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Lo~ische constructie en controle van automatische reken
machines. 

Onder egn automatisch~ rek~nmachin~ wordt verstaan een machine 

die na de nodigc, voorbereidins lange reelcsen elementaire opera

ties als optellen., aftrelu,.en, v,?rmeni6vulcligen <2n delen op de 

JUiste ~etallen uitvoert, zonder dat tijdens dit rekenproces no~ 
door ,:,::no2nhand wordt in6egr,-:o:pen; cle 0ewenste antwoorden worden 

door d,::: machine in voor de men a waarneembare vorm af ge leverd. 

Zowol d2 reek~ operaties als de numerieke 6egevens~ sp2cifi0k 

voor het betro;f2n probleem, dienen voor de machine toegankeliJk 

te ziJn. Daartoe wordt deze noodzakelijke informatie van te voren 

in een ,_,,edeel te van de machine~ het geheugen 11 geschreven 11 • Tevens 

kan het :;eheu,~0 en r_,ebruikt worden om tussentijdse resultaten op 

te ber::::,en "te onthouden 11 tot ze later in de berekening, weer 6e

bruikt zijn, Het 6,2heugcm is in6edee ld in een aantal seheu6en

plaatsen, die elk aenzelfde aantal ciJfers kunnen onthouden. Deze 

ciJfers kunnen gebruikt worden als numerieke gegevens en stellen 
clan dus een setal voor; ,c;ij kunnen ook gebruikt worden als aandui

din~~ voor een uit te voer:::,n operatie en stellen c:an een 11 opdracht 11 

voor. 

De ~etallen, die de. machine uit het geheu~en kan lezen> warden 

in het rekenku.ndi 6 or:.:,,aan ~~ecombineerd tot nieuwe g,etallen. Deze 

nieuwe getallen ziJn doorgaans de som, het verschil, het product 

of het qu,Jtient van dC:: inkomende (.:,etallen en worden op hun beurt 

weer in het geheu~en Geschreven. 

Een derde sed2elte van de machine, de besturin6, leest de op

drachten uit hct ~eheusen en draagt ~org voor de uitvoering h~er

van. Zowel de opeenvolging van opdrachten, als het verloop van 

de verrichtj_nJ:,en tijdens het ui tvoeren van een opdracht, worden 

door de besturing bepaald. De basturing beschikt over een klok~ 

welke het tempo van de bewerl{ingen regelt. 

Tenslotte zorg,t een vierde gedeelt2 van.de machine, bestaande 

uit de in- en uitvoermechanlsmen en de beclienin;;~ voor de commu-
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nicatie tussen de machine 0n de 62bru1Ker. 

Van de hl,.:;!rboven ~~en<)Bmd,: i:.,ede~' 1 ten is dd taak van het 6eheu<:,en 

:::n de bed ien1n~ hat ~envou:i 1gs t t,::: omsc hrijven, doch hat moe iliJkst 

t:~chni'.1ch t~ realiser.en. Voor het arithmetiach e;:,edet}lte en de be

sturin6 ll.e:<::an d;;:~ verhoudin:~;en jui::.:t om~ekeerd. Het is daarbiJ 

moge 11 Jk en gewcnst met behulp van ecn Z,cer beperkt aantal techni 

ache method.en een grote v~rscheidenheid van taken uit te voeren. 

Waar duo hier het schakelelement zich door eenvoud kenmer1tt 1s d2 

voor deze ;;edeelten vereiste schak,:llng voldoende uit&:,ebre1d om 

het gebruik van een b{~ei~;ande notatie en analyse te rechtvaardit,en. 

In het ontwerp van zulk een scha!rnling kunnen nu de vol6emle 

c tad ia word,en op:.,crri.e rlct: 

1 e De formulerin::i, van de door ds:: schake 1 ing te verrichten opera.ties. 

28 Het bepalen van de noodzat<elijke ond,~rdelen 0n de door elk van 

deza onderdclen te verrichten taak. Hi~rbiJ levert elk onderde0l 

een signaa.l ten;:,evol.;e van een aantal inirnmende signalen. 
e 3 Het dei in1cren van de uit~aa.ndd signalen als f'unctie van de in-

komende s i,~na.len. Het 1:',, ;;:;ebruike 1 ijk s lechts twee soorten 

si~:,nalen te onderscheiden., welK:e met 0-1 of hooe:,-laag icunnen 

worden aanGedui~. Ten gevolge h1ervan zullen d~ze functies in 

het twectall1~ stelsel z1Jn ~edefinieerd. 

4e H2t tran:..,form.:::ren van de verg,elijkingen voor deze functles tot 
:::~n ::oda:11,>z vorm dat :i::1, u1tslultend ziJn geschreven m2t opera

toren, waarvoor een physisch equival..::nt bestaat. D0 getransfor

m,3erd2 v0r.::,e l iJlcing-:n zul len dus verse hi l len naarmate als 

schakeL::,;Jement een relais, een radiobuis of geliJkrichter wordt 

gebruikt. AfhankeliJk van de l<euze van de schakelelement-an ziJn 
verschillend2 transformatiere3dls opg2steld. ') 

5e Het construeren van dt~ ,3chat<eling met behulp van de schakel2J.0-

menten door de operatorcn b,~paald. 

D2 voor de .functies op62st,?li2 ver;_,,2li,Jldn1:.,i:m lrnnnen worden 6c

bruikt zowal voor de constructie van de gew2nste schakelin~ als 

voor het controleren van het 6,2maakte ontwerp. Wat betreft de 

controle op het uitvoeren van de constructie, kan worden volstaan 
met e.:m zor~vuldie:,e administratia, gebruik rnakend van het feit, 

dat 8lk uitgaand si6naal weer op een of meer plaatsen als inkomend 
signaal wordt :;;,.,ebruikt. Waar echter de Werking van de nchakeling 

getoetst di2nt te warden aan de bedoeling van de ontw0rper, ver

eist de uitvoering van zul1c ~en controle e-::n 5rote hoeveelheid 

werk. In feite is deze taak zo omvan&r1Jk., dat zij alleen door een 

automatische relc:::mmachine bevredi6 end kan word8n opgelost. 

1 ) H.H. AHcen, "Synth~s1s of electronic computing. and control 

circuits"; 1951., Marva.rd Univ~rsity Press? Cambrid1.:.,e, Mass., 


