedynie układy dekodujące - kon
wertery cyfrowo-analogowe, które zamieniają wartości cyfrowe otrzy
mane z maszyny na odpowiednie napięcia lub prądy, oraz proste ste
rowanie rozjaśnianiem.

W drugiej, już bardziej rozbudowanej konsoli mogą być wbudo
wane generatory linii i znaków. Większość urządzeń z generatora
mi znaków jest używana jako elastyczne urządzenie wyjsciowei z re
guły zaopatrzone dodatkowo w klawiaturę umożliwiającą również łat
wo wprowadzenie danych alfanumerycznych. Urządzenia tego typu wy
posażone są często dodatkowo w pióro świetlne lub wskaźnik typu 
mechanicznego (krzyżujące się nitki), który umożliwia operatoro
wi wskazywanie oddzielnych znaków względnie punktów. Odcinki li
nii bywają generowane najczęściej przez generator wektorów. Jako 
dane wejściowe do sterowania generatorem linii służą współrzędne 
końców wykreślanego odcinka lub określone są: położenie, nachy
lenie linii i jej długości. W większości przypadków punktem star
tu do aktualnie wyświetlanego odcinka linii jest punkt końcowy po
przednio wyświetlanego odcinka.

Generatory budowane są zarówno w oparoiu o cyfrowe,jak i ana
logowe układy całkujące sterowane cyfrowo.

Zaletą stosowania generatorów jest przede wszystkim mniejsze 
obciążenie maszyny cyfrowej zarówno w zakresie zajętości jej szyb
kiej pamięci operacyjnej, jak i zużycia czasu maszynowego na ge
nerowanie obrazu. Możliwe są ponadto znacznie większe prędkości 
kreślenia, ponieważ odcinek względnie znak może być wykreślony 
niemal tak szybko, jak i pojedynczy punkt obrazu w zwykłych meto
dach wyświetlających punkt po punkcie. Czas pracy maszyny, zuży
wany na generację obrazu ulega poważnej redukcji,gdyż w tym przy
padku nie musi być już sporządzana lista wszystkich punktów wy
świetlanej linii. Mniejsza jest również zajętość pamięci, gdyż 
obraz składa się teraz tylko ze zbioru punktów końcowych, a nie 
wszystkich punktów danej linii.

Inną powszechną cechą bardziej zaawansowanych konstrukcyjnie 
pulpitów graficznej komunikacji z maszyną jest wyposażenie ioh 
w pamięć buforową dla przechowywania pliku obrazów (display file). 
Powoduje to znaczne odciążenie maszyny, gdyż odczyt dokonywany 
jest z niej tylko raz, a regeneracja obrazu na oscyloskopie ob
ciąża całkowicie już pamięć lokalną. Zawartość jej musi być zmie
niona tylko w chwili, gdy do obrazu wprowadzone są jakieś zmia
ny. W większości zastosowań zmiany te zajmują bardzo niewielki 
procent czasu.

Następnym logicznym rozszerzeniem funkcji spełnianych w sa
mym stoliku jest wyposażenie go w możliwość, lokalnego wykonywa
nia pewnych funkcji sterujących. Oczywiście funkcje te mogą być 
tak daleko rozszerzone, że pulpit stanie się wyspecjalizowaną ma
szyną cyfrową.

W wielu przypadkach ze względu na konieczność częstego opero-
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wania obiektami trójwymiarowymi pulpit operatora wyposaża sią 
w możliwości generowania linii drugiego stopnia oraz dokonywania 
ich przesunięć i obrotów za pomooą prostych operacji ręcznyoh. Po
nadto w skład wyposażenia wohodzić może specjalizowane urządzenie 
liczące dla transformacji trójwymiarowych projekcji w dwuwymiaro
we aksonometryczne. Urządzenie to uwalnia główną maszynę cyfrową 
od wykonywania praoochłonnyoh obliczeń zmieniającyoh współrzędne 
wszystkich punktów wyświetlanej figury, gdy zmianie ulega tylko 
jakiś parametr. Przy przesunięciach, obrotach ozy też zmianie ska
li obrazu maszyna zmienia zaledwie zawartości kilku rejestrów w 
pulpioie, a do pulpitu przesyła nie zmienione parametry obrazu.

Projekoję aksonometryozną wybiera się głównie ze względu na 
jej powszechne stosowanie w projektaoh mechanicznyoh.Możliwe jest 
również operowanie rzutami perspektywicznymi ozy nawet sterosko- 
powymi. Ocenia się jednak, że chwilowo takie własnośoi nie są na 
tyle użyteczne, by było uzasadnione ponoszenie zwiększonych kosz
tów urządzenia przez zbytnią rozbudowę układów. Jako rozwiązanie 
zastępoze, zwiększające optyozny efekt głębi obrazu, zaproponowa
no modulowanie jasnośoi strumienia oscyloskopu sygnałem odwrotnie 
proporcjonalnym do trzeciej współrzędnej głębokośoi danego punktu.
W ten sposób rysunek jest słabszy dla "głębszych" części obrazu. 
Ponieważ efekt ten symuluje perspektywę przestrzenną, z jaką mamy 
do ozynienia na co dzień, efekty takie mogą być dobre przy niskioh 
kosztach dodatkowego wyposażenia elektronicznego. Zresztą do cza
su zebrania większych doświadczeń uzasadniających wprowadzenie ta— 
kich ulepszeń, realizowanyoh układowo, wszelkie projekty w tym za
kresie mogą być oczywiście sprawdzane za pomooą odpowiednich pro
gramów symulująoych. Warunkiem późniejszego łatwego wprowadzenia 
takich ulepszeń jest takie zaprojektowanie systemu, aby pozwalał 
on na modułową rozbudowę jego funkcji.

Niżej podanych jest kilka ciekawych koncepoji realizacji zo
brazowania trójwymiarowego.

a) Zobrazowanie trójwymiarowe można zrealizować również przez 
złożenie w przestrzeni dwóch odpowiednio wygenerowanyoh przez elek
troniczną maszynę cyfrową obrazów, z tym że obserwator ogląda je 
przez specjalne okulary, podobnie jak ma to miejsce w fotoplasti- 
konie.

b) W innym, możliwym do realizacji rozwiązaniu obserwator mógł
by zmieniać swoje położenie, natomiast maszyna cyfrowa w sposób 
dynamiozny określałaby położenie jego głowy i dokonywała przeli-? 
czeń obrazu (dwóch obrazów), który widziałby on aktualnie z dane
go miejsoa. W takim przypadku obserwator może się poruszać i oglą
dać obiekt z różnych punktów pod różnymi kątami. Takie rozwiąza
nie zapewnia również dobrą percepcję trójwymiarową.

c) Czynione są również wysiłki nad opracowaniem środków zobra
zowania prawdziwie trójwymiarowego. Według jednej z koncepoji rea
lizowana jest projekcja strumieni światła z dwóoh lub nawet trzeoh 
płaszczyzn znajdujących się na brzegu obserwowanego obszaru w ten 
sposób, aby strumienie te oddziaływały na siebie tak, że otrzymu
je się obraz przestrzenny. Dla utworzenia jasnego punktu w okreś
lonym miejsou przestrzeni należy dokonać projekcji tyoh wiązekwta- 
ki sposób, aby spotykały się one w żądanym punkoie i wywołały efekt 
wizualny dla obserwatora. Należy zaznaczyć, iż za pomooą odpowied
nich filtrów poszczególne strumienie muszą być wytłumione (nie
widoczne).

d) Według jeszcze innej koncepcji można tworzyć w sposób ciąg
ły projekcję obrazów w tej płaszczyźnie, która porusza się wzdłuż 
linii prostopadłej do niej. Synchronizując projekoję z ruchem pła-
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szozyzny można wytworzyć w przestrzeni źródło trójwymiarowe, któ
re będzie wyglądało jak prawdziwy obiekt trójwymiarowy.

Opisane wyżej możliwośoi realizaoji trójwymiarowych zobrazo
wań są interesujące zarówno jako urządzenia wyjśoiowe, jak i wej
ściowe.

Prawdopodobnie dosyć złożony będzie tu problem realizacji pió
ra świetlnego lub jakiegoś innego elementu, za pomooą którego moż
na by kreślić lub identyfikować obiekty trójwymiarowe. W przypad
ku zastosowania elementu podobnego do pióra świetlnego jego współ
rzędne w przestrzeni trójwymiarowej określane mogłyby być za po
mocą urządzenia wyposażonego w nadajniki i odbiorniki impulsów ul
tradźwiękowych.

Mówiąc o piórze świetlnym należy podkreślić, że jest ono ele
mentem fotoczułym, który reaguje na światło emitowane przez punkt 
ekranu lampy oscyloskopowej aktualnie rozjaśniany, a znajdująoy 
się w polu widzenia pióra. Pole to w reżimie identyfikacji obejmu
je koło w przybliżeniu o średnioy 10 mm. Sygnał z pióra zostaje 
przesłany do sterowania, które ma informaoję o tym, oo aktualnie 
jest wyświetlane na ekranie, i w ten sposób dany obiekt zostaje 
zidentyfikowany przez maszynę. Dla lepszego wybrania identyfiko
wanego obiektu i sprawdzenia, czy pióro świetlne jest zwrócone na 
ten obiekt, maszyna lub specjalny układ generuje tzw. krzyż śle
dzący, który operator nacelowuje nim na wybrany przez siebie obiekt.

W przypadku ustalania współrzędnyoh pole widzenia pióra zosta
je zmniejszone do średnioy około 1,5 mm. W tym oelu ma ono so
czewkę regulowaną dla umożliwienia dokonywania właśnie takich 
zmian pola widzenia.

W obudowie pióra znajduje się przeważnie fotodioda oraz wstęp
ny wzmaoniacz. Układy te połąozone są za pomocą kabla koncentrycz
nego z pozostałymi elementami konsoli i układem sterowania.

Ostatnio zamiast fotodiody w obudowie pióra znajduje się tyl
ko układ optyczny, który przekazuje impulsy świetlne z ekranu po
przez światłowód (elastyozny kabel), umoiliwiająoy bezpośrednie 
przesyłanie światła, wykonany z odpowiednioh włókien optyoznych. 
Na wyjściu światłowodu już w konsoli znajduje się fotopowielacz, 
a dalej układy formujące itd. Zaletą takiego rozwiązania jest lek
kość konstrukcji, połączona ze znaoznie krótszym czasem odpowie
dzi i dużą czułością.

Dysponując takim właśnie piórem można symulować własność zwyk
łego pióra, polegającą na rysowaniu czy też pisaniu w oparciu o pro
gram lub układ śledzący.

Innym rozwiązaniem umożliwiającym wprowadzenie do maszyny in
formacji graficznej przez człowieka jest tzw. tablioa RAND.Ma ona 
powierzchnię 250 * 250 mm, a współpracuje z nią ryleo, za pomooą 
którego można generować informację o współrzędnych Jego położenia 
X - 10 bitów, Y - 10 bitów z rozdzielczością 4 linie na milimetr.

Tablioa taka znajduje się przeważnie przed ekranem displayu i 
bezpośrednio z nim współpracuje służąc jako wejście.

Składa się ona z dielektryku o grubości 0,0125 mm,którego oby
dwie strony pokryte są cienkimi warstwami miedzi, a następnie wy
trawione 1024 linii plus sekcja kodująca. Górny brzeg ma linie po
zycji/ oraz sekcję kodującą Y , a brzeg dolny - odwrotnie. Taką 
płytkę pokrywa się epoksydem. Pracuje ona w następujący sposób.Po
przez układ sterowania na poszczególne linie podawane są kolejne 
impulsy. Układ sterowania otrzymuje informaoję z rylca o jego po
łożeniu - za pomocą sprzężenia elektrostatycznego. Zaletą takioh 
tablic jest cyfrowa zasada pracy (kod Graya) oraz to, że informa
cja do maszyny może być wprowadzona praktycznie w dowolnej ohwili.
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Wadą natomiast Jest to, że w innym miejscu się kreśli,a w in
nym (na lampie oscyloskopowej; pokazuje się obraz. Ponadto progra
my śledzenia i wskazywania obiektów są bardziej skomplikowane i 
czasochłonne w porównaniu z piórem.

Z tego pobieżnego przeglądu urządzeń umożliwiających bezpo
średni dialog człowieka z maszyną wynika, że są one dzisiaj jesz
cze stosunkowo drogie. Natomiast z szeregu pojawiająoych się ostat
nio publikacji omawiająoyoh problemy związane z budową jak i za
stosowaniami systemów graficznej komunikaoji ozłowiek-maszyna wi
dać, że niektóre zastosowania wymagają spełnienia różnych i czę
sto sprzecznyoh ze sobą warunków.

Wymagana jest np. ozasem duża rozdzielczość, szybka odpowiedź 
(krótki ozas reakoji). duża dokładność, duża ilość zobrazowywanej 
informaoji, brak migotania itp. W innych przypadkach najważniej
sze jest, aby urządzenie było proste i tanie.

Do chwili obecnej zostało Już opracowanych szereg graficznych 
urządzeń wejśoiowo-^ryjśoiowych i jak wiadomo opróoz wielu zalet, 
jedną z podstawowych wad jest bardzo wysoki ich koszt,dlatego też 
urządzenia te nie mogą być obecnie jeszcze stosowane na bardzo sze
roką skalę.

Na przykład G.A. Hose [25] dokonuje przeglądu trzech nowoczes
nych i bardzo ekonomicznych (w porównaniu z dotychczasowymi) sy
stemów grafioznej komunikaoji człowiek-maszyna matematyczna.

Z artykułu tego wynika, że średni koszt pojedynozej konsoli 
można będzie obniżyć z około 50 tys. do 5 tys. dolarów. A oprócz 
tego do systemu tego można będzie jednocześnie podłączyć nawet i 
kilkuset użytkowników.

a) System ARDS-II (projekt) składa się z szeregu displayów,któ- 
re mogą być zainstalowane w dużej odległości od jednostki central
nej. Został on opisany w [26]. Koszt jego jest stosunkowo bardzo 
niski i ma wynosić 3000-5000 dolarów na konsolę (obecnie 12 tys.). 
Urządzeniami końoowymi tego systemu są pamięciowe lampy oscylosko
powe . '«■

Przesyłanie informacji odbywa się za pomocą fonicznych linii 
łączności. W skład tego systemu wchodzą;

- DVST (Direct View Storage Tube),
- lampa pamięciowa,
- generatory wektorów i symboli,
- klawiatura,
- "mouse" ("myszka") - urządzenie wejściowe do określania współ

rzędnych obiektu (identyfikaoji),
- układy odchylające (wzmacniacze operacyjne),
- prosta elektronika sterująca, która powoduje przesyłanie przy

chodzących słów z linii transmisyjnej do generatora wektorów i sym
boli9

- logika i układy, które przyjmują informację z klawiatury lub 
konwerterów a/c (podłączonych do urządzeń wejściowych "mouse"},

- binarne układy mnożące,które generują przyrosty do tworzenia 
wektorów.

Ze względu na małą szybkość transmisji danyoh (2000 bodów) 
ozas przesyłania informaoji o obrazie, zakodowanej nawet w bardzo 
zwartej postaci, wynosi ponad 5 sek.

Zaletą takiej wolnej generacji obrazu jest to, że pasmo trans
misyjne może być stosunkowo wąskie.

Wyżej wymieniony system ma znacznie prostszą strukturę logicz
ną i jest znacznie tańszy od systemu, który ma pamięć buforową.Wa
dą jego jest jednak dużo mniejsza dynamika w porównaniu do syste
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mu z regeneracji obrazu na ekranie z krótką poświatą. Oprócz tego 
nie można stosować tu techniki pióra świetlnego.

Ważnym problemem do rozważenia jest, które z obwodów umiesz
czać w jednostce centralnej, a które na peryferiach. Układowe roz
wiązania usztywniają system i utrudniają wprowadzanie zmian i ewen
tualnych modernizacji w systemie.

b) Peryferyjne wizyjne urządzenia mogą mieć również prostszą 
budową, a tym samym mogą być dużo tańsze w przypadku, gdy obraz 
bądzie generowany centralnie, a nastąpnie rozdzielany w oparciu 
np. o teohniką telewizyjną. W tym przypadku nie stosuje sią Już 
ani prooesorów końoowych, ani generatorów wektorów ozy też symbo
li. Ponadto w oharakterze urządzeń końoowych można stosować z po
wodzeniem standardowe odbiorniki TV (lub monitorowe).Natomiast wy
starczy, aby sygnały wizyjne miały tylko 2 wyróżniane poziomy.

Nowoczesne pamiąoi dyskowe lub bąbnowe można z powodzeniem sto
sować jako bufory obrazu wizyjnego (wielośoieżkowe dla wielu urzą
dzeń końcowych).

Wadą metody telewizyjnej jest wymagana duża szybkość przesyła
nia informacji o obrazie. Wynika to z tego, że kod telewizyjny jest 
znaoznie mniej zwarty od kodu maszynowego, w którym zapisywane są 
obrazy w pamiąci maszyny cyfrowej.

Na przykład dla zakodowania w zwartym kodzie maszyny 1000 zna
ków lub 500 wektorów trzeba użyć około 10^ bitów, natomiast w ko
dzie telewizyjnym rządu 2,6*105 (512 x 512). Ponadto długość kodu 
telewizyjnego nie zależy od stopnia złożoności obrazu.

Do jednego kabla koncentrycznego można dołączyć wiąkszą licz
bą odbiorników telewizyjnych z zastosowaniem podziału czasowego 
lub cząstotliwościowego. Istnieje obeonie bardzo pilna potrzeba 
opracowania ekonomicznego pamiąoi dla magazynowania obrazów tele
wizyjnych.

Idea telewizyjnego konwertera obrazów z ekranu displayu zo
stała zastosowana w projekoie Intergraphio [26] . Polega ona na tym, 
że obraz generowany jest w nim tylko jeden raz z dużą szybkośoią 
(.10 MHz) na małej lampie z odchylaniem elektrostatycznym i dopie
ro nastąpuje jego konwersja na obraz telewizyjny, który zostaje za- 
pamiątany na dysku, gdzie każda konsola ma swoją ścieżką. Istnie
je również możliwość komunikacji zwrotnej - operatora displayu z sy
stemem za pomocą 2 współbieżnych z ramką telewizyjną liozników, 
których stan jest zatrzymywany przez sygnał z pióra świetlnego usta
wionego przez operatora w określonym przez niego punkoie ekranu.

Sam Intergraphio jest specjalizowaną maszyną, która generuje 
obraz metodą punktową i to zarówno wektory, jak i symbole, z tym 
jednak ograniczeniem, że układy jego sterowane są mikroprogramo- 
wo w oparciu o 100 nsek pamiąć stałą.

Jeżeli wiąc obraz generowany lest oentralnie dla każdej konso
li (poprzez konwersją telewizyjną), to eliminuje sią potrzebą po
wielania generatora wektorów ozy symboli. Dziąki temu zmniejsza 
sią liczba elementów oraz koszty systemu w przeliczeniu na jedną 
konsolą.

W przypadku kreślenia za pomooą pióra świetlnego na displayu 
(obraz którego tworzony jest metodą telewizyjną) ruch pióra Jest 
identyfikowany na podstawie różnicy współrządnyoh pomiądzy nastą- 
pująoymi po sobie odoinkami ozasu na generowanie jednej ramki.Przy
rosty te aktualizują na bieżąco współrządne nowego punktu.

Komunikacja operatora z systemem jest dosyć złożona oraz wy
maga dłuższego czasu i dlatego dynamika takiej konsoli w porówna
niu z konsolą sterowaną bezpośrednio przez jednostką centralną lub 
maszyną specjalizowaną jest mniejsza. Jedną z zalet tego systemu

251



jest to, że oena jednej konsoli jest niska Idla dużej liozby kon
sol).

W niektórych przypadkach możliwa jest również generacja obra
zu telewizyjnego bezpośrednio przez elektroniczną maszyną cyfrową 
dla każdej konsoli z osobna, za pomooą odpowiednich podprogramów 
opracowanych dla typowego zestawu znaków lub symboli. Tak wygene
rowany obraz może być następnie przesyłany do własnej pamięci wi
zyjnej w konsoli dla jego okresowej regeneraoji. Rozwiązanie ta
kie ma np. system IBM 1500 (instructal Display System).

Na podstawie przeglądu różnych realizaoji systemów do bezpo
średniej komunikaoji człowiek-maszyna matematyczna wynika, że 
zmniejszenia kosztów w przeliczeniu na jedną konsolę (dla wielo- 
konsolowyoh systemów) można dokonać poprzez:

- ograniczenia operacyjne, mniejszą rozdzielczość i dokład
ność, mniejszą dynamikę zmian obrazu, dłuższe ozasy reakoji sy
stemu)

- wykorzystanie wspólnej części układowej przez wszystkie kon
sole (konwersja telewizyjna, generator obrazu, liczniki do okreś
lania współrzędnych położenia pióra świetlnego itp.;.

Oozywiśoie dla wielu zastosowań ograniozenia te są nie do przy
jęcia i dlatago też trzeba jeszcze stosować dzisiaj te bardziej 
drogie realizacje.

3. ZAKOŃCZENIE
Również w kraju prowadzone są w wielu placówkach prace, któ

rych celem jest zarówno budowa dynamicznych graficznych urządzeń 
wejściowo-wyjściowych typu GRAF0SK0P i ALPASKOP, jak i ioh prak
tyczne zastosowania. Można wymienić takie instytucje, jak: Insty
tut Maszyn Matematycznych, Centrum Obliczeniowe PAN, Uniwersytet 
Warszawski, Zakład Metod Numerycznych Uniwersytetu im. Marii Cu
rie Składowskiej w Lublinie, Wojskowa Akademia Techniczna i inne.

Na podstawie dotychczas prowadzonych prac z całą pewnością moż
na stwierdzić, że w naszych krajowych warunkach prace te mają peł
ne szanse powodzenia, należy je tylko odpowiednio ukierunkować i 
zintensyfikować.

Wydaje się, iż ten ogromny i jakościowo nowy skok, jaki zo
stał ostatnio dokonany w dziedzinie nowyoh form i możliwośoi współ
pracy człowieka z maszyną, to dopiero początek. Trudno jest jesz
cze w chwili obecnej przewidzieć wszystkie możliwości, kierunki i 
dziedziny, w których te formy współpracy znajdą zastosowanie i ja
kie to pooiągnie za sobą skutki.

Prawdopodobnie następnym krokiem, który zbliży człowieka do 
maszyny, będzie wyposażenie jej dodatkowo jeszcze w foniczne urzą
dzenia wejściowo-wyjśeiowe, za pomocą któryoh ozłowiek mógłby roz
szerzyć swoje możliwości prowadzenia dialogu z maszyną. W ohwili 
obecnej urządzenia takie, szczególnie wejściowe, nie wyszły jesz
cze z fazy prób i badań laboratoryjnych i dlatego też ohyba w naj
bliższych latach nie należy liczyć się z masowym ich zastosowaniem.

Być może, że w niedalekiej przyszłości maśzyny będą mogły sa
me rozpoznawać obrazy z otaczająoego je świata, zdobywać na tej 
podstawie odpowiednie informacje, dokonywać ioh analizy, a wyni
ki przekazywać człowiekowi.

Trudno jest przewidywać nawet specjaliście rozwój tej czy in
nej dziedziny nauki na wiele lat naprzód, gdyż nowe odkrycia i 
osiągnięcia zmieniają nieraz w radykalny sposób najśmielsze na
sze przewidywania.
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Naukowe problemy maszyn
matematycznyoh. PWN. 1970

Jerzy FIBTT
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji

PROBLEMY INTEGRACJI W EMC

WSTgP

Tytuł referatu może budzić pewne wątpliwośoi co do zakresu te
matycznego, należy więc na wstąpię usunąć ewentualne niejasności.
A wiąc po pierwsze referat dotyczy wyłącznie integracji w sensie 
stosowania układów scalonych w układach maszyn cyfrowych. Po dru
gie referat dotyczy tylko niektórych aspektów tak rozumianej in
tegracji związanych przede wszystkim z projektowaniem EMC na szczeb
lu podzespołów i zespołów elektronioznyoh. Poruszane są również - 
ale nader powierzchownie - niektóre zagadnienia technologiozno-mon- 
tażowe pozostające w związku z wprowadzeniem układów soalonyoh.

Terminologia stosowana w referacie nie jest dotychczas upo
rządkowana, wykorzystano wiąc wszystkie te sugestie i propozycje, 
które wydają sią sensowne, proste i nie udziwnione. Tak wiąc przy
swojono np. termin "integracja wielka" (i odpowiednio "średnia" i 
"mała") na miejsce niezrącznego i chyba wrącz niepoprawnego,a dość 
powszechnie jeszcze stosowanego terminu "integraoja wielkoskalo- 
wa". Natomiast wbrew panującej od pewnego czasu modzie, i to nie 
tylko na łamach prasy codziennej - zamiast terminu "kampitery"utrzy
mano staromodny i ponadto nieścisły, ale na ogół zrozumiały skrót 
EMC. W kilku miejscach dla uniknięcia nieporozumień, użyto w ozy- 
stej postaci terminu obcego np. "wafer".

Wprowadzenie układów scalonych i gwałtowny rozwój ioh stoso
wania w bardzo różnorodnym sprzącie od aparatów powszechnego użyt
ku do specjalistycznej aparatury instalowanej w pojazdach kosmicz
nych i wielkich systemów przetwarzania informacji jest wynikiem od
działywania wielu czynników, z których wzglądy ekonomiozne i nie
zawodność wysuwają sią na pierwszy plan. Rola mody jest w tym przy
padku, jak sią wydaje, niewielka, choć na pewno nie zerowa.

Profesor L. lukaszewioz miał niewątpliwie racją twierdząc 
w swoim referacie, że niezbądność stosowania układów scalonych 
ujawnia sią przede wszystkim przy realizaoji wielkich systemów 
przetwarzania informacji, jednakże równie oczywista jest ta nie
zbądność dla takich urządzeń, dla któryoh zasadniczą rolą odgry
wa niezawodność i miniaturyzaoja, a wiąc np. we wspomnianym sprzą
cie stanowiącym wyposażenie rakiet kosmicznych.

Inne natomiast cechy współczesnych i przyszłych układów sca
lonych, a przede wszystkim niespodziewanie niskie ceny tyoh ukła
dów w pewnych wersjach technologioznych, np. MOS-PET,stwarzają do
godne warunki dla powszeohnego ich stosowania także w wyrobach wy
twarzanych masowo, np. w arytmometrach elektronicznych. Jak wyni
ka z publikacji, które ukazały sią niedawno w ozasopismach faoho- 
wych, Japonia ma zamiar specjalizować sią w masowej produkcji ta
kich właśnie arytmometrów budowanych na układaoh scalonych typu 
MOS-PET. Byłoby oczywiście naiwnością sądzić, że wprowadzenie ukła
dów scalonych stanowi panaceum na wszelkie trudności sprzętowe



(hardware’ owe) EMC. W szczególnośoi w systemach przetwarzania da
nych, które przy aktualnie obowiązującym systemie organizacyjnym 
instytuoji i przedsiębiorstw wymagają operowania ogromnymi masywa
mi danyoh wejściowych i wyjściowyoh, udział układów podatnych na 
scalanie jest stosunkowo mały.

Niemniej jednak nawet ten niezbyt duży spadek kosztów urzą
dzeń, wynikający z zastosowania układów scalonych w połączeniu ze 
wzrostem niezawodności i pojawieniem się możliwości realizacji nie
mal "za darmo" dodatkowych możliwości usprawniających pracę syste
mu,w pełni uzasadnia tendencję obejmowania scalaniem nie tylko ma
sowo występujących w EMC układów logicznych, ale także pewnych 
układów pomocniczych, takich jak wzmacniacze zapisu i odczytu pa
mięci ferrytowych, układy wskaźników świetlnych, różnego typu prze
tworniki występujące w EMC, powiązanych na bieżąoo z układami ana
logowymi itd.

Tendenoja do rozpowszechniania się układów scalonych jest jed- 
noznaozna, natomiast wybór dla określonych warunków najwłaściwsze
go stopnia integracji jest ostatnio przedmiotem licznych dyskusji 
i publikacji.

Przed przystąpieniem do bardziej szczegółowych kwestii należy 
wyjaśnić, że w wielu miejscach będzie mowa o sprawach, które po
zornie mają prozaiczny i wulgarno-praktyozny charakter.Uznano jed
nak za zgodne z tytułem referatu poruszanie tych nawet czysto prak- 
tyoznych spraw, z których mogą wynikać wnioski co do wyboru kie
runków badań stosowanyoh związanych z wprowadzeniem do EMC ukła
dów scalonyoh.

Tak np. wydaje się oelowe poświęoenie kilku zdań sprawom obu
dów układów scalonych, gdyż przyjęoie określonego standardu - po
wiedzmy obudowy typu flat-paok (czy jak niektórzy wolą krab) - po
ciąga w konsekwencji konieczność przyjęcia na płytce drukowanej 
rastru 1,25 mm. Oznaoza to w naszych warunkach konieczność podję- 
oia żmudnych prao badawczych z zakresu technologii wytwarzania ob
wodów drukowanych o ostrych tolerancjach wymiarowych, metalizacji 
otworów o małych średnioach, technologii "płaskiego" lutowania lub 
zgrzewania, prac trwałościowych itp. Sprawy te są świetnie znane 
zarówno praktykom-wytwórcom, jak i badaczom-teohnologom.
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NIEKTÓRE ZAGADNIENIA TECHNOLOGICZNO-MONTAŻOWE

Bardzo istotną rolę w rozwoju elektroniki cyfrowej odgrywa ra
cjonalny dla danego etapu podział na stopnie w hierarchii montażu. 
Już w okresie drugiej generacji powszechnie stosowano standardowe 
płytki z obwodami drukowanymi jedno- lub dwustronnymi, zaopatrzo
ne w złącza wielokontaktowe do druku, stanowiące podstawę montażo
wą, na której umieszczano tranzystory, diody rezystory i kondensa
tory. Tak zbudowane pakiety standardowe EMC II generacji umiesz
czane były w zunifikowanych konstrukcjach w postaci ram i szuflad 
kablowanych na ogół tradycyjnymi metodami, te zaś z kolei lokowa
no w mniej lub bardziej ujednoliconych obudowach typu szafowego.

Wprowadzenie układów scalonych nie wyeliminowało przynajmniej 
dotychczas płytki drukowanej jako zasadniczej podstawy montażowej, 
jednakże zaszły tu dość istotne zmiany technologiczne. Opóźnienia 
sygnałów w obwodach drukowanych wynoszące dla stosowanych obecnie 
materiałów ca 0,1 nsek/cm, niepomijalne dla współczesnych szybkich 
układów, zmuszają do zwiększania gęstości montażu i racjonalnego



rozmieszczania elementów na pakietach. Zwiększone wymagana na gę
stość montażu wpływały na stałe zmniejszanie rastru otworów na 
płytce z 6,25 mm w r. 1960 do 2,5 mm w r. 1966, a następnie 
1,25 mm.

Na miejsce jedno- czy najwyżej dwustronnych ohwodów drukowa
nych pojawiły się obwody wielowarstwowe, związane ze zwiększoną 
komplikacją połączeń funkcjonalnych na płytoej okazało się rów
nież konieczne w wielu wypadkach zwiększenie ilości kontaktów 
złącz pakietów. Wzrastająca szybkość pracy układów elektronicz
nych wymaga starannego projektowania prowadzenia połąozeń na płyt
kach w celu ich maksymalnego skróoenia i kontrolowania impedan- 
oji. co z kolei pooiąga za sobą konieozność odpowiedniego i kon
trolowanego prowadzenia "masy". Innym ważkim elementem jest ko
nieczność intensywnego odprowadzania oiepła, co ma szczególnie 
istotne znaczenie dla pakietów o dużej gęstości montażu.

Niekrytyczna dla obwodów drukowanych stosowanych w maszynach 
powszechnego użytku II generacji metalizacja otworów stała się 
w związku z powszechnym stosowaniem obwodów wielowarstwowych w par
kietach z układami scalonymi problemem teohnologicznym "numer 1". 
Ciągłe usprawnianie procesów metalizacji otworów pozwala już dziś, 
dzięki opanowaniu specjalnych procesów osadzania warstw metalicz
nych na drodze chemicznej, osiągać bardzo wysoką jakość metali
zacji w otworach o średnicy do 0,5 mm i przy praktycznie nieogra
niczonym stosunku głębokości otworu do jego średnicy, oo jest 
istotne ze względu na wzrastającą tendencję do miniaturyzacji, 
a było do niedawna praktycznie niemożliwe przy stosowaniu "kon
wencjonalnych" metod elektrochemicznych.

Zmianom teohnologicznym na szozeblu pakietów towarzyszą rów
nież zmiany technologiczne w montażu międzypakietowym. Do nie
dawna dominowały na tym polu połączenia wykonywane za pomooą dy
skretnych przewodów łączonych z kontaktami gniazd pakietowych za 
pomocą lutowania (dawniej), a ostatnio częściej owijania lub za
ciskania.

W niektórych nowych konstrukojach maszyn trzeciej generacji, 
np. w Systemie 4 firmy English Electric, wprowadzono połączenia 
międzypakietowe - podobnie jak to ma miejsce na pakietach - w po
staci obwodów wielowarstwowych drukowanych. Wprowadzenie płyt 
z wielowarstwowymi połączeniami drukowanymi uzasadnia się nastę
pującymi względami: /

- możliwością zmniejszenia objętości montażu,
- możliwością skróoenia połączeń, a tym samym zwiększenia 

szybkości.
- ułatwieniem walki z zakłóceniami występującymi przy dużych 

szybkościach pracy układów poprzez wykorzystanie zalet geometrycz
nych tego typu montażu oraz wykorzystanie sztywnej konfiguracji 
połączeń i związanej z tym stałości poziomu zakłóceń,co daje moż
ność ich uwzględnienia przy projektowaniu,

- podatnością na automatyzację procesów projektowania i mon
tażu.

W Systemie stosuje się do sześoiu warstw przewodzących w pły
tach nośnych. Połączenia międzywarstwowe wykonywane są oczywi
ście za pomocą otworów metalizowanych. Wymagana bardzo wysoka pre
cyzja wykonania połąozeń i otworów narzuoa konieczność mechani
zacji prac przy sporządzaniu matryc. W omawianym Systemie 4 sto
suje się szeroko automatyzację projektowania połączeń, przygoto
wywania matryc i kontroli gotowych płyt montażowych z pomocą ma
szyn cyfrowych.

Najistotniejsze jednakże zmiany występują na najniższym szczeb
lu montażu. Jeszoze w końcu lat pięćdziesiątych najpowszechniej
17 — Naukowe problemy. . .
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były stosowane tranzystory i diody germanowe w indywidualnych obu- . 
dowach, które były montowane obok innych dyskretnych elementów 
elektronicznych bezpośrednio na płytach drukowanych. W połowie 
lat sześćdziesiątych opanowano nowe procesy technologiczne wytwa
rzania elementów półprzewodnikowych. Tranzystory i diody germa
nowe mesa zostały niemal całkowicie wyparte przez krzemowe tran
zystory i diody epitaksjalno-planarne. Ta nowa technologia umoż
liwiła bardzo szybkie postępy w dziedzinie układów scalonych mo
nolitycznych. Osiągnięto również pozytywne rezultaty w zakresie 
mikroukładów hybrydowych, szczególnie w układach wymagających 
ostrych tolerancji elementów elektronicznych.
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KOSZTY

Zastosowanie metod produkcji masowej spowodowało wyraźny spa
dek cen układów logicznych, datujący się jeszcze z poprzedniego 
okresu. Spadek cen w okresie dominacji układów na elementach dy
skretnych wynikał przede wszystkim z podwyższającej się wydajno
ści procesów wytwarzania tych elementów związanej głównie z auto
matyzacją produkcji, zaś od momentu osiągnięcia przewagi przez 
układy scalone związany jest głównie z wprowadzeniem procesów ma
sowych oraz - w odniesieniu do układów monolitycznych - ze wzra
stającym poziomem integracji. Integracja wielka i wprowadzenie 
tanich i wydajnych technologii w rodzaju MOS-FET (angielski: me- 
tal-oxide-semiconductor-field effect transistor,tranzystor z efek
tem pola w technologii metal-tlenek-półprzewodnik),uzasadnia prze
widywany dalszy systematyczny spadek cen.

Jednakże koszt układów logicznych nie przekraczał w momencie 
wprowadzania układów scalonych ca 25% ogólnych kosztów EMC. Tak 
więc nawet obserwowany poważny spadek kosztów jednostek central
nych nie może mieć zasadniczego wpływu na całkowity koszt maszyn, 
gdyż koszty wytwarzania pozostałych zespołów maszyn obniżają się 
znacznie wolniej.

Koszt wytwarzania układów logicznych jest niewątplie jednym 
z istotnych czynników wpływających na wybór kierunków technolo
gicznych, szczególnie w odniesieniu do urządzeń produkowanych ma
sowo i nie stawiających układom podstawowym ostrych wymagań śro
dowiskowych ani wygórowanych wymagań na szybkość działania.

Typowym reprezentantem tego typu urządzeń są coraz bardziej 
popularne ostatnio arytmometry elektroniczne i inne podobnego ty
pu przenośne małe maszyny cyfrowe. Dla tego typu zastosowań opra
cowuje się specjalnie tanie serie, stosunkowo wolne i mało od
porne na działanie zewnętrzne. Wspomniałem na wstępie o Japonii, 
gdzie produkcja małych maszyn ma się stać jedną z głównych spe
cjalności w dziedzinie techniki cyfrowej i z tego względu kła
dzie się tam specjalny nacisk na rozwój tanich, masowo wytwarza
nych mikroukładów MOS-FET.

SZYBKOŚĆ A GĘSTOŚĆ MOCY

Dla wielu zastosowań, a szczególnie w urządzeniach wojskowych 
oraz w niektórych węzłowych zespołach jednostek centralnych 
współczesnych maszyn zasadnicze znaczenie ma szybkość działania.



Zwiększanie szybkości dokonywane jest w ostatnich latach zarówno 
poprzez odpowiednią organizację, jak i przez przyśpieszenie pro
cesów fizycznych zachodzących w układaoh podstawowych.W układach 
scalonych podwyższenie szybkości pracy osiąga się zarówno poprzez 
udoskonalenie procesów technologicznych, jak i przez wyelimino
wanie stosunkowo długich połączeń dzięki podwyższaniu stopnia in
tegracji. Poprawa technologii, a przede wszystkim postępy w dzie
dzinie wytwarzania masek, ulepszenie procesów fotolitograficznych, 
epitaksji i dyfuzji umożliwiło znaczne zmniejszenie wymiarów ba
zy i emitera, co w sposób istotny wpłynęło na podwyższenie szyb
kości przełączania tranzystorów. Według danych z literatury w la
tach 1960-1966 opóźnienia wprowadzane przez aktualnie wiodące pro
dukowane przemysłowo układy podstawowe spadły mniej więcej czte
rokrotnie z ca 12 do ca 3 nsek.

Podwyższenie szybkości pracy układów związane jest, jak wy
żej wspomniano, ze zmniejszeniem efektywnej długości połączeń w 
ramach mikroukładu poprzez osiąganie wyższego stopnia integracji, 
zmniejszanie odległości między mikroukładami oraz zmniejszanie 
wartości rezystorów, a co za tym idzie zwiększanie poboru mocy. 
Niestety wszystkie te czynniki wpływają na zwiększenie gęstości 
mocy wydzielanej w układach. I tak np. w popularnej serii 54/74 
TTL firmy Texas Instr. zmniejszenie czasu propagacji z 33 nsek 
do 6 nsek okupione jest zwiększeniem mocy strat z 1 mW do 22 mW.

Podaje się, że dla skrajnych przypadków w okresie od r. 1960 
do r. 1966 gęstość mocy wydzielanej w bardzo szybkich i maksymal
nie upakowanych układach wzrosła dziesięciokrotnie, osiągając do 
100 mW/cms. Dalszy systematyczny wzrost gęstości mocy traconej 
powoduje, że dotychczas stosowane metody chłodzenia z wymuszonym 
obiegiem powietrza okazują się niewystarczające i muszą być za
stąpione metodami zaczerpniętymi z chłodnictwa.

Zagadnienia odprowadzania ciepła mogą stać się dla bardzo 
szybkich urządzeń zasadniozym problemem technicznym, jeśli nie 
nastąpi istotne zmniejszenie mocy wydzielanej w układaoh, np. na 
drodze zmniejszenia amplitudy sygnałów przy zabezpieczeniu dosta
tecznej odporności na zakłócenia.
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OBUDOWY

Naturalna tendencja zachowania opanowanych procesów techno
logicznych spowodowała, że pierwsze układy scalone umieszczano na 
ogół w obudowach metalowych typu T0-5, poprzednio stosowanych do 
tranzystorów. Jednakże tendencje do lepszego wykorzystania miej
sca oraz ułatwienia montażu zewnętrznego doprowadziły do opano
wania produkcji obudów prostopadłościennych z wyprowadzeniami 
umożliwiającymi montaż w dwu rzędach. W chwili obecnej najbar
dziej popularne są obudowy dwu rodzajów: z wyprowadzeniami pio
nowymi w dwu rzędaoh "dual—in—line", w skrócie DIL, oraz płaskie 
z wyprowadzeniami bocznymi - "flat-pack“. Dla "klasycznych" ukła
dów scalonych o niskim stopniu integracji stosowane są najczę
ściej obudowy o 14 wyprowadzeniach. Obudowa flat-pack miniaturo
wa, szczelna i odporna na działanie czynników zewnętrznych jest 
zaleoana przede wszystkim do urządzeń o dużej gęstości upakowa
nia, a więc przede wszystkim wojskowych. Płaskie wyprowadzenia 
tej obudowy są dostosowane do zgrzewania lub bezpośredniego luto
wania do ścieżek połączeń drukowanych. Obudowa ta jest jednak dro
ga, a mały odstęp między wyprowadzeniami, wynoszący 1,25 mm, stwa-



rza poważne problemy montażowe. Obudowa DIL, szczególnie w po
wszechnie ostatnio stosowanej wersji plastykowej, jest znacznie 
tańsza i wygodniejsza w montażu. Wyprowadzenia rozmieszczone są co 
2,5 mm, odstąp między rządami wynosi 7,5 mm.

Problem obudów rozwiązany pomyślnie dla "klasycznych" mikro
układów komplikaje się przy przejściu w kierunku wyższych stopni 
integracji. Dla integracji średniej, charakteryzującej się dwoma 
poziomami połączeń w ramach mikroukładu, niezbędne jest stosowa
nie obudów o 24*50 wyprowadzeniach. Układy LSI z więcej niż dwoma 
poziomami połączeń wewnętrznych wymagają obudów o 100 lub więcej 
wyprowadzeniach.
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ROZWIĄZANIA UKŁADOWE

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych było w uży
ciu wiele różnych układów logicznych budowanych na elementach dy
skretnych. Do najbardziej rozpowszechnionych można zaliczyć ukła
dy DCTL, RTL, RCTL, DTL i ECL. Zarówno ich własności elektryczne 
i logiczne, jak i podatność na scalanie były silnie zróżnicowane.
W wyniku nagromadzonyoh doświadczeń i ujawnionych w trakcie roz
szerzania produkcji niedogodności technologicznych większość z wy
mienionych typów układów znajduje jedynie ograniczone zastosowa
nie. Do najpopularniejszych natomiast należą obecnie układy DTL i 
TTL. Układy DTL stosowane już wcześniej w montażu konwencjonalnym 
na elementaoh ziarnistych umożliwiają uzyskanie umiarkowanej szyb
kości czasu propagacji 10-r20 nsek przy wysokiej odporności na za
kłócenia i dobrej przyłączalności wejściowej i wyjściowej. W pew
nym sensie rozwinięoiem układowym DTL, korzystającym z możliwo
ści, jakie daje soalanie, jest TTLj diody wejściowe zostały tu za
stąpione tranzystorem wieloemiterowym. Układy TTL osiągają czasy 
propagacji poniżej 10 nsek, a moc strat udaje się przy tym obni
żyć do ca 10 mW/układ. Jednooześnie jednak układy TTL są poten
cjalnie bardziej wrażliwe na zakłócenia, a ponadto występują pew
ne ograniczenia na ilość wejść i obciążalność. Jak wynika z ostat
nich danych, aktualne porównanie serii 930 DTL i 74 TTL firmy Te
xas Instruments wskazuje na przewagę tej ostatniej serii. Parame
try elektryczne obydwu serii, takie jak napięcie zasilające, przy- 
łączalność wejściowa i wyjściowa, amplituda sygnału,odporność na 
zakłócenia oraz pobór mocy są identyczne lub prawie identyczne, 
natomiast układy 74 TTL są omal trzykrotnie szybsze od analogicz
nych układów 930 DTL.

Ponadto okazało się ostatnio, że wydajność produkcji 74 TTL 
jest wyższa aniżeli 930 DTL. Tak więc zasadniozo wytwarzanie ukła
dów TTL jest już obecnie tańsze dla producenta aniżeli DTL, a po
za tym seria 74 TTL zawiera układy o większym stopniu integracji 
aniżeli seria 930 DTL. Według przewidywań zwolenników TTL zdystan
sują one wkrótce układy DTL, chociaż jeszcze w r. 1966 seria 930 
DTL uchodziła za najpopularniejszą i najtańszą dla masowych zastb- 
sowań w urządzeniach o umiarkowanej szybkości działania.

W zastosowaniach, gdzie wymagane są największe szybkości pra
cy, stosuje się najczęściej układy ECL (emiter coupled logic). Uzy
skuje się tu czasy propagacji rzędu 3 nsek i wzmocnienie logiczne 
oraz ilość wejść od 4*6. Niestety jednak moc tracona w układzie 
jest na ogół znaczna i z reguły przekracza 50 mW. Wyjątek stanowi 
seria 2100 RCA, charakteryzująca się dużą szybkością typową dla



ECL (50 megabitów), a jednocześnie małą mocą strat 12 mW (in- 
werter).

Osobnego omówienia wymagają lansowane ostatnio w USA poglądy 
na temat poważnych korzyści, jakie można uzyskać łącząo zale
ty funkcjonalne układów progowyoh z możliwościami technicznymi, ja
kie oferuje technologia układów scalonych. Zagadnienie układów 
progowyoh - nie nowe i jak się w swoim czasie wydawało już prze
brzmiałe - powróciło na łamy fachowych czasopism jako jedna 
z dróg rozwojowych mikroelektronioznych układów cyfrowego przetwa
rzania informacji. Niekonwencjonalne metody projektowania,charak
terystyczne dla syntezy układów progowyoh i większościowych zosta
ły ostatnio na tyle opanowane, że jak należy sądzić według aktu
alnych danych, nie stanowią już istotnej przeszkody w ich szero
kim zastosowaniu.

Trzeba dodać, że poza ograniczeniami technicznymi,jakie nakła
dały właściwości elementów dyskretnych, trudności związane z syn
tezą stanowiły w przeszłości niewątpliwie jgdną z poważniejszych 
przyczyn małego zainteresowania układami progowymi. Po niepowodze
niach z parametronami i diodami tunelowymi układy z sumowaniem na 
rezystorach oraz dyskryminacją i formowaniem na tranzystorach przez 
wiele lat były najbardziej obiecującymi układami progowymi. Jed
nakże wymagane ostre tolerancje na rezystory sumujące i napięcia 
zasilające, jak również addytywność zakłóceń z różnych wejść w kry
tycznym węźle sumującym nakładały ograniozenia na przyłączalność 
wejściową w przypadku rozsądnej odporności na zakłócenia lub też 
na odporność na zakłócenia w przypadku rozsądnej przyłączalnośoi 
wejściowej.

Technologia układów soalonych umożliwiła rozwiązanie tego pro
blemu, ponieważ łatwo jest tu uzyskać stosunkowo ostre toleran
cje względne ca 2%t co jest właśnie istotne w przypadku układów 
progowych. Ponadto poprzez zastosowanie niezależnych przełączni
ków prądowych separuje się proces decyzyjny od możliwych zakłóceń 
wejściowych, stwarzająo stosunkowo łagodne wymagania na "strefę 
bezpieczną" na wejściach sygnałowych, wynoszącą ̂ 100 mV od pozio
mu oddzielającego stan "0" od stanu "1". Układy progowe scalone te
go typu umożliwły po raz pierwszy uzyskanie wyników porównywal
nych z wynikami, jakie się uzyskuje w przypadku klasycznych ukła
dów boolowskich. Stosując tę samą technologię wytwarzania osiągnię
to w RCA wzrost kosztów nie przekraczający 25# na układ,nieznacz
ny wzrost czasów propagacji z 8 nsek w układach klasycznych do 12 
nsek w progowych i nieco większy pobór mocy, ale za to uzyskano 
podwyższoną odporność na zakłócenia.

Jak się okazuje z doświadczeń projektowych RCA i innych firm, 
możliwe jest jednak uzyskanie ca 50% oszczędności w skali określo
nego urządzenia przy stosowaniu układów progowych zamiast konwen
cjonalnych. Wynika to stąd, że łączna ilość układów progowych w ca
łym urządzeniu jest ca 60# mniejsza niż układów konwencjonalnych, 
niezbędnych do zrealizowania tych samych funkcji, natomiast koszt 
jednostkowy poszczególnych układów progowych jest nieco większy.

NIEKTÓRE PROBLEMY ZWIĄZNE ZE SCALANIEM
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Scalanie układów logicznych stało się po opanowaniu trudnych 
procesów technologicznych epitaksji, wielokrotnej dyfuzji i pasy
wacji oraz precyzyjnego maskowania, związanych z wytwarzaniem 
w podłożu krzemowym czynnych i biernych elementów elektronicznych,



kluczem do rozwiązania wielu problemów dotyczących podwyższania 
niezawodności i szybkości układów, a także zwiększania podatno
ści na automatyzację produkcji przez zastosowanie procesów maso
wych, co prowadzi do obniżki kosztów wytwarzania.

Przy projektowaniu układów scalonych występują jednakże in
ne ograniczenia aniżeli w przypadku układów montowanych z elemen
tów dyskretnych. Dotyczy to przede wszystkim układów scalonych 
monolitycznych, a w mniejszym stopniu hybrydowych z elementami 
biernymi cienkowarstwowymi.

Projektant układów konwencjonalnych dysponował możliwością 
stosowania elementów o stosunkowo ostrych tolerancjach, dających 
się kontrolować. Typowe tolerancje rezystorów dyskretnych ’wyno
szą 5%, kondensatorów zaś 10%. Przy montażu układów z elementów 
dyskretnych stosowano z reguły 100% kontrolę wstępną.Elementy pół
przewodnikowe również mogły być poddawane niezbędnym pomiarom i 
ewentualnej selekcji. W tych warunkach uzasadnione było projekto
wanie metodą najgorszego przypadku, zakładającą determinizm w od
niesieniu do parametrów uwzględnianych w procesie projektowania.

Przy wytwarzaniu układów monolitycznych kontrola parametrów 
poszczególnych elementów staje się bardzo trudna lub wręcz nie
możliwa. Jednocześnie utrzymanie w procesie produkcji masowej tak 
ostrych tolerancji bezwzględnych, jak to miało miejsce dla ele
mentów dyskretnych, jest również nierealne. Natomiast znacznie 
łatwiej jest uzyskać ostre tolerancje względne parametrów elemen
tów czynnych i biernych, wytwarzanych w jednorodny sposób na płyt
ce układu monolitycznego. Wyzyskanie możliwości, jakie powsta
ją dzięki temu, nakłada oczywiście dodatkowe ograniczenia na wła
ściwy wybór rozwiązań układowych. Między innymi poprzednio oma
wiane układy progowe wykorzystują w wersji scalonej łatwość uzy
skiwania ostrych tolerancji względnych.

Ponadto praktyczny brak możliwości kontrolowania wartości pa
rametrów elementów składowych układów wpłynął na odstąpienie od 
projektowania metodą najgorszego przypadku na rzecz metod staty
stycznych, operujących prawdopodobieństwem wystąpienia niekorzy
stnego zbiegu tolerancji elementów składowych. Zakładając istnie
nie kontroli końcowej gotowego produktu projektuje się układ tak̂  
aby prawdopodobieństwo jego odrzucenia przy badaniach było odpo
wiednio małe.
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NIEZAWODNOŚĆ

Bardzo ważnym czynnikiem, który odegrał poważną rolę w roz
woju mikroelektroniki, jest niezawodność. Jak wiadomo pierwotną 
przyczyną prac, których wynikiem ostatecznym stało się opanowa
nie technologii wytwarzania układów scalonych, były wymagania na 
miniaturyzację sprzętu elektronicznego dla potrzeb lotnictwa i 
techniki rakietowej, a w szczególności statków kosmicznych. Po
czątkowe wyniki w zakresie niezawodności układów scalonych były 
raczej niezadowalające. Okazało się jednak wkrótce, że miniatury
zacja jest szczególnie dla typowych urządzeń produkowanych w du
żych seriach nawet mniej ważna od możliwości uzyskiwania nieza
wodności mikroukładów, większej aniżeli układów zbudowanych z ele
mentów ziarnistych, dzięki udoskonaleniu jednolitych procesów 
technologicznych i opanowania skutecznych metod kontroli układów 
scalonych. Szacuje się, że intensywność uszkodzeń zespołów budo-



wanych z układów scalonych jest już kilkanaście do kilkadziesię- 
ciu razy mniejsza^aniżeli analogicznych zespołów złożonych z ele
mentów dyskretnych i spadła w latach 1962-1968 z ca 1% na 1000 g 
do ca 0,002% na 1000 g.
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INTEGRACJA WIELKA

Wzglądy ekonomiczne oraz usiłowania dalszego podwyższania 
niezawodności i szybkości układów wpłynęły na podjęcie inten
sywnych prac w kierunku dalszego zwiększania stopnia integracji 
układów scalonych. Próby te dokonywane są wielokierunkowo zarówno 
w odniesieniu do różnych technologii - układy monolityczne wykony
wane metodą wielokrotnej dyfuzji, technologia MOS, układy cienko
warstwowe, jak i różnych rozwiązań układowych, obejmujących reali
zację zarówno klasycznych funkcji boolowskich w logice dwuwarto- 
ściowej, jak i funkcji większościowych i progowych. Wyróżnia się 
obecnie trzy umowne stopnie scalania: integracja mała, średni?, i 
wielka. Brak jest jednak wyraźnych granic pomiędzy poszczególnymi 
rodzajami układów, nieco inne są również proponowane kryteria ich 
odróżniania. Na przykład w materiałach firmy Texas Instruments pro
ponowane jest kryterium łączne, obejmujące ilość poziomów połą
czeń wewnątrz mikroukładu i ilość bramśk w pojedynczej obudowie 
oraz ilość wyprowadzeń z obudowy.

Oryginalną drogą zmierzającą ku integracji wielkiej jest pro
wadzona ostatnio przez wiele firm akcja kupowania obok pojedyn
czych tranzystorów także nie obudowanych mikroukładów w formie pły
tek pojedynczych (chip) lub wielokrotnych (wafer) i montowanie ich 
na wspólnym podłożu - na płytkach drukowanych lub technologią sto
sowaną przy wytwarzaniu układów hybrydowych. Mimo niechętnego sta
nowiska większości firm półprzewodnikowych, które z wielu wzglę
dów technicznych i ekonomicznych nie są zainteresowane w sprzedaży 
półfabrykatów, osiągnięto już na tej drodze szereg pozytywnych i 
zachęcających rezultatów. Warto podkreślić, że dzięki wspomnianej 
metodzie uzyskuje się dwie korzyści charakterystyczne dla integra
cji wielkiej: podwyższenie gęstości montażu i tym samym zmniejsze
nie czasów propagacji układów, a ponadto częściowe podwyższenie ja- 
Kości połączeń. Jako przykłady typowych zastosowań, gdzie montaż 
nie obudowanych układów w większe zespoły może przynieść duże ko
rzyści, wymienia się m.in. specjalizowane maszyny do wstępnego 
przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych, oraz wzmacniacze szeroko
pasmowe do pamięci cienkowarstwowych.

W r. 1968 firma Fairchild wystąpiła z ciekawą innowacją w za
kresie mikroukładów monolitycznych, polegającą na tym, że użytkow
nik może zamówić zaprojektowany przez siebie układ połączeń wyko
nywanych w prefabrykacie zawierającym na jednej płytce podłożowej 
o powierzchni 3,8 mm2 32 bramki NAND, otrzymane technologią wie
lokrotnej dyfuzji. Prefabrykat ten umożliwia wykonywanie połączeń 
metalicznych w dwu warstwach. Na płytce krzemowej wytwarza się 8 
komórek zawierających po cztery układy NAND w realizacji DTL. Za
kłada się, że wszystkie układy NAND na płytce są dobre. Ewentual
ne usterki są wykrywane dopiero w ozasie kontroli końcowej, po wy
konaniu połączeń metalicznych, co zdaniem producenta jest w pełni 
ekonomicznie uzasadnione i bardziej opłacalne aniżeli wykrywanie i 
eliminowanie wadliwych układów elementarnych poprzez indywidual
nie projektowane połączenia obejmujące wyłącznie dobre układy.



Gotowy produkt zamykany jest w standardowej obudowie DIL.W pro
cesie tworzenia układu na zamówienie zakłada się ścisłą współpra
cę zamawiającego z producentem. Zdaniem firmy rozwiązanie to jest 
opłacalne dla układów o średniej powtarzalności od kilkuset do 
10 000 układów, gwarantuje szybką realizację zamówień,a jednocześ
nie wysoką jakość wyrobu dzięki pełnej kontroli wyspecjalizowane
go wytwórcy nad całym procesem od produkcji półfabrykatu poprzez 
składowanie, naniesienie zamówionych połączeń do zamknięcia w obu
dowie, wraz z kompletem niezbędnych badań międzyoperacyjnychikoń- 
cowycn.

Rewelacyjne wyniki uzyskuje się już obecnie w zakresie inte
gracji wielkiej przy zastosowaniu technologii MOS. Na przykład fir
ma National Semiconductor oferuje m. in. 25-bitowy rejestr z prze
suwaniem pracujący do 1 MHz w temperaturze 0-r70°C w cenie ca 10 S, 
firma Autonetics ma wkrótce wypuśoić na rynek 1024-bitowy rejestr 
przesuwowy, zawierający 6400 tranzystorów polowych MOS. W produk
cji próbnej koszt jednego rejestru wynosi 250 S, ale w produkcji 
masowej ma spaść do ca 10 centów/bit. Bardzo dobre wyniki uzysku
je się również przy wykorzystaniu technologii MOS do wytwarzania 
pamięci o stałej zawartości. Głównym ograniczeniem na drodze ku 
LSI w technologii wielokrotnej dyfuzji jest ilość układów elemen
tarnych mieszczących się na jednej płytce podłożowej,natomiast uzy
skuje się duże szybkości pracyj odwrotna sytuacja występuje w przy
padku technologii MOS - już obecnie uzyskuje się tu bardzo złożo
ne układy, ale o ograniczonej szybkości pracy.

Dotychczasowe doświadczenia oraz przewidywania na niedaleką 
przyszłość wskazują,że integracja wielka znajduje najszersze za
stosowanie w urządzeniach pamięciowych oraz w niezbyt szybkich ze
społach logicznych dopuszczających stosowanie układów o stosunko
wo łagodnych tolerancjach. Ponieważ zmniejszenie kosztów związane 
z wprowadzeniem LSI odbywać się będzie szybciej w układach pamię
ciowych i układach logicznych aniżeli w pozostałych częściach sy
stemów przetwarzania informacji, należy się spodziewać, że te dwa 
rodzaje układów będą intensywniej wykorzystywane przez projektan
tów. W związku z powyższym wydaje się bardzo prawdopodobne szersze 
niż dotychczas stosowanie równoległego przetwarzania informacji, 
tendencja do zastępowania niektórych funkcji programowych układo
wymi, przerzucanie czynności decyzyjnych do kanałów i urządzeń ze
wnętrznych, bogatsze wprowadzanie redundancji układowej i układów 
kontrolnych, śmielsze wprowadzanie układów pamięciowych na róż
nych szczeblach hierarchii systemów itp. *

Wprowadzanie integracji wielkiej wymaga rozwiązania wielu prob
lemów narzucających z reguły konieczność ścisłej współpracy pro
jektantów maszyny i urządzeń z technologami. Złożoność tych prob
lemów zmusi niewątpliwie do przejściowego stosowania w sprzęcie 
najbliższej przyszłości mieszaniny układów o różnym stopniu inte
gracji. Warto zwrócić uwagę na takie aspekty integracji wielkiej, 
jak zagadnienie kosztów stałych, sprawność produkcji, unifikację 
układów oraz gęstość mocy.

Koszty stałe w przypadku integracji wielkiej muszą być obec
nie niestety stosunkowo duże (kilka do kilkudziesięciu tysięcy do
larów), przede wszystkim ze względu na złożony proces opracowania 
masek. Oczywiście wpływ kosztów stałych na koszt pojedynczego ukła
du będzie tym mniejszy, im większe będzie zapotrzebowanie na ukła
dy określonego typu. Niestety jednak im stopień integracji wyższy, 
tzn. koszty stałe wyższe, tym na ogół zapotrzebowanie ilościowe 
mniejsze. Teoretycznie najlepszym wyjściem z sytuacji byłoby ujed
nolicenie wymagań różnych użytkowników przed przystąpieniem do pro-
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dukoji 1 ograniczenie na tej drodze asortymentu układów integra
cji wielkiej. W praktyce jednak trzeba będzie prawdopodobnie przy
stępować do uruchomienia produkcji tylko takich układów, na które 
będzie z góry zapewniony zbyt w dostatecznych ilościach. Warto 
w tym miejsou przypomnieć, że częściowym rozwiązaniem problemu mo
że być omawiana wcześniej metoda dwuetapowej produkcji układów 
funkcjonalnych wprowadzona przez firmę Fairohild.Innym ważnym czyn
nikiem, który może w -przyszłości znacznie zmniejszyć koszty sta
łe, a jednocześnie skrócić cykl opracowań, jest jak najdalej po
sunięta automatyzacja projektowania i wytwarzania masek. W tym za
kresie zrobiono już niemało i w dalszym ciągu uzyskiwane są zachę
cające rezultaty.

Problem niezadowalającej sprawności produkcji układów integra- 
oji wielkiej może być w zasadzie rozwiązany w dwojaki sposób. Na
turalna droga polega na zwiększaniu stopnia integracji zgodnie 
z postępami w technologii, gwarantującymi założony i ekonomicznie 
uzasadniony uzysk. Można również rozwiązać - przynajmniej teore
tycznie - problem przez wyeliminowanie z płytki wielokrotnej ele
mentów niesprawnych, przez odpowiednio zaprogramowane połączenia 
obejmująoe wyłącznie elementy sprawne. Wymaga to jednak po pierw
sze indywidualnego badania wszystkich elementów, a co za tym idzie 
odpowiedniego zwiększenia pola płytki dla umieszczenia niezbędnych 
punktów kontrolnych, a po drugie indywidualnego projektowania ma
sek połączeń dla każdej płytki z uszkodzonymi elementami. 0 opła
calności tej metody może zadecydować tylko konkretny rachunek eko
nomiczny.

Unifikacja układów pozostaje w ścisłym związku z zagadnieniem 
kosztów stałych. Im większa jest powtarzalność w ramach jednego 
urządzenia poszczególnych zespołów konstrukcyjnyoh wyodrębnionych 
- np. pakietów ozy mikroukładów - tym mniejsze są łączne koszty 
stałe w skali całego urządzenia, wynikające z nakładów na opraco
wanie konstrukoyjne i technologiczne wszystkich rodzajów zespołów. 
Dla pakietów montowanych z elementów ziarnistych i dla prostych 
układów scalonych najniższego szczebla integracji charakterystycz
ne było umieszczanie w ramach jednego wyodrębnionego konstrukcyj
nie zespołu kilku niezależnych układów podstawowyoh, np. przerzut- 
ników, inwerterów czy ekspanderów. Wszystkie wejśoia i wyjśoia po
szczególnych układów wyprowadzane były na zewnątrz uKiaau. Jednak
że już nieco bardziej zaawansowane mikroukłady zawierają połącze
nia funkcjonalne wewnętrzne, umożliwiające redukcję ilości wypro
wadzeń i długości połączeń. Typowymi przykładami takich mikroukła
dów są fragmenty liczników, rejestrów, sumatorów itp. Integracja 
wielka zakłada szerokie wprowadzenie połączeń funkojonalnych w ra
mach mikroukładów. Z punktu widzenia . unifikacji najtrudniejszy 
jest przypadek pośredni pomiędzy dwoma skrajnośoiami, tzn. mikro
układami zawierająoymi poszczególne układy podstawowe a "makro-mi- 
kroukładem" realizującym funkcje całego urządzenia, gdyż jak łat
wo zauważyć na jednym krańcu ilość różnych mikroukładów rćwna jest 
ilości różnych układów podstawowych, zaś na drugim występuje tyl
ko jeden układ scalony - gigant.

Gęstość mocy wydzielanej w mikroukładach w przypadku ISI oraz 
dystrybucja zasilania stanowią dalszą obok wyżej wymienionych po
ważną przeszkodę na drodze do powiększania stopnia integracji. Do
tyczy to w szczególności układów szybkich, gdyż jak wiadomo moc 
tracona w układzie określonego typu szybko wzrasta wraz ze zwięk
szeniem szybkośoi jego pracy. Dla typowych inwerterów TTL o oza- 
saoh propagacji ca 5 nsek moc tracona przekracza z reguły 20 mW. 
Dla wysokowydajnych maszyn moc tracona w układach przetwarzania in-



formaoji może sięgać kilku kilowatów, a jednocześnie objętość mu
si być ograniozona ze względu na wymaganą redukoję opóźnień w po- 
łączeniaoh.W skrajnych przypadkach maszyn budowanyoh na układaoh 
integracji wielkiej trzeba się liczyć z intensywnym ohłodzeniem 
przy pomocy wstępnie studzonego powietrza lub cieczy z obiegiem 
wymuszonym. Wobec dużej gęstości upakowania powstają dodatkowe trud
ności z rozprowadzeniem napięć zasilająoyoh, gdyż przy dużym po
borze mocy, a jednooześnie niskim napięciu zasilania (typowo 5 V) łą
czny pobór prądu ze źródeł zasilania sięga 1000 A dla całej maszy
ny.
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BLISKIE PERSPEKTYWY INTEGRACJI WIELKIEJ

Wydaje się. że ze względu na charakterystyczną dla układów pa
mięciowych powtarzalność elementów składowych oraz możliwość uzy
skania dużej regularności połączeń między tymi elementami układy 
pamięciowe będą stanowić w bliskiej przyszłości główną dómenę za
stosowań integracji wielkiej. Należy się spodziewać, że w pamię
ciach monolitycznych uda się wkrótce uzyskać czasy dostępu poni
żej 100 nsek przy pojemnośoi kilkudziesięciu tysięoy bitów. Może 
być brane pod uwagę zwielokrotnienie zastosowania tego samego ty
pu scalonego układu pamięoiowego. Można się spodziewać,że już obeo- 
nie opłacalne małe i szybkie pamięci monolityczne dadzą poozątek 
dalszemu rozwojowi w kierunku zwiększania pojemnośoi i szybkości 
przy zachowaniu tej samej technologii. Przewiduje się dalszy dy
namiczny rozwój zastosowań M0S-FET dla realizaoji wielobitowych re
jestrów przesuwowych, pamięci o stałej zawartości i innych ukła
dów LSI tanich i nie mających zbyt wygórowanych parametrów.

Jak wynika z wcześniej podanych informacji, w zakresie rozwią
zań układowyoh otwierają się również perspektywy zastosowań tech
niki progowej w 151.

Wiele spośród spraw, o których mówi się dziś na świecie i któ
re zostały poruszone w referacie w związku ze scalaniem, niewąt
pliwie nie dojrzało u nas jeszcze do natychmiastowego rozwiązania. 
Trzeba je jednak już dziś dostrzegać i zawczasu myśleć o ich roz
wiązaniu, aby uniknąć popełnienia staryoh błędów.

Nie wolno usypiać się również mirażami licencji, nawet jeśli 
są one dziś bardzo bliskie. Ten temat stanowi jednak przedmiot od
rębnej dyskusji panelowej. Należy natomiast z naciskiem podkreś
lać konieczność rozsądnego, dalekowzrocznego i nakierowanego pla
nowania kompleksowego badań tak szerokim i jednocześnie na tyle 
wąskim frontem, aby EMC trzeciej generacji stały się polską rze
czywistością za trzy-cztery lata.
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INTEGRATOR CYFROWY Z WEJŚCIEM GRAFICZNYM

1. WSTgP

Katedra Maszyn Matematycznych WAT na zlecenie Komitetu Nauki 
i Techniki w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej prowa
dzi prace nad zautomatyzowanym projektowaniem z zastosowaniem ma
szyn cyfrowych. Całość prac podzielona została na trzy etapy.

W pierwszym etapie opracowano i wykonano model użytkowy "in
tegratora cyfrowego z wejściem graficznym" oraz przekazano go Za
kładowi Doświadczalnemu Aparatury Elektronicznej przy Zakładach 
Radiowych im. Marcina Kasprzaka w celu wykonania serii doświadczal
nej.

W drugim etapie opracowano model użytkowy urządzenia wejścia 
grafioznego do EMC z wyjśoiem na perforator. W urządzeniu tym wy
korzystano odpowiednio zaadoptowane i zmodyfikowane wejście gra
ficzne, jakie stosowane jest w integratorze cyfrowym,z tym że stół 
operacyjny wykonany bądzie w dwóch wersjach:

- jednej o wymiarach 420*420 mmj rozwiązanie to umożliwia prze
twarzanie wykresów z rejestratorów - szerokość arkusza 420 mm max, 
długość dowolna.

- drugiej o wymiarach 950 x 1400 mm.
W trzecim docelowym etapie prao przewiduje się uruchomienie mo

delu użytkowego systemu dynamicznej współpracy człowieka z maszy
ną cyfrową w procesie projektowania (w pierwszej fazie układów 
elektrycznych i elektronicznych) za pośrednictwem grafioznych urzą
dzeń wejścia-wyjścia wykorzystujących lampę oscyloskopową (display) 
i pióro świetlne.

2. PRZEZNACZENIE, BUDOWA, DANE UŻYTKOWE INTEGRATORA

Zbudowany w Katedrze Maszyn Matematycznych WAT integrator cyf
rowy z wejściem graficznym jest specjalizowanym urządzeniem cyfro
wym, przeznaczonym do obliczania pól powierzchni (P) oraz momen
tów statycznyoh (MxtMy)t bezwładności (BxiBy) i dewiaoji \JJxy) fi
gur płaskich jedno- i niejednospójnych, przy czym dane konieczne 
do obliczeń wprowadzane są z rysunku poprzez ręozne oprowadzenie 
specjalną głowicą, na stole operacyjnym/-/konturu figury.

Program obliczeń:
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Rys. 1. Schemat blokowy integratora

Rys. 2
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P  mf f d x d y  

Mx ■ JJydxdy 

My -  JJxdxdy  

Bx ~ J J y zdxdy  

By a f f x zdxdy  

Dx,l mf f  xydxdy

wybierany jest przez wciśnięcie odpowiedniego klawisza na pulpi
cie operacyjnym. Obliczenia dokonywane przez integrator prowadzo
ne są w kodzie binarnym. Po zakończeniu oprowadzania figury na 
sygnał z pulpitu operacyjnego dokonuje się automatycznie tłumacze
nie wyniku z postaci binarnej na dziesiętną. Wynik obliczeń poda
wany jest w jednostkach praktycznych (cm”), (gdzie n zależne od ro
dzaju obliczeń) na wskaźniku segmentowym w postaci czterech cyfr 
znaczących ze znakiem i jednej cyfry wykładnika potęgi 10 (też ze 
znakiem}:

y * -  C • 10 i  m

W skład urządzenia wchodzą:
a ) b iu rk o  wraz ze s to łem  operacyjnym  X -X ,
b) pulpit operacyjny,
cJ pulpit kontrolny,
d) szafka z elektroniką.

Wymiary użytkowe stołu X-V: 420 mmx 420 mm. Kwantowanie - co 0,5 mm. 
Dla zabezpieczenia rysunku przed przesunięciem zastosowano trzy
manie magnetyczne (listwy magnetyczne). Prędkość oprowadzania jest 
ograniczona i nie może przekraczać 50 mm/sek (przy stosowaniu ele
mentów "Logister" E-20";. W urządzeniu zastosowano sygnalizację 
przekroczenia prędkości maksymalnej. "Elektronikę" urządzenia wy
konano w technice modułowej Logister E-20". Napięcie zasilające: 
190 V t 240 V (50 Hz). Pobór mocy < 400 W. Urządzenie przystoso
wane jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach kli
matycznych odpowiadających klimatowi umiarkowanemu. Zakres tempe
ratur: +15°C4+30°C. Wilgotność względna: 45&r75$. Urządzenie prze
szło pomyślnie program badań klimatycznych i mechanicznych. Jest 
ono bardzo proste w obsłudze i nie wymaga specjalnych kwalifika
cji od. operatora.

Na rys. 1 pokazany jest schemat blokowy integratora, a na rys. 
2 jego wygląd zewnętrzny.
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1. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Urządzenie jest przeznaczone do konwersji rysunków i wykresów 
na kod cyfrowy. Współpraouje z perforatorem taśmy dziurkowanej lub 
kanałem przesyłania informacji Elektronicznej Maszyny Cyfrowej. 
Taśma dziurkowana może być użyta jako taśma danych dla EMC lub 
urządzeń transmisji danych.

Szereg problemów z dziedziny opracowania danych pomiarowych, 
obliczeń konstrukcyjnych, obliczeń geodezyjnych itp. wymaga anali
zy dużej ilości danych w postaci graficznej (wykresy, rysunki; i 
masowego ich przetwarzania za pomooą EMC. Konieczne jest uspraw
nienie procesu przygotowania danych w postaci nadającej się do bez
pośredniego wykorzystania ich przez EMC.

Obecnie czynności związane z tym wykonywane są ręcznie poprzez 
ręczny pomiar współrzędnych z wykresu i sporządzenie odpowiednich 
tabel. Dane z tabel są następnie dziurkowane na taśmie papierowej 
za pomocą dalekopisu lub perforatora klawiszowego.Sposób powyższy 
związany jest z dużym nakładem czasu i narażony na pomyłki czło
wieka przygotowującego dane.

W ostatnich lataoh pojawiły się urządzenia umożliwiające doko
nywanie pomiaru współrzędnych i perforacji taśmy w sposób automa
tyczny, przy udziale operatora ograniozająoym się jedynie do ob
wodzenia specjalnej głowicy po linii rysunku. Omawiane poniżęj urzą
dzenie realizowane przez WAT należy właśnie do tego rodzaju.

2.0-. Podstawowe dane

W skład urządzenia wchodzą:
1; pulpit operacyjny z koordynatomierzem x - y i układem prze

suwu papieru,
2J klawiatura operacyjna,
3) szafka z elektroniką.
Pojemność liczników współrzędnych przy praoy dziesiętnej wy

nosi 9999, co odpowiada (w zależnośoi od podstawowego kwantowania) 
następującym wymiarom powierzchni roboczej pulpitu:

Kwantowanie Wymiary pulpitu

0,1 mm
0,2 mm 
0,5 mm

999»9 x 999,9 mm 
1999,8 x 1999,8 mm 
4-999,5 x ̂ 999,5 nim



Pojemność liczników współrzędnych przy pracy dwójkowej i jed
nym kierunku zliczania wynosi 32 768, co odpowiada wymiarom pul
pitu 3276,8 x 3276,8 mm przy kwantowaniu 0,1 mm.

Urządzenie może pracować w jednym z następujących reżimów pra-
o y :  \  ,  \a; \Xpt Yp ) — perforacja ciągu par współrzędnych punktów wy
branych przez operatora.

b) \Xpt Yp ) - perforacja ciągu par współrzędnych wektorów wy- 
branyoh przez operatora.

o) Y\dx= const) - perforacja ciągu współrzędnych y przy za
danym kwantowaniu współrzędnej x . Operator ustala początek i 
koniec perforowanej linii, perforacja odbywa się automatycznie 
podczas obwodzenia ełowioy pomiarowej po wykresie.

d) X\dy = const; - perforacja ciągu współrzędnych y przy za
danym kwantowaniu współrzędnej y . Reszta jak w punkcie c ;.

e) X,Y\dx = const) - perforaoja ciągu par współrzędnych XtU 
przy zadanym kwantowaniu współrzędnej x . Reszta jak w punkcie c;.

f) X tV{dy= oonst) - jak w punkcie e), lecz przy zadanym kwan
towaniu współrzędnej y *

g) [dxn , dyn) - perforacja oiągu przyrostów jednostkowych 
przy zadanym kwantowaniu współrzędnej x i y,

Z powyższego wynika, że przy wymiarach opracowywanego rysun
ku rzędu AO należy przy pracy dziesiętnej stosować kwantowanie 
0,2 mm lub większe, w wypadku konieczności stosowania kwantowa
nia 0,1 mm należy przy zdejmowaniu punktów pracować w reżimie b), 
natomiast przy zdejmowaniu krzywych należy je podzielić na odpo
wiednie odcinki.

Urządzenie zapewnia możliwość skalowania przyrostów jednost
kowych niezależnie dla obydwu osi.

Przed rozpoczęciem pracy operator może wybrać jedną z nastę
pujących skal:

1 i 1 1 : 5
1 : 2  1 : 10

Niezależnie dla osi x i ylnp. skala x 1 : 10, y 1 : 1) dla wy
branego reżimu pracy (punkty a-f) wybiera się system przestawie
nia liczb - binarny lub dziesiętny. Rodzaj taśmy, kod,układ sym
boli redakcyjnych i danych na taśmie ustala się przez dokonanie 
odpowiednich połączeń na tablicy programującej urządzenia.Z kla
wiatury operacyjnej urządzenia można wprowadzać na taśmę cyfry i 
16 różnych symboli zakodowanych przez połączenie na tablioy pro
gramującej.
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2.1. Praca urządzenia

Przewiduje się dwa zasadnicze rodzaje pracy urządzenia:
a) czytanie wykresów,
b) ozytanie grafów.
Przez czytanie wykresów rozumie się tablicowanie funkcji 

przedstawionych w postaci wykresów rozwiniętych. Reżim pracy (punk
ty a-f rozdziału 2.0) nie ulega zmianom podczas czytania. Z kla
wiatury operacyjnej mogą być wprowadzane dodatkowe symbole (np. 
numeracja odcinków wykresów). Ten rodzaj pracy iest przydatny przy 
tablicowaniu dużej ilości wykresów w ustalonej {standardowej) re
dakcji.



Przez czytanie grafów rozumie się tablioowanie wybranych od
cinków krzywych, zdejmowanie współrzędnyoh punktów i składowyoh 
wektorów, przy czym dane te mogą dotyczyć jednego rysunku lub za-fadnienia. Reżim pracy jest zmieniany przez operatora w zależno- 
ci od odczytywanego szczegółu (punkty, wektory;. Każda zmiana re
żimu pracy powoduje wyperforowanie odpowiedniego symbolu. Symbole 
te są zakodowane przez odpowiednie połączenia na tablicy progra
mującej.

Możliwe są następujące błędy w obsłudze urządzenia:
a) przekroozenie dopuszczalnej prędkości obchodzenia linii;
b; zgubienie obchodzonej linii.
W wypadku a) zapala się automatycznie sygnał "błąd", w wypad

ku b; zapalany jest on odpowiednim przyciskiem przez operatora. 
Zapalenie sygnału "błąd" powoduje wprowadzenie na taśmę odpowied
niego symbolu zakodowanego na tablicy programującej. Koniec czy
tania rysunku operator sygnalizuje przez naciśnięoie przycisku 
"stop", oo powoduje wydziurkowanie na tafimie odpowiedniego symbo
lu.

Zastosowany perforator - Facit PE 1500 lub D102.Urządzenie za
opatrzone jest w układy umożliwiające współpracę z jednostką cen
tralną EMC 0DRA-1204 poprzez elektronikę modułu czytnika taśmy per
forowane j .

3. SCHEMAT BLOKOWY I DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI
Sohemat blokowy urządzenia przedstawiony jest na rys. 1. Prze

sunięcia głowicy pomiarowej podawane są w postaci ciągu przyrostów 
jednostkowych na układy skalowania. Przyrosty układów skalowania 
są zaliozane przez rewersywne czterodekadowe liczniki współrzęd
nych x ii/. Zawartość liczników jest wybierana do wyświetlania i 
dziurkowania przez odpowiedni układ wybierający, kodowana na ta
blicy programującej i wyprowadzana na rejestr wyjściowy urządze
nia. Symbole są wprowadzane poprzez klawiaturę operaoyjną i tabli
cę programującą. Układy sterowania koordynują pracę całości urzą
dzenia. Urządzenie zrealizowane jest na elementach "Logister".
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Naukowe problemy maszyn
matematyoznyoh. PWN. 1970

Czesław STC
Wojskowa Akademia Teohniozna

ANALIZA UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH LINIOWYCH METODA LICZB 
STRUKTURALNYCH BINARNYCH ZA POMOCĄ MASZYN CYFROWYCH

1. WPROWADZENIE

Pojęcie analizy układów elektronicznych w ostatnim czasie jest 
śoiśle związane z teohniką analizy za pomocą maszyn cyfrowych,Nie 
można sobie bowiem wyobrazić analizy układów bez wykonania złożo
nych i pracochłonnych obliczeń, któryoh realizacja bez dużych i 
szybkich maszyn cyfrowyoh byłaby wręoz niemożliwa. Ostatnio wyraź
nie zarysowały się dwie metody analizy układów:

- metoda algebraiczna, czyli tzw. metoda równań macierzowych,
- metoda topologiczna, oparta na analizie strukturalnej sie-

oi.
Metody algebraiczne mimo takich zalet jak zwięzła notacja sie- 

oi mają szereg wad. Zasadnioza wada tyoh metod to trudność obli- 
ozania wyznaczników i dopełnień algebraioznych wyższyoh rzędów 
oraz funkcji charakterystycznych sieci w zależności od zmiany czę
stotliwości sygnału wejściowego i elementów tego typu co tranzy
story, lampy i diody.

Metody topologiczne pozbawione są prawie wszystkich tych wad 
i oparte są na analizie strukturalnej grafu częśoiowo-zorientowa- 
nego, który podlega rozkładowi na drzewa pełne lub pseudocykle. 
Stosując do analizy grafów metodę liozb strukturalnych [1,4], mo
żemy wyznaczyć wszystkie interesujące funkcje sieci zarówno w po
staci analityoznej, jak i liczbowej jako funkoje odpowiednich zbio
rów drzew, wielodrzew i pseudocykli odpowiednio zakodowanych dla 
maszyn cyfrowyoh.

2. FUNKCJE CHARAKTERYSTYCZNE UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH LINIOWYCH

Dowolny układ elektroniczny liniowy, zarówno lampowy jak i 
tranzystorowy, rozważać można teoretycznie jako układ elektryczny 
czynny zawierający źródła sterowane. Oznacza toF że oprócz źródeł 
swobodnych w układzie występują również źródła sterowane, w któ
ryoh siła elektromotoryczna zależy również od innyoh przebiegów. 
W. pracach Ll,6,7] podano wzory na obliczanie fuhkoji charaktery
stycznych układu metodą liczb strukturalnych.

Na rys. 1 przedstawiono schemat blokowy układu elektroniczne
go RIC z napięciowo sterowanymi źródłami napięciowymi i SEM E.Dla 
układu tego wzór na obliczanie napięcia Upt między dowolnymi węzła
mi sieci, połączonymi gałęzią ma następującą postać:

• £ (1 )



gdziej C {N9r) » N\/\̂ N-r) I r!],
A - liczba strukturalna binarna,
S - napięciowe źródło sterujące,
det A* - funkoja wyznacznikowa liozby strukturalnej binar- 
y nej A*t
sim - funkcja jednoczesności,
o/ - nazwa gałęzi zawierającej SEM i element admitan-

oyjny y«,
o - nazwa gałązi wyjściowej zawierającej element y^t
f- - gałęzie sterowane zawierające źródła sterowane 5,
p - gałęzie sterujące,
N - liczba elementów sterujących.

Rys. 1. Sieć RLC

Admitanoję Y/jt układu, mierzoną między dowolnymi jego węzła
mi (j i V z odłączoną gałęzią obliczyć można według następu
jącego wzoru:

(2)



Gdy znane są odpowiednie napięcia gałęziowe i admitanoje, moż
na wyznaczyć wszystkie inne funkcje charakterystyczne sieci, jak 
np. transmitancję

7 (3)

Również różnicę zwrotną, która według Bodego jest stosunkiem wy- 
znaoznika głównego macierzy impedancyjnej układu do tego wyznaoz- 
nika, przy założeniu zerowych sił elektromotorycznych sterowanyoh 
wyznaczyć można według następującego wzoru

l L,Jm\

F -  1 +    ^ -------------------------------------------U)det A d 
. zgdzie: A* - liczba strukturalna binarna dopełniająca.

Wzory powyższe można łatwo przekształcić do wzorów podanych 
w pracy H* Woźniackiego [7]• Wówczas nie ma potrzeby pamiętania 
liczby strukturalnej binarnej w pamięci maszyny, a proces analizy 
sprowadza się do generowania kolejnych drzew i wykonywania na nich 
odpowiednich operacji czysto arytmetycznych i logicznych. Mimo iż 
proces analizy w tym przypadku wymaga o wiele więcej oza3u maszy
nowego, to jednak dla szybkich maszyn nie jest to problem zasad
niczy. Zastosowanie tej metody analizy pozwala analizować za po
mocą maszyny układy dowolnej wielkości.
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3. ANALIZA UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH LINIOWYCH

W celu łatwiejszego zrozumienia sposobu postępowania maszyny 
w procesie analizy układów elektronicznych rozpatrzmy proces ana
lizy na konkretnym przykładzie, np. liniowego wzmacniacza zreali-

Rys. 2. Wzmacniacz tranzystorowy

zowanego na dwóch tranzystorach (rys. 2). Na rys. 3 przedstawiono 
schemat zastępczy tego układu, zaś na rys. 4 - graf jego sieci.
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Rys. 3. Schemat zastępczy układu wzmacniacza tranzystorowego

Rys. 4. Graf sieci wzmacniacza tranzystorowego

W celu wyznaczenia np. napięcia Ul% na wyjściu tego układu ma
szyna postępuje zgodnie ze wzorem (i). W tym celu:

1° Wyznacza liczbę strukturalną binarną metodą opisaną w pra
cy [5] .

111111111111111111111111111111100000000000000000000000  
111111111111000000000000000000011111111111111111111111 
000000000000000000000000000000011111111111100000000000  
111110000000111111110000000000011111000000011111111111 
111001111100111110001111111100011100111110011111111000  
000001110011000000001111100011100000111001111100000110  
100111001111110101111100011111110011100111110011000111 
010100101010001101100011011011001010010101001010110101  
001010010101101011011010110110100101001010100100101011  
000000000000010110110101101101100000000000000001011000

A* =

000000000000000000000000000000000000000000 
111111111111000000000000000000000000000000  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0  
0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1  
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1  
1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0  
0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1  
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

1
2
3
k
56
7
8 
9
10

(5)
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Wzór na obliczenie napięcia U05 na wyjściu układu ma następującą 
postać:

U 0 5

s y ” i i

hS2sim
8 W 0 i

d̂ A* 
13955'(910,3407/

(6)

(7)

S,S, 5tm (-££, -M±)2 y \<94<97 (95<99/

W pracy [6] wykazano,że dla układów minimalno-fazowych

cim fd nA* dnA \ f dnA \ d nA*
T  o w ~  ™ y i m  ~ m ~

2° Wyznacza odpowiednie przekroje argumentów funkcji jednoczes- 
ności i znaki ich wyrazów czyli t dla każdego przekroju

oooooooooooocn 
1111111111110 
0000000000000 
1111100000001 
1110011111001 
0000011100110 (8 ) 
1001110011111 
0101001010100 
0010100101011 
.0000000000000

W tym przypadku zgodnie z metodą opisaną w praoy [2] i metodą 
liczb strukturalnych sprzężonyoh D ] ¿1,10 3 (-"O • (+1 ) ■ +1 • Znak
ten wyznacza się z pseudooyklu, którego graf przestawiono powyżej.

000 
110 
000 
000 
000 
001 
111 
011 
.000J

dA*n dA* 
¿71 n  310

d A
(91054

"1 5 ,1 0 4 (-0° (+1 ) (-1) = -1

Wykres pseudocykli dla kolumny pierwszej przekroju, z którego 
wyznaczono , podano wyżej.
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02A* r\ d2A* 
Ć71ĆJ9 5 1 0 5 7

(10)

£19,107 = i"1)° (+1) (”1) ■ "1

Graf ilustrujący powyższą sytuaoję dla kolumny pierwszej
przedstawiono wyżej.

¿>1(9559 5105457 0 = >  \ ) e \ *  & / J & '  (11)

'159,1047 (-1)2 (+1) (-1) (-1) - 1

Graf pseudocyklu odpowiadający wyrazowi (1 1 ) funkcji jedno- 
czesności przedstawiono powyżej. Niżej wyjaśniono sptJsólj wyznaoza-

wynika,
żej

sposób
nia ¿15g 1Qitj na podstawie danego pseudocyklu. Z rys. (11;

" « - { * * } •  U1 ' { -4 }

stąd wyliczamy minimalną liczbą możliwych inwersji dla permutaoji
/1 5 9\\9 1 5/* A1gorytm dla wyznaczania tej liczby inwersji podano w pra
cach [2,6] . W tym przypadku liczba ta równa się dwa, co zilustro
wano graficznie poniżej.

KI ' 1 5 9
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Maszyna postępuje w ten sposób, że bada kolejne elementy ciągu, 
porównując je na nierówność " > " ze wszystkimi zna jdująoymi się na 
prawo. Liozba spełnionyoh nierówności określa, ozy liozba minimal- 
nyoh inwersji jest parzysta czy też nieparzysta.

'11111000000000'
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0  
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1  
00000000000000 

dĄ* n 00000000000000
<94 <95 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

11111111111111  
1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0  
0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1  
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1

'4,5 (_1)° (-1) - _1 (12)

<9»*n dA*
<97 09

110000
111111
001100
101011
111111
010110
000000
000001
000000
000000

¿>2 A *n O2 A*
dkdl <95 09

0
1
0
0
0
1
0
1
0
o

(13)

67,9 “ ("^° = *47,59 " ("i)1 “ "1

Wyliczając odpowiednie funkcje jednoczesnośoi za pomooą funk
cji wyznacznikowych z uwzględnieniem znaku t i podstawiając je do 
wzoru (6) otrzymamy postać analityczna napięcia M™*,» W tym przy- 
padku należy podstawić do wzoru na U¿ 5 za zmienne y. [i = 1 ,2,..,1 0) 
następujące wartości: ‘

■  P c 1» #2 = Pc2» h  = Y ~ >  ?4 = ^5 “  "7?eT

% + + Rb¿  ^  = * 0 1 *  y 8 = *ez' ** "  *C2' = * 2 *

W analogiczny sposób można wyznaczyć i pozostałe napięcia, od
powiednie transmitancje, różnice zwrotne itp.
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STRUKTURA CYFROWYCH SYSTEMÓW STEBOWANIA 
OPABTYCH 0 JEDNOSTKI CENTRALNE SERII ODRA

Cyfrowe systemy sterowania należą do klasy systemów przetwa
rzania informaoji w czasie rzeczywistym. Przeznaozone są do ste
rowania procesami przemysłowymi o charakterze ciągłym i dyskret
nym.

Elementami składowymi systemu są:
- jednostka centralna,
- kanały transmisji informacji,
- zestaw modułów urządzeń i pamięci zewnętrznych, określony 

wymaganiami konkretnego zastosowania,
- moduły przemysłowe.
Moduły przemysłowe są urządzeniami zapewniającymi obustronny 

kontakt informacyjny jednostki centralnej z prooesem przemysło
wym. Moduł stanowi funkcjonalnie zamkniętą jednostkę współpracu
jącą z jednym z kanałów transmisji informaoji.

Ze względu na kierunek przesyłania i postać informacji róż
nią się następujące typy modułów przemysłowyoh:

- moduł wejść analogowych,
- moduł wyjść cyfrowych,
- moduł ręcznych zadajników informaoji,
- moduł przerwań zewnętrznych,
- moduł wyjść cyfrowych.
Moduł wejść analogowych przeznaozony jest do pobierania in

formacji analogowej, o znormalizowanym sygnale. Liczba punktów po
miarowych i parametry transmisji są zależne od zastosowanych kon
wertera i selektora.

Pomiar może odbywać się na sygnał z zegara, rozkaz operatora 
lub sygnał zewnętrzny (interrupty. Moduł zawiera: sterowanie, se
lektor konwerter, zegar.

Moduł wejść cyfrowych pozwala wprowadzać do pamięci informa
cję cyfrową z rejestrów jedno- lub wielobitowych. Wymagana postać 
informacji 0, - 6V.

Moduł ręcznych zadajników informacji przeznaczony jest do po
bierania informacji od personelu obsługującego proces technolo
giczny. Informacja ustawiona jest na przełącznikach dekadowych 
zgrupowanych w stacyjki. Ilość przełączników w stacyjce jest prak
tycznie nieograniczona. Do przesyłania informacji wykorzystany 
jest kod "i" z "10". Układ testujący modułu sprawdza poprawność 
transmisji. Wykrycie błędu jest sygnalizowane operatorowi. Ini
cjowanie pobierania informacji odbywa się za pomocą sygnału przer
wania generowanego przez przycisk umieszczony w stacyjce.

Moduł przerwań zewnętrznych przeznaozony jest do wytwarzania 
przerwań programu poprzez sygnały generowane w urządzeniach za
instalowanych na procesie. Do wytwarzania sygnału przerwań wyko
rzystuje się fotoprzekaźniki, przyciski,wyłączniki krańcowe itp.



Identyfikacja przerwania odbywa się programowo. Moduł może wykony
wać informacje bardziej złożone np. określanie sekwencji przycho
dzących przerwań.

Moduł wyjść cyfrowych przeznaczony jest do wyprowadzania in
formacji cyfrowej do urządzeń cyfrowych i oyfroanalogowyoh auto
matyki (wskaźników cyfrowych, przekaźników, przetworników c/a).
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Włodzimierz ZAPENDOWSKI 
Instytut Maszyn Matematyoznyoh

ZAM—41 Z - CENTRALNA JEDNOSTKA PBZETWABZAJĄCA

ZAM-41 Z jest uniwersalną, półprzewodnikową maszyną cyfrową. 
Jej charakterystyczne oechys

- modułowa budowa,
- jednoczesność pracy wielu urządzeń zewnętrznych w oparciu 

o standardowe zasady współpracy,
- możliwość pracy wieloprogramowej dzięki wbudowanym układom 

zegara, ochrony pamięci i przerwań,
- uniwersalna lista rozkazów zawierająoa rozkazy stałego i 

zmiennego przecinka,
umożliwiają zastosowanie maszyny do rozwiązywania problemów prze
twarzania danych administracyjnych, zarządzania i obliczeń nauko- 
wo-technicznyoh.

Maszyna ZAM-41 Z pracuje w systemie binarnym. Podstawowa dłu
gość słowa wynosi 24 bity. Pozwala to na przedstawienie następu
jących informacji:

- liczby całkowite 24 i 48-bitowe,
- liczby zmiennoprzecinkowe 48-bitowe,
- znaki alfa-numeryozne 6 lub 8-bitowe.
Rozkazy maszyny o stałej długości jednego słowa pozwalają na:
- wyróżnienie około 100 rozkazów,
- tworzenie adresów efektywnych poprzez względne adresowanie, 

adresowanie pośrednie oraz modyfikację rejestrem indeksu,
- bezpośrednie adresowanie 32 768 słów pamięci.
Centralna Jednostka Przetwarzająca (CJPJ składa się z:
- pamięci operacyjnej na rdzeniach ferrytowyoh o cyklu 10 ¿is, 

zestawiana z modułów PA0-5 o pojemności 4096 słów
- części centralnej (CC) zawierającej arytmometr stało i zmien

noprzecinkowy, oraz sterowanie koordynujące praoę wszystkich czę
ści maszyny. Szybkość pracy CC wynosi około 40 tys. operacji/sek.

- kanałów przesyłania blokowego KP-2 w ilości 2 lub 4, łączą
cych szybkie urządzenia zewnętrzne z pamięcią operacyjną.Szybkość 
przesyłania kanału wynosi około 100 tys. znaków/sek.

Praca zawiera charakterystykę i opis funkcji spełnianych przez 
wymienione wyżej składowe Centralnej Jednostki Przetwarzającej.

Podano zasady współpracy pamięci operacyjnej z częścią central
ną i kanałami oraz umieszczania programów i danych w pamięci przy 
pomocy względnego adresowania.

Przedstawiono blokową strukturę sterowania i arytmometru.Omó
wiono współpracą poszczególnych układów części oentralnej w cza
sie wykonywania operacji należących do poszczególnych grup, tj.:

- rozkazów sterującyoh,
- " programowych,
- " przesyłania,
- " logicznych i arytmetycznych w stałym przecinku,
- " arytmetycznych w zmiennym przeoinku,
- " wykonujących operacje na słowach pamięci,
- " przeskoków,
- " wejścia-wyjścia.
Ponadto opisany został sposób wykonywania przerwania i zasady
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Naukowe problemy maszyn
matematycznych. PWN. 1970

Stanisław CHROBOT 
Andrze j JANIK 
Maciej ŻEBROWSKI
Instytut Maszyn Matematycznych

EKSPERYMENTALNY SYSTEM TRANSMISJI DANYCH Z MASZYNĄ CYFROWĄ ZAM-41

Pierwsze systemy przetwarzania informacji, wykorzystujące sie
ci telegraficzną i telefoniczną do transmisji danyoh alfanumerycz
nych na odległość, powstały na początku lat pięćdziesiątych. Dzi
siejsze maszyny cyfrowe trzeoiej generacji są już wszystkie wypo
sażone w tzw. kanały transmisji danych.

Jeżeli urządzeniem końcowym będziemy nazywali czytnik i dziur
karkę taśmy papierowej, czytnik kart dziurkowanych, maszynę do pi
sania (dalekopis), monitor ekranowy, jednostki pamięci na taśmie 
magnetycznej, to transmisja danych może odbywać się pomiędzy:

a) dwoma urządzeniami końcowymi, 
b, urządzeniem końoowym a maszyną cyfrową,
c) dwiema maszynami oyfrowymi.
Jeżeli zadanie transmisji danyoh określimy jako przesłanie pew

nej ilości informacji w określonym czasie przy jak najmniejszej 
stopie błędów, to przy opraoowaniu systemu transmisji należy wy
bierać rodzaj łącza transmisyjnego (telegraficzne, telefoniczne, 
komutowane lub stałe, specjalne łąoza szerokopasmowe, łącza bez
przewodowe), typ transmisji (synchroniczna lub asyncnroniczna,rów
noległa lub szeregowa), typ modulacji (amplitudowa, fazowa lub czę
stotliwościowa) i szybkość modulacji (50, 100, 200, 600,1200,2400 
bodów lub jeszcze wyższe - dla łączy specjalnych). Spełnienie wa
runku jak najmniejszej wrażliwości na zakłócenia osiąga się po
przez stosowanie układów detekoji lub korekcji błędów (kcntrdLe pa
rzystości znakowej lub blokowej, różnego rodzaju kody cykliczne).

1. BUDOWA SYSTEMU

W latach 1966-1967 opracowano w Instytucie Maszyn Matematycz
nych eksperymentalny system transmisji danych z maszyną cyfrową 
ZAM-41 alfa.

Celem pracy było zbadanie możliwości budowy w oparciu o ma
szynę cyfrową ZAM-41 alfa systemu transmisji danych wykorzystują
cego komutowane łącza miejskie i pozwalającego na synchroniczne, 
bezpośrednie wprowadzenie z łącza telefonicznego informacji binar
nej do jednostki centralnej maszyny cyfrowej oraz na przesłanie 
w łącze przetworzonej informacji.

W skład systemu transmisji wchodziły (rys. 1): maszyna cyfro
wa ZAM-41 alfąj stanowiąca źródło i ujście danych:urządzenie trans
misji danych1(uTD1) o dwóch przełączalnych szybkościach modulacji

"* Urządzenie transmisji danych zostało opracowane w Katedrze 
Urządzeń Teletransmisyjnych i Telegraficznych Politechniki War
szawskiej .
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Rys. 1
600 i 1200 bodów, oraz układy stykowe pomiędzy maszyną cyfrową i 
Rządzeniem transmisji danych, tworzące kanał transmisji danych 
(KTD; maszyny ZAM-41. Maszyna cyfrowa była wyposażona w czytnik 
(CT; i dziurkarkę (PT) taśmy papierowej oraz szybką drukarkę wier
szową (d ;. System był połączony z miejską siecią telefoniczną za 
pośrednictwem dwóoh telefonów (l1 i 12),

Informacja przesłana między urządzeniem transmisji danych (UTD1; 
a KTD miała postać słów trzydziestobitowych oddzielonyoh przerwa
mi o długości odpowiadającej 9 bitom informacyjnym.

Po stronie odbiorczej UTD-1 było pięć par przewodów, na któ
rych odpowiednio pojawiały się:

przewód 1 - impulsy synchronizujące na wejściu KTD, 
przewód 2 - słowa informacyjne wejściowe, 
przewód 3 - impulsy, "brak błędu", 
przewód 4 - impulsy, "błąd",frzewód 5 - sygnał "przerwa w transmisji".o stronie nadawczej KTD były 3 pary przewodów, na których po

jawiały się:
przewód 6 - impulsy wywołania kolejnego słowa KTD, 
przewód 7 - słowa informacyjne wyjściowe, 
przewód 8 - impulsy synchronizujące na wyjściu KTD.
Działanie systemu przy wprowadzaniu do maszyny cyfrowej sło

wa informacyjnego było następujące: Impulsy synchronizujące (1 ) 
przesuwały zawartość rejestru wejściowego KTD,do którego szerego
wo wprowadzana była informacja (2 ). Po słowie informacyjnym urzą
dzenie UTD1 generowało alternatywnie sygnały "błąd" (3; lub "brak 
błędu" (4 ), w zależności od poprawności przyjętej informacji. Po
jawienie się sygnału "brak błędu" powodowało przerwanie programu 
maszyny i wczytanie słowa do pamięci operacyjnej.Jeżeli więcej niż 
połowa przychodzącej informacji była błędna lub miał miejsce za
nik fali nośnej w łączu, pojawiał się stały poziom napięcia na 
przewodzie (5), sygnalizując przerwę w transmisji. Analogicznie 
działo się na wyjściu KTD, z tym że pojawienie się impulsu (6; po
wodowało przerwanie praoy jednostki centralnej i wpisanie do re
jestru wyjściowego kolejnego słowa do wysłania w łącze.



Urządzenie transmisji danych (UTD1) praoowało z modulacją czę
stotliwości (częstotliwości środkowe: 1500 i 1700 Hz, dla szybko
ści modulacji 600 i 1200 bodów). Do detekcji błędów zastosowano 
kod cykliczny.
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2. OPROGRAMOWANIE SYSTEMU

Prace programowe polegały na:
- opracowaniu programu użytkowego pozwalającego na określenie 

stopy błędów transmisji,
- modyfikacji systemu operacyjnego S0-410-A oraz,
- opracowaniu testu kontrolno-lokaliżującego dla KTD.
Program uży+kowy składał się z dwóch wyraźnie wyróżnionych czę

ści:
1J organlzująoej transmisję danych i
2) drukującej tablicę słów błędnych po zakończeniu seansu trans

misji.
Szerszego omówienia wymaga ozęść pierwsza. W sieci można wy

różni ó:
- główną pętlę nadawozo-odbiorczą oraz

• - pięć niezależnych fragmentów stanowiących reakcję na tzw.
przerwania programowe.

Działanie głównej pętli nadawczo-odbiorozej zapewniało nastę
pujący tok transmisji. Po wykręceniu na tarczy telefonu T2 r*umeru 
telefonu T1 następowało nawiązanie łącznośoi i po naciśnięciu przy
cisku "Zgłoszenie operatora" na module KTD, startowała główna pę
tla nadawczo-odbiorcza. Po stronie nadawczej wysyłany był tzw.
tekst początkowy, a następnie ciąg liczb naturalnych.

Nadawanie ciągu liczb naturalnych miało na celu uproszczenie 
algorytmu kontroli poprawnośoi transmisji. Pozwalało to bowiem na 
proste określenie kolejnych znaków, które powinny być odbierane 
w przypadku poprawnej transmisji. Po odbiorze tekstu początkowego 
główna pętla badała poprawność napływającyoh kolejno znaków zapa
miętując liczbę i postać zaistniałych błędów. Seans transmisji 
kończył się:

- po ponownym naoiśnięoiu przyoisku "Zgłoszenie operatora",
- po przekroozeniu arbitralnie wybranej liczby słów błędnych,
- po przyjęoiu przewidzianej w programie liczby słów.
Przerwania programowe, na które przewidziana była reakcja

w programie użytkowym, wywoływane były następującymi zdarzeniami:
1 - rozpoczęcie seansu transmisji,
2 - koniec kolejnych pięciominutowych odcinków seansu trans

misji,
3 - pojawienie się sygnału "Przerwa w transmisji",
4 - pojawienie się sygnału "Koniec przerwy w transmisji",
5 - zakończenie seansu transmisji.
Reakoja na przerwania programowe wywoływane zdarzeniami 1,3, 

4, 5 sprowadzała się do wydrukowania nazwy zdarzenia i czasu jego 
pojawienia się. Zdarzenie 2 związane było natomiast z rejestracją 
stanu systemu. Polegała ona na drukowaniu

- czasu bieżącego,
- liczby słów nadanych,
- liczby słów odebranych,
- liozby słów poprawnych,
- liozby słów błędnych.

19 — Naukowe problemy...



Modyfikacja systemu operacyjnego polegała na:
- dołączeniu programów obsługi KTD zapewniająoyoh nadawanie i 

odbieranie kolejnyoh słów w sposób synchroniozny,
- stworzeniu aparatu programowego umożliwiającego:
a) automatyczne wykrywanie zdarzeń związanyoh z przerwaniami 

programowymi,
b) przerywanie działania głównej pętli nadawozo-odbiorczejw mo

mencie pojawienia się przerwania programowego i przekazanie ste
rowania właściwemu fragmentowi programu związanemu z tym przerwa
niem.

c) przywróceniu sterowania głównej pętli nadawczo-odbiorczej po 
zakończeniu reakoji na przerwanie programowe.

Test kontrolno-lokalizujący pozwalał na zbadanie poprawności 
praoy KTD wraz z UTD1, w zamkniętej pętli z maszyną ZAM-41. W wy
niku testowania poszczególnych podzespołów generowane było "słowo 
kontrolne" wskazujące na określone uszkodzenia w KTD i UTD.
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3. BADANIA SYSTEMU

Badania systemu transmisji danych trwały łącznie około 100 go
dzin, w tym 15 godzin z komutowanym łączem miejskim (10-kilometro- 
wy odoinek Ochota-Groohów-Oohota). Stopa błędów przesyłanej infor
macji była równa 4-10'*, co odpowiada*wartościom spotykanym w li
teraturze dla komutowanyoh łączy telefonicznyoh, przy szybkościach 
transmisji od 600 do 1200 bodów.

4. WNIOSKI

Opisana wersja KTD pozwala na podłączenie równolegle do ma
szyny ZAM-41 do b linii telefonicznych (praca dwukierunkowa),przy 
czym szybkość transmisji na wszystkich kierunkach byłaby równa 
1200 bodom, a czynności związane z obsługą linii zajęłyby 32* cza
su jednostki oentralnej.

Przyjęte rozwiązanie staje się technioznie i ekonomicznie nie
uzasadnione z chwilą podłączenia do maszyny ZAM-41 większej licz
by linii transmisji danych (do kilkudziesięciu). Techniczną ko- 
nieoznośoią staje się wówczas opracowanie bardziej rozbudowanego 
urządzenia stykowego wyposażonego w pamięć buforową, ze złożonym 
układem sterowania dokonująoego wstępnej obróbki przyjmowanej in
formacji. Potrzebny jest również bezpośredni dostęp do pamięoi ope
racyjnej przy pomooy tzw. kanału przesyłania, tak aby jednostka 
centralna inicjowała tylko prooes przesłania do lub z pamięci szyb
kiej.
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Andrzej M. WIŚNIEWSKI 
Instytut Maszyn Matematycznych

ZASADY REALIZACJI OPROGRAMOWANIA 
MASZYNY ZAM—41

1. WSTgP

Referowane poniżej wyniki-dotyczą prac prowadzonych na maszy
nie ZAM-41 w Instytucie Maszyn Matematycznych

2. ZAŁOŻENIA PRACY

W pracach bierze udział około 60 osób. Jest to jak na warunki 
polskie duży zespół osób, lecz w porównaniu z innymi firmami, ta
kimi jak ICT lub IBM, jest to zespół od 10 do 15-krotnie mniejszy 
niż w tych firmach. Aby zabezpieczyć mimo to niezbędny zakres opro
gramowania, włączono w skład oprogramowania środki pozwalające na 
sprawne pisanie elementów oprogramowania, a mianowioie języki:

PJES - maszynowo zorientowany język symboliczny bez możliwo
ści używania nazw symbolicznych, dołączenia podprogramów biblio
tecznych i korzystania z liczb zmiennoprzecinkowych, a więc pod
stawowych elementów koniecznych do sprawnego pisania programów użyt
kowych w języku symbolicznym. Natomiast język ten ma wygodny apa
rat działania na adresach, możliwości działania na licznikach trans
latora służących do rozmieszczania programu wynikowego w PAO i na 
bębnie oraz możliwość łączenia części programów w jedną całość, 
a więc wszystkie cechy potrzebne do pisania elementów oprogramowa
nia.

EOL - służący do pisania translatorów (Z. Wrotek, J. Walasek: 
ref. pt. "Język EOL i jego realizacja na maszynie ZAM-41;.

Prace nad oprogramowaniem maszyny ZAM-41 zaplanowano na okres 
około 3 lat. Całość prac nad oprogramowaniem podzielono na trzy 
etapy:

Etap 1 - System Oprogramowania 41 (S0 41)
Elementy oprogramowania z wyjątkiem biblioteki podprogramów 

podczas działania maszyny znajdują się na bębnie.Podprogramy wcho
dzące w skład biblioteki znajdują się na taśmie papierowej,zaś na 
bęben wprowadza się tylko aktualnie potrzebny zestaw podprogramów. 
System ten jest przygotowany do pracy w zestawie standardowym. Do
puszcza się dostosowywanie go do: różnej liczby stacji taśm magne
tycznych w zakresie od 2 do 6 oraz dwóch różnych typów drukarek i 
czytników kart. Dostosowanie to nie jest osiągane przy pomocy środ
ków programowych, ale na drodze ręcznej zmiany parametrów zgodnie 
z określoną metodyką.

System ten pozwala na równoległe wykonywanie dwu programów 
w ustalonych zestawach.



Etap 2 - System Oprogramowania 141 (SO 141)
Wszystkie elementy oprogramowania znajdują się w Bibliotece 

Systemu. Biblioteka Systemu może być rozmieszczona na bębnie lub 
taśmach magnetycznych (S. Sawicki, E. Zaborowska: "Generowanie Sy
stemu Oprogramowania"). System ten poza wyżej wymienionymi właści
wościami "organizuje" prace na taśmach magnetycznych.

Etap 3 - System Oprogramowania 241 (SO 241)
Jest to system, który poza wszystkimi cechami wymienionymi wy

żej pozwala na automatyczne przystosowywanie systemu do zadanego 
zestawujtzn. generowanie systemu. System ten w swej końcowej po
staci będzie pozwalał na "zamawianie" potrzebnych do realizacji da
nego zadania środków (w sensie PAO, we-wy itp.; oraz wykonywanie 
do czterech programów równolegle.

Taki podział prac pozwolił stosunkowo 3zybko wykonać etap 1 
(SO 41 ) (w rok po rozpoczęciu prac i w okresie, kiedy wyproduko
wano pierwszą maszynę;, a co za tym idzie, Jak najszybciej zabez
pieczyć pracę użytkownika na maszynie. Jednocześnie podział ten 
pozwoli na prowadzenie prac nad oprogramowaniem w sposób ciągły.

Duża ilość kodów zewnętrznych stosowanych na urządzeniach do 
przygotowywania danych oraz dopuszczenie już w założeniach ich sto
sowania na maszynie ZAM-41 spowodowało, że maszynę wyposażono w 
środki programowe pozwalające na pisanie programów niezależnych od 
kodów konkretnych urządzeń zewnętrznych (j. Witaszek ref. pt. "Sym
boliczne operacje wejścia-wyjścia programów").

Obecnie są już zakończone prace nad SO 41, a w końcu 1968 r. 
zostanie oddany do użytku SO 141. Przyjęto zasadę, że użytkownik 
w odcinkach półrocznych będzie otrzymywał odpowiednio ulepszony i 
skorygowany System Oprogramowania.
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3. DANE TECHNICZNE

W części tej zostaną podane przykładowe dane liczbowe pozwa
lające na ocenę możliwości obliczeniowych maszyny ZAM-41 oraz oce
nę wielkości zainwestowanych prac w oprogramowanie.

3.1. Dane dotyczące możliwości obliczeniowych maszyny ZAM-41

Nazwa zadania Czas działania

Opracowanie (obejmujące sortowanie danych na 4 stacjach 
magnetycznych) 50 tys. dokumentów 30-znakowych zapi
sanych na taśmie magnetycznej i wypisanie sprawozdań 
w pięciu przekrojach. 2 godz.

Opracowanie 1000 dokumentów obejmujące: wczytanie 
z taćray papierowej, posortowanie w PAO i wypisanie 
sprawozdania. 5 min.

Przejrzenie taśmy magnetycznej zawierającej 2700 doku
mentów 600-znakowych z wybraniem pozycji według za
danego klucza bez czasu drukowania wybranej pozycji. 1 min.

Czas sortowania 100 tys. pozycji 8-znakowych na 4 taś
mach magnetycznych (Pozycje były przed sortowaniem 
ułożone w odwrotnej kolejności). 56 min.
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Nazwa zadania Czas działania

Rozwiązywanie prostego zagadnienia simpleksowego zmody
fikowaną metodą Danziga dla mącierzy o wymiarach
37 * 34.

Analiza drogi krytycznej (czas, koszty) dla sieci 
o 583 działaniach

Rozwiązywanie prostego zagadnienia transportowego (bez 
ograniczeń i węzłów swobodnych) zmodyfikowaną metodą 
Fordu-FulkerSana dla macierzy 0 wymiarach 169 * 33.

20 min.

3 min.
7 sek nie li
cząc czasu 
wczytywania i 
drukowania da
nych

Podane powyżej dane stanowią konkretne zadania lub fragment za
dań, które były rozwiązywane na maszynie ZAM-41 .

Wykonywano również badania nad efektywnością dwuprogramowośoi. 
Do badań używano zadań numerycznych (nie korzystając z taśm magne
tycznych). Otrzymane wskazują przystosowanie dwuprogramowości zy
sku jąo od 20 do 30# czasu maszyny.

3.2. Dane dotyczące ilości rozkazów zrealizowanego Już syste
mu oprogramowania

Nazwa pozycji Ilość
rozkazów

System oprogramowania S0 41 wraz z już funkcjonującymi ele
mentami S0 141 120 000

System operacyjny obejmujący: Supervissor oraz zespół pro
gramów nadzorujących wykonanie problemu .......... 6 000

Supervissor zabezpieczający m. in. obsługę przerwań i 
współpracę z urządzeniami zewnętrznymi 4 000

Translator JOM (Język służąoy do opisywania czołówki (JOB-u) 
programu 1 500

Translator PJES 2 500
" SAS 10 000
" EOL 4 000

Interpreter EOL 2 500
Translator ALGOL 6 000
Interpreter ALGOL 5 000
Translator PJEG 3 000
Bibliotekę podprogramów i programów do przetwarzania danych 
obejmującą głównie programy kopiujące współpracę z TM i in
nymi urządzeniami we-wy. 7 500

Programy z zakresu zastosowań do przetwarzania danych (Systemy) 4 000
Biblioteka podprogramów i programów z zakresu: metod numerycz
nych, metod progrąpowania liniowego, metod transportowych 
oraz programowania sieciowego. 2 400



■



Naukowe problemy maszyn
matematycznych. PWN. 1970

Jerzy SWIANIEWICZ
Instytut Maszyn Matematycznych

SYSTEM OPROGRAMOWANIA 
I JEGO DOKUMENTACJA

W niniejszym opracowaniu pragną zaproponować kilka podstawo
wych definicji dotyczących systemu oprogramowania jego dokumenta
cji. Chodzi mi przede wszystkim o ustalenie zakresów znaczeniowych 
dla omawianych pojąć, jakkolwiek ustalenie terminologii w tej dzie
dzinie wydaje się również bardzo ważne.

Mim. że omawiane niżej pojęcia odnoszą się głównie do syste
mów oprogramowania, to wydaje się, że mogłyby one być również za
stosowane do wszelkich innych złożonych systemów programowych.

1 . SYSTEM OPROGRAMOWANIA

Przyjmuję następującą, roboczą definicję Systemu Oprogramowa
nia:

System Oprogramowania pewnej konkretnej maszyny cyfrowej jest 
to taki zbiór programów tej maszyny, które za pomocą programu Sy
stem Operacyjny zostały połączone w jeden program stale rezydują
cy w specjalnie wydzielonych pamięciach tej maszyny i stale funk
cjonujący podczas jej eksploatacji. Mowa o wydzielonych dla sy
stemu pamięoiach ma tu sugerować wymaganie niezniszczalności ele
mentów tego systemu w czasie jego eksploatacji.

Zdając sobie sprawę z wielu nieścisłości zawartych w powyż
szej definicji, przechodzę do właściwego tematu licząc na to, że 
intuicyjne rozumienie tej definicji będzie u większości słuchaczy 
podobne.

2. DOKUMENTACJA SYSTEMU OPROGRAMOWANIA

Proponuję podział dokumentacji systemu oprogramowania na fak
tyczną i ideową. Treść tych pojęć opisana jest poniżej.

2.1. Dokumentacja faktyczna

2.1.1. Plik źródłowy
Zasadniczym elementem dokumentacji faktycznej jest treść opro

gramowania. stanowiąca formalny opis oprogramowania w określonym 
języku dokumentacyjnym. Językiem dokumentacyjnym może być język, 
ala którego istnieje translator działający na maszynie cyfrowej.

Treść oprogramowania jest zapisana na maszynowym nośniku in
formacji (np. taśmie papierowej, kartach perforowanych, taśmie



magnetycznej itp.) tworząc p l i k  ź r ó d ł o w y .  Plik źród
łowy jest centralnym elementem dokumentacji faktycznej.

Kryterium uznania pliku źródłowego jako elementu dokumentacji 
faktycznej jest posiadanie mechanizmu programowego pozwalającego 
na automatyczne Ttzn. za pomocą mc) przekształcenie danych zawar
tych w pliku źródłowym na funkcjonujący we właściwej maszynie Sy
stem Oprogramowania.

2.1.2. Dokumenty związane
Oprócz pliku źródłowego do dokumentacji faktycznej zaliczamy 

wszelkiego rodzaju dokumenty powstające automatycznie (np. drogą 
programową) z danych zawartych w pliku źródłowym. Dokumenty te 
ogólnie nazywamy dokumentami związanymi.

7/śród dokumentów związanych, jako podstawowy, wyróżniamy tzw. 
tabulogram oprogramowania. Jest to dokument drukowany, zawierają- 
cy zapis zawartości pliku źródłowego w języku dokumentacyjnym, 
otrzymany drogą programową (np. wydruk na drukarce wierszowej) bądź 
mechaniczną (wydruk za pomocą urządzenia tabulującego taśmę dziur
kowaną bądź karty dziurkowane) z pliku źródłowego.

Inne dokumenty związane pełnią z zasady rolę pomocy ułatwia
jących operowanie tabulogramu oprogramowania. Będą to więc różne
go rodzaju indeksy, słowniki etykiet, skorowidze etykiet określa
jące rozmieszczenie w pamięciach poszczególnych elementów oprogra
mowania ich strukturę blokową rozmieszczanie na tabulogramie opro
gramowania itp.

2.1.3. Programy manipulacyjne
Programy manipulacyjne są to programy, za pomocą których uzy

sku je”̂ ię_To£umenty_związane z pliku źródłowego. Powinny być one 
dołączone do dokumentacji faktycznej wraz ze zwięzłymi instrukcja
mi ich obsługi.

2.1.4. Uwagi ogólne
Celem użytkowym dokumentacji faktycznej jest ułatwienie nano

szenia poprawek i uzupełnień do programów systemu oprogramowania. 
Ze względu na konieczną wiarygodność tej dokumentacji istotne jest 
wyeliminowanie czynnika ludzkiego przy jej otrzymywaniu. Wartość 
dokumentacji faktycznej jest tym większa, im bardziej komunikatyw
ny jest zastosowany język dokumentacyjny oraz przyjęta forma tabu
logramu oprogramowania, im przejrzystszy jest opis komentarzowy po
szczególnych programów oraz doskonalsze dokumenty związane.
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2.2. Dokumentacja ideowa

2.2.1. Opis funkcjonalny
Podstawowym dokumentem dokumentacji ideowej jest opis funkcjo

nalny systemu oprogramowania. Opis ten zawiera wszystkie informa
cje interesujące użytkownika maszyny zaopatrzonej w dany system 
oprogramowania. Podaje on właściwości, jakie uzyskuje maszyna 
w efekcie zaopatrzenia jej w system oprogramowania, nie musi na
tomiast określać sposobu ich realizacji. Opis taki powstaje zwyk



le w wyniku konfrontacji założeń na System Oprogramowania z efek
tem uzyskanym w drodze realizacji.

2.2.2. Opisy realizacji
Do dokumentacji ideowej zaliczane są tzw. opisy realizao.1l. Są 

to dokumenty określające sposób realizacji właściwości systemu 
oprogramowania opisanych w opisie funkcjonalnym. Dokumenty takie 
stanowią ogniwo łączące między opisem funkcjonalnym a tabulogra
mem oprogramowania. Powinny one umożliwić odnalezienie w tabulo
gramie oprogramowania elementów realizujących poszczególne funk
cje.
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Naukowe problemy maszyn
matematycznych. PWN. 1970

Ewa ZABOROWSKA
Instytut Maszyn Matematycznch

ZAGADNIENIE GENEROWANIA 
SYSTEMU OPROGRAMOWANIA

Ten sam model maszyny oyfrowej może być dostarczony użytkowni
kowi, w zależności od indywidualnych jego potrzeb, z różnym zesta
wem pamięci pomocniczych i urządzeń zewnętrznychj a musi być rzecz 
jasna zaopatrzony w System Operacyjny dostosowany do tych urządzeń 
i pamięci. To samo dotyczy translatorów języków programowych i in
nych elementów oprogramowania: na życzenie użytkownika dostarczo
ny mu System Oprogramowania może zawierać tylko niektóre z ofero
wanych translatorów. Ponadto, już w czasie eksploatacji otrzyma
nego Systemu Oprogramowania może zaistnieć potrzeba innego niż 
standardowe rozmieszczenia pewnych elementów systemu w pamięciach 
pomocniczych, np. aby uzyskać szybszy dostęp do częściej wykorzy
stywanych translatorów.

Z wyżej wymienionych powodów mnożą się wersje Systemu Oprogra
mowania dla danej maszyny. Ponieważ sporządzanie dokumentacji dla 
wielu wersji Systemu, ich konserwacja i rozbudowa jest rzeczą bar
dzo niewygodną i pracochłonną - powstał problem automatycznej ge
neracji Konkretnego Systemu Oprogramowania, dostosowanego do aktu
alnych potrzeb użytkownika na bazie - uzależnionego od parametrów 
opisujących konfiguraoję maszyny - Ogólnego Systemu Oprogramowa
nia, który to Ogólny System jako oałość jest szozegółowo udokumen
towany oraz podlega konserwacji i rozbudowie.

Poniżej podane będzie rozwiązanie tego problemu dla maszyny 
ZAM—41• .

Produkowanie Konkretnego Systemu Oprogramowania (KSO; dzieli 
się na dwa zasadnicze etapy:

1. Generowanie KSO na etapie translacji Ogólnego Systemu Opro
gramowania .

2. Adaptacja wygenerowanego KSO, zawartego w tzw. Bibliote
ce Systemu Oprogramowania do zadań aktualnie wykonywanych.

Problemy związane z punktem 1 poruszone będą osobno przy oma
wianiu podstawowego języka symbolicznego (na przykładzie języka 
PJEG), którego translator pełni rolę generatora KSO. Obecnie zaj
miemy się zagadnieniem adaptacji już wygenerowanego ESO (pkt 2;.

Wyprodukowany na etapie translacji Konkretny System Oprogra
mowania przechowywany jest w Biblioteoe Systemu Oprogramowania (PSO;. 
Elementami BSO są tzw. zbiory i ich metryki. Metryka zbioru okreś
la jego nazwę, wielkość, położenie w pamięci operacyjnej lub po
mocniczej i inne związane z tym zbiorem parametry. Ze względu na 
swoją strukturą zbiory dzielą się na zwarte - stanowiące jednoli
ty blok informacji, i złożone - składająoe się z tzw. podzbiorów; 
podzbiory również mają nazwę i stanowią już jednolity blok infor
macyjny. Ze względu na zawartość istnieją zbiory typu program i 
zbiory typu tekst. Z BSO związany jest tzw. Katalog będący elemen
tem biblioteki i zawierająoy jednocześnie nazwy i tzw, adresy bi
blioteczne wszystkich zawartych w niej zbiorów.

Bibliotekę S0 tworzy program zwany Bibliotekarzem,który współ
pracując z translatorem PJEG lub innymi translatorami przetwarza
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teksty lub programy zapisane w języku odpowiednim dla tych. trans
latorów na formę przewidzianą dla elementów biblioteki. Biblio
tekarz korzysta dodatkowo z informacii o przetwarzanym materiale 
zapisanym w Języku Bibliotekarza (jb).

Proces tworzenia BSO ilustruje poniższy przykład: Program Bi
bliotekarz otrzymuje następująoe informaoje zapisane w języku JB:

TRANSLACJA : TEA » PJEG)
ZBIÓR : ORG = X, TYP = TEKST, NZBIORU - DOKUMENT)

TRANSLACJA : TRA = POPRj
KONIEC;

W wyniku pracy Bibliotekarza w BSO znajdzie się zbiór złożony 
(ORGANIZACJA => y ) typu program, o nazwie ALGOL, składający się

»  a 4  r»Vi4 r t ł ł A w  a  *> n  i r t i r o  a V\ A T .4  A T /7  T v n v a 4 >  a  a  w m I i  v> n

tor POPR. Oba zbiory będą poprzedzone metrykami zawierającymi cha
rakterystykę tyjoh zbiorów, przekazaną częściowo poprzez deklara
cje języka JB, częściowo przez wywołane translatory. W Katalogu 
zostaną zapisane nazwy i adresy obu zbiorów.

Do przygotowanych w wyżej zilustrowany sposób elementów KSO, 
stanowiących zbiory lub podzbiory zawarte w BSO, można się odwo
ływać podając jedynie nazwę danego elementu. System Operacyjny i 
inne programy organizacyjne sprowadzające z BSO do pamięci opera
cyjnej lub bębnowej translatory, ich części lub inne elementy opro
gramowania posługują się operacjami typu

Operacje te na podstawie informacji zawartych w Katalogu oraz 
w metryce zbioru wybierają z BSO element o wskazanej nazwie i prze
syłają go do pamięci operacyjnej (podzbiór, metryka zbioru) lub 
do pamięciu bębnowej (zbiór;.

Wszystkie operacje współpracy z BSO mają, jak widać,formę nie
zależną od rodzaju pamięci pomocniczej, w której zapisana jest BSO. 
Biblioteka zapisana w przeznaczonej dla Systemu Oprogramowania czę
ści pamięci bębnowej, zwanej Bębnem Systemu (b s), miałaby duże za
lety ze względu na szybki dostęp do poszczególnych jej elementów. 
Ponieważ jednak pamięć bębnowa jest stosunkowo mało pojemna (w ma

ZBIOR : ORG - Y, TYP = PROGRAM, NZBIORU = ALBOLj
PODZBIÓR : NPZ = AL1}
TRANSLACJA : TRA = PJEG)

PODZBIOR :* NPZ - AL7)

PODAJ ZBIÓR (nazwa zbioru)
PODAJ PODZBIÓR (nazwa zbioru, nazwa podzbioru) 
PODAJ METRYKĘ (nazwa zbioru, adres pamięci op)



szynie ZAM-41 - 64 tys.słów), BSO jest tworzona na taśmie magne
tycznej zwanej Taśmą Magnetyczną Systemu (TMS). Istnieje jednak 
możliwość umieszczenia, chwilowo, wybranych zbiorów na BS, co 
znacznie przyspiesza ich sprowadzanie do pamięci operacyjnej.

Dostosowywanie BSO do aktualnych potrzeb odbywa się na etapie 
inicjowania pracy Systemu Operacyjnego. Na dany przez System Ope
racyjny sygnał (odpowiedni tekst wypisany na monitorze) operator 
powinien wyklawiszować na monitorze nazwy zbiorów, które jak prze
widuje, będą często w najbliższym czasie wywoływane (np. nazwę AL
GOL, jeśli dostarczono mu w danym dniu wiele programów napisanych 
w ALGOL-u). Odpowiedni program adaptujący przeniesie wówczas wska
zane zbiory wraz z metrykami z TMS na BS (o ile tylko maksymalna 
pojemność BS na to pozwoli) odnotowując ten fakt w Katalogu i me
trykach zbiorów. Zbiory te będą potem sprowadzane operacjami typu 
PODAJ ZBIÓR wprost z pamięci bębnowej. Pozostałe, czyli te, któ
rych nazwy nie zostały wymienione przez operatora, lub te, które 
nie zmieściły się na BS, będą sprowadzone z TMS.

Powstały w ten sposób układ, nadający priorytet pewnym elemen
tom oprogramowania kosztem innych, jest chwilowy i jeśli zajdzie 
potrzeba, może być łatwo zmieniony przy ponownym wykonaniu progra
mu adaptującego.

Na zakończenie trzeba jeszcze podkreślić, że wspomniane wyżej 
problemy powstały w wyniku doświadczeń naszego zespołu (j. Swia- 
niewicz, J. Mysior, S. Sawicki, J. Witaszek, E. Zaborowska) przy 
oprogramowywaniu maszyny ZAM-41 i wszystkie rozwiązania, jak to 
już było powiedziane, opracowywano pod kątem tej właściwie maszy
ny. Niemniej jednak, wydaje się, że są to zagadnienia natury ogól
niejszej i dlatego próbujemy je tutaj bardzo skrótowo zasygnali
zować.

301



.

,



Naukowe problemy maszyn
matematyoznych. PWN. 1970

Stefan SAWICKI
Instytut Maszyn Matematycznych

GENEROWANIE KONKRETNEGO SYSTEMU OPROGRAMOWANIA 
---------------- jgŻYK PJEG

Język przystosowany do kodowania zagadnień określonego typu mo
że w znacznym stopniu przyspieszyć wykonanie zadania.a sposób kom
pilacji zdań przez translator może decydować o strukturze organi
zacyjnej programu wynikowego i o jego efektywnośoi.

Spośród zadań kodowanych w językach symbolicznych, ze względu 
na złożoność zagadnienia i specyfikę pracy programów, należy wy
różnić podstawowy system oprogramowania nowoczesnej maszyny. Ję
zyk symboliczny przystosowany przede wszystkim do kodowania tego 
zagadnienia będę nazywać podstawowym językiem symbolicznym.

Jedną z cech podstawowego języka symbolicznego, którą pragnę 
zająć się szerzej, jest możliwość generowania oprogramowania dla 
konkretnej maszyny. Aby można było wygenerować z ogólnego systemu, 
system oprogramowania dla danej maszyny, język powinien mieć na
stępujące cechy:

- możliwość podania, na początku programu, parametrów opisują
cych konfigurację konkretnej maszyny;

- posiadanie zdań języka pozwalających na wykonywanie obli
czeń w trakcie translacji i tworzenie parametrów pochodnych:

- parametry lub wielkości obliczone w trakcie translacji mogą 
występować jako parametry rozkazów lub parametry innyoh zdań ją- 
zyka deoydującyoh o przebiegu dalszej translacji;

- posiadanie zdań języka decydujących o rozmieszczeniu progra
mów w pamięci pomocniczej i operacyjnej (parametrami tych zdań mo
gą być m. in. wielkości obliczane na etapie translacji);

- możliwość operowania licznikami translatora (np. określają
cymi rozmieszczenie słowa programu wynikowego w pamięci) wraz z moż
liwością ich zmiany oraz używania jako parametrów zdań sterują
cych translacją;

- posiadanie zdań warunkowych pozwalających, w zależności od 
wartości parametrów, na warunkowe pomijanie odcinków tekstu pro
gramu;

- posiadanie aparatu generowania nowych identyfikatorów (tzw. 
etykiet formalnych lub zmiennych formalnych), których postać jest 
określana w procesie translacji na podstawie parametrów aktualnie 
obliczonych;

- posiadanie aparatu translatora pozwalającego na wielokrot
ną translacje określonego odcinka programu (m. in. na rekursywną 
translację) (w połączeniu z warunkową translacją i możliwością two
rzenia identyfikatorów pozwala to na generowanie konkretnych pro
gramów z programów ogólnych);

- możliwość wprowadzenia identyfikatorów lokalnych (lub nie
lokalnych) w określonym odcinku programu.

Poniższy przykład, napisany w języku PJEG wykonanym dla ma
szyny ZAM-41, podaje realizację kilku z powyższych wymagań.



VFB [B = 4095 - T (ALFA), Q = 20, El]
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*1]
VOL [1 2]
E1 ) STO 1
15  -  Q -  15

VKB
Blok programu ograniczony dyrektywami VPB i VKB (początek blo

ku, koniec bloku) zależy od parametru zewnętrznego ALFA.Parametry 
dyrektywy VFB określają, że

- program ma wejść na bęben od miejsca 4095 minus wartość pa
rametru ALFA,

B = 4095 - T (ALFA)
- przewidziane jest, że program będzie się zaczynał od stałe

go miejsca w pamięci operacyjnej 20,
Q = 20

- etykiety lokalne w tym bloku są E0 i Ei,
Dyrektywa VMA informuje translator, że tekst zawarty| między 

sekwencjami znaków : 1 i s1 3 będzie podlegał wielokrotnej transla
cji (powinien być przechowany) i adres tego tekstu jest 12.

Po napotkaniu dyrektywy VOL [12] translator przerywa pobiera
nie tekstu z bieżącego wejścia i przechodzi do opracowywania tek
stu o nazwie 12. Powrót do pobierania tekstu z wejścia poprzednie
go następuje po napotkaniu dyrektywy VR0.

Zwrot E.f) STO 1 oznacza etykietę E1 wypisaną przed rozkazem 
maszyny STO 1.

Wartość licznika Q wzrasta o jeden po wprowadzeniu informacji 
zajmującej jedno słowo w programie wynikowym.

Zdanie 15 = Q nadaje etykiecie nielokalnej 15 wartość równą 
aktualnej wartości licznika Q, a zdanie 15 = Q - 15 powoduje na
danie etykiecie 15 wartości, która jest długością odcinka progra
mu zawartego między tymi dwoma zdaniami.

Jeżeli pierwszy parametr dyrektywy VRZ jest różny od zera
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(ALFA/o), to tekst programu występujący po tej dyrektywie będzie 
pominięty aż do miejsca określonego drugim parametrem (:2),w prze
ciwnym przypadku bieżący tekst będzie podlegał analizie.

SKO ETU-LFA) - rozkaz maszyny SKO z adresem określonym jako 
etykieta formalna zaczynająca się od litery E i o numerze określo
nym przez wartość parametru ALFA.

T(ALFA) = T(ALFA) - 1 - zdanie zmniejszające wartość parame
tru ALFA o jeden.

Dyrektywa VSK [12] powoduje przejście do translacji tekstu 
o nazwie 12.

Jeżeli teraz poprzedzimy omawiany odcinek programu zdaniem na
dającym wartość parametrowi ALFA np.

T (ALFA) = 3
to otrzymany program będzie równoważny programowi:

VPB [B = 4092, Q = 20, E1]
SKO E3 
SKO E2 
SKO E1 

E1) STO 1 
15 - 4

VKB
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SYMBOLICZNE OPERACJE WEJŚCIA I WYJĘCIA

Decydując się na zainstalowanie nowej EMC użytkownik posiada
jący już pewien zestaw urządzeń przygotowywania i tabulowania da
nych w wypadku,'gdy kod posiadanych urządzeń nie odpowiada wymaga
niom nabytej maszyny, staje przed kłopotliwym problemem, jak wy
korzystać dotychczasowe wyposażenie ośrodka. Problem ten staje sięPoważniejszy w wypadku, gdy dany ośrodek współpracuje z dużą ilo- cią innych zakładów wyposażonych we własne urządzenia tabulujące, 
perforująoe itp.

Świadomość tego problemu w trakcie projektowania oprogramowa
nia dla maszyn ZAM-41 pozwoliła na taką koncepcję jego rozwiąza
nia, która uwalnia przyszłego użytkownika maszyn ZAM-41 od wspom
nianych kłopotów.

U podstaw tej koncepcji leżą tzw. symboliczne operaoje wej
ścia i wyjścia.

Realizując tę koncepcję otrzymano elastyczne i oryginalne na
rzędzie, które pozwala generalnie rozwiązać problem różnorodności 
wymagań programów oraz ich użytkowników.

OPERACJE WEJŚCIA-WYJŚCIA

Szczególnym rodzajem czynności wykonywanych przez program jest 
przesyłanie danych pomiędzy pamięcią operacyjną, rejestrami itp., 
a urządzeniami peryferyjnymi maszyny. Proces ten dotyczy zawsze 
pewnych poroji danych, które nazywać będziemy dalej kwantami.a któ
re można traktować jałco zbiory znaków. Z procesem przesyłania zwią
zane jest zawsze pewne przekształcanie danych. Jeżeli nazwać kwan
ty danych umiejscowione na urządzeniach zewnętrznyoh maszyny kwan
tami zewnętrznymi danych, natomiast kwanty umiejsoowione w pamię
ci operacyjnej lub innyoh rejestrach maszyny kwantami wewnętrzny
mi, wówczas przesyłanie jest zawsze związane z transformacją da- 
nych, w trakcie której bądź kwanty wewnętrzne przechodzą w zewnę
trzne, bądź zewnętrzne w wewnętrzne.

Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne kwanty danych można scha
rakteryzować podając wartości trzech następujących parametrów: 
struktura kwantu (5), kod znaków stanowiących elementy kwantów [k) 
oraz lokalizacja kwantu (¿). Na przykład kwantem może być: (i)
blok 32 słów, z których każde zawiera jeden znak w kodzie KW-6, 
a początek bloku położony jest w PAO w miejscu 7362 lub \2) rzą
dek taśmy perforowanej zawierający 1 znak, w kodzie M-2, położony 
pod czytnikiem nr 3 .

W ogólnym przypadku z przesyłaniem związana jest zmiana war
tości wszystkich parametrów kwantów. Ograniczymy się tutaj do tych 
przypadków, gdy przesyłaniu towarzyszy transformacja danych, któ
ra ciąg kwantów o ustalonych własnościach s ,/r, l przekształca



w oiąg kwantów o ustalonych własnośolaoh s't k't Transformao ją
taką można scharakteryzować podająo szóstką wartości 5 9kfl, s’- k-,L'
0 podanych wyżej znaczeniach, którą nazywać będziemy charakte
rystyką transformao.11.

Charakterystyka ta jest oczywiście funkcją czynników tak hard
ware ’owych jak i software* owych, zaangażowanych w realizaoję okre
ślonego przesłania danych.

Z punktu widzenia programu wykonanie przesyłania sprowadza się 
do wykonywania operacji zwanych operacjami wejścia-wyjścia (we-wy;.

Możliwe jest oczywiście wykonywanie przez ten sam program róż- 
nyoh typów przesyłań, tzw. przesyłań, z którymi związane są trans
formacje o różnych charakterystykach.

Istotną cechą operacji we-wy jest to, że konkretna operacja 
związana jest zawsze z„tą samą transformacją, tzn. charakterysty
ka transformacji określa funkcjonalne własnosoi operacji we-wy, 
oraz że wykonanie jakiejkolwiek operacji powoduje przesłanie, a więc
1 transformację poroji danych zawartej w dokładnie jednym kwancie 
wewnętrznym (niezależnie od tego, czy na zewnątrz odpowiada temu 
jeden, kilka lub fragment kwantu). Wymogiem poprawnego funkcjono
wania programu jest związanie z konkretną operacją wejścia-wyjścia 
określonyoh własnośoi kwantu wewnętrznego danych. Poza zakresem 
zainteresowania programu leżą własności kwantów zewnętrznych. Wła
sności te są natomiast przedmiotem zainteresowań użytkownika pro
gramu, który będąc dostarczycielem danych wejściowych i odbiorcą 
danyoh wyjściowych, może narzucać w tym względzie różne, na ogół 
zmieniające się w czasie wymagania.

Problem uwzględnienia tych zmiennych wymagań, jak wynika 
z przeprowadzonych tutaj rozważań, można sprowadzić do problemu 
definiowania poza programem funkcjonalnych własności użytych w pro
gramie operacji we-wy, a w szczególności do definiowania wartości 
tyoh parametrów charakterystyki transformacji związanych z tymi 
operacjami, które określają własności zewnętrznych kwantów danych.
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SYMBOLICZNE OPERACJE WE-WY W SYSTEMIE 
OPROGRAMOWANIA ZAM-41

Przykładem rozwiązania, które stanowi realizację idei opera
cji definiowanych poza programem są Symboliczne Operacje we-wy 
(SOWWj zrealizowane w Systemie Oprogramowania maszyny ZAM—41.

W tej realizacji program może dysponować 32 operacjami symbo- 
lioznymi, które dzielą się na dwie klasy po 16 operacji w każdej.

Do pierwszej z tych klas należą operacje wejścia typu
WPROWADŹ (n), 

do drugiej óperaoje wyjścia typu
WYPROWADŹ {m)

gdzie n i m są liczbami z zakresu 04-15 i stanowią identyfikator 
operaoji w ramach jednej klasy. Podział na klasy z teoretycznego 
punktu widzenia nie jest oczywiście istotny, wynika on ze wzglę
dów praktycznych - wygody programisty.

Funkcjonalne własności tyoh operaoji (poza klasą operaoji, a za
tem określeniem lokalizacji kwantów stanowiących przedmiot i wy
nik transformacji związanej z daną operacją; stają się określone 
dopiero z chwilą przejścia do wykonania programu.



Program lub tworzącą pewną całość sekwencją programów nazywa
my problemem. Każdy problem poprzedza tzw. ozołówka problemu za- 
wierająoa jego opis, a w szczególności definioje SOWW dla progra
mów problemu.

Oczywiście sensdWność procesu przetwarzania wymaga, ażeby de
finioje uwzględniały zarówno wymagania programu odnośnie do włas- 
nośoi kwantów wewnętrznych, jak i aktualne wymagania użytkownika 
odnośnie kwantów zewnętrznych.

Jak już wspomniano, w wykonanie operaoji we-wy zaangażowane 
są zarówno elementy software’u jak i hardware'u. Czynnikami, któ
re organizując pracę tych elementów na rzecz SOWW realizują tym B o 
rnym przekształcenia danyoh o określonych oharakterystykaoh,są pro
cedury we-̂ wy. Procedury te w stanie nieaktywnym rezydują w Biblio
tece Systemu,

Z każdą procedurą związana jest określona oharakterystyka zrea
lizowanego przez nią przekształcenia danyoh,

W tym ujęciu każda występująca w ozołówce definioja SOWW przy
porządkowuje określonej poprzez identyfikator symbolioznej opera
cji określoną, również poprzez pewien identyfikator, prooedurę.

Sam fakt wystąpienia w czołówce definioji określonej SOWW nie 
musi być w sensie Systemu Operacyjnego ZAM-41 równoznaczny ze zde
finiowaniem zgodnie z tą definicją danej symbolioznej operaoji,

W każdym wypadku wymagane jest jeszoze tzw. dołączenie proce
dury dla danej SOWW. Pod tym pojęoiem rozumiemy sprowadzenie pro
cedury do pamięci operacyjnej oraz wstawienie odpowiedniej infor
macji do tabeli wejść procedur.

W maszynie istnieje specjalna operaoja, której wykonanie po
woduje dołączenie procedury, a której parametrami sąt klasa,iden
tyfikator operaoji, której przyporządkowana jest sprowadzana pro
cedura, oraz adres początkowy obszaru pamięoi operacyjnej,do któ
rego procedurą tą należy sprowadzić.

Konieczność takiego rozwiązania podyktowana została wymogami 
oszczędnej gospodarki pamięcią operacyjną. Operacją dołąozania mo
że wykonać nie tylko program, ale na specjalne żądane w czołówce 
również i system operacyjny. Można więc w wypadkach, gdy nie ma 
potrzeby ograniczać się rozmiarami pamięoi, sprawę dołąozania prze
kazać systemowi operaoyjnemu i wówczas z punktu widzenia programu 
sam fakt wystąpienia definioji w czołówce jest równoznaczny ze zde
finiowaniem odpowiednich SOWW. Należy tutaj zaznaczyć, że w ozo
łówce wystarczy wyszczególnić definioje tylko tych SOWW, które są 
wykorzystywane w programach problemu.

Brak definicji danej SOWW w czołówce lub niedołączenie odpo
wiedniej procedury nie oznacza,że operacja ta nie jest zdefiniowa- 
wana, wręcz przeciwnie - jest ona zdefiniowana jako operaoja nie
legalna ,i jako taka ma określone własności funkcjonalne - jej wy
konanie powoduje przerwanie pracy programu, który ją wywołał.

Możliwości różnorakiego definiowania SOWW są oczywiście ogra
niczone liczbą procedur zmagazynowanych w Bibliotece Systemu.

Zachodzi zatem pytanie, w jakim stopniu realizacja konoepoji 
SOWW jest opłacalna? Z każdą procedurą związane są określone na
kłady pracy, każda procedura zajmuje określony obszar pamięci po
mocniczej przeznaczonej na biblioteką.

Praktyczne doświadczenia wykazały, że wymagania tak progra
mów, jak i użytkowników programów odnośnie do własnośoi kwantów da
nych można zaspokoić stosunkowo niewielką liczbą standardów,

Stanie się to oczywiste, jeżeli wziąć pod uwagą, że wykorzy
stuje sią zaledwie kilka kodów zewnętrznych, liczba lokalizacji ze
wnętrznych jest ograniczona liczbą urządzeń peryferyjnych w zesta-
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wie maszyny, a liczba struktur zewnętrznych jest niewielka zważyw
szy. że związane są one na ogół z urządzeniami (np. znak w rządku 
- dla czytników taśmy papierowej, blok 80 kolumn zawierających po 
jednym znaku w kolumnie dla czytnika kart itp.).

Jeżeli ohodzi o wymagania odnośnie do własności kwantów wewnę
trznych, okazało się, że w większości wypadków wystarcza jeden 
standard: s = znak w słowie, k = kod 6-bitowy KW-6, l =B -rejestr. 
Obecnie wprowadza się drugi standard, który od poprzedniego róż
ni się tym, że kod KW-6 zastąpiono kodem 8-bitowym KW-8.

W sumie więo koszty związane z implementacją idei SOWW nie oka
zały się zbyt wielkie, tym bardziej że udało się opraoowaó taką 
organizację procedur we-wy, która pozwala na komponowanie proce
dur z pewnych bardziej uniwersalnych elementów. W Bibliotece Sy
stemu znajdują się jedynie wspomniane komponenty, które odpowied
nio składane w trakoie dołączania tworzą procedurę o żądanych wła
snościach.

Na zakończenie należy podkreślić, że opraoowano formalne re
guły pisania elementów procedur, wobec czego rozszerzenie możli
wości definiowania SOWW nie przedstawia większych trudności.
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ZASTOSOWANIE NOŚNIKA MAGNETYCZNEGO DO MAGAZYNOWANIA DANYCH
w~ p a m i ę c i a c h ' n s m g z f r c H  h a5~z t n c y c o w y c h --------

1 . WSTĘP

W ostatnich lataoh obserwuje się duże nasilenie prao nad mag
netycznymi warstwami rej estru jąoymi, w ścisłym powiązaniu z dy
namicznym rozwojem środków elektronicznej techniki obliozeniowej, 
a w szczególnośoi pamięci zewnętrznych maszyn matematycznych.War
stwy magnetyczne są bowiem - jak dotąd - jedynym powszechnie sto
sowanym nośnikiem informacji w różnego typu magnetyoznych parnię-» 
ciach kinetycznyoh, np. bębnowych, dyskowyoh, taśmowych.

Prowadzone są wprawdzie praoe nad poszukiwaniem i doskonale
niem innych nośników pamięciowych, eliminującyoh z pamięci mecha
nizmy ruchome, a więo nośników dająoyoh pamięć całkowicie elek
troniczną. Jednak osiągnięte dotychczas rezultaty pozwalają wnio
skować, że przyszłość możliwa do przewidzenia należeć będzie wy
łącznie - jeżeli chodzi o powszechne stosowanie - do różnego ro
dzaju pamięci, wykorzystujących zapis magnetyozny*

2. REJESTRACJA NA WARSTWACH MAGNETYCZNYCH

Pierwszym etapem procesu rejestraoji jest utrwalenie infor
macji, polegające na zmianie jej reprezentacji czasowej na prze
strzenną, oo w praktyce oznacza przyporządkowanie różnym funk
cjom czasu odpowiednich rozkładów przestrzennyoh, realizowanych 
z reguły jako wprowadzenie lokalnych niejednorodności w struktu
rze, budowie lub stanie energetycznym bryły materiału wykorzy
stywanego jako tworzywo. Porównując różne materiały jako ewen
tualne tworzywa zazwyczaj bierze się pod uwagę ioh pojemność wła
ściwą jako nośnika informacji, wyrażaną przez maksymalną ilość 
informacji, jaka może zostać skutecznie utrwalona na jednostce 
długości, powierzohni czy objętości nośnika - wielkość zdeter
minowaną przez rozmiary obszaru związanego z "elementarną" nie
jednorodnością nośnika, reprezentującą pojedynczy bit informa
cji. Jest to wielkość "strukturalna", opisująca potenojalne moż
liwości nośnika, a jej naturalny kres wynika z niejednolitej 
struktury samego tworzywa, która to niejednolitość tworzy pewne
go rodzaju przedzapis i z tego powodu staje się źródłem szumów 
i to ścisłe skorelowanych z rejestrowaną informacją. Gdy reje
strowanie informacji w postaci binarnej dokonywane jest na ru
chomym nośniku magnetycznym, taką elementarną niejednorodnością 
staje się pojedyncze przemagnesowanie nośnika i dlatego też wy-



dale się oelowe za miarą pojemności właś.ciwej nośnika przyjąć dłu
gość pojedynczego przemagnesowania, mierzoną wzdłuż śoieżki.Ponie
waż jednak zastosowanie materiałów magnetycznych Jako nośników in
formacji uwarunkowane Jest wykorzystaniem ioh zdolności zachowywa
nia uprzednio nabytej energii magnetostatycznej, co sprowadza sią 
do uzyskania reprezentacji przestrzennej informacji w postaci od
powiedniego rozkładu pola magnetycznego, wytwarzanego przez namag
nesowany nośnik wokół samego siebie, to przy określaniu pojemno
ści właściwej nośnika należy wziąć pod uwagą wpływ zjawiska demag- 
netyzaoji. Zjawisko to może ograniczyć pojemność do wielkości 
mniejszych, niż by to wynikało z fluktuaoji w jednolitej struktu
rze tworzywa.

W praktyce mając do czynienia z odpowiedzią napięciową głowi
cy na pojedyncze przemagnesowanie nośnikat

m § t  \MM-x-yj\dxdy (1)

gdzie: if - prędkość przesuwu nośnika wzglądem głowicy,
_ i - czas,
H(xy)- wektor natężenia pola rozproszenia szczeliny robo- 
^ czej głowicy w przestrzeni zajmowanej przez nośnik, 
M(x-y)- wektor natężenia namagnesowania nośnika,
H0 - wartość natężenia pola rozproszenia szczeliny ro

boczej głowicy w wybranym punkcie,
X iy - współrzędne, patrz rys. 1,
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Rys. 1. Przyjęty układ współrzędnych prostokątnych warstwy magnetycznej

obserwuje sią jednoczesny wpływ skończonej zdolności rozdzielczej 
głowicy i skończonej długości pojedynczego przymagnesowania noś
nika na maksymalną gęstość rejestracji. Z powyższego równania wy
nika jednak to, że jedynie przy zastosowaniu głowicy o rozkładzie 
pola rozproszenia w przestrzeni zajmowanej przez nośnik,analogicz
nym do funkcji Dirae’a, odpowiedź napięciowa głowicy mogłaby sta
nowić podstawę do oceny długości pojedynczego przemagnesowania.Wy
chodząc z założenia, że nie ma żadnych powodów, aby obarczać noś
nik odpowiedzialnością za niedoskonałości głowicy, należy uznać 
próby oceny pojemności właściwej nośnika na podstawie przebiegu od
powiedzi napięciowej głowicy za całkowicie nieuzasadnione. Nawet



próby o charakterze porównawczym, polegające na badaniu odpowie
dzi tej samej, wzorcowej głowicy, współpracującej z różnymi noś
nikami, mogą być miarodajne jedynie wówczas, gdy ohodzi o stwier
dzenie przydatności nośnika w konkretnym układzie głowica- nośnik 
(odległość głowicy od nośnika, szybkość przesuwu nośnika względem 
głowicy, przebieg prądu zapisu, grubość warstwy nośnika itd.;, co 
niestety nie upoważnia do wyciągania zbyt daleko idących wniosków 
o przydatności tegoż nośnika do celów rejestracji w ogóle.

Przy wyznaczaniu długości pojedynczego przemagnesowania posłu
guje się więc ograniczeniami, wynikającymi ze zjawiska demagnety- 
zacji. W tym celu rozkład natężenia namagnesowania, odpowiadają
cy pojedynczemu przemagnesowaniu warstwy nośnika aproksymuje się 
funkcją:

M^ix-y) - Mx (x) aro tg-£- (2 )

gdzie: a jest parametrem uzależnionym od właśoiwości warstwy.Każ
demu z takich przemagnesowań towarzyszy własne pole demagnesujące 
o rozkładzie opisanym przez równanie:
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y + - 0 - - a  y +  - £ +  a
arc tg     + arc tg  --- (3)

gdzie: d = grubość warstwy nośnika, przy czym zjawisko demagnety- 
zacji występować będzie najsilniej wzdłuż osi x .

Hdr{x^o) Mr
Po-*

4  - a 4- + a
aro tg— -— + arc tg -- -— (4)

T

gdzie też natężenie pola demagnesującego osiąga swoje ekstrema.Wa- 
runkiem istnienia założonego rozkładu namagnesowania jest,aby mak
symalna wartość natężenia własnego pola demagnesującego była mniej
sza od siły koercji nośnika Hc i dlatego ta ostatnia wraz z pozo
stałością magnetyczną warstwy Mr i jej grubością d warunkuje mi
nimalną jeszcze możliwą wartość a, a za jego pośrednictwem mini- 
alną długość przemagnesowania / , oszacowaną na podstawie wzoru 
1 ;  jako podwójna wartość współrzędnej, dla które j -^^male je do 1 0 %

swojej wartości maksymalnej, tzn. że szerokość podstawy odpowie
dzi napięciowej głowicy idealnej pomiędzy punktami odp. 10# jej 
amplitudy, co prowadzi do związku:

l = 6 a . (5 )
Dla wszystkich przypadków, gdy

Hc<  1 / 2-^ (6)-

wartość parametru a może być wyznaczona ze wzoru:
i „ i  d K2 +  1 .  „ 2  . 2  i / l  Hc’ł0 \ . v

I I = T  '  ^  X 3 t g  "2 \ 2 f  JTr J



skąd też wynika, że im stosunek Hc jfi0Mr jest większy, tym krótsze 
może być pojedynoze przemagnesowanie. Pakt ten ma dość prostą in- 
terpretaoję fizyozną, jako że pozostałość magnetyczna nośnika de
cyduje o "sile" własnego pola demagnetyzaoji, podozas gdy siła 
koeroji - o odpomośoi nośnika na pola demagnesujące. Należałoby 
więc oozekiwać, że ograniczenia związane ze zjawiskiem demagne- 
tyzacji znikną, gdy:

l8 )

co też potwierdza analiza równania (4 ).
1 MPomimo tak zachęcających perspektyw nośniki o ^jak do-
Po

tąd nie znalazły szerszego zastosowania w technice rejestracji, 
głównie dlatego, że aczkolwiek miarą energii t magnetostatycznej 
"zapamiętanej" w jednostce objętości nośnika jest iloczyn Hc • 
to miarą energii niezbędnej do wytworzenia pola wystarczająco sil
nego do przemagnesowania jednostki objętości nośnika jest ilo
czyn:

Mo * Hc (9)
Nośniki o dużym Hc będąc odporne na zjawisko samorozmagnesowania 
byłyby więc również mało podatne na wszelkie próby wprowadzenia 
zmian w ich namagnesowaniu.

Tak więo stosowanie jako nośników informacji binarnych mate
riałów magnetycznych o zbyt dużej wartości siły koercji \HC) na
stręcza poważne trudności podozas zapisywania informacji, ponie
waż raczej trudno jest uzyskać w szczelinie głowicy piszącej na
tężenie pola magnetycznego, większe niż na to pozwala indukcja 
właściwa nasycenia rdzenia (4^/5 ) . dla ferrytu wynosi ona ok. 
2000 Gs. Wiadomo, że wraz ze wzrostem odległości od czoła głowi
cy maleje natężenie pola rozproszenia szczeliny roboczej, tak że 
w odległości równej jednej długości szczeliny wynosi ono już tyl
ko ok. 30# swojej wartości maksymalnej. Stosowanie w takim przy
padku jako nośnika materiału, którego siła koeroji przekracza 
240-270 Oe, może być ryzykowne, szczególnie gdy głowice są umie
szczone w większej odległości od nośnika. Trzeba tu pamiętać, że 
do całkowitego przemagnesowania nośnika z jednego stanu nasyce
nia do drugiego wymagane jest natężenie pola 2-3 razy większe od 
siły koercji. Z tego m. in. powodu szerokie zastopowanie jako noś
nik magnetyczny znalazł gamma tlenek żelazowy. Obecnie postęp 
w dziedzinie konstrukcji głowic zapisujących i czytających umoż
liwia stosowanie z dobrym wynikiem wysokokoercyjnych, cienkich 
warstw metalicznych.

Znany jest szereg sposobów wytwarzania warstw magnetycznych 
przydatnych dla zastosowania w omawianych pamięciach kinetycznych. 
Najczęściej stosuje się:

1. Nakładanie na określone podłoże! sproszkowanego materiału 
ferromagnetycznego w postaci trwałych zawiesin w roztworze spoi
wa organicznego. Zestalenie takich warstw następuje przez odparo
wanie nadmiaru rozpuszczalników lub przez działanie utwardzaozy 
chemicznych.

2. Elektrolityczne osadzanie ferromagnetycznych metali, np. 
żelaza, kobaltu i niklu lub ioh stopów, które mogą zawierać rów
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nież określone niemagnetyczne domieszki innych pierwiastków, któ
re wpływają korzystnie na ich właściwości użytkowe.

3. Katalityczne osadzanie ferromagnetycznych metali i stopów, 
np. kobaltu, kobaltu-niklu, czystych lub zawierających zamierzone 
ilości fosforu.

4. Termiczny rozkład pewnyoh organicznych lub nieorganicznych 
związków chemicznych żelaza, kobaltu lub niklu.

5. Naparowywanie metali lub stopów ferromagnetycznych w warun- 
kaoh próżniowych.

6. Próżniowe naparowywanie ferrytów.
7. Rozpylamie katodowe odpowiednioh metali lub stopów.
Ponieważ przedmiotem rozważań są wyłącznie warstwy magnetycz

ne dla pamiąci bębnowych i dyskowych, pominięte zostaną technolo
gie termicznego rozkładu związków chemicznych, rozpylania katodo
wego i naparowywania w próżni. Teohnologie te na razie nie są w sta
nie zagwarantować wytwarzania warstw jednorodnych pod względem wła
ściwości fizycznych (w tym magnetyoznych) na powierzchniach rzędu 
kilku tysięcy centymetrów kwadratowych, z jakimi ma się do czynie
nia w tego typu pamięciach.
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3. MAGNETYCZNE WARSTWY Z GAMMA TLENKIEM ŻELAZOWYM

Ze względu na wymagania stawiane warstwom rejestrującym pamię
ci bębnowych, przydatnym dla zapisu informaoji z dużą gęstością, 
mogą być one porównywane jedynie z warstwami magnetycznymi na taś
mach cyfrowych, które stanowią w chwili obecnej produkt najwyższej 
jakości kilku zaledwie firm zachodnich. Taśmy pochodzące od róż
nych producentów, mimo że przeznaczone są do pracy w identycznych 
urządzeniach, różnią znacznie między sobą właściwościami, jak po
dano w tab. 1.

T a b e l a  1
Podstawowe parametry pętli histerezy magnetycznej 

warstw rejestrujących na taśmach cyfrowych, 
wytwarzanych przez firmy zachodnie

Lp.
Nazwa taśmy 
symbol i kraj 
wytwórcy

Grubość
warstwy
magne

Parametry magnetyczne oznaczone 
w zewnętrznym polu magnetycznym

Hm = 1000 Oe
tycznej

Hc Br B m Br/em

jj.m Oe Gs Gs

1
Soundcraft
22446
(USA)

10 2 3 0 880 1470 0,82

2 Ampex 838
(USA) 10 245 1060 1360 0,78

3 IBM H 
(USA) 12 2 5 0 1080 1370 0,79

4
EMI 22/24/50 

99/20
(Anglia)

10 195 940 1410 0,67



Opraoowana w Pracowni Magnetoohemii IMM metoda wytwarza
nia warstw magnetycznyoh dla pamięoi bębnowyoh opisana została we 
woześniejszyoh pracach [1-4]. W zarysie metoda ta przedstawia się 
następująco: Gamma tlenek żelazowy, iglasty, drobnoziarnisty o okre
ślonych właściwościach magnetycznych rozpraszany jest przez wielo
godzinne mieszanie w dobranych eksperymentalnie warunkach,w ośrod
ku dyspersyjnym ze zmodyfikowanych żywic epoksydowych. Po uzyska
niu żądanego stopnia dyspersji, dodaniu utwardzacza i przesącze
niu, jednorodną zawiesinę nakłada się w postaci warstwy o określo
nej grubości na uprzednio przygotowaną powierzchnię wirnika bęb
na pamięci magnetycznej. Utwardzoną warstwę poddaje się mechanicz
nej obróbce wykońozeniowej skrawaniem z dokładnością 10% grubości 
warstwy.

Zastosowany w tej metodzie zestaw żywic epoksydowych i mody
fikatorów cechuje zdolność trwałego spajania ziarn proszku ferro
magnetycznego, przy czym jego zawartość w warstwie osiąga ok. 85# 
wagowo (ok. 45# objętościowo). Mimo tak znacznego stopnia wypeł
nienia warstwy proszkiem, wykazuje ona silną przyczepność do pod
łoża oraz spojność umożliwiającą jej obróbkę meohaniczną skrawa
niem.

Możliwość zastosowania precyzyjnej obróbki mechanicznej pozwa
la na wytwarzanie warstw o jednakowej grubości na całe! powierzch
ni użytkowej, co ma bardzo istotne znaczenie dla stałości poziomu 
rejestrowanych i odtwarzanych sygnałów.

W omawianym typie warstw rejestrujących najczęściej stosowa
nym proszkiem ferromagnetycznym jest gamma tlenek żelazowy 
Preparat ten, w zależności od warunków wytwarzania, może wykazy
wać różne właściwości magnetyczne, różny kształt i wielkość ziarn, 
różne właściwości powierzchni ziarn itp.

Zestawienie podstawowych parametrów pętli histerezy magnetycz
nej badanych w IMM preparatów f-Pe20j, wyznaczanych z jej maksy
malnego obiegu dla koncentracji objętościowej przeliczonej na 50# 
proszku w próbce, przedstawiono w tab. 2. Preparaty ozna
czone liczbą porządkową 1, 3 i 4 wytwarzane są w skali przemysło
wej, pozostałe wytwarzano laboratoryjnie w Pracowni Magnetoohemii 
IMM,

T a b e l a  2
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P odstaw ow e p a r a m e t r y  p ę t l i  h i s t e r e z y  m a g n e t y c z n e j  
p r e p a r a t ó w  M eJL°3

L p.
Nazwa p r e p a 

r a t u  i  j e g o  
w y tw ó rc a

K s z t a ł t
z i a r n a

p o d s t a 

W ie lk o ś ć
z i a r n a

p o d s t a w o 
wej

P a r a m e t r y  m a g n e ty c z n e  
o z n a c z o n e  w z e w n ę trz n y m  

p o l u  m ag ne tyczn ym  
Hm = 1000 Oe

wowej
f r a k c j i

p r e p a r a t u

f r a k c j i

d ł u g o ś ć
s z e r o k o ś ć

Hc Br &rn. &r/&m

¿im Oe Gs Gs

1 EMI 100/H  
( A n g l i a )

i g l a s t y
g r u b o 
z i a r n i s t y o X

180 1390 2170 0 , 6 3

2 A ak -3
P r a c . M a g n e t o -  
c h e m i i  IMM

i g l a s t y
g r u b o 
z i a r n i s t y

o X 195 1365 2290 0 , 5 3
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T a b e l a  2 (cd.)

Lp.
Nazwa p r e p a 

r a t u  i  j e g o

K s z t a ł t
z i a r n a
p o d s t a 

wowej
f r a k c j i

p r e p a r a t u

W ie lk o ś ć
z i a r n a

p o d s t a w o 
wej

f r a k c j i

d ł u g o ś ć

P a r a m e t r y  m a g n e ty c z n e  
o z n a c z o n e  w z e w n ę trzn y m  

p o l u  m agnetycznym  
Hm = 1000 Oe

w y tw ó rca
Hr Br Bm Br/Sm

s z e r o k o ś ć

(im Oe Gs Gs

3
N r 6/66 
S z o s t .  Z a k ł .

Chem.
( ZSRR)

i g l a s t y
b a r d z o
d ro b n o
z i a r n i s t y

0,2
0,1 200 1510 2270 0 , 6 4

4

G/66
Z a k ł .  W ł . S z t .  
" S t i l o n "  
Gorzów 
( P o l s k a )

i g l a s t y
d r o b n o 
z i a r n i 
s t y

0 . 4
0,1 165 1385 22 75 0,61

5
ACo-7
P r a c .  M ag n e to -  
c h e m i i  IMM

s f e r y c z 
ny 0,1 220 1240 2150 0 , 5 8

Stosująo różne preparaty f-Fe20j i w różnyoh ilościach, moż
na regulować parametry magnetyczne warstwy, oo łąoznie z możliwo
ścią regulowania jej grubości powoduje, że warstwy magnetyczne 
z preparatami f—Fez03 są dogodne do stosowania w różnych typach pa
mięci bębnowych oraz w takich zastosowaniach, w których ze wzglę
du na występowanie prądów wirowych nie mogą być użyte ferromagne
tyczne warstwy metaliczne [5]»

Wartości podstawowych parametrów pętli histerezy magnetycznej 
warstw, wytworzonych z preparatami opisanymi w tab. 2, przedsta
wiono w tab. 3.

T a b e l a  3
Podstawow e p a r a m e t r y  p ę t l i  h i s t e r e z y  m a g n e t y c z n e j  w a r s tw ,  

z a w i e r a j ą c y c h  p r e p a r a t y  ^ - F e z Oj o p i s a n e  w t a b e l i  2

Lp.
P r e p a r a t  / ' - F e 2 O3 

u ż y t y  do w y tw o r z e n ia  
w a rs tw y  m a g n e t y c z n e j

P a r a m e t r y  m a g n e ty c z n e  o z n a c z o n e  
w z e w n ę trz n y m  p o l u  m agnetycznym  

Hm-  1000 Oe

Hc
Oe

Br
Gs

Bm
Gs

Br/Bm

1 EMI 100/H ( A n g l i a ) 185 690 1200 0 , 5 8
2 A ak -3  ( P r a c . M a g n e t o c h e m i i  

IMM) 190 660 1180 0 , 5 6

3 G/66 ( Z a k ł . W ł . S z t . " S t i l o n " ) 200 730 1210 0,60
4 Nr 6/66 ( S z o s t .  Z a k ł .  

Chem. ZSRR) 230 710 1170 0,60
5 ACo-7 ( P r a c . M a g n e t o c h e m i i  

IMM) 205 640 1200 0 , 5 4

U w a g a :  Badane w a rs tw y  m i a ł y  g r u b o ś ć  1 0 + 1  p.m ( n a  w i r n i k u  b ę b n a ) .



Spośród warstw przedstawionych w tab. 3 warstwy z jt-PezOj Nr 
6/66 produkcji Szostkińskich Zakładów Chemioznych w ZSRR oraz G/56 
produkcji Zakładów Włókien Sztucznych "Stilon" w Gorzowie Wielko
polskim znalazły zastosowanie w IMM dla pamięci bębnowych FB-3, PB- 
-5 i PB-6. Również pamięci bębnowe opracowane w Katedrze i Zakła
dzie Budowy Maszyn Matematycznych Politechniki Warszawskiej mają 
tego samego typu warstwy magnetyozne. Wieloletnie, wszechstronne 
doświadczenia eksploatacyjne pozwoliły wysoko ocenić stabilność 
parametrów magnetycznych oraz trwałość mechaniczną tych warstw,któ
re obecnie wprowadzane są do produkcji w WZE "Elwro".

Główne kierunki ulepszania tego typu warstw magnetycznych po
winny objąć w pierwszej kolejnośoi proszki ferromagnetyczne.

- Należy dążyć do maksymalnego zwiększenia wartości pozosta
łości magnetycznej [Br) przy zachowaniu możliwie niewielkiej róż
nicy między wartością tego parametru a wartością indukcji właści
wej maksymalnej \Bm). Preparaty takie umożliwiają wytwarzanie 
warstw, charakteryzujących się wysoką wartością współczynnika pro- 
stokątności pętli histerezy magnetycznej (Br/Bm)•

- Ze względu na stosowanie w warstwach magnetycznych wymuszo
nej polaryzacji magnetycznej ziarn proszku, preparat /--Fe2 03 po
winien składać się z gładkich, wydłużonych krystalitów, gdyż wy
stępujące na powierzchni ziarn dendrytowate narośla, lub aglome
raty o rozgałęzionej strukturze zaczepiając o siebie unieruchamia
ją się wzajemnie, nie ulegając przez to porządkującemu działaniu 
zewnętrznego pola magnetycznego.

- Trzeba dążyć do znetralizowania hydrofiłowej natury po
wierzchni ziarn ^-Pe^Oi, przez dobór selektywnych,odpowiednio sil
nie adsorbowanyoh środków powierzchniowo czynnych, bądź bezpośred
nio w procesie wytwarzania proszku, bądź w procesie sporządzania 
ich trwałej zawiesiny w roztworach spoiw organicznych. Pozwala to 
na zwiększenie jednorodności i trwałości zawiesin z których przy
gotowywane są warstwy magnetyczne.

- Należy dążyć do dalszego ulepszania warstwy,polegającego na 
obniżeniu oporności elektrycznej powierzchni ziarn ^-Fe2Oj. Zgod
nie ze wzmiankami literatury [6J cienka, przypowierzchniowa war
stewka ¿'■-Pê Oj wzbogacona w PeO ma zdolność przewodzenia prądu 
elektrycznego w stopniu dostatecznym, aby zapobiec gromadzeniu się 
ładunków elektrycznych na powierzohni gęsto pigmentowanej warstwy 
magnetycznej. Obecność tyoh ładunków powoduje przechwytywanie i 
trwałe przyleganie do wirującej warstwy różnych pyłów, z reguły 
obecnych w otoczeniu pracującego bębna pamięci magnetycznej. Pyły. 
przylegające do powierzchni warstwy zwiększają awaryjność pracy 
urządzenia, zwłaszcza przy powszechnej tendencji do zbliżania gło
wic na odległość rzędu pojedynczych mikronów do powierzchni war
stwy.

Badania prowadzone od szeregu lat w różnych ośrodkach nauko
wych dowodzą, że za bardzo perspektywiczne dla warstw rejestrują
cych w pamięciach kinetycznych maszyn cyfrowyoh można uznać prosz
kowe ferryty. Wyższość np. proszkowego ferrytu kobaltu w porówna
niu z czystym ¿>'-Fe2 05 polega na jego zdolności zmieniania w dość 
szerokich granicach charakterystyk magnetycznych, w miarę zmiany 
zawartości kobaltu oraz czynników technologicznych. Cechą negatyw
ną ferrytu kobaltu jest niestabilność jego parametrów magnetycz
nych przy zmianach temperatury. Nowe prace nastawione są na pod
wyższenie termostabilności ferrytu kobaltu i na polepszenie jego 
charakterystyki magnetycznej. Ostatnio ukazały się informacje o ko
rzystnym wpływie jonów miedzi i magnezu na zwiększenie termostabil
ności ferrytu kobaltu.
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Dla uzyskania ferrytu kobaltu z wydłużonymi oząstkami stosuje 
się równoczesne osadzanie soli lub tlenków odpowiednich metali i 
ich prażenie lub redukcją w ustalonym reżimie technologicznym.Opty- 
malne do wyżej wymienionych zastosowań właściwości fizyczne i mag
netyczne wykazuje ferryt kobaltu o składzie CoO-nPe^Oj (gdy n = 8 
do 24;.W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono zastosowaniom ferro
magnetycznego tlenku chromu CrO2 [7, 8] . Jednak ze względu na zło
żony proces technologiczny, wymagający stosowania wysokioh ciśnień, 
atmosfery utleniającej i ostrego reżimu temperaturowego przy wy
twarzaniu dwutlenku chromu, zastosowanie tego preparatu nie wy
kracza poza ramy laboratoryjnych prac badawczych. Podstawowym bra
kiem tego tlenku jest niska temperatura Curie (125-130°C). Utrud
nia to pracę z nim i ogranicza zakres jego zastosowań. Temperatu
ra Curie dwutlenku ohromu może być podwyższona przez wprowadzenie 
do jego sieci krystalicznej metali o liczbach atomowych 22 do 28, 
w ilości 0,1 do 14,0% wagowych (zawartość chromu wynosi 48-61,896;. 
Tlenek ten może być ponownie modyfikowany pierwiastkami piątej gru
py w ilości do 14# [9J. Modyfikowany tlenek ohromu może być wytwo
rzony w dwóch formach: wysokokoeroyjnej*- z iglastymi ziarnami 
o długości do 2 ix i stosunku długości do szerokości 5:1 do 20:1; 
oraz niskokoercyjnej z niejednorodnym ziarnem o długości około 
10 nm i stosunkami osi 1:1 do 6:1. Istnieje jeszcze jedna forma 
dwutlenku chromu w postaci bardzo drobnych (dziesiąte części mi
krona) niejednorodnych ziarn.

Poza omówionymi wyżej sposobami ulepszania proszków ferromag
netycznych drugą z kolei dziedziną stwarzającą również duże możli
wości oddziaływania na jakość warstwy jest sama technologia wytwa
rzania zawiesiny proszku ferromagnetycznego w roztworze spoiwa oraz 
sposób nałożenia i obróbki wykończeniowej warstwy. Można tu wy
różnić:

a. Sporządzanie trwałych zawiesin iglastych krystalitów PeĄ 
bez zmiany ich wielkości i kształtu.

W wyniku prowadzonych w Pracowni Magnetochemii IMM kilkulet
nich badań procesu rozpraszania różnych preparatów ^-PeeOł w mły
nie kulowym ustalono optymalne warunki tego procesu dla proszku 
drobnoiglastego [10J. Z przeprowadzonych badań wynika, że rozpra
szanie w młynie kulowym pozwala tylko w ograniczonym stopniu za
chować w stanie pierwotnym Ipystality iglaste gruboziarniste o zna
cznej anizotropii kształtu (stosunek długości do średnicy 5:1 do 
7:1), gdyż ulegają one w toku procesu pokruszeniu. Zniszczenie 
kształtu krystalitów wpływa na obniżenie parametrów magnetycznych 
warstwy. Ponadto krystality połamane nie ulegają odpowiedniej po
laryzacji magnetycznej, co uniemożliwia poprawę parametrów magne
tycznych warstwy. Konieczne jest więc tu poszukiwanie nowych me
tod rozpraszania, np. wykorzystanie sił ścinających cieczy, zasto
sowanie ultradźwięków itp.

b. Polaryzowanie ziarn proszku w warstwie w pożądanym kierun
ku.

Zagadnienie polaryzacji proszku ferromagnetycznego w warstwach 
stanowi trudny problem technologiczny, rozwiązany pomyślnie tyl
ko przez nieliczne firmy zachodnie, produkujące taśmy do zapisu 
oyfrowego C113» W dostępnej literaturze nie znaleziono jednak 
wzmianek na temat poddawania polaryzacji magnetycznej warstwy na 
wirnikach bębnów pamięoi. Dodatkowe trudności w porównaniu z taś
mami stanowią tu: stosunkowo duża powierzohnia warstwy, jej cylin
dryczny kształt, dostępność do powierzchni tylko z jednej strony,
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konieczność dokonania obróbki mechanicznej już po przeprowadzeniu 
polaryzacji itp. Niemniej jednak polaryzacja magnetyczna wydaje 
się mieć istotne znaczenie dla poprawienia właśoiwości użytkowyoh 
warstwy, tzn. zwiększenia poziomu odczytywanych impulsów oraz 
zwiększenia rozdzielczości zapisu. Metoda ta wymaga zastosowa
nia preparatów iglastych, o których była mowa wyżej. Jak wykazały 
dotychczasowe badania, dodatkowym efektem polaryzacji warstwy mag
netycznej jest wyrównywanie jej grubości na całej polaryzowanej 
powierzchni. Uzyskane już wyniki pozwalają mieć uzasadnioną na
dzieję, że uda się wyeliminować mechaniczną obróbkę warstwy, co 
umożliwi zmniejszenie jej grubości poniżej 10 firn.

c. Wytwarzanie warstw wielosłojowyoh [12] o różnych kierun
kach spolaryzowania ziarn proszku ferromagnetycznego w poszczegól
nych słojach.

W warstwie głębszej (i grubszej) ziarna spolaryzowane są w kie
runku zgodnym z kierunkiem pola zapisu, przez co zwiększa się 
w tym kierunku wartość pozostałości magnetycznej {Br), współczyn
nik prostokątności pętli histerezy magnetycznej i związany z nimi 
poziom odtwarzanego sygnału. W warstwie powierzchniowej (bardzo 
cienkiej) kierunek polaryzacji ziam jest prostopadły do powierzchf 
ni warstwy, co pozwala, zgodnie z rozważaniami Bate'a [13], na zna
czne zwiększenie rozdzielczości zapisu.
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4. MAGNETYCZNE WARSTWY METALICZNE

W porównaniu z warstwami zawierającymi ferromagnetyczne tlen
ki warstwy metaliczne wykazują szereg korzystnych cech, do któ
rych zaliczyć można:

- uzyskiwanie warstw o grubości rzędu kilku mikronów, a na
wet poniżej 1 jim,

- znacznie wyższe wartości siły koercji, pozostałości magne
tycznej i współczynnika prostokątności pętli histerezy magnetycz
nej,

- odporność warstwy na działanie czynników mechanicznych i czę- 
śoiowo chemicznych,

- warstwy metaliczne nie wymagają na ogół mechanicznej obrób
ki wykończeniowej.

Podstawowymi czynnikami, pozwalającymi na dobór wartości po
żądanych parametrów magnetycznych, są w przypadku warstw metalicz
nych: skład chemiczny i technologia wytwarzania. Podobnie jak 
w przypadku warstw z f-FezO^ możliwe jest stosowanie polaryzacji 
warstwy magnetycznej w procesie jej nakładania. Najczęściej spo
tykane są warstwy o następująoym składzie:

- kobalt,
- kobalt-nikiel,
- kobalt—nikiel—fosfor,
- kobalt-wolfram,
- kobalt-nikiel-wolfram.
W tabeli 4 przedstawiono wartości niektórych parametrów pętli 

histerezy magnetycznej warstw, wytworzonych z wyżej wymienionych 
metali i ich stopów. Jak wynika z pracy Kaznaoziej i współpracow
ników [14], dla zapisu i kasowania impulsów prądem stałym (taki 
przypadek ma miejsce w pamięciach stałych) korzystne jest stosowa
nie warstwy ze stopu kobalt-nikiel-fosfor, a dla zapisu i kasowa
nia prądem wielkiej częstotliwości korzystniejsze są stopy kobalt- 
-nikiel oraz kobalt-nikiel-wolfram.
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Zarys metody wytwarzania warstw metalicznych przez elektroli
tyczne osadzanie na podłożu z aluminium jest następujący:

- izoluje się hermetycznie wszystkie niepodlegające pokryciu 
części wirnika i całość chemicznie odtłuszczaj

- trawi się i wybłyszcza chemicznie powierzchnię, po czym pod
daje się ją złożonemu procesowi chemicznemu, prowadzącemu do na
łożenia warstwy miedzi, która stanowi podkład pod warstwę magne
tyczną)

- wirnik lub dysk (stanowiąoy katodę; zanurza się w kąpieli 
o określonym składzie, po czym prowadzi się proces elektrolitycz
nego osadzania stopu na obracającej się powierzchni)

- nałożoną warstwą zabezpiecza się przed korozją i poddaje ba
daniom kontrolnym.

Wpływ na właściwości magnetyczne warstwy mają:
- rodzaj soli użytyoh do wytwarzania kąpieli elektrolitycznych, 

ich stężenia w kąpieli oraz sposób sporządzania roztworu (z uwzględ
nieniem sposobu usuwania zanieczyszczeń))

- obecność w kąpieli substancji powierzchniowo aktywnych)
- materiał naczynia, w którym prowadzony jest prooes osadza

nia warstwy;
- gęstość prądu»
- temperatura kąpieli)
- odczyn kąpieli (pH))
- sposób mieszania kąpieli w czasie procesu osadzania warstwy)
- szybkość, z jaką obracany jest wirnik, stanowiący katodę)
- rodzaj pokrywanej powierzohni)
- skład chemiczny, kształt, wielkość i stopień czystości ano

dy.
Czynniki te oddziałują nie tylko na ilościowy skład ohemiozny 

stopu, ale również na strukturę warstwy, tzn. wielkość osadzanyoh 
kryształtów, stopień jednorodności rozmieszczenia atomów metali, 
z których składa się stop, jednorodność warstwy na powierzohniitp. 
Zanieczyszczenia występujące w roztworze mogą powodować defekty 
punktowe warstwy, obniżać jej przyczepność do podłoża, zmniejszać 
gładkość powierzchni itp.

Opanowanie technologii wytwarzania tego typu warstw dla pamię
ci bębnowych stanowi problem tym trudniejszy, że warstwa nakłada
na jest na dużą powierzchnią (rzędu 1 m 2)« Niemniej jednak korzy
ści, jakie płyną ze znacznego zmniejszenia grubośoi warstwy przy 
jednoczesnym zaohowaniu lub nawet zwiększeniu wartości liczbowych 
takich podstawowych parametrów magnetycznych warstwy, jak siła 
koercji (//e), pozostałość magnetyczna [Br) ozy współczynnik pętli 
histerezy magnetyoznej (Br/B/n), wydają się w pełni rekompensować 
nakłady na badania podstawowe i odpowiednie oprzyrządowanie proce
su technologicznego.

Obecnie dużą wagę przywiązuje się do wytwarzania magnetycznych 
warstw metalioznych na powierzchniach bębnów i dysków pamięci mag
netycznej przez katalityczny rozkład kompleksowyoh związków che
micznych, zawierających w swoim składzie odpowiednie metale [19- 
-22] . Zarys metody wytwarzania takich warstw jest następujący: Do 
wodnego roztworu o złożonym składzie chemicznym, który zawiera m. 
in. sole kationów metali ferromagnetycznych, mających utworzyć war
stwę magnetyczną, wprowadzany jest przedmiot podlegający metali
zowaniu. Powierzchnia tego przedmiotu musi mieć zdolność katali
tycznej redukcji obecnych w roztworze kationów metali. Uzyskana 
w ten sposób ciénka warstwa metaliczna ma właściwości autokatali- 
tyczne, umożliwiające dalsze narastanie warstwy.

Podlegające pokryciu warstwą metalu powierzchnie z reguły nie 
wykazują odpowiednioh właśoiwości katalitycznych i muszą być we
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wstępnej fazie procesu odpowiednio przygotowane. Pierwszą czynno
ścią jest nadanie im właściwości hydrofilowych np. przez zanurze
nie do gorącego roztworu kwasu siarkowego, zawierającego bezwod
nik kwasu chromowego, a następnie po dokładnym opłukaniu wodą w go
rącym roztworze ługu sodowego.

Uaktywnianie powierzchni składa się z dwóch procesów: uczula- 
jąoego i aktywującego. W celu uczulenia zanurza się metalizowany 
przedmiot do roztworu chlorku cynawego, a następnie dla uaktywnie
nia jego powierzchni do roztworu ohlorku palladu. Celem tych za
biegów jest wytworzenie na pokrywanej powierzchni warstwy metali
cznego palladu, który spełnia rolę katalizatora inicjującego pro- 
oes odkładania warstwy magnetycznej. Następnie pokrywaną powierzch
nię zanurza się w kąpieli metalizującej. W skład kąpieli metalizu
jącej wchodzą takie związki chemiczne, jak: siarozany kobaltu' i 
niklu lub ohlorki kobaltu i niklu, podfosforyn sodowy, siarczan 
amonowy, cytrynian sodowy i środki powierzchniowo aktywne.

Właiciwości mechaniczne oraz magnetyczne warstwy zależą od:
- sposobu przygotowania podłoża, na które nakładana ma być war

stwa magnetyczna}
- składu chemicznego kąpieli metalizującej;
- temperatury kąpieli}
- czasu narastania warstwy.
Jak wynika z pracy Fischera i Chiltona [20] , wielkość ziarna 

oraz siła koercji warstwy zależy od jej grubości. Jak pokazano 
w tab. 5, w miarę wzrostu grubości warstwy i co za tym idzie, wzro
stu wielkości osadzanego ziarna, siła koeroji warstwy maleje.

T a b e l a  5
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Wielkość ziarna i siła koercji cienkich warstw kobaltu, 
uzyskiwanych w procesie katalitycznej redukcji

Grubość warstwy
(X)

Wielkość ziarna
C(xm)

Siła koercji 
COe)

700 0,1 650
1200 0,2 600
2300 0,45 50

Rys. 2. Siła koercji, pozostałość magnetyczna i indukcja magnetyczna warstwy
kobaltu jako funkcja jej grubości



Pozostałość magnetyczna i indukcja właśoiwa maksymalna zależą 
od grubości warstwy. Wartości te maleją ze wzrostem grubości war
stwy (rys. 2).

Według Bate'a [19] współczynnik prostokątności pętli histere- 
zy magnetycznej Br 7&m warstw metalicznych wykonanych tym sposobem 
wynosi ok. 0,8.

Charakterystyki zapisu impulsowego na omawianych warstwach wg 
badań Fisohera i Chiltona [20] przedstawiono w tab. 6.
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T a b e l a  6
Charakterystyki właściwości warstw magnetycznych otrzymywanych 

w procesie katalitycznej redukcji 
w porównaniu z warstwami zawierającymi [ Fez0j

Taśma
lub

warstwa

Grubość
warstwy

(fim)

Siła
koercji

(Oe)

Szerokość
impulsu
Cum)

Gęstość
zapisu
bit
mm

Ampli
tuda
sygnału
CmV)

Prąd
nasy
cenia
CmA)

Kobalt 0,75 400 15 32 700 60
Kobalt 1.4 330 37,5 22 925 70
3 ^189 7,5 278 32,5 26, 1200 80
3M/*198 7,5 282 30,0 33 1100 80
Ampex 832 7,5 278 30,0 33 1100 65

Jak wynika z przedstawionych danych, metoda katalitycznego od
kładania metalioznych warstw ferromagnetycznych ma szereg korzyst
nych cech, do których zaliczyć można:

1) bezprądowe nakładanie warstwy}
2) wysoką siłę koercji oraz pozostałość magnetyczną nakłada

nych warstw}
3) możliwość uzyskiwania warstw o dużej wartości pozostałości 

magnetycznej przy małej grubości, nawet poniżej 1 ¿tm}
A) stosunkowo prostą technologię wytwarzania warstw na prak- 

tyoznie dowolnych podłożach}
5 ) możliwości regulaoji parametrów magnetycznych warstwy w sto

sunkowo szerokich granicach przez dobór: koncentracji składników, 
temperatury oraz odczynu kąpieli.

Niemniej jednak należy się spodziewać wystąpienia szeregu trud
ności, zwłaszoza przy uzyskiwaniu powtarzalności parametrów magne
tycznych warstw, wytwarzanych w skali technicznej. Przyczyny te
go można dopatrywać się w wyczerpywaniu się składników roztworu 
w czasie nakładania warstwy, a co za tym idzie - zmian koncentra
cji, wpływających na strukturę magneto-krystaliczną osadu. Stoso
wanie kąpieli jednostkowych, dla pokrycia jednego tylko obiektu, 
wymaga skomplikowanych zabiegów analitycznych i technologicznych 
przy regeneracji kąpieli. Wytwarzanie kąpieli nowej za każdym ra
zem, w świetle wysokich kosztów katalizatora (chlorku palladu) wy
daje się mało prawdopodobne.



5. ZAKOŃCZENIE
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Jak wynika z przedstawionych rozważań, podstawowym parametrem 
warstw magnetycznych, wokół którego koncentrują się badania, jest 
zdolność do rejestracji maksymalnie dużej ilości elementarayoh in
formacji na jednostce powierzchni warstwy. Gęstość zapisu uzależ
niona jest zarówno od właściwości magnetycznych warstw, jak i gło
wicy. Prowadzone badania mają na oelu opracowanie takich układów 
nośnik-głowica. które umożliwiają zrealizowanie maksymalnie dużej 
gęstości rejestracji. W oparciu o przedstawione dane literatury 
można przypuszczać, że duże perspektywy wiążą się z zastosowaniem 
warstw metalicznych typu kobalt-nikiel-fosfor i kobalt-nikiel-wol- 
fram o grubości poniżej 1 /jim. Mimo niewielkiej grubośoi warstwy te 
mają wyższą siłę koercji (#c), ale porównywalną z warstwami zawie
rającymi f-T?ezO3, natomiast ich pozostałość magnetyczna (Br) jest 
kilkakrotnie wyższa. Podawane przez różnych autorów wysokie war
tości współczynnika prostokątności pętli histerezy magnetycznej 
(Br/Bn) tych warstw (0 , 7  do 0,8 ) oraz walory meohaniczne, jak du
ża twardość oraz gładkość ich powierzchni, stanowią o ich dużej 
przydatności praktycznej.

Jednak należy stwierdzić, że większość warstw metalicznych,ma
jących korzystnie wysoką wartość współczynnika prostokątności i 
pozostałości magnetycznej, mają na ogół wartości siły koercji po
nad 500 Oe, co ogranicza ich zastosowanie, ze względu na stosowa
ne w praktyce głowice magnetyczne. Z tego względu nadal znajdują 
i w najbliższym czasie znajdować będą zastosowanie warstwy z ̂ -Pê 03 
lub proszkowymi ferrytami. W pracach badawczych nad tymi warstwa
mi należy dążyć do wytwarzania warstw oienkich o grubośoi poniżej 
3 ¿xm, charakteryzujących się zadanymi, anizotropowymi właściwoś
ciami magnetycznymi. Warstwy powinny mieć maksymalnie dużą wartość 
pozostałości magnetycznej i współczynnika prostokątności pętli hi
sterezy magnetycznej. Warstwy powinny ponadto mieć optymalny sto
sunek siły koercji do pozostałośoi magnetycznej (//c/5r;.Ten ostat
ni warunek wiąże się z koniecznością praktycznego wykorzystania 
w maksymalnym stppniu możliwpśoi układu rejestrująoego Igłowioa- 
-nośnik).
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ATRAMENTY MAGNETYCZNE I MAGNETYCZNO-ELEKTROPRZEWODZACE DO PEWNYCH 
ZASTOSOWAĆ W MATEMATYCZNYCH MASZYNACH CYFROWYCH

Stały rozwój elektronicznej techniki obliczeniowej i jej co
raz powszechniejsze zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 
narodowej wymagają m. in. opracowywania nowych, obdarzonych specy
ficznymi właściwościami materiałów.

W poprzednich pracaoh [1-3] autorzy opisali sposób wytwarza
nia atramentu przewodzącego prąd elektryczny, który znalazł zasto
sowanie w elektronicznych urządzeniach perforujących,sortujących 
i wprowadzających dane do matematycznych maszyn cyfrowych.

Osiąganie granic doskonalenia istniejących technik rejestra
cji i odtwarzania informacji oraz wzglądy ekonomiczne, związane 
m. in. z polityką patentową, narzuciły konieczność poszukiwania no
wych rozwiązań opierającyoh się na innych niż dotychczas stosowa
nych zjawiskach fizycznych. W omawianej dziedzinie szczególnie cen
ne okazały sią konstrukcje wykorzystujące zjawisko magnetyzmu.Dla 
urządzeń tego typu opracowane zostały odpowiednie środki piszącej 
takie jak magnetyczne atramenty, tusze, farby, kalki, ołówki i 
kredki, pozwalająoe na nanoszenie praktycznie na dowolne podłoże 
trwałych znaków. Podstawowym składnikiem wymienionych środków do 
pisania były bardzo drobno ziarniste proszki o właściwościach mag
netycznych, takie jak: odpowiednie ferryty, magnetyt, gamma tle
nek żelazowy, żelazo karbonylkowe itp. [4 ,5].

Atramenty magnetyczne, przyjęte do zastosowań w American Ban- 
kers Association charakteryzują się następującymi parametrami mag
netycznymi:

siła koercji (Hc) . 250-350 Oe
pozostałość magnetyczna (£r):
dla atramentów do zapisu literowego 500-600 Gs 
dla atramentów drukarskich 600-900 Gs

Parametry magnetyczne oznaczane były dla ciekłego atramentu 
w rurce o średnicy 1,5 mm przy użyciu histerezografu General Elek- 
tric D.G.

Atramentom magnetycznym stosowanym zarówno do ręcznego pisa
nia jak i do druku stawiane są różnorodne wymagania. Muszą posia
dać zdolność dawania zapisu lub druku nie różniącego się kontrasto- 
wością i odpornością na ścieranie od konwencjonalnego. Zapis mag
netyczny powinien być nieograniczenie trwały w czasie. Charakte
rystyka lepkościowa atramentów magnetycznych, decydująca o ich 
spływalności i rozlewności, musi być zbliżona do konwencjonalnych 
atramentów i tuszy, tzn. że atrament powinien dawać się nakładać 
na powierzchnię dowolnego papieru przy pomocy zwykłej stalówki, 
stalówek kreślarskich, pędzelka, grafionu itp. Jest to trudne do 
osiągnięcia, zważywszy że atramenty te nie są wyłącznie trwałymi 
roztworami barwników, ale zawiesinami, w których proszek magnetycz
ny wykazuje szczególnie dużą zdolność do zbijania się w grudki 
(aglomeraty). W związku z tym istotne znaczenie ma dobór proszków 
ferromagnetycznych, które obok wysokich parametrów magnetycznych



muszą oharakrteryzować się bardzo drobnym ziarnem. Ważny problem 
stanowi również dobór środków powierzchniowo aktywnyoh,które adsor- 
bująo się na powierzchni ziarn przeciwdziałają ich aglomeracji i 
ułatwiają proces dyspergowania ^rozpraszania; zawiesiny. Substan
cja spoiwowa powinna mieć odpowiednio dużą odporność na ścieranie 
i uszkodzenia mechaniczne podczas Wielokrotnego stykania się z gło
wicą magnetyczną, czujnikami itp. Omawianej w niniejszej pracy sub
stancji spoiwowej postawiono dodatkowo wymaganie, aby nie utrud
niała przewodnictwa elektrycznego zawieszonych w niej ziarn grafi
tu i magnetytu.

Dążąo do zwiększenia niezawodności pracy urządzeń elektronicz
nych starano się nadać atramentom magnetycznym również właściwo
ści przewodzenia prądu elektrycznego, tak aby możliwa była podwój
na kontrola zapisu. Atramenty takie są szczególnie użyteczne przy 
stosowaniu kart dziurkowanych, przy sortowaniu lub identyfikacji 
zapisanych lub zadrukowanyoh dokumentów jak np. czeków bankowych, 
znaczków pocztowych, dokumentów poufnych itp., szczególnie tam, 
gdzie chodzi o ich szybką i pewną identyfikację na zapisanych wie
lokrotnie, a więc mało czytelnych dokumentach.
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Atrament magnetyozny AM-Q1a [6]

Atrament ten jest zawiesiną ferromagnetycznego tlenku żelazo
wego w wodnym roztworze poliwinylopirolidonu, który zawiera ponad
to substancje dyspergujące, powierzchniowo aktywne oraz czarny 
barwnik, nadający wykonanej tym atramentem kresce wygląd zwykłego 
atramentu lub tuszu.

Jako materiał magnetyczny zastosowano f-T?ez0i' 1,2% Co o ziar- 
naoh sferycznych, mniejszych od 0,2 n[7j.

Skł£d chemiczny atramentu magnetycznego AM-01a jest następu
jący:

/■-Fê Oj • 1,2% Co 17,57 części wagowych
poliwinylopirolidon 8,78 " "
glikol propylenowy 1,76 n n

n n
n nsaponina 0,035 "

n-butanol 1,23 "
nigrozyna spirytusowa 0,35 "
woda destylowana 70,275 " 11

Ośrodek dyspersyjny dla proszku ferromagnetycznego stanowił roz
twór wodny poliwinylopyrolidonu z dodatkiem glikolu propylenowego, 
saponiny, /z-butanolu oraz nigrozyny. Rozpraszanie zawiesiny prowa
dzono w młynie kulowym w ściśle określonych warunkach. Eksperymen
talnie ustalono, że optymalne dla zastosowań parametry magnetycz
ne atramentu uzyskuje się przy 96-godzinnym mieleniu zawiesiny. 
Właściwości magnetyczne uzyskanego atramentu badano na ferroteste- 
rze ORION metodą przyjętą dla badania taśm magnetycznych.Atrament 
magnetyczny nanoszono na karton stosowany do wyrobu kart dziurko
wanych. Grubość warstwy atramentu po wyschnięciu wynosiła ok. 25 fi. 
Do badań przygotowywano pakiety złożone z czterech pasków o dłu
gości 200 mm i szerokości 10 mm, wyciętych z pokrytego atramentem 
kartonu. Parametry pętli histerezy magnetycznej badanych atramen
tów tego typu,oznaczone z jej maksymalnego obiegu w zewnętrznym 
polu magnetycznym równym 1000 Oe, zawarte były w granicach:
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siła koeroji [Hc) 
pozostałość magnetyczna (BrJ 
indukcja właściwa maksymalna \Bm) 
współczynnik prostokątności pętli 
histerezy magnetycznej' (Br/Bm)

Na rys. 1 przedstawiono kształt 
pętli histerezy magnetycznej atra
mentu AM-01a.

Zapis wysycha i nadaje się do 
odczytu (warstwa do badania) po 3- 
-5 minutach od chwili naniesienia 
na podłoże. Odporność kreski 10 mm 
długiej, 1 mm szerokiej na śoiera- 
nie mechaniczne jest duża - stokrot
ne stykowe przejście czoła głowicy 
czytającej po powierzchni kreski nie 
zmieniło w sposób widoczny poziomu 
ani charakteru odczytywanego symbo
lu.

160-180 Oe 
750-800 Gs 
1270-1340 Gs
0,57-0,60

Atramenty ma. czno-elektro-

Rys. 1. Pętla histerezy magne
tycznej atramentu magnetycznego 
AM-01a, wyznaczona w polu H m - 

- 1000 Oe

przewodzące

W tej grupie atramentów przed
stawione zostaną dwa atramenty; AMP- 
-2 o wyższych wartościach paramet
rów magnetycznych i mniejszej prze
wodności elektrycznej i atrament AMP- 
-4 o niższych parametrach magnetycz
nych, ale większej elektroprzewod-
nośoi. Jako materiału magnetycznego użyto magnetytu, który wyka
zuje stosunkowo niedużą oporność właśoiwą rzędu 10'2om-om [8].

Ośrodek dyspersyjny atramentów stanowił wodny roztwór poliwi- 
nylopyrolidonu, zawierająoy kwas laurylowy. Czynnikiem deoydują- 
cym o elektroprzewodności kreski wykonanej tego typu atramentem 
był grafit koloidalny (Quadag Colloidal Graphite - Water Grade P), 

Atramenty magnetyczno-elektroprzewodząoe były sporządzane w nâ  
stępujący sposób: W moździerzu uoierano grafit koloidalny z mag' 
netytem, wkraplając równooześnie wodny roztwór poliwinylopirolido. 
nu i kwasu laurylowego. Jednorodną zawiesinę umieszozano w pojem
niku młyna kulowego i mielono w ściśle określonych warunkach.'

Atrament magnetyozno-elektroprzewodząoy AMP-2 miał następują
cy skład: 

magnetyt
grafit koloidalny (roztwór wodny) 
poliwinylopirolidon 
kwas laurylowy 
woda destylowana 
Doświadczalnie ustalono, że najmniejszą oporność elektryczną 

rzędu ok. 1.5 kii dla kreski 10 mm długości i 1 mm szerokości, 
o r a z  optymalne wartości parametrów pątli histerezy magnetyoznej 
uzyskuje się, prowadząc rozpraszanie w młynie kulowym przez 96 gO' 
dzin.

Parametry pętli histerezy magnetyoznej warstw z atramentów se' 
rli AMP—2 były następujące:

16,0
16,0
3,2
0,3
64,5

części wagowychfi tt
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siła koercji (Hc) 
pozostałość magnetyczna (Br) 
indukcja magnetyczna właściwa {Bmj 
współczynnik prostokątności pętli 
histerezy magnetyoznej 

Na rys. 2 przedstawiono kształt pętli histerezy 
tej warstwy.

Atrament AMP-4 miał następująoy skład:

240- 250 Oe 
970-1000 Gs 
1590-1620 Gs
0,61

magnetyoznej

magnetyt 
grafit koloidalny 
poliwinylopirolidon 
kwas laurylowy 
woda destylowana

15,0 ozęśoi wagowych
22.3 " "
3,0 " "
0,3 "
59.4

Optymalny czas rozpraszania dla tego atramentu ze względu na 
maksymalne przewodnictwo elektryczne oraz zachowanie właściwości 
magnetycznych wynosi 72 godziny. Oporność ełektryozna kreski wyko
nanej tym atramentem o długośoi 10 mm i szerokości 1 mm wynosi ok. 
0,35 kft.

Rys. 2. Pętla histerezy magnetycz
nej atramentu magnetyczno-elektro- 
przewodzącego AMP-2,wyznaczona w po

lu Hm - 1000 Oe

Rys. 3. Pętla histerezy magnetycz
nej atramentu magnetyczno-elektro- 
przewodzącego AMP-4,wyznaczona w po

lu Hm  = 1000 Oe

240- 250 Oe 
690- 720 Gs 
1590-1630 Gs

Parametry pętli histerezy magnetyoznej atramentów serii AMP-4 
były następujące:

siła koercji (//c) 
pozostałość magnetyczna (Br) 
indukoja magnetyczna właściwa (Bm J 
współczynnik prostokątności pętli 
histerezy magnetyoznej \Br/BmJ 

Na rys. 3 przedstawiono kształt pętli histerezy 
tej warstwy.

Warstwy wykonane atramentami AMP-2 i AMP-1 wykazały nie zmie
nione, w granicach błędu pomiaru, właściwośoi przy odczytywaniu 
magnetycznym i elektrycznym w czasie 1000 prób na ścieranie pod 
wpływem działania czoła głowicy magnetycznej i czujnika elektrycz
nego, wywierającego nacisk na badany obszar ok. 10 g/mm2.

0,60
magnetycznej
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Oprócz omówionych we wstępie zastosowań atramentów magnetycz
nych i magnetyczno-elektroprzewodzącyoh zwłaszcza te ostatnie mo
gą znaleźć duże zastosowanie w dziedzinie matematycznyoh maszyn 
oyfrowych. W pamięciach bębnowych obserwowane jest zjawisko elek
tryzowania się powierzchni dielektrycznych warstw magnetycznych, 
co powoduje silne i niebezpieczne dla niezawodnośoi ich praoy za
pylenie powierzchni tych warstw. Stosując jako zabezpieczenie po
wierzchni warstw cienkie warstewki z atramentu magnetyczno-elektro- 
przewodżącego dzięki zdolności odprowadzania ładunków elektrycz
nych poprzez ślizg z powierzchni pracującego urządzenia pamięcio
wego można znacznie podnieść niezawodność jego działania. Zastoso
wanie do wytwarzania takich warstewek materiału o odpowiednich 
właściwościach magnetycznych może również skuteoznie podnieść nie
które parametry użytkowe takiej pamięci, jak np. rozdzielozość za
pisu [9].

Warstwy magnetyczno-elektroprzewodzące z magnetytu lub odpo
wiednio spreparowanego gamma tlenku żelazowego zostały z dobrym 
rezultatem zastosowane w dziedzinie taśm magnetyoznyoh [101. Po
nadto warstwy tego typu. ze względu na obecność (zawartość; w nioh 
grafitu o rozproszeniu koloidalnym wykazują dużą odporność na ście
ranie mechaniczne.
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MODELB UKŁADÓW CYFROWYCH W JĘZYKU ALGOL

W komunikacie rozważa się możliwośoi wykorzystania języka AL- 
GOL-6 O do opisu i symulacji układów oyfrowyoh.Wprawdzie jązyk AL
GOL przeznaczony jest głównie do zadań algebraicznych, ale włas
ność dołączania procedur, łącznie z możliwością opisu treści pro
cedury w kodzie maszyny, rozszerza zakres fego stosowalności.Eów- 
nież jego rozpowszechnienie zadecydowało o wyborze takiej, a nie 
innej drogi. Oczywiście faktem jest, że istnieją języki specjal
nie przeznaczone do celów opusu urządzeń cyfrowych, ale korzysta
nie z nich związane jest z posiadaniem odpowiednich translatorów, 
a niekiedy i maszyn. Istniały zatem dwie drogi, albo opracować 
translatory dla każdej maszyny, albo wykorzystać już istniejące 
translatory jązyka ALGOL-&O i dostosować jązyk do wspomnianych 
celów.

Schematy układów cyfrowych składają się w główne! mierze 
z dwóch rodzajów elementów: 1) układów pamiętająoych, 2) układów 
logicznych (przełączających).

W paragrafie 1 omawiane są możliwości zapisu układów pamięta
jących, takich jak: jednobitowe rejestry, wielobitowe rejestry oraz 
pamięci.

W paragrafie 2 opisane są metody konstruowania funkoji złożo
nych układów z podstawowych operatorów logioznyoh.

Paragraf 3 zawiera przykład opisu sterowania uogólnionego mo
delu maszyny cyfrowej oraz krótką dyskusję dotyczącą symulacji na 
maszynie cyfrowej.

1. ELEMENTY I UKŁADY PAMIĘTAJĄCE

Podstawowym elementem pamiętającym, w skrócie PEP,będziemy na
zywali obiekt mający dwa umowne stany. PEP uważamy za pojęcie pier
wotne i odwołujemy się do intuicji czytelnika, który skojarzy go 
z przerzutnikiem, rdzeniem w pamięci ferrytowej lub podobnym obiek
tem występującym w urządzeniach cyfrowych. W języku ALG0L-60 PEP 
będzie zmienną typu boolean:

PEP =* boolean < zmienna > j
gdzie znak =» jest implikacją (PEP jest zmienną boolowską, ale 
zmienna boolowską nie zawsze będzie PEP).

Wprowadźmy umownie /»-nazwę.
<p-nazwa> ::= P | <p-nazwa> <litera> </?-nazwaxcyfra>

gdzie znak ::= zastępuje słowo "z definicji", znaki jest alterna
tywą, a całe wyrażenie definicją indukcyjną o schemacie wprowadzo
nym przez Backusa.

P -nazwa zgodnie z definicją jest nazwą w sensie ALGOL-u zaczy
nającą się od litery P. Wprowadzenie p-nazwy nie zwalnia nas od



opisu zmiennyoh boolowskich i służy jedynie do ułatwienia odróż
niania opisywanych obiektów.

Wykorzystująo p -nazwą zdefiniujemy PEP oraz opis PEP.
<PEP> : :«<p-zmienna prosta>
<p-zmienna prosta>  : s = < p -nazwa>

<opis /»-zmiennych prostyoh> ::* boolean <wykaz /»-zmiennych 
prostych>

<wykaz p-zmiennyoh prostych>  s<p-zmienna prosta> | <wykaz 
p-zmiermyoh prostyoh> , <p-zmienna>

Podobnie zdefiniujemy pojęcie rejestr bitowy,opis rejstru bi
towego i element rejestru bitowego.

Crejestr bitowy>  ::= < jednowymiarowa /?-tablica>
< jednowymiarowa />-tablioa>: := boolean array <i-nazwa> [<para 
graniczna>]
<element rejestru bitowego> ::= <p—zmienna z wskaźnikiem> 
<Opis rejestrów> <opis /Miablio jednowymiarowych>  •
Choielibyśmy zwrócić uwagę czytelnika na fakt pozostawienia al- 

golowskiego pojęcia pary granicznej i wskaźnika. Daje to nam moż
liwości dynamioznego określania wielkości rejestru, ponieważ za
równo granioa górna, granica dolna i wskaźnik mogą być wyrażenia
mi arytmetyoznymi.

Pamięć składająoą się z regestrów bitowyoh, adresowaną do każ
dego bitu (w skrócie pamięć AB) zdefiniujemy następująco:

<pamięć AB>::» <wielowymiarowa />-tablica>
<wielowymiarowa p-tablica> ::*> boolean array <p«nazwa> <wy- 
kaz par granicznych >

<element pamięci AB>::= <p-zmienna ze wskaźnikami>
<opis pamięoi AB> ::■ <opis wielowymiarowych/?-tablio>

Przykłady
1. boolean PI,P2,Park,PAK:
2. boolean array PW[0:n],PAL [x+^: x+z~\i
Przykłady 1 i 2 opisują rejestry jednobitowe o nazwach P1,P2, 

Park, PAK oraz rejestry bitowe o nazwach PW i PAL. Bejestr o naz
wie PW składa się z n+J\ bitów, a rejestr PAL z y-z+1 bitów prze
suniętych o składową x.

3. IW [A] dla 0<k<n
Przykład 3 opisuje ¿-ty element rejestru o nazwie PW.
4. boolean array PAMW[0:A,0:/?]}
Przykład 4 opisuje jedną pamięć o nazwie PAMW składającą się 

z *+1 rejestrów n+1 bitowych.
5. PAMW [Z,jj dla i 0<sś/7
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Przykład 5 opisuje s-ty PEP w /-tym rejestrze.
Prócz rejestrów bitowych i pamiąci AB wprowadzimy pojęcie re

jestrów liczbowych i pamiąci liczbowyoh.
<rejestr liozbowy>::= <zmienna prosta typu integer lub real>
<pamiąć liczbowa> :: = <zmienna ze wskaźnikami typu Integer 
lub real> .
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Rejestr liczbowy bądzie miał 2n stanów, gdzie n jest liczbą 
elementów PEP w rejestrze. Parni ąć liczbowa bądzie sią składała 
z rejestrów liczbowyoh. Przy symulacji na maszynie cyfrowej reje
stry liozbowe bądą na ogół pokrywały sią z komórkami pamiąci ma
szyny. Jeśli zajdzie potrzeba, można wprowadzić pojąóie /-zmiennej.

2. UKŁADY LOGICZNE, FUNKCJE, INSTRUKCJE, CZYNNOŚCI

W jązyku ALG0L-60 dopuszczalne są nastąpująoe operatory logicz
ne V, A, -i-, D, * .

Argumentami tych operatorów są zmienne typu boolowskiego lub 
relacje o wartościach true i false. Z tego też wzglądu jązyk AL
GOL zezwala nam jedynie na tworzenie funkcji logicznych, któryoh 
argumentami bądą PEP. Użycie instrukcji "dla" rozszerza działania 
do operacji na wektorach złożonyoh z wartości true i false.

Funkcje logiozne odpowiadające układom logicznym w urządze- 
niaoh cyfrowych bądziemy definiowali z pomooą boolowskich proce
dur i funkcji niestandardowych. Proponuje sią wprowadzenie proce
dur dla funkcji opisującyoh niektóre najoząśoiej spotykane zespo
ły, takie jak: półsumator, sumator, różnica symetryozna. przenie
sienie, przesuwanie arytmetyczne i logiczne. Tworzenie tych proce
dur odbywa sią zgodnie z zasadami obowiązująoymi w jązyku ALGOL#).

Przykłady
1. boolean prooedure iloozyn3 U,y,*)» 

value xfyrzj Eoólean xtytz; 
iloczyn3 : ■ jâ azj

2. boolean procedure sumator12\xtyt st p)} 
value xtyts,pi boolean xty,stpi

begin
5:= -\x\yVx l\-y; 
p i = x a y ;

end nazywa sumator12 oznacza polsumator.
InStrukcja podstawiania używana w ALGOL-u odpowiadać bądzie 

przesłaniom zawartości rejestrów lub nadawania im wartości. W po
łączeniu z instrukcją "dla" odpowiada przesłaniom grupowym.

Przykłady
1. PR[i] : = PD [i] |AR[iJ := AD[I]AP| 

gdzie PR,PD,AR,AD są rejestrami bitowymi.
2. for 1 = 0  step 1 until n do PM[I]:« PW[I] $

Podobnie używamy instrukcji "dla" przy opisie operacji wektorowych.
Wprowadzamy pojąoie czynnośoi.
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<  czynność >::■< instruko ja czasomierza>|<A instrukcja > j <ozyn- 
nośó >

< czynność złożona >::= <  ozynnośó>|<czynność złożona><czynność>
<A instrukcja >::= Cinstrukc ja podstawiania>|<instrukcja
procedury>)<instruko ja pusta>

< instrukcja czasomierza> :;=<zmienna> :=<zmienna>+< liczha>;
Przykłady
1. ozasl := czasi + 20;
2. Pam [35] := Pam [36] ; czas [12];o czas [12]+ 25 ;
Każdej A instrukcji lub grupie instrukcji przyporządkowujemy 

instrukcją nazwaną czasomierzem. Instrukcje czasomierza służą do 
obliczania łącznego czasu wykonywania działań w urządzeniu cyfro
wym, Istnieją możliwości wprowadzenia wielu różnych czasomierzy 
(odróżnialnych nazwą) i tworzenie z nich dowolnych funkcji.

Przykład
1. mai (czas 1, czas 2,..., czas/?)
2. czas 1 := if B then czas 1 + 6  else czas 5 + 3 ;
Z czynnośoi tworzy się instrukcje złożone i bloki w sensie AL- 

GOl-u. Instrukoje skoku, instrukcje "dla", instrukcje warunkowe uży
wa sią zgodnie z zasadami jązyka ALG0L-60. Czynność, w skład któ
rej wohodzi jedna instrukoja czasomierza, odpowiada mikrooperacji 
w synohronicznej maszynie oyfrowej. Rozkaz jest sekwenoją mikro- 
operaoji, (czynnośoi), ujątych w nawiasy begin i end, oraz poprze
dzonych etykietą.

Grupą rozkazową bądziemy nazywali zbiór rozkazów opisanych w ję
zyku ALGOL zakończonych instrukcją skoku do wspólnej etykiety,
<element grupy rozkazowe j> s := < rozkaz> go to <wyrażenie 
mianujące> ,

<grupa rozkazowa> ::= <element grupy rozkazowej>| < grupa rozka
zowa >  < element grupy rozkazowej>

Niech A,B,C,...,Z będą etykietami rozkazów w jednej grupie roz
kazowej, to opis przełącznika grupy zdefiniujemy następująco:
<opis przełącznika grupy> świtoh <nazwa grupy>:=A,B,...,Z

< nazwa grupy> ::= <nazwa>
a przełączenie z etykietą

<przełączenie>^::= < nazwa grupy>[< wyrażenie wskaźnikowe>]
<przełączenie z etykietą>::= <etykieta>: <przełączenie>|
<etykieta>: < przełączenie z etykietą>

Z grup rozkazowych i przełączników grup można tworzyć program 
opisujący działanie maszyny cyfrowej.
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Opisywana maszyna składa się z grupy rozkazów oznaczonych ety
kietami A,...,Z. Każdy rozkaz wchodzący w skład grupy zakończony 
jest skokiem z etykietą START. Rozkaz oznaczony etykietą START po
woduje pobranie nowego rozkazu z pamięci maszyny oraz wprowadze
nie części operacyjnej do rejestru liczbowego o nazwie RKA. Po wy
konaniu rozkazu N następuje skok wg przełącznika ARYTM o wyrażeniu 
wskaźnikowym znajdującym się w rejestrze liczbowym RKA..
begin uogolniony opis maszyny; 

boolean..«•«..yP,
boolean array ........... j
integer......,RKA,.......«.•j
real ......................;

switch ARYTM := A,B,...............Zj
comment początek opisu procedur:

comment koniec opisu procedur;
START : <rozkaz N>

go t£ ARYTM [RKA] }
comment rozkaz N pobiera nowy rozkaz i umieszcza 

ozesc operacyjna w rejestrze o nazwie RKAj
A : <rozkaz 1 >

go to START j 
B : <rozkaz 2>

go to START ;

Z : if P then go to konieoj
go to START f

koniec : end grupa rozkazow o etykietach A,...,Z ma nazwę ABYTM
tak jak nazywa się przełącznik grupy}

Zostaje wybrany jeden z rozkazów grupy ARYTM i następnie wy
konany. po czym następuje skok do rozkazu N.

Dotychczas zakładaliśmy wykorzystanie tablic binarnych do opi
su rejestrów i pamięci. Takie rozwiązanie,aczkolwiek poprawne,jest 
niestety bardzo nieekonomiczne, ponieważ wartość logiczna zajmuje 
na ogół jedną komórkę pamięci.Dla niewielkiej ilości rejestrów jest 
jeszcze do przyjęcia. Przy symulacji pamięci należałoby utworzyć 
procedury pozwalające na przejśoie od rejestrów bitowych do licz
bowych i odwrotnie. W tym celu proponuje się wprowadzenie dwóch 
procedur:
22 — Naukowe problemy.. .



338
1. procedury wybit U,^)f która by w rejestrze liczbowym x wy

bierała bit z y-kowej pozycji.
2. procedury zabit{xtu,Oj, która by wprowadzała wartość bo- 

olowską b do rejestru liczbowego x na pozycją y .



Naukowe problemy maszyn
matematycznych. PWN. 1970

Kaciej STOLARSKI 
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Wojskowa Akademia Techniczna

AUTOMATYZACJA PROJEKTOWANIA UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH 
ZA POMOCĄ MASZYN CYFROWYCH

1. WPROWADZENIE

Według Rossa [5] system projektowania automatycznego za pomo
cą maszyny cyfrowej, który nadawałby się do powszechnego stosowa
nia, powinien mieć wyjątkową tj. unikalną i złożoną organizację. 
Wynika to z faktu, że nawet najprostsze problemy projektowania wy
magają zaangażowania wielu dyscyplin nauki i techniki, zaś od pro
jektanta czy inżyniera, który wykorzystuje system, nie można ocze
kiwać, by był jednocześnie programistą i inżynierem, a należy mu 
umożliwić projektowanie w sposób naturalny. System musi być tak 
zaprojektowany, aby pomagał użytkownikowi w jego normalnym toku 
myślenia i pobudzał to myślenie, zapewniając projektantowi swobo
dę manipulacji systemem w wyrażeniach znanej mu symboliki i termi
nologii. System, który by spełniał powyższe wymagania,musi oprócz 
dużej maszyny lub zespołu maszyn być odpowiednio oprogramowany i 
mieć urządzenia do graficznego zobrazowania informacji zarówno na 
wejściu, jak i na wyjściu. Systemy tego typu. chociaż zaczęły po
jawiać się stosunkowo niedawno [3,5,12,13J, to jednak zdobyły so
bie duże uznanie użytkowników. W referaoie poruszono tylko niektó
re aspekty z dziedziny automatycznego projektowania. Szersze na
świetlanie tej problematyki można znaleźć w pracach [2,3,4,5,6,7, 
8,12,14].

2. PROCES PROJEKTOWANIA

W celu odpowiedzi na podstawowe pytanie, jakie rodzi się u pro
jektanta układów, a mianowicie, czy maszyna cyfrowa może sama pro
jektować nowe układy, czy też jej udział w procesie projektowania 
sprowadza się do roli dużego i szybkiego arytmometru - rozpatrzmy 
proces projektowania w rozbiciu na etapy:

2.1. Aproksymacja i ustalenie docelowych wymagań na układ.
2.2. Synteza (opracowanie projektu próbnego).
2.3. Modelowanie (matematyczne przedstawienie układu).
2.4. Analiza (generowanie funkcji charakterystycznych) układu.
2.5. Optymalizacja (modyfikacja elementów układu oraz modyfi

kacja projektu próbnego).
Jak dotąd nie udało się zautomatyzować wszystkich etapów pro

jektowania. Najbardziej zautomatyzowanymi są analiza i optymali
zacja, a raczej tylko niektóre elementy z dziedziny optymalizacji. 
Szybki rozwój techniki obliczeniowej i doskonalenie metod analizy 
i syntezy układów stawiają jednak problem automatyzacji projekto



wania zupełnie realnym do rozwiązania mimo swej złożoności w sen
sie kompleksowym, tj. wszystkich omówionych etapów włącznie z pro
dukcją układów. Na podstawie wyników badań w tym zakresie odpowiedź 
na postawione na wstąpię pytanie jest następująca: maszyna w pro
cesie projektowania nie tylko służy jako arytmometr, ale pomaga pro
jektantowi komponować układ krok po kroku współdziałając z nim ści
śle, naprowadzając go na właśoiwe rozwiązanie.
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3. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW STOSOWANYCH DO AUTOMATYCZ
NEGO PROJEKTOWANIA

Spośród ogromnej liczby programów z zakresu automatyzacji pro
jektowania, jakie napisane zostały do tej pory, na uwagą zasługuje 
tylko kilka. Wszystkie inne albo są zbyt specjalistyczne lub napi
sane zostały w językach wewnętrznych konkretnych maszyn, względnie 
okryte są tajemnicą. W tej chwili najbardziej rozpowszechnionymi 
są trzy programy, a mianowicie:

3.1. NET—1 iNETwork Analysis Program) napisany został w języku 
wewnętrznym maszyny MANIAC i operuje nieliniowymi modelami Ebersa- 
-Molla tranzystorów i diod. Program pozwala analizować układy RLCM 
zawierające do 400 elementów każdego typu oraz do 40 tranzystorów, 
75 diod, 63 źródeł sygnałów i 63 SEM.

3.2. ECAP (Electronic Circuit Analysis Program) zrealizowany 
został w 1965 r. dla maszyny IBM-1620, a następnie zaimpletowany 
dla maszyn IBM-7090, 7040, 7044 oraz systemu IBM 360. Program ten 
pozwala analizować sieć zawierającą do 50 węzłów, 200 gałęzi, 200 
uzależnionych źródeł sygnałów oraz 200 SEM i 200 źródeł sterujących.

3.3. NASAP (Network Analysis for Systems Ąpplioation Program; 
opracowany został przez NASA Electronic Research Center w Cambrid
ge, Massachusetts. Program napisany jest w języku FORTRAN IV, ma 
strukturę modularną i może być ciągle rozbudowywany o dodatkowe pro
cedury z zakresu analizy i syntezy sieci [6]. W tablicy 1 podano 
krótkie zestawienie pewnych własności tych trzech programów.

Ostatnio pobawiły się programy przeznaczone specjalnie do ana
lizy "on-line" 1 stanowią one kolejną fazę ewolucji maszynowej tech
niki analizy układów. Programy te umożliwiają przeprowadzenie ana
lizy w sposób graficzny przez wykorzystanie do tego celu pióra 
świetlnego oraz tzw. displayu, służącego do zobrazowania graficz
nego zarówno funkcji charakterystycznych układu, jak i samego ukła
du, a raczej jego modelu topologicznego. Programy "on-line" zapew
niają dynamiczną współpracę projektanta z maszyną w procesie pro
jektowania i w wyniku dają model układu, który jest dziełem zarów
no inwencji twórczej projektanta, jak i możliwości obliczeniowych 
maszyny.

4. MASZYNY I SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO PROJEKTOWANIA

W początkowym okresie zastosowań maszyn do projektowania (pro
jektowanie typu "batch design") programy analizy układów nie były 
złożone, toteż i wymagania co do maszyn nie były zbyt wysokie. Wy
korzystywano w tym czasie maszyny różnych typów jak IBM 650, GIER, 
URAŁ-2, STRIE2.A. W miarą rozwoju automatyzacji projektowania pro-
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Krótkie zestawienie ważniejszych parametrów i cech programów 
NET-1, ECAP i NASAP

'Cechy charakterystyczne NET-1 ECAP NASAP

Liczba użytkowników 90 60 30
Typy maszyh, na które 
program został zaimple
mentowany

MANIAC
7090/84

IBM 1620,
7040/44,
7090/94

CDC 3600 
UNIVAC 1107 
IBM 7094, 

1620

Języki implementacji FAP.MAP FORTRAN II, 
IV

FORTRAN IV

Wymagana pojemność pa
mięci operacyjnej 32 k 32 k 32 k

Możliwość wykorzystania 
do systemów on-line nie planuje się w toku badań

Budowa modularna nie tak tak

Analiza sieci Odwracanie 
macierzy. 
Oszacowa
nie nume
ryczne. 
Brak ana
lizy czę
stotliwo
ściowej

Odwracanie 
macierzy. 
Oszacowa
nie nume
ryczne. 
Analiza 
częstotli
wościowa

Metoda di- 
chotomiczna. 
Oszacowa
nie nume
ryczne. 
Analiza 
częstotli
wościowa

Zdolność operowania mo
delami elementów czyn
nych

Eber-Molla Odcinkowo-
-liniowe
modele

Odcinkowo- 
-1iniowe 
modele

Analiza sieci nielinio
wych Planowana Istnieje Planowana

Analiza czułościowa 
sieci Możliwa Dobra Doskonała

Możliwość modyfikacji 
parametrów Nie Tak Tak



gramy stawały się coraz bardziej złożone i wymagania co do maszyn 
rosły. Zaczęto do projektowania wykorzystywać tego typu maszyny 
co IBM 7090/94, 7040/44, 1620, MANIAC 2, CDC 3600,UNIVAC 1107 itd.

Z chwilą, gdy zaczął rozwijać się nowy rodzaj projektowania 
(projektowanie "on-line"), wymagania co do maszyn i systemów prze
twarzania jeszcze bardziej wzrosły. Pierwszym eksperymentalnym sy
stemem "on—line" był MAC [13]. System MAC wyposażony jest w ma
szynę IBM 7094, dwie jednostki pamięci ferrytowej o pojemności łą
cznej 64 k słów, pamięć dyskową, bębnową i magnetyczną taśmową, 
dwa displaye oraz dalekopisy, czytniki i perforatory taśmy i kart.

Następnym systemem "on—line" jest GRAPHIC—1, który zastosowa
ny do projektowania układów elektronicznych*znany jest pod nazwą 
0LCA [13]. W skład systemu wchodzą: maszyna lokalna PDP5 służąca 
głównie do sterowania displayem w procesie zobrazowywania infor
macji na ekranie, maszyna centralna IBM 7094, która po przekaza
niu jej sterowania przez maszynę lokalną wykonuje obliczenia bar
dziej złożone. Oprócz tego system wyposażony jest w dalekopisy, 
display, monitor, czytnik taśmy i kart perforowanych i perforato
rów taśmy. System ten wykorzystywany jest m. in. do analizy ukła
dów elektronicznych i zawiera dwie maszyny CDC 6600,jedną CDC 3600 
oraz dwie maszyny IBM 7094, jedną IBM 7030 (STRETCH), dwie maszy
ny PDP6, kilka maszyn IBM 1401 i mnóstwo urządzeń wejściowo-wyj- 
ściowych różnych typów. Pamięć masowa systemu wynosi 1012 bitów 
z czasem dostępu 5 ¿is, zaś pamięć operacyjna 256 k słów 36-bito- 
wych o cyklu mikrosekundowym. Realizację systemu 0CT0PUS rozpoczę
to w 1962 r., a ukończono w 1968 r. W literaturze [4] sygnalizowa
ne jest pojawienie się jeszcze takich systemów jak MULTICS oraz 
IBM 360/67. Pojawienie się tak złożonych systemów jest wynikiem 
złożoności samego procesu projektowania z jednej strony oraz dą
żenia do jego pełnej automatyzacji z udziałem projektanta podejmu
jącego główne decyzje co do sposobu i metod analizy oraz synte
zy i optymalizacji z drugiej strony.
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5. JĘZYKI PROGRAMOWANIA DLA MASZYN I SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEGO
PROJEKTOWANIA

Ogólnie można stwierdzić, że większość programów z zakresu pro
jektowania za pomocą maszyn napisanych jest w języku FORTRAN. Wy
nika to z faktu, że problemem projektowania za pomocą maszyn za
częto zajmować się najpierw w USA, gdzie większość maszyn posia
da translatory tego języka.

Niemniej jednak stosunkowo dużo programów (np. NET-1, częścio
wo PREDICT) napisanych zostało w języku symbolicznym FAB, maszyn 
(Maniac 2, IBM 7094;. Kilka programów (np. AEDNET, CIRCAL) napi
sanych jest w języku AED-0. Ostatnio do pisania programów (szcze
gólnie dla systemów "on-line") stosuje się takie języki jak PL1, 
LISP1•5 i LISP2 oraz POP. Charakterystyczną cechą w tym przypadku 
jest fakt, że dla małych systemów "on-line" programy operacyjne, 
jak i obliczeniowe z dziedziny projektowania (mimo swej złożono
ści i trudności uruchamiania) pisane są w języku symbolicznym ma
szyny użytej w systemie. Zapewnia to dużą giętkość w oprogramowa
niu systemu oraz oszczędność w pojemności pamięci operacyjnej i 
czasie realizacji.



6. STRUKTURY DANYCH
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Wraz z rozwojem systemów projektowania ("batoh design" oraz 
"on-line") przeżywają swoją ewolucją również struktury danych.Wią
że sią to również z dążeniem do uproszczenia algorytmów analizy i 
syntezy oraz rozwojem nowych jązyków jak LISP, PL1, CORAL itp.Wpro
wadzenie systemu "on-line" i wyposażenie maszyn w displaye zmusi
ło programistów systemów do poszukiwania nowego modelu struktury 
danych. Model taki powinien skupiać w sobie dane dotyczące jego 
zobrazowania na ekranie displayu (np. kod konfiguracji, współrzęd
ne końca i początku, etykiety itp.), dane dotyczące wartości licz
bowych jego parametrów, typu oraz sposobu połączenia z innymi ele
mentami. Informacja o każdym elemencie powinna być łatwo dostępna 
i możliwie jak najbardziej ekonomicznie zakodowana. Ponieważ wy
magania tfe są wzajemnie sprzeczne, zatem tylko rozwiązanie kom
promisowe daje pożądane rezultaty. Dlatego też powstały tego typu 
struktury co "plex" opisane przez Rossa [5], pierścieniowe, łań
cuchowe i gniazdowe. Trzeba stwierdzić, że wybór właściwej struk
tury danych oraz języka programowania w zależności od wyposażenia 
systemu ma ogromne znaczenie i deoyduje o efektywności tego syste
mu, a nawet jego praktycznej przydatności.

7. ROLA INŻYNIERA-PROJEKTANTA W PROCESIE AUTOMATYCZNEGO PRO
JEKTOWANIA ZA POMOCĄ MASZYNY

Rola inżyniera-projektanta w procesie projektowania powinna 
sprowadzać się do podejmowania odpowiednich decyzji (określonych 
przez system operacyjny projektowania) na każdym etapie projekto
wania w zależności od wyników analizy sieoi przedstawionych w po
staci graficznej i liczbowej. Projektant nie może wnikać w struk
turą programów projektowania, a raczej programy te powinny być dla 
niego niedostępne. Projektant musi większą uwagę poświęcać fizycz
nym problemom sieci niż ich programowaniu. W celu rozpowszechnie
nia projektowania automatycznego za pomocą maszyn programy projek
towania muszą być szeroko dostępne, zawierać możliwości pracy "on- 
-line" oraz mieć prostą strukturę i być łatwe w nauczaniu posługi
wania się nimi. Obecnie wydaje się być dosyć paradoksalna sytua
cja, jeśli chodzi o dostępność programów projektowania za pomocą 
maszyn. Pomimo ich dużej ilości i superlatyw co do możliwości i 
efektywności,tylko nieliczne z nich są dostępne.Inne z wielu wzglę
dów, a przede wszystkim ograniczonych możliwości i błędów nie mo
gą być użyte. Wielu projektantów żąda zakazu publikowania progra
mów, dopóki nie zostaną one sprawdzone lub wprowadzone w życie.

Ważnym elementem dla inżyniera-projektanta jest zapoznanie go 
z systemem projektowania za pomocą maszyny cyfrowej. W tym celu 
firmy i ośrodki zachodnie przeprowadzają krótkie kursy użytkowni
ków systemów. Kursy te obejmują: teorię algorytmów analizy używa
nych w programie, język wejściowy i wyjściowy oraz język analizy, 
modele i układy równoważne elementów czynnych oraz układów, przy
kłady zastosowań. W niektórych przypadkach organizowane są kursy 
z języka FORTRAN. Kursy takie znacznie ułatwiają stosowanie pro
gramów analizy sieci.
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8. PROJEKT EKSPERYMENTALNEGO SYSTEMU "ON—LINĘ” Z WYKORZYSTA

NIEM MASZYNY ODRA—1204

W Wojskowej Akademii Technicznej opracowany jest eksperymen
talny system "on-line" z wykorzystaniem maszyny ODRA-1204. System 
ten w początkowej fazie wyposażony będzie oprócz maszyny 0DRA-1204 
w display i pióro świetlne, maszynę do pisania i perforator taśmy. 
Ze względu na obecne skąpe wyposażenie wyżej wymienionej maszyny 
przewiduje się zaopatrzenie jej w dodatkową pamięć ferrytową i  bęb
nową oraz projektuje się współpracę z inną maszyną cyfrową. Planu
je się wykorzystanie tego systemu m. in. do automatyzacji projek
towania układów elektrycznych i elektronicznych.Opracowywany jest 
obecnie: program operacyjny koordynujący pracę podprogramów gra
ficznego zobrazowywania informacji zarówno wejściowej, jak wyj
ściowej, na ekranie displayu, programy analizy i syntezy sieci 
oraz program tłumaczący dane o konfiguracji sieci na układ danych 
obliczeniowych.

Na rys. 1a przedstawiono zestaw symboli graficznych służących 
do tworzenia i zobrazowania schematu zastępczego układu na ekra-

a) b)
T R R N S
K O P I F I
K O N S
K R S U J
W A R TNUMER

W E Z E L
K R R W
P O Z I O M
P R O B
P R D R N E
R K C E P T

Rys. 1. Zestaw symboli graficznych i operacyjnych: TRANS - przemieszczanie, 
KOPIA - powielanie, KONS - łączenie, KASUJ - usunąć, WART - nadaj zmiennej 
wartość liczbową, NUMER - numeruj np. węzły i krawędzie,WEZEL - węzeł,KRAW - 
krawędź, POZIOM - zmień położenie elementu pionowego na poziomy, PAOB - pa
miętaj obiekt, PADANE - pamiętaj dane, AKCEPT - akceptuj posunięcie piórem

świetlnym

nie displayu. Za pomocą tych symboli i przy użyciu odpowiednich 
operatorów (rys. 1b), wyświetlonych w prawym dolnym rogu ekranu, 
można będzie za pomocą pióra świetlnego złożyć na ekranie dowolny 
schemat zastępczy układu, następnie nadać za pomocą klawiatury ma
szyny do pisania elementom tego układu odpowiednie wartości licz
bowe i przejść do analizy. W wyniku analizy otrzyma się funkcje 
charakterystyczne sieci zarówno w postaci liczbowej, jak i ana
litycznej. W zależności od kryterium optymalizacji wyniki anali
zy, czyli odpowiednie funkcje charakterystyczne mogą być wykreślo
ne na ekranie i na podstawie ich kształtu oraz wartości liczbowych 
podejmowane będą przez projektanta odpowiednie deoyzje dotyczące 
modyfikacji układu zarówno co do wartości jego elementów, jak i 
konfiguracji. Zmiany te dokonywane będą tak długo, dopóki układ 
nie będzie spełniał nałożonych nań warunków. Synteza układu prze
widuje otrzymanie konfiguracji układu i wartości jego elementów 
na podstawie zadanej na wejście charakterystyki układu. Układ tak 
otrzymany poddany zostanie następnie analizie i w zależności od do
datkowych kryteriów optymalizacji będzie odpowiednio rozbudowywany.



Na rys. 2 przedstawiono schemat blokowy systemu projektowania 
"on-line". Program sterujący tym systemem zapewnia pełną współpra
cą projektanta z systemem w procesie projektowania. Wyniki anali
zy układu poddanego syntezie czy też o znanej konfiguraoji wypro
wadzane bądą na wyjściu zarówno w postaci graficznej "WYG" jak i 
liczbowej lub analitycznej "WYL".

Rys. 2. Schemat blokowy systemu automatycznego projektowania "on-line":HE - 
wejście, WEG - wejście graficzne, WEL - wejście liczbowe, WY - wyjście,WYG - 

wyjście graficzne, WYL - wyjście liczbowe
Przewiduje sią opracowywanie przez maszyną dokumentacji tech

nicznej układu. Programy analizy i syntezy układów oparte są na 
metodzie liczb strukturalnych binarnych [1,15»16,17»18]«
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SYSTEM DIAGNOSTYCZNY MC ZAM-41

1. WSTĘP

W eksploatacji systemów maszyn cyfrowych, szczególnie w roz
budowanych systemach, istotny jest z punktu widzenia ekonomiczne
go problem strat czasu maszyny, związany z czasem przeznaczo
nym na detekcją błądów, lokalizacją uszkodzeń, konserwacją i na
prawy oraz badania profilaktyczne. Dla dużych zestawów maszyn oyf- 
rowych, współczynnik czasu nieużytecznego maszyny1, uzależniony głów
nie przyczynami strat czasu wymienionymi wyżej, osiąga wartości od 
0,1 dla efektywnych systemów maszyny cyfrowej do 0.3 dla systemów 
mniej sprawnych. Doniosłą rolą w kształtowaniu wartości współczyn
nika czasu nieużytecznego maszyny odgrywa obok niezawodności hard
ware^ wyposażenie systemu maszyny cyfrowej w odpowiednie sprawne 
środki diagnostyczne i to zarówno w zakresie diagnostyki stanu, jak 
i lokalizaoji uszkodzeń.

W większości systemów maszyn cyfrowych środki diagnostyozne 
zabezpieczone są przez speojalne wbudowane w hardware dla tego ce
lu układy oraz poprzez mniej lub bardziej rozbudowane systemy pro
gramów diagnostycznych.

Maszyna cyfrowa ZAM-41, poza nielicznymi jej modułami, ogólnie 
rzecz biorąc nie ma wbudowanyoh układów kontrolnyoh. Pakt ten zawa
żył na rozwiązaniu systemu diagnostycznego maszyny ZAM-41 głównie 
poprzez realizację na drodze programowej.

Maszyna ZAM-41 wyposażona jest w zespół programów kontrolno- 
diagnostycznych, na który składają się dwa systemy testów:

- System Testów Kontrolonych K-400,
- System Testów Lokalizujących L-141.
W dalszym ciągu niniejszej praoy omówione będą te dwa systemy.

1 Współczynnik czasu użytecznego - WCU

gdzieJ t - całkowity czas pracy maszyny od włączenia do wyłączenia zasila
nia,

ts - całkowity czas stracony z przyczyn technicznych bez uwzglfdnienia 
strat czasu z przyczyn organizacyjnych,

1 - WCU = współczynnik czasu nieużytecznego.
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2. SYSTEM TESTÓW KONTROLNYCH K-400

2.1. Ogólne założenia Systemu Testów Kontrolnych K-400

System Testów Kontrolnych jest jednym ze środków programowej 
kontroli poprawności działania maszyny cyfrowej ZAM-41. Zadaniem 
tego Systemu jest detekcja i automatyozna przybliżona lokalizacja 
uszkodzeń na poziomie modułu maszyny, grup rozkazów lub poszczegól
nych rozkazów. System K-400 pozwala na wydatne skrócenie przecięt
nego czasu usuwania uszkodzeń.

W hierarohii Systemu diagnostycznego mc ZAM-41 System Testów 
Kontrolnyoh K-400 zajmuje pośrednie miejsce między zadaniami kon
trolnymi a Systemem Lokalizującym L141. System K-400 jest przy
stosowany do wykrywania uszkodzeń w Centralnej Jednostce Przetwa
rzania i pamięciach operacyjnyoh oraz w modułach urządzeń zewnę
trznych.

System zaprojektowany został na wykrywanie uszkodzeń •pojedyn
czych i wielokrotnych, trwałych i nietrwałych. Uszkodzenia nietrwa
łe wykrywane są, o ile zaistnieją, w trakcie wykonywania się od
powiedniej sekwencji programowej i w układach, które objęte są 
w tym czasie kontrolą przez tę sekwencję programową.

Określenie 1. Uszkodzenie trwałe jest to uszkodzenie nieprze
mijające, powstałe z przyczyn trwałego uszkodzenia fragmentu sie
ci, bramki logicznej itp.

Określenie 2. Uszkodzenie nietrwałe Jest to uszkodzenie prze
mijające, powstałe na skutek zakłóceń zasilania, przypadkowych i 
starzeniowych zmian parametrów elementów sieci logicznych.

Podstawowym założeniem Systemu jest wykrywanie wyłącznie uszko
dzeń zdeterminowanych programowo, tzn. takich, które umożliwiają 
realizację określonej kontrolnej sekwencji rozkazowej. W każdym 
innym przypadku mogą powstać tzw. stany niezidentyfikowane.

2.2. Metoda Programowej Kontroli mc

2.2.1. Wybór metody
Istnieją dwie podstawowe metody kontroli programowej maszyny. 

Pierwsza metoda polega na sprawdzeniu stanu maszyny za pomocą tzw. 
zadań kontrolnyoh, druga za pomocą tzw. testów kontrolnych.

Sprawdzenie maszyny za pomocą zadania kontrolnego sprowadza 
się do wykonania tego zadania wg założonych danych i porównania 
uzyskanych wyników ze z góry znanymi wynikami. Wyniki diagnozy za 
pomocą zadań kontrolnych są zazwyczaj zbyt ogólne ze względu na 
brak lub ograniczone informacje o lokalizacji błędu oraz ze wzglę
du na zawężony zakres sprawdzania maszyny.

Innymi słowy, zadanie kontrolne przeprowadza podział na maszy
nę sprawną i niesprawną dla danego problemu o konkretnych argumen
tach bez żadnej pewności co do prawidłowego wykonania innego zada
nia lub nawet tego samego o zmienionych argumentach.

Z drugiej strony istnieją obiektywne trudności w określaniu 
doboru zadań kontrolnych i ich argumentów, koniecznych do skon
trolowania całej maszyny.

Kontrola programowa za pomocą testów, aczkolwiek jest metodą 
też nie w pełni doskonałą i nie uwzględniającą wszystkich możli
wych stanów w maszynie, ma następujące cechy dodatnie:



1) umożliwia zgrubną lokalizacją uszkodzenia*
2) realizacja programowa metody wydaje się mniej skomplikowa-

na» \3) zbiór tekstów może objąć kontrolą całą maszyną.
Metoda testowa sprawdzania maszyny polega na próbie wykonania 

operacji badanej i analizie skutków wykonania operaoji w odniesie
niu do założeń na daną operacją.

W oparciu o powyższą analizą i biorąc pod uwagą specyfiką mo 
ZAM-41, zdecydowano sią na wybór testowej metody kontroli stanu 
maszyny z uwzględnieniem:

1; wyodrębnienia w maszynie mniej lub więcej niezależnyoh mo
dułów,

2) kontroli poszozególnych modułów za pomocą niezależnych od 
siebie testów, jak najmniej angażującyoh moduły nie objęte spraw
dzaniem przez dany test,

3) zautomatyzowanego sterowania działaniem testów i łatwością 
komunikacji pomiędzy operatorem i Systemem Testów,

4 ) stosowania rozszerzalności kontroli, tzn. obejmowania kon
trolą stopniowo większej ilości układów w maszynie z wykorzysta
niem do tych celów układów (operacji) uprzednio sprawdzonych,

5) wygodnej dla operatora sygnalizacji o wykrytych błędaohzpo- 
daniem maksymalnych możliwych i dostąpnyoh dla testu informaoji
o warunkach, w jakich wykryto błąd,

6) zautomatyzowanej ewidenoji pracy testu.
Do sprawdzania poprawności działania poszozególnyoh układów ma

szyny wykorzystywane są w testach argumenty bądź w postaoi stałych 
- tzw. szablonów, bądź w postaci zmiennych generowanych przez ge
nerator liczb pseudolosowych.
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2.3. Struktura Testów Kontrolnych K-400

Działanie Systemu Testów Kontrolnych i prowadzenie przez nie
go kontroli programowej możliwe jest przy założeniu sprawnośoi ma
szyny w pewnym minimalnym zakresie, obejmującym pewien obszar pa
mięci operacyjnej, niektóre rejestry, operaoje wykonywane ze sto
lika operatorami kilka podstawowych rozkazów Jednostki Centralnej 
(PZA, STO, CTA)2.

Całość programów Systemu K-400 składa się z dwóoh podstawowych 
części, z których każda jest zbiorem testów. Pierwszy zbiór testów 
nazwano "Maszyną Minimalną''. Drugi zbiór testów jest włatoiwym Sy
stemem Kontrolnym o umownym symbolu K-400. "Maszyna Minimalna" 
jest to zbiór krótkich testów. Poszczególne testy "Maszyny Mini
malnej" sprawdzają w zasadzie pojedyncze operacje maszyny. Naj
pierw sprawdzana jest operacja SOBCi, umożliwiająca zbudowanie 
programowej pętli do automatycznego wczytywania systemu z nośnika 
na taśmie papierowej, następnie kontrolowany jest obszar parnięoi 
operacyjnej przeznaczony na zmagazynowanie Systemu K-400, potem 
zaś kontrolowane jest prawidłowe wykonywanie sekwencji operacji 
współpracy Jednostki Centralnej z pamięcią bębnową albo pamięcią

2 Podane symbole PZA, STO 1 CTA są 9krótami mnemotechnicznymi rozkazów 
maszyny ZAM-41 mającymi znaczenie:

PZA - Pamiętaj i Zeruj Akumulator,
STO - Stop
CTA - Czytaj Trzy Znaki do Akumulatora.

W dalszym ciągu niniejszej pracy stosowane będą symbole mnemotechniczne nazw 
operacji maszyny, których funkcje opisane są w pracy [1],



taśmową. Każdy test zbioru testów K-400 sprawdza działanie okreś
lonego modułu mc ZAM-41 Z. K-400 zawiera następująoe testy:

test sprawdzający Bozkazy Sterujące,
" " Arytmometr,
" " Operacje Zmiennoprzecinkowe,
" " Pamięć Operacyjną,
" " Pamięć Bębnową,
" " Taśmy Magnetyczne,
" " Monitor dalekopisowy,
" " Perforatory i czytniki taśmy papierowej,
" " Czytnik kart,
" " Drukarkę wierszową.

Praoą Systemu Kontrolnego K-400 steruje program "Dyrygent^któ- 
ry funkcjonalnie dzieli się na dwie ozęści składowe.Pierwsza część 
zwana "M-Dyrygent" jest programem organizującym przejście od "Ma
szyny Minimalnej" do K-400. Program "M-Dyrygent" zapamiętywany jest 
w pamięci operacyjnej jako ostatni test "Maszyny Minimalnej".

Korzystająo z operaoji sprawdzonych już przez testy "Maszyna 
Minimalna", program "M-Dyrygent" wczytuje z nośnika na taśmie pa
pierowej cały zbiór testów K-400 do jednej z pamięci pomocniczych, 
przygotowuje i produkuje krótki odcinek taśmy papierowej z progra
mem manipulacyjnym Nr 1.

Program manipulacyjny Nr 1 zawiera pętlę programową służącą do 
przepisywania Systemu Kontrolnego K-400 z pamięci pomocniczej do 
pamięoi operacyjnej oraz danych do samokontroli systemu (sumy kon
trolne).

Po jednorazowym wczytaniu Systemu Kontrolnego K-400 z nośnika 
na taśmie papierowej do pamięci pomocniozej, każdorazowo system 
kontrolny może być uruchomiony za pomocą programu manipulacyjnego 
Nr 1 z pominięciem testów "Maszyny Minimalnej" (rys. 1;.

Wymieniony wyżej sposób "rozruchu" Systemu Kontrolnego jest 
znacznie szybszy, wymaga jednak założenia z góry poprawności wyko
nywania operaoji np. CKA. SOB [1 ]itp.

Druga część "Dyrygenta" zwana "D-Dyrygent" jest właściwym pro
gramem sterującym wykonywaniem testów K-400. Podczas pracy Syste
mu Kontrolnego K-400 "Dyrygent" znajduje się w Pamięci Operacyj
nej.

Zadania "D-Dyrygenta" są następujące:
1. Wprowadzanie do pamięoi operacyjnej z pamięci pomocniozej 

kolejnych testów K-400 i inicjowanie ich działania wg parametrów 
ustalonych przez operatora na początku działania Systemu K-400.

2. Prowadzenie ewidencji o pracy Systemu Kontrolnego i posz
czególnych testów K-400 z podawaniem tych danych operatorowi po
przez wypis tabulogramu na monitorze dalekopisowym.

3. Umożliwianie operatorowi ingerencji w trakcie pracy syste
mu.

Strukturę systemu można ująć w postaci schematu blokowego przed
stawionego na rys. 1.
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2.4. Charakterystyka konstrukcji Systemu Testów Kontrolnych
K-400

2.4.1. "Maszyna Minimalna"
dogramy (testy) Systemu Kontrolnego K-400 znajdują się w od

powiedniej kolejności na nośniku w postaci taśmy papierowej. In
formacją z tego nośnika wczytywane są do maszyny za pomooą czytni
ka ze stolika operatora.

Jak wspomniano wyżej System Kontrolny K-400 zapamiętywany jest 
w pamięci pomocniczej. Zapamiętywanie w pamięci pomocniozej wła
ściwego zbioru testów kontrolnych wchodzących w skład K-400, po
przedza wykonywanie testów "Maszyny Minimalnej". Poszczególne te
sty M-M, znajdujące się na początku taśmy papierowej, są krótkimi 
odcinkami programów wczytywanymi etapami do maszyny. Każdy etap 
wczytywania obejmuje zapamiętanie w pamięci operaoyjnej pojedyn
czego testu "Maszyny Minimalnej" i zainicjowanie wykonywania tego 
programu. Jeśli wynik testu jest dodatni Itzn. gdy nie wykryto błę
du), wtedy w sposób automatyczny wozytywany jest do maszyny kolej
ny test "Maszyny Minimalnej".

Jeżeli zostanie wykryty błąd w czasie wykonywania określonego 
testu "Maszyny Minimalnej", praca maszyny jest wstrzymana rozka
zem STO, którego część adresowa służy do odszukania dodatkowych in
formacji o błędzie w Instrukcji Eksploatacyjnej Systemu K-/»00.Pier- 
wsza lewa cyfra dziesiętna tego adresu stopu, określa numer testu 
w zbiorze testów "Maszyny Minimalnej". Niektóre informacje o błę
dzie (wzorce i uzyskane wyniki operacji) podawane są również w re
jestrach maszyny dostępnych operatorowi.

Wspomniana już wyżej możliwość wydzielenia z K-^00 właściwego 
systemu kontrolnego (D-Dyrygent i Testy), dokonana została ze wzglę
dów eksploatacyjnych. Dzięki temu możliwa jest znacznie szybsza, 
kontrola całości maszyny za pomocą systemu ulokowanego w pamię
ciach pomocniczych o znacznie krótszym czasie dostępu w porówna
niu do koniecznego czasu wczytania systemu z taśmy papierowej.Każ
dy test systemu K-400 jest przeznaczony do sprawdzenia określone
go modułu maszyny. Metody programowej kontroli poszczególnych mo
dułów maszyny podane są w poniższym opisie testów.

2.4.2, Test Arytmometru oraz Test Zmiennego Przecinka
Zadaniem testu jest sprawdzenie poprawności działania wszyst

kich operacji dotyczących Arytmometru oraz sygnalizacja trwałych i 
przypadkowych błędów urządzenia. Poszczególne operacje są spraw
dzane za pomooą argumentów w postaci liczb pseudolosowych oraz na 
niektóryoh stałych argumentach tzw, szablonach zerojedynkowych. 
Przy sprawdzaniu poprawności wykonywania operaoji arytmetycznych, 
na speojalnie dobranych argumentach-szablonaoh. wynik operaoji po
równuje się ze znanym szablonem wzorcowym. Kontrola wykonywania 
operacji zmienno- i stałoprzeoinkowyoh oparta jest na metodzie po
równania dwóch wyników uzyskanych z zastosowania prawa przemienno- 
ści do sumy, różnioy i iloozynu argumentów wygenerowanyoh w posta
ci liczb pseudolosowych. W czasie kontroli wykonywania tyoh opera
cji korzysta się również ze stałych argumentów wybranych jako przy
padki szczególne.

Sprawdzanie poprawności wykonywania operaoji dzielenia odbywa 
się przez wykorzystanie wcześniej sprawdzonych operacji dodawania, 
odejmowania i mnożenia. Operacje logiczne i inne sprawdzane są
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w oparciu o specjalnie dobrane szablony i uprzednio skontrolowane 
operacje arytmetyczne.

2.¿(.3. Test Pamięci Operacyjnej PA0-5
Zadaniem testu jest sprawdzenie pamięci operacyjnej poprzez 

kontrolę jej podstawowych funkcji zapisu, pamiętania i odczytu in
formacji. Metoda kontroli oparta jest na zapisie specjalnych liczb 
pseudolosowych, następnie na ich odczycie i porównaniu tych in
formacji z informacjami wzorcowymi.

Pamięć operacyjna sprawdzana jest w blokach po 2048 słów. Test 
ten umożliwia:

- dokonanie zapisu i odczytu "0" i "1" pod każdym adresem i 
w każdym bicie pamięci operacyjnej, ze sprawdzeniem informacji bę
dącej adresem, a następnie negacją adresu wybranej komórki,

- zapis i wielokrotny odczyt z każdej komórki pamięci w warun
kach szczególnie niekorzystnych dla odczytu, poprzez wywoływanie 
zakłóceń wybieraniem informacji z sąsiednich adresów,

- wykrycie nietrwałych uszkodzeń i sprzężeń w układach pamię
ci,

- sprawdzanie zachowania się kolejnych linii słów pamięci po
przez zapisanie w nich liczb pseudolosowych w warunkach maksymal
nie niekorzystnych dla pamięci operacyjnej. Lokalizacja testu w pa
mięci w czasie jego działania jest automatycznie zmienna,dla umoż
liwienia kontroli całego obszaru pamięci.

2.4.4. Test Pamięci Bębnowej
Zadaniem testu jest sprawdzenie podstawowych funkcji zapisu, 

odczytu i przechowywania informacji w Pamięci Bębnowej.Metoda kon
troli polega na zapisie, a następnie odczycie i Sprawdzeniu spec
jalnych szablonów i liczb pseudolosowych.

Test umożliwia:
- Zapis wyznaczonego zakresu bębna liczbami pseudolosowymi, 

a następnie odczyt i sprawdzenie ze stałym blokiem wzorcowym.
- Zapis wyznaczonego zakresu bębna własnymi adresami, odczyt 

i sprawdzenie z generowanym wzorcem.
- Zapis wyznaczonego zakresu bębna słowem, w którym występuje i 

cyklicznie na przemian 12 jedynek i zer, następnie odczyt i spraw
dzenie ze wzorcem. Sekwencja operacji zapis-odczyt-sprawdzenie po
wtarza się 12-krotnie, z tym że po każdej kolejnej sekwencji na
stępuje przesunięcie cykliczne o 1 zapisywanego szablonu.Próba ma 
na celu sprawdzenie przemagnesowania nośnika.

2.4.5. Test Taśmy Magnetycznej
Zadaniem testu jest sprawdzenie stacji taśm magnetycznych pod 

kątem prawidłowości zapisu, odczytu bloków informacji oraz współ
pracy stacji taśm z jednostką centralną (kanałami przesyłania;.

Metoda kontroli oparta jest na zapisie, a następnie odczycie 
i sprawdzeniu bloków informacji w postaci liczb pseudolosowych. 
Długość bloków oraz przyrosty bloków informacyjnych deklarowane są 
przez operatora na kluczach rejestru kluczy mc.

Test umożliwia jednocześnie sprawdzenie różnej ilości stacji 
pamięci taśmowych, jednakże nie większej niż 8.
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Do tych testów zaliczamy:
- Test Przerwań, zadaniem którego Jest sprawdzenie poprawno

ści działania układu przerwań, układu priorytetu i wynikającej z te
go możliwości pracy wieloprogramowej maszyny.

Metoda sprawdzania polega na jednoczesnym uruchomieniu zade
klarowanych przez operatora urządzeń we-wy i analizie kolejności 
zgłaszanych i przyjmowanych przez jednostką centralną przerwań. 
Praca testu dokumentowana jest na dalekopisie.

- Test Perforatory i Czytnik taśmy papierowej. Zadaniem testu 
jest kontrola poprawności działania modułów maszyny z czytnikami 
i perforatorami taśmy papierowej. Zastosowano metodą polegającą na 
symulowaniu programu wypisującego lub czytającego pseudolosowe zna
ki w zmiennych odstępach czasu z jednoczesnym sprawdzaniem popraw
ności wczytywanych znaków. Rozkład pseudolosowych odstępów czasu 
między kolejnymi operacjami pisania lub czytania jest taki,aby zna
czna część tych operacji mogła się wykonywać z maksymalną dopusz
czalną przez urządzenie szybkością.

- Test Monitor dalekopisowy. Zadaniem testu jest sprawdzenie 
poprawności działania modułu Monitora dalekopisowego przy współ
pracy z maszyną. Przyjęto metodę polegającą na wypisywaniu na ta
bulogramie Monitora wszystkich znaków dalekopisowych (litery i cyf
ry). Wypisywane 3ą bądź wzoroowe testy, bądź dowolne testy uprzed
nio wczytane wg dyspozycji operatora. Drogą ingerencji operatora 
istnieje możliwość badania poprawności działania czytnika i per
foratora dalekopisowego.

- Test Czytnik Kart. Test ten sprawdza prawidłowość czytania 
informacji zapisanej na kartach perforowanych. Przyjęto metodę,że 
informacja na kartach 80-kolumnowych jest zbiorem liczb pseudolo
sowych, generowanych wg zależności:

2.4.6. Testy urządzeń zewnętrznych

gdzie: Xi - informacja zapisana w i  -tej kolumnie.
Obok dróg informacyjnych test sprawdza funkcjonowanie dróg ste

rujących.
- Test Drukarka Wierszowa. Zadaniem testu jest sprawdzenie 

działania drukarki podczas jej współpracy z maszyną. Test umożli
wia sprawdzenie pracy wszystkich czcionek drukarki, układów ste
rujących młoteczkami i buforów informacyjnych. Przyjęto metodę kor>- 
troli optycznej prawidłowości druku wszystkich znaków drukarki dla 
następujących kombinacji:

- wydruk wszystkich znaków w wierszu, z tym że każdy następny 
wiersz jest cyklicznie przesunięty o jeden znak w stosunku do po
przedniego,

- wydruk 5 wędrujących spacji na tle wybranych zanków (24 wier
sze),

- wydruk wędrującego alfabetu na tle wybranych znaków (.120 wier
szy).

Ponadto sprawdza się specyficzne sytuacje w układach sterują
cych.

2.4.7. Test Wskaźniki i Test Rozkazy Sterujące
Test Wskaźniki ma za zadanie sprawdzenie niektórych wskaźni

ków i rejestrów nie objętych sprawdzaniem w wyżej wymienionych te-
23  —  Naukowe problem y . . .



stach. Jest on jak gdyby testem uzupełniającym. Test kontroluje 
pracą zegara, wskaźniki kanałów oraz wskaźniki pamiąci bębnowej.

Zadaniem testu badającego rozkazy sterujące jest sprawdzenie 
Sieci Centralnego Sterowania w zakresie poprawności wykonywania 
operacji: modyfikacji, rozkazów skokowych warunkowych i bezwarun
kowych, przeskoków, rozkazów programowych i nielegalnych. Metoda 
kontroli polega na próbie wykonania rozkazu i analizie wyników 
tej próby w odniesieniu do zakładanych efektów. Ponieważ każdy 
inny test Systemu K-400 korzysta z wyżej wymienionej operacji, D- 
-Dyrygent systemu uruchamia przede wszystkim ten test dla określe
nia stanu Sieci Centralnego Sterowania. Sprawność Sieci Centralne
go Sterowania w założeniach Systemu K-400 jest niezbędna do bada
nia pozostałych modułów maszyny cyfrowej.
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2.5. Charakterystyka własności kontrolno-lokalizujących Syste- 
mu Testów Kontrolnych K-400

Jak już było powiedziane we wstępie, System Kontrolny K-400 wy
krywa i zgrubnie lokalizuje uszkodzenia, dające tylko przejawy pro
gramowe. Dokładność lokalizacji ogranicza się bądź do modułu,bądź 
do rozkazu, w zależności od typu uszkodzenia i możliwości rozgra
niczenia funkcji sieci logicznych na podstawie objawów pro
gramowych. Uszkodzenia w Sieci Centralnego Sterowania najczęściej 
objawiają się brakiem końca operacji. Wówczas z reguły niemożliwe 
jest bliższe określenie przyczyny uszkodzenia.

W innych przypadkach sygnalizaoja uszkodzeń przez różne testy 
pozwala bliżej określić ich miejsce.

Jednakże wnioski lokalizujące na podstawie wyników tylko jed
nego testu mogą być niejednoznaczne. Na przykład sygnalizacja błę
du w czasie działania testu arytmometru może być spowodowana uszko
dzeniem pamięci operacyjnej. Dopiero działanie dwóch testów -aryt
mometru i pamięci operacyjnej - dostarczy właściwych danych iden
tyfikujących o hardware*owe źródło błędu.

Bliższa lokalizacja uszkodzenia jest możliwa po zastosowaniu 
Systemu Lokalizującego L-141. Pełna lokalizacja wymaga angażowa
nia środków technicznych i udziału obsługi konserwatorskiej.

System Testów Kontrolnyoh K-400 przewidziany jest do określa
nia stanu technicznego maszyny oyfrowej ZAM-41 Z przy jej codzien
nej i okresowej kontroli profilaktycznej.

Niezależnie od wyżej wymienionego przeznaczenia System Testów 
Kontrolnyoh K-400 może służyć jako narzędzie do badań maszyny ZAM- 
-41 w różnych warunkach technioznej i użytkowej eksploatacji oraz 
na pewnym szczeblu procesu jej produkcji i uruchamiania.

3. SYSTEM TESTÓW LOKALIZUJĄCYCH L-141

3.1. Ogólne założenia Systemu Testów Lokalizujących L-141

System Testów Lokalizujących jest jednym ze środków służących 
zwiększeniu eksploatacyjnej niezawodności maszyny cyfrowej ZAM-41. 
Niezawodność eksploatacyjną maszyny cyfrowej można poprawić drogą 
stosowania w konstrukcji' elementów o większej niezawodności lub 
poprzez skrócenie czasu naprawy w wypadku powstania jakiegoś uszko
dzenia. W czasie niezbędnym dla dokonania naprawy większą część



stanowi ozas potrzebny na zlokalizowanie uszkodzonych elementów. 
Zadaniem systemu L-141 jest wykrywanie i automatyczna lokalizacja 
uszkodzeń. Jednocześnie zautomatyzowanie procesu lokalizacji uszko- 
dzień pozwala zmniejszyć wymagania co do kwalifikacji obsłu
gi technicznej maszyny ZAM-41.

System L-141 wykrywa i lokalizuje uszkodzenia w części maszy
ny oyfrowej ZAM-41 obejmująoej jednostką centralną i moduły pamią- 
oi operacyjnej. Kontrola działania urządzeń zewnątrznyoh realizo
wana jest przez System Kontrolny K—400. System L—141 zbudowany zo
stał w zasadzie w oelu lokalizacji jedynie uszkodzeń pojedynczych. 
Uszkodzenia wielokrotne mogą być lokalizowane przez system, jeże
li są niezależne, tzn. takie, które nie kompensują sią i nie dają 
innych objawów niż każde z nioh oddzielnie.

Uszkodzenia lokalizowane przez system L-141 muszą być trwa
łe, tj. nieprzemijające w czasie pracy systemu lokalizującego ôk. 
15 minut). Jeżeli uszkodzenie nie jest trwałe, może, ale nie musi, 
pozostać nie wykryte, bądź też system dostarczyć może fałszywych wy
ników.

Ograniczenia odnośnie do niezależności uszkodzeń wielokrot
nych i trwałości uszkodzeń mogły być w znacznym stopniu zreduko
wane w przypadku lokalizacji uszkodzeń w modułach pamięci opera
cyjnej. Osiągnięte to zostało przez zastosowanie statystycznej 
analizy objawów błędnej pracy pamięoi operacyjnej PAO-5.
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3.2. Metoda lokalizacji uszkodzeń w mo

Na wybór metody wpływ miały następujące okoliczności, w któ
ry oh system L-141 był realizowany.

1) W Części Centralnej oraz pamięci operacyjnej maszyny cyfro
wej ZAM-41 nie zostały przewidziane żadne układy kontroli popraw- 
nosoi działania. Stąd jedynymi objawami niesprawności, pozwalają
cymi na automatyczną lokalizację uszkodzeń, są objawy programowe, 
polegające na błędnym wykonywaniu się rozkazów.

2) Brak opisu formalnego maszyny ZAM-41 wynikająoy z niestoso
wania przy jej projektowaniu rozbudowanego systemu automatyczne
go projektowania oraz wynikająoy stąd brak odpowiedniego symulato
ra maszyny ZAM-41. W tej sytuaoji możnp było zastosować jedynie me
tody, w których lokalizacji uszkodzeń dokonuje się w oparciu o ob
jawy programowe. Stworzenie systemu diagnostycznego opartego o me
todę tabeli diagnostycznej uznane zostało za przedsięwzięcie nie
realne. Wypełnienie takiej tabeli ze względu na jej wielkość wyni
kającą z dużej liczby uszkodzeń, jakie należałoby uwzględnić, wy
daje się możliwe tylko przy automatyzacji tej pracy w oparciu o od
powiedni symulator maszyny.

Z powyższych przyczyn wybrano jako najodpowiedniejszą metodę 
opartą na zasadzie rozszerzania kontroli od pewnego minimalnego po
ziomu sprawnośoi maszyny. Zakłada się więc sprawność maszyny w pew
nym minimalnym zakresie obejmującym kilkadziesiąt miejsc pamięci 
operacyjnej, kilka rozkazów, niektóre rejestry i operacje wykony
wane ze stolika operatora. W tym zakresie maszyna musi być spraw
dzona przed uruchomieniem systemu. Następnie, po uruchomieniu, Sy
stem L-141 sprawdza pozostałe operacje, sygnalizując stwierdzenie 
błędnego działania maszyny zatrzymaniem pracy i podaniem w reje
strach mc informacji o niesprawności.

Generalna metoda stosowana w Systemie L-141 dla sprawdzenia ko
lejnych rozkazów polega na wykonaniu ich przy danych odpowiednio



dobranych argumentach i porównaniu wyniku z wyznaczonym wynikiem 
poprawnym. Jeśli wynik nie jest prawidłowy, następuje porównanie 
z przewidywanymi dla konkretnych uszkodzeń wynikami błędnymi. Mo
że być ono wykonywane programowo lub też częściowo przez obsługę 
na podstawie wskazówek zawartych w instrukcji eksploatacyjnej.Argu- 
menty operacji i przewidywane wyniki określa się tak, aby uwzględ
nione zostały możliwie wszystkie uszkodzenia wszystkich bramek sie
ci logicznej.

Odmienna jest metoda lokalizacji uszkodzeń w modułach pamięoi 
operacyjnej PA0-5. Polega ona na zebraniu informacji o poprawno
ści wykonywania się operacji zapisu - odczytu we wszystkich komór
kach bitowych i przeprowadzeniu statystycznej analizy tych wyników 
w celu określenia uszkodzeń w układach adresowych i informacyj
nych. Zasadą stosowaną przy tym jest, że uszkodzony układ powodu
je niesprawny zapis - odczyt w większości tych wszystkich komórek 
bitowyoh, przy wybieraniu których bierze czynny udział.
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3.3. Struktura Systemu Testów Lokalizujących L-141

System zakłada sprawność pewnego minimalnego zbioru operaoji 
zwanego "Maszyną Minimalną". Są to operacje takie jak "Ładuj", 
"Wprowadź", PZA, STO [1], niezbędne dla uruchomienia systemu i syg
nalizacji przez ten system faktów wykrycia uszkodzeń. Przewidzia
na jest jednak wstępna kontrola "Maszyny Minimalnej" przez opera
tora. W tym celu operator powinien przed uruchomieniem systemu wy
konać następujące wstępne czynności:

1) Sprawdzenie przesyłania do rejestrów przez kolejne załado
wanie "zer" i "jedynek" do rejestrów Rt Z, A, A/, fil

2; Wykonanie rozkazu PZA O3 , gdy w A znajdują się same "je
dynki".

3) Wykonanie UMA O3 .
4 ) Wykonanie punktów 2) i 3 ), gdy zawartość A - same "zera".
5) Przesyłanie do miejsca pamięci operacyjnej o adresie 1 i 2 

rozkazu UMA 0.
6) Wykonanie 1 cyklu.
W czasie tego sprawdzania zachodzi nieunikniona dwuznaczność: 

obszar pamięoi operacyjnej "Maszyny Minimalnej" i rozkaz PZA moż
na sprawdzić tylko za pomocą rozkazu UMA, który może być niespraw
ny. Czynnośoi powyższe poleca się wykonywać tylko w przypadku za
istnienia błędu maszynowego, którego wykrycie daje informacje nie
dostatecznie sprecyzowane lub dwuznaczne. W innyoh przypadkach za
kłada się, że "Maszyna Minimalna" jest sprawna i przy jej pomocy 
sprawdza się rozkazy ze zbioru rozkazów tzw. "Maszyny Kontrolnej". 
Stosowana jest przy tym zasada rozszerzania kontroli. Polega ona 
na tym, że każdy kolejny rozkaz sprawdzany jest za pomocą rozka
zów sprawdzonych w poprzednich krokach. W ten sposób do sprawdza
nia można używać coraz większej liczby rozkazów wykonujących się 
poprawnie. Przede wszystkim sprawdzane są rozkazy CTA 58.NAS 6 [1J,

3Znaczenie symboli:
R - rejestr rozkazów / - licznik rozkazów,
A - rejestr akumulatora, M  - rejestr mnożnika,
B -  rejestr indeksacji (5-modyfikacji),
PZA - skrót mnemotechniczny operacji: Pamiętaj i Zeruj Akumulator,
UMA - " " " Umieść w Akumulatorze,
STO - " " " Stop.



a następnie UMB, SOB i B-modyfikacja [1], pozwalająca zautomatyzo
wać czynność wprowadzania informacji z taśmy papierowej i’ utwo
rzyć pętlę programową. Dalej sprawdzane są rozkazy UMA, PMB, OSL, 
LCD, SZA, SKO [1] pozwalające na utworzenie zwrotnicy w programie 
i analizę rezultatów operacji sprawdzanej. W wypadku wykrycia nie
sprawności na etapie sprawdzania rozkazów "Maszyny Kontrolnej" dzia
łanie systemu zostaje zatrzymane aż do usunięcia wykrytego uszko
dzenia.Prawidłowo wykonujące się w maszynie rozkazy "Maszyny Kontrol
nej" służą do sprawdzania swoich "nadrozkazów" (rozkazów dających 
się sprawdzić za pomocą rozkazów "Maszyny Kontrolnej"), wchodzą
cych w skład zbioru rozkazów tzw. "Maszyny Sprawdzanej". Na tym 
etapie zasada rozszerzania kontroli nie jest już stosowana. Wykry
cie uszkodzenia nie zatrzymuje więc działania systemu aż do jego 
usunięcia. Wykrycie niesprawności sygnalizowane jest rozkazem STO 
powodującym wstrzymanie pracy systemu (co najmniej na czas potrze
bny operatorowi dla odczytania zawartości rejestrów, których stan 
dostarcza informacji o wykrytym uszkodzeniu).

Po sprawdzeniu nadrozkazów "Maszyny Kontrolnej" system prze
chodzi do sprawdzenia jej "podrozkazów", tj. tych pozostałych roz
kazów "Maszyny Sprawdzanej", które nie mogły być sprawdzone przez 
"Maszynę Kontrolną", ale które można sprawdzić dotychczas spraw
dzonym aparatem. Między innymi jako podrozkaz "Maszyny Kontrolnej" 
sprawdzany może być całkowity obszar bloku pamięci operacyjnej.

Na rys. 2 przedstawiono schemat blokowo-ideowy Systemu Testów 
Lokalizujących L-141.

3.4. Charakterystyka konstrukcji Systemu Testów Lokalizujących 
L-141

Programy lokalizujące znajdują się we właściwej kolejności na 
nośniku w postaci taśmy papierowej, z której informacje są wczyty
wane przez czytnik ze stolika operatora. W czasie pracy systemu 
taśma automatycznie przesuwa się pod czytnikiem. W wypadku stwier
dzenia błędnego wykonywania się aktualnie sprawdzanej operacji pra
ca systemu zostaje zatrzymana rozkazem STO, którego numer (część 
adresowa) służy do odszukania informacji o miejscu uszkodzenia.In
formacje te są zebrane w Instrukcji Eksploatacyjnej Systemu L-141. 
Dodatkowe informacje niezbędne dla dokonania szczegółowej lokali
zacji uszkodzenia napisane są bezpośrednio na taśmie papierowej 
w miejscu, gdzie zatrzymuje się ona pod czytnikiem w wypadku stwier
dzenia niesprawności. Niektóre informacje podawane są również w re
jestrach maszyny i mogą być odczytywane przez operatora w reje
strze lampek na stoliku operatora lub na symulatorze. Na taśmie i 
w rejestrach podawane są przede wszystkim informacje o sprawdza
nej operacji, jej argumentach oraz wynikach przewidywanych i rze
czywiście otrzymanych. W niektórych przypadkach podane są w ten 
sposób bezpośrednie informacje lokalizujące.

Cały System L-141 został podzielony na dwie części, z których 
pierwsza służy do lokalizacji uszkodzeń w Części Centralnej maszy
ny ZAM-41, a druga ma lokalizować uszkodzenia w modułach Pamięci 
Operacyjnej PAO-5. Wydzielenie testu lokalizującego pamięci opera
cyjnej z całości systemu L-141 zostało dokonane ze względów użyt
kowych. Dzięki temu możliwa jest lokalizacja uszkodzeń w pamięci 
operaoyjnej również wtedy, gdy ze względu na jej niesprawność nie 
można uruchomić w całości systemu L-141. Możliwe jest również po
minięcie tej części Systemu, która dotyczy lokalizacji w części 
maszyny ZAM-41, co do której nie ma podejrzeń o niesprawności.
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Rys. 2. Schemat blokowo-ideowy Systemu Testów Lokalizujących L-141



3«5« Charakterystyka własności lokalizujących Systemu L-141

Jak już było powiedziane w rozdziale 3*1» System L-141 spraw
dza i lokalizuje tylko uszkodzenia dostateoznie długo nie przemi
jające, w zasadzie pojedynoze w Części Centralnej i modułaoh pa
rni ęoi operaoyjnej maszyny ZAM-41. Wykrywane i lokalizowane są tyl
ko uszkodzenia dające przejawy programowe i to tylko takie, któ
re są wynikiem niesprawnego działania określonej bramki. Ogólnie 
można więc określić wykrywane przez system uszkodzenia jako sta
bilne niesprawności bramek w sieoi logicznej.

Nieoo większej skutecznośoi wykrywania uszkodzeń można oozeki- 
wać od testu lokalizująoego w modułaoh parnięoi operaoyjnej, a to 
dzięki zastosowaniu metody analizy statystyozneJ. Dzięki temu mo
gą być wykrywane również uszkodzenia nietrwałe, niestabilne i nie 
polegające na krańcowej niesprawności elementu. Wymagane jest Je
dynie, aby element dawał objawy niesprawnośoi w dostatecznie du
żej ozęści przypadków, w któryoh jest angażowany w praoy układu.

Ponieważ System L-141 sprawdza kolejno (z dokładnością do mi- 
krooperacji) rozkazy maszyny ZAM-41 i ponieważ lokalizacja opiera 
się o analizę programowych jedynie objawów uszkodzenia,przeto do
kładność lokalizacji zależna jest wyraźnie od ilośoi sprzętu i cha
rakteru sieci angażowanej przez sprawdzany rozkaz, Najozęśoiej lo
kalizacja może być przeprowadzona z dokładnośoią do pakietu lub 
grupy pakietów, W wielu jednak przypadkaoh dotyoząoych przede wszy
stkim uszkodzeń sieoi oentralnego sterowania jedynym objawem jest 
brak sygnału końca operacji. W takim przypadku bliższa lokaliza
cja jest z reguły niemożliwa 1 wymaga bezpośredniego zaangażowa
nia obsługi lokalizującej uszkodzenia z pomocą środków technicz
nych (oscylograf, woltomierz, symulator).

System Testów Lokalizująoych L-141 przewidziany jest jako śro
dek ułatwiający diagnozę uszkodzeń w przypadku podejrzeń o nie
sprawną pracę maszyny ZAlfi-41. Po zlokalizowaniu i usunięcu wszy
stkich zlokalizowanych uszkodzeń maszyna powinna być sprawdzona 
Systemem Testów Kontrolnych K—400. Jeżeli w wyniku działania tego 
Systemu można przyjąć, że wszystkie uszkodzenia zostały usunięte, 
tzn. że maszyna jest sprawna, wówczas rolę Systemu L-141 można uwa
żać za zakończoną. Jeżeli natomiast System K-400 wykaże niespraw
ność, wówczas należy powtórzyć proces lokalizacji od poozątku.

Jeżeli System K-400 wykazuje niesprawność, a System L-141 
uszkodzenia nie znajduje, można powtórzyć lokalizację z ewentual
ną zmianą napięć zasilających.

Niezależnie od przeznaczenia Systemu L-141 jako środka zwięk
szenia niezawodności eksploatacyjnej może on służyć jako narzędzie 
kontrolne przy uruchomianiu maszyny w procesie jej produkcji.
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4. UWAGI 0 WYNIKACH BADAŃ SKUTECZNOŚCI SYSTEMU DIAGNOSTYCZNEGO
MC ZAM-41

Przeprowadzono badania skuteczności Systemu Diagnostycznego mo 
ZAM-41. Metoda badań Systemu kontrolnego K-400 polegała na tym, 
że w poszczególnych modułach maszyny, sprawdzanych przez testy K- 
-400, zasymulowano pewną liczbę uszkodzeń trwałych i parametrycz
nych (proporcjonalną do liczby pakietów), a następnie uruchomiono 
odpowiedni test Systemu K—400. Działanie testu oceniane było przez 
zespół prowadzący badania wg 4-punktowej skali ocen.
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W wyniku badań określono skuteczność kontroli modułów przez 

poszozególne testy wg wzoru:
* 0 /S :  = 1  5 j_ L  . >100%,

Nigdzie
Ni - liozba uszkodzeń w układaoh sprawdzonych przez ¿-ty 

test,
N0-)i - liozba nie wykrytych uszkodzeń.

Ogółem w maszynie zasymulowano 372 uszkodzenia. Ogólna skuteoznośó 
kontroli Systemu Testów Kontrolnych K-400 wynosi:

Sk-h00 3 90,1 i 3%.

Przykładowo dla systemu kontrolno-diagnostycznego maszyny ESS Nr 
1 skuteoznośó diagnozy stanu maszyny wynosi 91,6 * 3,5% .

Dla ooeny Systemu Testów Lokallzująoych L-141 w poszczegól
nych modułach symulowano wyłącznie pewną liczbą wylosowanych uszko
dzeń trwałych, a następnie lokalizowano je za pomooą Systemu L-141. 
Działanie Systemu oceniane było przez zespół prowadzący badanie^ 
6-punktowej skali ocen.

Skuteoznośó lokalizacji dla testów lokalizujących w jednostoe 
oentralnej maszyny ZAM-41 i Pamięoi Operacyjnej wynosi odpowied
nio:

Tjc - »9,96 - 10*

TIkO - 60 t 10*-
Dokładnie jsze omówienie metody badań skuteczności Systemu Dia

gnostycznego mc ZAM-41 i uzyskanych wyników przewidziane jest ja
ko temat następnej publikacji.

W Instytuoie Maszyn Matematycznych w Warszawie w pracach nad 
Systemem Diagnostyoznym mc ZAM-41 obok autorów niniejszego opraco
wania udział wzięli: mgr inż. Bożena Przyborowska, mgr inż. Ewa Za
wadzka, mgr inż. Stanisław Choromański, mgr inż. Zdzisław Miohal- 
ski i mgr inż. Waldemar Romaniuk.
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