
Bemutatjuk a TPA-1001/i és az EMG-810 típusú 
számítógépeket 

S e h l e i d e r J 6 zs e f pa., L e n g y e l M i h á ly alezredes 

I. A TPA-1001/i típusú számítógép 
Az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetben kifejlesztett és gyártott 

TPA-1001 típusú II-ik generációs kis-számítógépből az 1969-71. években 
40-50 db alapkonfiguráció kerül a felhasználókhoz. Az értékesítés te
rületei: a Szovjetunió, az NDK és a belföldi piac. A fejlesztési és gyár
tási :apasztalatok alapján 1971-ben a VIDEOTON közreműködésével 
elkezdődött a fenti berendezés III-ik generációs változatának (TPA-1001/i) 
kis-sorozatgyártása. 

A gép alapvető Jellemzöl 

A gép párhuzamos logikával, moduláris hardware bővítési lehető

séggel és !tloduláris, nagyhatásfokú software-vel rendelkezik. 

A KÖZPONTI EGYSÉG: mikroprogramozható utasításkészlete: 8 
alaputasítás. Az egyéb utasítások száma 200 fölött van. Az autoindex 
rE!giszterek száma 8, minden regiszter tartalma a vezérlőpulton kijelez. 
Rack szekrénybe építhető, az aritmetikai lehetőségek bővítését digaszol
ható kártyák képezik. A MEMÓRIA: mágnesgyűrűs tárolókból áll. A 
szóhossz 12 bit + 1 bit paritásellenőrzés. Kapacitása 4096 szó, belsőleg 
bővíthető 8192 szóig, külsőleg 32 768 szóig. A memória ciklusideje 2 us. 
AZ INPUT.'OUTPUT formájában csatlakoztatható perifériai berendezé
sek száma: 192, a nagysebességű közvetlen memória hozzáférési csatorna 
6 Mbit/sec sebességű. A memória-hozzáférés gazdaságos: 2 Mbit/sec 
sebességű. A közvetlen memória-számlázási lehetőség, valamint labora
tóriumi berendezésekhez az interface adva van. 

A SOFTW ARE az alábbi programokból áll: 

' - FORTRAN és FOKAL compilerek, 
- input-output Control System (IOCS) az adat ki- és bevitel 

programozásának megkönnyítésére, 
- moduláris I/0 meghajtóprogramok a berendezés független prog

ramozásához, 
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- csatoló-áthelyező bemérőprogram (SLANG 2), 
- kétmenetű assemblerek, 
- szimbólikus program-hibakereső on-line program javításához, 
- szimbólikus Editor-program, hibakereső teszt-programok, 
- mágneslemez monitor és 
- mágnesszalagos monitor programrendszer. 
A TPAii kompatibilis a TPA-1001-el, lényegében tárolt programű

digitális számítógép általános tudományos számítási célokra. Adatkiviteli 
és beviteli struktúráját úgy tervezték, hogy a számítógéprendszer bőví
tése könnyen lehetséges legyen. 

A TPA.:., 'i széles körű programrendszer felhasználására alkalmas. Ebbe 
maga.sszintű nyelvek compilerei is tartoznak úm. a FORTRAN és a 
beszélgetős FOKAL nyelvek. A FOKAL nyelv közel áll az angolhoz, 
de szimbólumait Saját nyelvünkből leszármaztatott szimbolumokká is 
átalakíthatjuk. A szimbólumrendszert kell megkonstruálni és egy egy
szerű overalay szalaggal az átalakítás elvégezhető, így a FOKAL máris 
magyarul, oroszul, németül, lengyelül, csehül vagy bármilyen más 
nyelven beszél. A TPA/i software-hez bonyolult monitor-programok is 
tartoznak, amelyek nagy kapacitású háttérmemóriákra vannak alapítva. 
Ezenkívül az assembler nyelvű adat ki- és beviteli programozást meg
könnyítő különleges programokkal "is el van látva. 

A gép specifikus adatai 

MEMÓRIA: típusa mágnesgyűrű, mérete 4096 bites szó, bővíthető 
32 768 szóig. Szervezése 128 szavas lapokból áll, direkt címezhető a futó
lap és a zérus lap. Indirekt címezhető minden lap, 8 autoindex regisz
terrel. A paritásellenőrzés állandóan ellenőrzi az átvitt szavak pontos
ságát. 

ARITMETIKA: Párhuzamos, kettes komplemensű binárís. 
SZAM1TASI SEBESSÉGEK: 

Összeadás 
Kivonás 
Szorzás 
Osztás 
Lebegőpontos összeadás 
Lebegőpontos .kivonás 
Lebegőpontos· sZórzás 
Lebegőpontos osztás 

Mikrosecundum 

4 
6 

300 "' 
350 • 

10:)0 • 
1000 • 
2000 • 
2800 • 

. . 

• Szubrutin - végrehajtási idő hozzávetőlegesen 

A bővített 
aritmetikai 
lehetőséggel 

4 
6 

20 
22 

700 
700 * 
500 • 
700 * 

REGISZTEREK: Akkumulátor 12 bit, memória-puffer 12 bit, 
Utasításszámláló: 12 bit, memória címregiszter: 12 bit, 
Csatolóregiszter: 1 bit, .kézi adatok: 18 bites kapcsolóregiszter. 
UTASfTASOK: Tárolófrekvenciás utasítások száma (2 ciklusű): :6. 
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Az 1 ciklusú regiszter referenciák száma: 18 (valamennyi mikroprogra
mozható). 

INPUT/OUTPUT: Programozott adatátvitel sebessége: 1,7 Mbit/sec. 
A közvetlen hozzáférésű csatorna adatátviteli sebessége: 6,0 Mbit/sec. 
A memóriahozzáférés sebessége: 2,0 Mbit/sec. A perifériás berendezések 
kiszolgálása software prioritású interrupttal történik. 

ADATFORMÁTUMOK: Lyukszalag: alfanumerikus, 8 csatornás 
ASCII rendszerű, paritást nem használ. Bináris, két 6 bites kóddal. A 
7-ik csatorna kezdeti specifikációnak, a 8-ik csatorna szalagbevezető, szalag
végző kódoknak van fenntartva. 

Mágnesszalag: 7 vagy 9 csatornás IBM kompatibilis 1/2 inch széles, 
NRZI felírási móddal. 

A gép szóformáhamai 

Fix pontos adatok előjel és I S INTEGER 1 

Lebegőpontos ,------
adatok előjel és I S EXPONENS 1 1 S MANTISSZA 11 MANTISSZA 

t 23 bit t 

Tárolóreferencia utasítások I UTASÍTÁSKÓD \ I I C/Z I LAP CfM 1 

C/Z = C/zérus lap 

Regiszterreferenciás 
utasítások I CSOPORT MIKROUTASÍTÁSOK 

Input/output 

utasítások I CSOPORT I PERIFÉRIÁS EGYSÉG KÓD \ 1/0 !MP. 1 

Miután a TPA/i kompatibilis a TPA-1001-el, a programok egymás 
között cserélhetők. 

KÖZPONTI EGYSÉG REGISZTEREI: AKKUMULÁTOR: (AC) 
gyűjti az aritmetikai és logikai műveletek eredményeit, és az adat ki- és 
bevitelhez pufferregiszterként is szolgál. 

CSATOLÓ REGISZTER: (L) egybites regiszter, mely arra használ
ható, hogy csatolja a többszörös aritmetikai műveleteknél az egyes sza
vakat, hogy az akkumulátorban keletkező átvitelt regisztrálja. 

KAPCSOLÓ REGISZTER: (SR) kézzel beállítható adatoknak a 
memóriába, a memória címregiszterbe vagy utasításszámlálóba történő 
átviteléhez. 

MEMÓRIA PUFFERREGISZTER: átmenetileg tartalmazza az infor
mációt a memóriába vagy a memóriából való átvitel során. 

UTASÍTÁSSZÁMLÁLÓ: (PC) a memóriából kiolvasásra kerülő 
következő utasítás cimét tartalmazza. 
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MEMÓRIA CIMREGISZTER: a megcímzendő szó címét tartalmazza. 
SZORZ".) (HANYADOS REGISZTER):' a bővített aritmetikai mű

veleteknél átmeneti adattárolásra szolgál. 

LÉPÉSSZAMLALO :' a bővített aritmetikai műveleteknél adatok 
ideiglenes tárolására szolgál. 

UTASíTAS MEZŐ:' annak a memória-modulnak a számát tartal
mazza, .amelyekből az utasítást fogjuk kiválasztani. 

ADATMEZŐ:* annak a memória-modulnak a számát tartalmazza, 
amelyik a felhasználásra kerülő adatokat tartalmazza. 

SZABALYOZÓ UTASITASOK 

POWER ki- és bekapcsolja a számítógép hálózatát, beépített rete
szelő kapcsolóval, 

START törölt regiszterekkel indítja a számítógép működését, 
CONTINUE a regiszterek pillanatnyi állapotának megfelelően in

dítja a a számítógép működését, 

STOP megállítja a számítógép működését, 
LOAD ADDRESS a kapcsolóregiszter tartalmát átírja az utasltás

számlálóba és a memória címregiszterébe, 

DISPLAY MEMORY megjeleníti a memória tartalmát (amelynek 
helyét az utasításszámláló és a memória címregisztere előírja), 

SIGLE INSTRUCTION a programot utasításonként lépteti, lehetővé 
téve az operátor számára az egyes utasítások tanulmányozását, 

SINGLE STEP a programot gépi ciklusonként lépteti, elősegítve a 
hardware hibák megkeresését, 

RIM a tárolóba automatikusan betölti a minimális beolvasó prog
ramot, 

JELZőLAMPAK 

Utasításszámláló, tároló címregiszter, csatoló regiszter, akkumulátor, 
tároló regiszter, szorzó/hányados regiszter, lépésszámláló, utasítás és 
adatmező regiszterek és utasításregiszter dekoder tartalma megjelenítve 
a kezelői pultca. 

SOFTWARE 

FORTRAN a feladatok megfogalmazása nemzetközileg szabványosí
tott matematikai nyelven. 

A rendszer interpreter programot, aritmetikai függvények szubrutin
jait, ki- és bemenő adatátviteli programcsomagot tartalmaz. 

SYMBOLPRINT beolvasható a compiler programra, a változó lista 
kijuttatására. Ez a program a memória szabadon maradt részét is fel
tünteti. 

FOKAL egyszerű matematikai nyelvvel dolgozik, mely nagyon ha
sonlít a FORTRAN-hoz. A FOKAL interpretativ compiler, a programot 

* oponciális egységeken elhelyezve. 
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a memóriában tároljuk, és a végrehajtás különleges utasítások hatására 
következik be. A program beszélgetős üzemmódban módosítható. Utasí
táscsoport végrehajtás, 3 elágazásos IF, FOR utasításhurok végrehajtás, 
program vagy változó lista készítés, programkövetés és módosítás, könnyen 
programozható, beszélgetős adat ki/beviteli utasítások. 

SLANG: a SLANG assemblerek gépi orientációjú nyelvet fordítanak, 
biztooítva a gépi utasítások nagy hatásooságát. A nyelvek gépi műveleti 
kódokat, &dsemblereket vezénylő utasításokat és szimbólikus címzést tar
talmaznak. A lefordított program lehet abszolut vagy relokálható. 

Lebegőpontos aritmetikai pseudo utasítások. Abszolut vagy relokál
ható tulajdonságok SLANG 2 programban. Lap nélküli programozás, li
terálisok és szövegek a D-SLANG programban 6 karakteres szimbó
lumok. Rugalmas szimbólum aritmetika. 

EDITOR a forrásprogramok javítását, készítését egyszerűsíti. Beil
leszt, töröl vagy helyettesít karaktereket, karakter-csoportokat vagy 
utasításokat a szimbóli'kus szövegben. 

DEBUGGIN a hibakereső programok adatokat szolgáltatnak a futó 
programokról a fejlesztés stádiumában. Leegyszerűsítik és meggyorsítják 
a programok elkészítését. Működésük szimbólikus, vagy oktális lehet. 

A memória meghatározott részét kiírja oktális kódokban vagy szim
bólikus nyelven. 

A végrehajtás alatt a program meghatározott részein nyomonkövetést 
végez. 

A memória vagy regiszterek tartalmát változtatja. Programcsapdák 
létesíthetők. Programvégrehajtás megkezdhető vagy folytatható bár
melyik ponton. 

PROGRAM LIBRARY a felhasználó rendelkezésre bocsátja a gyak-
rabban használt számítástechnikai procedurákat. 

Fix-pontos, lebegőpontos műveletek, függvények, konverziók stb. 
INPUT/OUTPUT 
PROGRAMMING SYSTEM. Betöltő és kiíró szubrutinokat kezel, 

egyszerűsíti a programozást és: a szimultán ·input/output műveletek 
végrehajtását. 

Logikai egységekre történő programozás. Blokk vagy karakter I/0 
műveletek. 

DISC MONITOR 
SYSTEM. A mágneslemezes háttérmemóriát alkalmazza, megnöve

kedett fordítás, kompílálás és betöltés elérésére. 
Programokat vagy adatokat tárol a lemezmemórián. 
Adminisztratív programokat tárol a lemezmemórián. Össze nem 

függő lapok és lemezblokkok használata a tárolásnál. Egyetlen menetű 
papírszalagos programjavítás, fordítás és kompílálás. 

MAGNETIC TAPE SYSTEM nagy háttérmemóriát biztosít a prog-
•. ramok kezelésének hatásfokának megnövelésére. Programokat vagy 

rendszereket tárol a szalagon. 
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INPUT/OUTPUT RENDSZER 
KAPAC!TAS. A TPA/i számítógéprendszerhez 192 perifériás egység 

csatolhat, melyek egy vezénylő-impulzust igényelnek; vagy 64 berende
zés, melyek vezérléséhez 3 vezérlőimpulzus szükséges. A perifériás ké
szülékeket 6 bites perifériás kód választja ki, bonyolultabb perifériás 
berendezések több kiválasztó kódot is igényelhetnek. 

PERIFÉRIAK KISZOLGALASA. A TPA/i opcionális tulajdonsága 
a többszintű interrupt rendszer. A beérkező interrupt kérésekre válasz
ként az interrupt szubrutin azonosítja a kiszolgálást igénylő perifériás 
egységet, és a programnak a speciális kiszolgáló részére ágazik el. Az 
interrupt rendszerből perifériás egységeket ki lehet iktatni, és program
vezérléssel lehet futtatni. 

AUTONOM ADATATVITEL. Nagysebességű adatátvitelt lehet el
érni, a közvetlen hozzáférésű memóriacsatornán keresztül oly módon, 
hogy a programot interrupttal nem zavarjuk meg. A gazdaságos me
mória-csatorna segítségével a központi egység biztosítja a szószámlálást 
és az adatoknak a memória egymás után következő helyeire történő 
tárolását. A szószámláló kimerülésekor a perifériás egységet erről im
pulzus értesíti. A TPA számítógépek általános üzemmódja a histogram
gyűjtés. A kiválasztott memória szó tartalma automatikusan növelődik 
eggyel, a túlcsordulás szintén automatikusan jelződik. Az autonóm át
vitelek a számításban résztvevő regisztereket nem zavarják. 

KOMPATIBILITAS. A TPA/i számítógépek ki/bemenő jelei átalakít
hatók TPA 1001 ki/bemenő jelszintekké, szintkonverterek segítségével. 
Ilyen módon a második generációs perifáriális berendezések a TPA/i 
kiibemenő vonalaira rákapcsolhatók. 

PERIFÉRIAK 
Gyorsszalagolvasó MEOPTA FS-1500-as típus. 
Gyorsszalaglyukasztó FACIT PE1500-as típus. 
frógép, TELETYPE modell ASR-33-as típus. 
TV-dispaly berendezés kereskedelmi TV készülékkel. 
Mágnesszalagos háttérmemória, Zeiss ZMB 51 vagy ZMB 101, 

AMPLEX TM4. 
Mágneslemezes memória egység. 

FELHASZNALASOK 

a) ADATGYŰJTÉS ÉS MŰSZEREZÉS 

Az adatgyűjtés és műszerezés az on-line adatgyűjtési és adatreduká
lási alkalmamsokat fedi le. Magában foglalja a laboratóriumi adatgyűj
tést és analizist, folyamatellenörzést és szabályozást, valamint a szimu
lációs alkalmazásokat. Ilyen rendszerek kifejlesztése könnyen végezhető, 
mert a TPA/i, ugyanúgy mint a TPA-1001 számítógépek a KFKI-ben 
kifejlesztett egyéb műszerekkel (mint például A,!D és D'A konverterek, 
multiplexerek) együtt használhatók. Ezen felűl univerzális csatolóáram
körök illeszthetők hozzá, más perifériai berendezések csatlakoztatására. 
Mágneslemez és mágnesszalagos háttérmemóriák, valamint display-k 
alkalmazása tovább bővíti a TPA rendszerek felhasználási területeit. 
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b) GYARTASELLENŐRZÉS 

A manapság gyártott sokféle és bonyolult elektronikus berendezés 
az ellenőrzésben olyan követelményeket támaszt, melyeket kézi úton 
kielégíteni már nem lehet. A megoldás a · számítógépvezérelt ellenőrző 

berendezésekben van, ezek segítségével a gyártó személyzet a berende ... 
zéseket könnyen és gyorsan tudja osztályozni, egyszerűen bevihető, 

ellenőrző program.szalagok segítségével. 
Ilyen rendszereket építettek a KFKI-ben, a gyors lyukszalag-olvasók 

dinamikus paramétereinek mérésére. Ez a rendszer a gyorsolvasó szalag
gebességének felfutását ·és oszcillációit méri a szalag futása közben. A 
másik megépített rendszer a ferritgyűrűs memóriák végső ellenőrzésénél 
használható, ahol a tárolók Scmoodiagramjait veszik fel, és TPA prog
ram választja ki az optimális működési pontot a legmegbízhatóbb mű
ködés számára. 

c) !DőOSZTASOS ALAPON TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS 
A TPA,i számítógéprendszer mágneslemez-memóriával kombinálva 

többterminálo,1 time-charing rendszerként alkalmazható, amelyik FORT
RAN, FOKAL vagy SLANG nyelven működik. A terminálokat közvet
lenül a rendszerbe lehet kábelezni, vagy telefonvonalakon keresztül adat
átvivő berendezésekkel lehet hozzákötni. TPA rendszereket általános 
műgzaki számításokra is használják, valamint a számítógépek tanitására. 

d) INTERFACE MEGOLDASOK 
A KFKI által szállított logikai és analóg modulokból, egységekből az 

egyedi felhasználói szűkségletnek megfelelő berendezések állíthatók elő, 

amelyeket a KFKI tápegységeivel lehet táplálni a KFKI mechanikus 
rendszerébe építve. 
FIZIKAI JELLEMZŐK 

INSTALLACIÓ. A berendezés asztali vagy 19-inch standard rack ki
vitelben készül. Nem igényel speciális huzalozást, álpadlót, légkondicio
nálást, vagy bármilyen speciális installációs előkészületeket. 

SÚLYA: 60 kp, csomagolva 100 kp. 

HALóZATI TAPLALAS. Hálózati feszültség: 220 V ±10°·0, 50 Hz, 
egyfázisú, teljesítményfelvétele: 1 kW és 3 kW között, a hozzákapcsolt 
I/0 perifériáktól függően. 

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK. 10--40° C-ig. Relatív nedvesség 950_:0 
40° C-on. 

PROGRAMOZASI TANFOLYAMOK. A programozó felhasználók 
számára a KFKI programozó tanfolyamokat tart. Részvétel és az anya
gok meghatározott számú személy részére_ külön költséget nem igényel
nek. A tanfolyam két hétig tart, és semmi előtanulmányt nem igényel 
a számítógép programozás vagy az elektronikus rendszerek működteté-

, sével kapcsolatban. A tanfolyam során a hallgatók kiképzést nyernek 
a programozási nyelvekben és az oper"ációs rendszerekben. Kellő időt 
biztosítanak számítógépen végzett gyakorlatokra. 

KARBANTARTASI TANFOLYAMOK. A KFKI kéthetes karban
tartási tanfolyamokat tart, melyeken a részvétel és kiképzési anyagok 
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meghatározott számú személy részére nem ig'ériyelnek külön se·gítséget. 
A karbantc.rtási tanfolyamon feltételezünk némi tapasztalatot logikai 
áramkörökben, és a követk-ezö témákkal foglalkozik: számítógépszerve~ 
zés, logikai műveletek, működés és időzítés, input/output interface-k, 
hibakeresés és javítás. 

KARBANTARTAS ÉS TARTALÉKALKATRÉSZ-ELLATAS. A KFKI 
a gép karbantartását és tartalékalkatrész-ellátást biztosít. A rendelé
seket raktárról szállitja. A karbantartócsoport a TPA számítógépek 
üzemeltetőinek hívására a helyszínen végzi a javítást, karbantartást. A 
garanciaidő 1 év. 

II. Az EMG-810 típusú számítógép 
A hazai gyártású elektronikus számítógép program egy másik típusa 

a kisebb teljesítményű, de modern felépítésű harmadik generációs szá
mítógép, az EMG-810. Ez a típus a legkorszerűbb építőelemekből - szilí
cium integrált alapáramkörökből és 1 µs cíklusidejű ferrites tárból 
épül fel. A gép a Compagnie Internatíonale pour 1' Informatique cégtől 
vett licenc alapján készült; s a null széria még ez évben piacra kerül. 

Az EMG-810 típusú számítógép a nagy teljesítményű gépekhez ha
sonlóan nagykapacitású operatív memóriával rendelkezik, melynek főbb 
jellemzői az alábbiak: 

Típus: ferritgyűrűs. 

Szervezés: oktett (byte) szervezésű (8 bináris helyérték). 
A tármező 256 byte-os lapokra felosztva. 
A O sorozatszámú lap a munka memória (scratch pad). 
Az 1 sorszámú lap külső impulzusok számlálására szolgál. 
Térkapacitás 4K byte-tői 64K byte-ig bővíthető. 
Byte-onként parallel beírás és kiolvasás biztosítható. 
Hozzáférés: közvetlenül vagy a központi egységen keresztül. 
Sebessig: író-olvasó ciklus: 1 µs, a közvetlen csatornán. (L. D.) 1 

byte átvételének időtartama: 1,5 µ,s. 

Lehetséges kiegészitések: polaritás ellenőrzés, tár írásvédelem. 
Központi egység 

A központi egység a logikai, aritmetikai műveletek, shift, transzfer, 
ugrás és teszt műveletek elvégzésére szolgál, 16 bites szavakat, vagy 
byte-okat kezel. 

A fő regiszterek a következők: 
A: Akkumulátor. 
B: Akkumulátor kiegészítő regisztere. 
R: Túlcsordulás indikátor. 
E: Tár-adatregiszter. 

OP. N, I.: Az aktuáli sutasítás műveleti kódját és címzési módját e 
regiszterek tartalmazzák. 

S: Tár-címregiszter. 
1/0 vezérlőegység 
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Az 1/0 vezérlőegység vezérli a számítógép és a külvilág közti 
input-output műveleteket. Az LO adatátvitel négy különböző típusú 
kommunikációs csatornán keresztül történhet. 

A multiplex csatornarendszer négy periféliáris egység egyidejű mű
ködését teszi lehetővé. 

Az adatátvitel sebessége 40 OOO byte:s-től 330 OOO byte,s-ig változhat 
az átvitel módjától függően. A programozott csatorna (L. P.) byte-onkénti 
transzfert tesz lehetővé a program input-output utasításai által vezérelve. 
A transzfer időtartama kb. 8 µs. Ez a csatorna a tárban történő impul
zusszámlálást is lehetővé teszi. A tár közvetlen kommunikációs csator
nája (L. D.) perifériális berendezések és a ferrittár közvetlen összekap
csolására szolgál. Az ezen a csatornán történő transzfert a perifériális 
berendezés vezérli. Bizonyos esetben ennek a csatornának a transzferje 
sebessége 660 OOO byte/s. 

Az interrupt csatorna négyféle prioritási osztályba sorolt megszakí
tásokat kezel. Az IiO vezérlő egységnek két variánsa van: 

1. A programozott ! 10 vezérlőegység (UEP), melyhez a programozott 
és interrupt csatorna tartozik. 2. A multiplex IiO vezérlőegység (UTM), 
mely a fentieken túlmenően a multiplex csatorna rendszert is biztosítja. 
(Az EMG-810 számítógépet alapkiépítésben a programozott I O vezérlő
egységgel tervezik száli tani.) 
Programozási rendszer 

Az EMG-810 számítógép programozási rendszere tartalmazza az 
ASTROL assemblert, a FORTRAN 810-<et, valamint fix és lebegővesszős 
szubrutinok, többszörös pontosságú, standard függvények, hibakereső és 
teszt programok stb. kiterjedt könyvtárát. A 810 programozási rendszer 
a számítógép legkülönbözőbb területeken történő felhasználása esetén is 
maximális gyorsaságot és egyszerűséget biztosít a programok elkészíté
sében. Emellett számos eredeti megoldás biztosítja, hogy a rendszer igen 
fejlett eszközzé váljon a programozó kezében. 

ASTROL, assembler 
Napjainkban általánosan használt assembler eljárás alkalmazása 

lehetővé teszi, hogy a programozó utasításait szímbólikus nyelven írja 
le, s így lényegesen könnyebben dolgozzon, mintha a gép által ténylege
sen használt 16 bináris helyértékű gépi kódszavak segítségével progra
mozna. Az assembler fordító programja a szímbólikus nyelven írt prog
ramot gépi kódra fordítja. Az utasításokra és adatokra történő hivatko
zás szimbólumok segítségével történhet, anélkül. hogy a tényleges tár
rekesz sorszámát meg kellene adni. 

Az ASTROL assembler értelmezi a szimbolikus nyelven írt progra
mot és lehívja az előforduló szubrutinokat. Ily módon jön létre a cél
program hibalistával, a tárrekesz sorszámával, a célprogram utasításai
val és az eredeti program teljes szimbólikus szövegével együtt. 

Kétféle variáns áll rendelkezésre: 
ASTROL 4, mely 4K byte tárkapacitású számítógéppel használható. 
ASTROL 8, BK byte tárkapacitású számítógéphez. (Ez nagyobb 

számú szimbóliumot tartalmaz, mint 4K byte-os variáns.) 
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FORTRAN 810 
A FORTRAN 810 a matematikai írásmódhoz közelálló program

nyelven teszi lehetővé a pI"ogr-amozást. Ennek a fordítóprogramnak a 
használata ideális olyan felhasználók részére, akik csak kismérvű isme
retekkel rendelkeznek a számítógép belső felépítéséről. A változók mind 
fix, mind lebegővesszős formában kezelhetők. 

A FORTRAN 810 byte vagy ennél nagyobb tárkapacitású számító
gépnél alkaímazható. 

Szerviz és teszt programok: 
Olyan programok gyűjteménye, melyek a rendszer karbantartását, 

valamint az esetleges hibakeresést könnyítik meg. Segítségükkel mind 
a köz;ponti egység, mind a memória, valamint a perifériális egységek 
működése is ellenőrizhető. 

Logikai kártyák "real-time" perifériális berendezések megvalósítá
sához. 

A logikai alapácamkörőket hordozó kártyák, valamint az ezek be
fogadására szolgáló fiókok mindazon felhasználók rendelkezésére állnak, 
akik a speciális „real-time" peri.fáriális berendezéseket_ saját maguk kí
vánják a géphez illeszteni, illetve kialakítani. 

Az alkalmazott technológia azonos a számítógépben alkalmazott 
technológiával, a ki- és bemenő logikai szintek, valamint a tápfeszültsé
gek rendre megegyeznek. Az összes aktív áramköri elemek (flip-flopok, 
erősítők integrált áramkörök viszonylag nagy terhelhetőségűek (50 mA). 
A passzív elemek (diódák, ellenállások) hagyományos alkatrészek. Az 
összes felhasznált félvezető szilícium alapanyagű. 

Műszaki adatok: 
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Főbb jellemzők: 

Bináris aritmetika. 
Szilícium integrált áramkörös technika. 
Szóhosszúság: 16 bináris helyérték, ill, 8 bit. (byte). 
Tárkapaccitás bővíthető 4K byte-tó! 64K byte-ig. 

Méretek és súly 

magasság: 
hosszúság: 
mél~ség: 
súly: 

Hálózati adatok 

Feszültség: 
Frekvencia: 
Teljesítmény felvétel: kb. 

kis asztali 
egység 

53 cm 
60 cm 
65 cm 
90 kg 

19" rack 
szekrény 

160 cm 
80 cm 
88 cm 

200-600 kg 

127/200 V +10% 
50 Hz 

500 VA 



Klimatikus viszonyok 
Hőmérsék1et: 

Páratartalom: 
Külön légkondicionálás nem szükséges. 

Sebesség 

Tár író-olvasó ciklus időtartama: 
Aritmetikai műveletek időtartama: 
Összeadás: 
S:rorzás: 
Osztás: 

Jelszintek 

Névleges logikai 1 szint: 
kimeneten: + 3,6 ... . 
bemeneten: +3,6 ... . 

Névleges logikai O szint: 

kimMeten: 0 0,5 V 
bemeneten: + 1 ..... -3 V 

Megengedett zajfeszültség: 

0-5o•c 

10-90% 

1 µ,s 

5,5 µs 
9 µ,s 

10 µ,s 

+4 V 
4,4 V 
10 V 

0 szint: zavaró jelek nem haladjak meg a +1,5 V-ot. 
1 szint: a zavart jel nem lehet alacsonyabb, mint +2,5 V. 

Főbb opcionális berendezések 
Tár paritás-ellenőrzés. 
Tár írásvédelem. 
Hálózatkimaradás védelem. 
Szerviz és hibakereső panel. 
Multiplex csatorna. 
Tár kbzvetlen hozzáférési csatorna. 

Az EMG-810 számítógép lehetséges alkalmazási területei 

Az EMG-810 típusú számítógép alkalmazási területe igen kiterjedt. 
Alacsony ára, egyszerű kezelhetősége lehetővé teszi az információ feldol
gozó egységek „decentralizációját". A számítógép az információ forrás 
közvetlen közelében helyezhető el, és így rendki vül gyors, rugalmas adat
feldolgozást biztosíthat. 

Másrészt a „real-time" működtetés lehetősége, a több prioritás szintű 
r megszakításrendszer és a „reai-time" perifériális berendezések nagy 

választéka kiválóan alkalmassá teszik az EMG-810 számítógépet folyamat
szabályozásra. Széleskörűen felhasználható a gép mindazon helyeken, 
ahol eddig egyéb digitális automatikát, pufferelt üzemű rendszereket 
működtetünk. 
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Mérő, analizátor és kijelző berendezésekkel öss:zekapcsolva az EMG-
810 számítógép nagymértékben megnöveli azok hatékonyságát és jelentő
sen kiterjeszti az alapkészülék be- és kimeneti lehetőségeit. 

Az alábbiakban néhány kiragadott példát ismertetek az EMG-810 
igen széles alkalmazási területéről: 

Műszaki területek: 
aeronautika és általában mindennemű kutatási terület. 
Speciális területek: 
Szállítási tervezés, oktatás stb. 

Az EMG-810 néhány jellemző felhasználási módja 

Adatgyűjtés, 
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Digitális esemény kiértékelés. 
Szekvenciális szabályozás (Direct Digital Control). 
Aumatikus ellenőrző és hibajelző rendszerek. 
Adatáivitel és távvezérlés. 
Információ formátum, ill. hordozó átalakítás. 
Mérés és analizis adatainak on-line kiértékelése. 
Oktatás. 



UTAS!TAS RENDSZER 

Utasítás szó 

1 

15 

0-3 bit 
4-5 bit 

6-7 bit 

8-15 bit 

1 
i 
1 

Byte utasítások 

kód (OP) 

APC 
RTC 
ADC 
ASC 

re 
MPC 
DVC 
INC 
RUC 

Szóutasítások 

APM 
RTM 
ADM 
ASM 

IM 

D 
e 
B 
B 

D 
3 
7 
F 
F 

9 
8 

A 
A 

9 

y 
1 

i n 

1 

op 

i 
1 

1 i 
1 

i 
1 1 ' 

8 7 6 5 4 3 0 

op = hexadecimális műveleti kód 
n = kiegészítő kód, melyet regiszterek közti átvitel, 

shift és egyéb utasítások esetén használnak. 
= -címzési mód 

00 munkatármezőn (0. lap) belüli címzés, 
01 címzés az A B kibővített regiszterrel (a címet az 
A és B regiszterek tartalmazzák), 
10 indirekt címzés a {16 bináris helyértékű címet 
a O oldal_ tartalmazza), 
11 lapon belüli címzés. Mind az operendusz, mind 
az utasítás ugyanazon az oldalon van. 

y = címmező - 28 = 256 byte-ig címezhető. 

n Utasítás megnevezése 

OQ Byte lehívás 
00 Byte tárolás 
00 Byte-ok összeadása 
01 Byte-ok összeadása 

átvitel nélkül 
n Byte inkrementálás 
00 Byte-ok szorzása 
00 Byte-ok osztása 
00 Byte-ok metszése (logikai tS) 
01 Byte-ok egyesítése (logikai VAGY) 

00 Szólehívás 
00 Szótárolás 
00 Szavak összeadása 
01 Szavak összeadása 

átvitel nélkül 
m szó inkrementálás 

Idótartam U,S 

5,5 
5,5 
5,5 

5,5 
6,0 
9,0 

10,0 
5,5 
5,5 

6,5 
6,5 
6,5 

6,5 
7 

Stop és ugró utasítások 

HLT 

BRI 

0 

1 

00 állj - számítógép 
leállítása 

00 feltétlen elágazás 
5 
7 

A regiszterek közti információ csere, shift, teszt és ugrás utasításoknak 
" nincs címe, az utasítás címrészét az érintett regiszterek, valamint a végre

hajtandó művelet meghatározására használják. 
EMG-810 
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