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MINSK-22

Een eietronisch informatie

systeem gebaseerd op de 

beproefde
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De machine is uitgerust met een ferrietkernengeheugen, bestaande uit 
8192 geheugenplaatsen; in iedere geheugenplaats kan één machine- 
woord.

Op het gebied van planning en economie kan de Minsk-22 worden 

gebruikt voor:

het berekenen van salarissen en het opstellen der salarisstaat;

het samenstellen der conto-boeken;

het opnemen der materialenvoorraad;

de uitvoering der produktieplanning;

het samenstellen van beknopte specificaties;

optimale transportplanning;

de uitvoering van statistische analyses

en het oplossen van andere economische problemen.

Op het gebied van wetenschappelijke en technische berekeningen is 

het systeem met succes gebruikt bij de oplossing van verschillende 

problemen, waaronder:

de uitvoering van matrix-bewerkingen;

systemen van algebraïsche vergelijkingen;

systemen van differentiaal-vergelijkingen;

berekeningen op het terrein van electrische en magnetische velden;

het ontwerpen van electrische netwerken;

het ontwerpen van transformatoren, gelijkrichters en filters;

de raming van de thermonucleaire processen in reactors;

het ontwerpen van constructies van gecompliceerde mechanismen 

en voor vele andere ontwerpen.

De Minsk-22 is een binaire rekenmachine met een cycle-time van 24 μsec., 
welke opgebouwd is uit 6 deelstappen van 4 usec.

De machine werkt met een vaste woordlengte. leder woord bestaat uit 
36 bits + tekenbit.

De bewerkingen kunnen uitgevoerd worden met getallen met vaste of 
drijvende komma.

Een decimaal getal met drijvende komma

Een binair getal met drijvende komma

± M.10p, 
met voor de mantisse M: 
en voor het exponent p.

± M.2P, 
met voor de mantisse M: 
en voor het exponent p.

De Minsk-22 is een twee-adresmachine.

De machine wordt geprogrammeerd in de machinecode, waarbij 101 
verschillende operatiecodes ter beschikking staan.

Er bestaat ook een autocode, welke overeenkomst vertoont met 
FORTRAN.
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Voor de invoer van gegevens staan ter beschikking:

1. een foto-electrische lezer, waarmee vijfkanaals-ponsband kan worden 

gelezen en wel met een snelheid van 800 karakters/sec.;

2. een startstoptoestel, dat werkt op basis van onderbreking van het 

lopende programma.

Met het startstoptoestel kan vijfkanaals-ponsband worden gelezen 

met een snelheid van ongeveer 50 karakters/sec.;

3. een teletyper, waarbij het indrukken van een der toetsen op dezelfde 

wijze invoer naar de computer kan bewerkstelligen als beschreven 

onder 2,

4. een ponskaartlezer, waarmee men 80-koloms-ponskaarten kan lezen 

en wel met een snelheid van ongeveer 250 kaarten/min.

De output van resultaten kan geschieden met be
hulp van:

1. twee bandponsers, voor vijfkanaals-ponsband; elke ponser met 150 

karakters/sec.;

2. een cijferprinter, die per regel kan afdrukken: 

teken en negen decimale cijfers, of 

teken en twaalf octale cijfers, 

met een snelheid van 20 getallen/sec.;

3. een teletyper voor alfanumerieke informatie, die maximaal ongeveer 

70 karakters op één regel kan zetten en wel met een snelheid van 

7 karakters/sec.;

4. een brede regeldrukker voor alfanumerieke informatie, die op 

één regel 128 karakters kan afdrukken met een snelheid van 400 

regels/min.;

5. een kaartponser, waarmee men 80-koloms-kaarten kan ponsen en 

wel met een snelheid van 100 kaarten/min.

Enige belangrijke punten van de Minsk-22.

De programma’s van de Minsk-2 kunnen zonder meer worden gebruikt 

op de Minsk-22.

De Minsk-22 kan (evenals de Minsk-2) worden voorzien van een 

bibliotheek van standaardprogramma’s, die bij de computer wordt 

geleverd.

Deze programma’s bevatten o.m.:

berekenen van elementaire functies;

omzetten van getallen van het tientallige naar het tweetallige stelsel 

en omgekeerd, voor vaste zowel als voor drijvende komma;

programma’s voor bewerkingen met gehele getallen;

programma’s voor het oplossen van differentiaalvergelijkingen en 

systemen van differentiaalvergelijkingen;

programma’s voor het uitvoeren van berekeningen uit de lineaire 

algebra;

programma voor het berekenen volgens de methode der kleinste 

kwadraten;

interpolatie-programma;

programma's voor ontvlooien en testen.

Voor de Minsk-22 (en de Minsk-2) is een autocode ontworpen, een 

op FORTRAN gelijkende inputtaal, waarin men programma’s voor de 

computer kan schrijven.

De compiler, die bij de machine wordt geleverd, is een programma, 

dat het autocode-programma vertaalt in een reeks opdrachten voor de 

Minsk-22.

De Minsk-22 werkt met vaste adressering op de magneetband.

De Minsk-22 heeft lage aanschaffings- en onderhoudskosten.

De Minsk-22 is van een solide constructie.

De computer vereist geen airconditioning en verdraagt temperatuur

schommelingen van 20° C.

De temperatuur van de omgeving kan liggen tussen 10 en 30 graden 

Celsius.
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OPDRACHTENLIJST M22

PROGRAMMERING

OVO = 0

OV1 = 1 

1VO= 1
1 V 1 = 0
=-o f-l

0/\ 0 = 0

OA 1 = 0
1 AO = 0

OVO = 0 

0Y1 = 1 

1 VO = 1 z 
ld

Ld

ÍE 
F

_1

-10 TRANSPORT (A,)-A2

z 
ld 

 
o 
Q.

Q.

O

ld 
Z 
<n

-60

S ■60NI SA, s* ® september
* KAARTPONSEN

-11 OVERDRACHT OMK V TEKEN -(Ap —A2 1000 OKTAAL -70 Vermenigvuldigen produkt.(Sm R2) p . e 
overloop als (Sm) F 0 R2"*5m

-12 OVERDRACHT ABS.W. / (A,) /—A2 2000 DECIMAAL -71
Delen 'quotiënt A rest in Sm — 
teken rest = teken deeltal

VERGELIJKEN 04 05 06 07 -13 AFNAME INF. UIT LESSEN —A£ 3000 SCHRIJFTEKEN -72
EXP OPTELLEN M (A2) 2P (A25 + P(Al’ — A2

OPTELLEN YK. 10 11 12 13 -14 OVERDR. TEKEN (Ap / (A2) /—Ag 4000 1 CIJFER OF RUSSISCH SYMBOOL -73 EXP AFTREKKEN M(A2) 2P(A2’“ P(Al’ Ag

D.K. 14 15 16 17 -15
volgend op

ONTHOUDEN VAN ADRES laatste adres (Rp_»A2 *5000 6 CIJFERS OF RUSSISCHE SYMBOLEN -74 CYCLISCH OPTELLEN (A^ + (A^— A2 37 PL.

AFTREKKEN V.K. 20 21 22 23 -16 TOEVOEGING EXP M(A2),2P<Ap —A, 6000 1 CIJFER OF LATIJNS SYMBOOL -7B
EXP —* A2. 

NORMALISEREN MRNT—>R1 + I

D.K. 24 25 26 27
-17 - 17Ni A, A2

*7000 6 CIJFERS OF LATIJNSE SYMBOLEN -76 TELLEN VAN DE ENEN INR|—>^1

VERMENIGVULDIGEN V.K, 30 31 32 33 0400 (A2)—PRINTER DECIMAAL D.K.

36
35

34

33

32

31

30
29

28

27

26

25

24
23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

10

9

8

6

5

3

2

0

—

X

o z
Z UI

J - o

ï -J _ m 7L u z x u.
hl lil O

J a o -

uj
> H uj

< □ 
tr o 
UJ O 
a.

J o

D.K . 34 35 36 37
-20

EINDE VAN DE LUS

- 20NI A, INCREMENT
CANAARAt; (i) + (INCREMENT) (i)

1400 ( A2) — PRINTER OKJAAL

DELEN V.K. 40 41 42 43 2400 ( A2)— printer DECIMAAL V.K. —
D.K. 44 45 46 47

z 
Ld

ld

ld 
CD
0
Z ‘
O 
a: 
0- 
V)

-30 GO TO A^tSm)—A2 3400 BEW. VAN PAPIER OVER 1 POSITIE

AFTREKKEN ABS. WAARDE VK. 50 51 52 53 -31 -3100 Ai A2 - 3000 K+1 0000 -»A2
OVERG. NAAR SUBPROGR. go to Ap

z <

F- a:

CL Ul

D ld 
OF

-61

4000 1 CIJFER OF RUS. SYMBOOL PONSER 2

—WC. 54 55 56 57 -32
COND. SPRONG + 90 Al 

- go to A2 6000 1 CIJFER OF LAT. SYMBOOL PONSER 2

LqGISCH SCHUIVEN + TEKEN 60 61 62 63 -33
VOORW. SPRONG OVERLOOP ’’ £ A’ ov’do’oT''

4400 1 CIJFER OF RUS. SYMBOOL TELETYPER

ARITHMETISCHE SCHUIF 64 65 66 67 -34
C_ f0 go to At 

TEST OP (Sm) = 0 5m = OgotoA2 6400 1 CIJFER OF LAT. SYMBOOL TELETYPER

CONJUNCTIE 70 71 72 73 -35 ' VOORW. SPRONG SLEUTEL -35Ni n A2
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-62

(r0)=O INZETTEN

DISJUNCTIE 74 75 76 77 -36 OPHEFFEN DER ONDERBREKING ’a2)°—Sm (r)

-00 STOP OPERATIE (Ap — Rf (A2)—Sm * -37 controle leesborstels -37Ni A< A2 
niet juist-* A^ A2 vergelijken 0 DECIMAAL D.K-

* -03

bit. 
13=0 START PONSEN

□ 
z

CD

ld 
ld 
z 
0

s

-40 SPOELEN VOOR DE ZONE •*------- 1 OKTAAL V.K.

13 = 1 STOP PONSEN -41 ----- — 2 DECIMAAL V.K.

-04 BLOKKEREN VAN AFRONDEN -43
-46 -4/

SCHRIJVEN OP M.B. _43 3 DEC. + BLOKKEREN TEKEN + 000 0NDER" 
DRUK.

—

-05 OPHEFFEN DER BLOK. V/D AFR. -44
-46 -47

CONTR. LEZEN _44 _44 4 RUS. LETTER OF 1 CIJFER

-06

bit 13 = 0 interuptie toegestaan
bit 13=1 interuptie niet toegestaan -45 INF. LEZEN UIT M.B. 5 RUS.. WOORD OF 6 CIJFERS

A< OORZAAK VAN DE ONDERBREKING -46 MAGN. BAND LAAG—HOOG 6 LAT. LETTER OF 1 CIJFER

0001 OUTPUT—SNELDR. PONSER 1 -47 MAGN. BAND HOOG—LAAG 7 LAT. WOORD OF 6 CIJFERS

0002 TELETYPER PONSER II

Q. 
Z

-50 INVOER CIJFERS-50 0000 1000 (r0)=1 DRUKKEN

*0004 BREDE REGELDRUKKER -51 CONTROLE DIGIT INPUT (r)=1 1 REGEL OPSCHUIVEN

* 0010 PSEUDOCODE -52 TEKST INVOEREN 2 SCHOONMAKEN VAN DE BUFFER

*0020 INPUT TELETYPE START-STOP -53 CONTROLE TEKST INPUT 5 Inhoud van de buffer wordt gedrukt, en blijft 
1 plaats opschuiven

4001 VERBOD VOOR INTER. SNELDR.

* -54
13 = 0

CODE KAART 6
Drukken van inf.; uitw% buffer zonder 
bew. van papier .

-07 TERUGSPOELEN . FOTOLEZER
13= 1 COPIE KAART 7 Inhoud van buffer wordt gedrukt Buffer schoonm. 

Papier 1 regel opschuiven

een drie-adres-opdracht (waarbij voor het ene adres de accumulator 

en voor de twee overige de beide adresgedeelten van de instructie). 

Het instructiesysteem van de Minsk-22 bevat een aantal besturings- 

opdrachten — voorwaardelijke en onvoorwaardelijke — waardoor het 

programmeren van verschillende takken van het rekenproces wordt 

vergemakkelijkt.

De octale schrijfwijze van de opdrachten is logisch opgebouwd, zodat 

deze codes snel kunnen worden geleerd zonder dat de programmeur 

zich hiervoor speciale inspanning behoeft te getroosten.

In het systeem wordt in principe de twee-adres-opdracht gebruikt. 

Deze neemt een volledig geheugenwoord in beslag. Naast de twee 

adresgedeelten geven de bits 9 t/m 12 de mogelijkheid tot het gebruik 

van indexcellen, welke dienen voor het automatisch veranderen van 

de instructie-adressen. Deze indexcellen kunnen ook gebruikt worden 

voor het tellen van het aantal malen, dat een lus wordt doorlopen, 

wat het programmeren bijzonder eenvoudig maakt en de lengte van 

de programma’s en de tijd, benodigd voor het uitvoeren ervan, aanzienlijk 

bekort. De eerste 15 cellen van het kernengeheugen worden gebruikt 

als indexcellen.

De instructies voor de Minsk-22 worden ingedeeld in:

logische opdrachten,

rekenkundige opdrachten (vaste en drijvende komma), 

schuifopdrachten, 

transportopdrachten,

onvoorwaardelijke en voorwaardelijke sprongopdrachten, 

instructies voor het magneetband-geheugen, 

in- en outputopdrachten, 

speciale rekenkundige opdrachten.

Iedere rekenkundige of logische instructie heeft vier varianten. Daardoor 

wordt een zekere bewegelijkheid aan de opdracht verleend, zodat deze 

de hoedanigheid kan hebben van een één-adres-opdracht (het vermogen 

tot opslag zonder optekenen van het resultaat in het geheugen) of van
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De Minsk-22 kent ook speciale instructies om het onderbreken van 
een programma te besturen. Daarbij kunnen verschillende programma’s 
tegelijkertijd worden uitgevoerd, doordat, bij het verschijnen van speciale 
signalen, wordt overgeschakeld van het ene programma naar het andere. 
De onderbrekingsmethode maakt combineren van de uitvoering van 
berekeningen met output van een groot aantal gegevens mogelijk, 
waardoor de „dode” tijd van de machine, veroorzaakt door de lage 
snelheid der externe toestellen, tot een minimum wordt teruggebracht. 
Het instructiesysteem kan, zonodig, door de programmeur met behulp 
van de pseudo-code-methode worden uitgebreid. De grondslag van de 
methode is het volgende: de instructie der pseudo-code onderbreekt 
de uitvoering van het hoofdprogramma en brengt de besturing over naar 
een programma dat de pseudo-code aangeeft. Wanneer dit programma 
is uitgevoerd gaat de besturing weer naar het hoofdprogramma.

De Minsk-22 biedt de mogelijkheid voor aansluiting van 

bandapparaten.

16 magneet-

tussenruimte totaal 19 mm.
35mm.

breedte 1kanaal = 1 mm. 16 X1 =16 mm.

Er worden parity checks geschreven, waarop bij het teruglezen van 

informatie gecontroleerd wordt.

4ooo8adr. 204»IO

De magneetband is verdeeld in ten hoogste 64 zones, elk van 2048 

woorden, waarbij 1 machinewoord op ± 1 mm magneetband dubbel 

geschreven wordt.

De magneetband 

heeft een vaste 

adressering.

De snelheid van 

uitwisseling met 

magneetband be

draagt 2.500 

woorden per se

conde.
]4OOO8adr.|2O4810

dus 2 zones in een mo3y

0 11110 10 10 0

Een bit informatie wordt op de magneetband weergegeven als een 

verandering van de richting van het magnetisme.
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TECHNISCHE GEGEVENS

1234567890U+-)-+-’/U

Bewerkingssnelheid
Inhoud van het werkgeheugen met 

ferriet kernen
Tijd van één cyclus voor geheugen
Inhoud van totale magneetband- 

geheugen
Snelheid van informatiewisseling 

vanaf de magneetband
Methode van noteren van getallen 
Het aantal bits per cel (woordlengte) 
Bereik van het genoteerde getal met 

drijvende komma voor:
een decimaal getal met drijvende 
komma

5-6.000 bewerkingen/sec.

2 x 4096 woorden = 8192 woorden.
24 usec.,

1.600.000 woorden

2.500 woorden/sec.
met drijvende en vaste komma.
37 bits inclusief teken.

De interne numerieke code van de Minsk-22.

12.345

i.ll c :
I . I 4 D X
I . E E 3
I . I I <p F 3
I. I I r g uj
.Il X H 14

I . I K I 8
I I . I 4 J w
I I . I I K K (
I. I L )
.111 M M .
.11 H N , 
.11 OO9
i. i I n p o

A Q 1 
P R 4 
C S 8 
T T 5 
Y U 7

M V = 
B W 2 
b X / 
« Y 6 
3 z + 
CAR RET 
NW LINE 
BLANK
LATIN 
F IGS 
RUSSI AN

De internationale telegraafcode.

een binair getal met drijvende 
komma

Opbouw van een opdracht

Aantal opdrachten
Talstelsel voor berekening bij

uitvoering van de operaties
Type in- en uitgangsinformatie

Snelheid van de informatie-input

Inhoud van het aanvoermagazijn
Snelheid van output van informatie
Snelheid regeldrukker
Breedte regeldrukker
Aantal verschillende symbolen op 

machine
Input en output voor alfanumerieke 

informatie vanaf de schrijfmachine
Het totaal aantal benodigde m2 voor 

de machine
Stroomverbruik
Totale gewicht
Aantal soorten schakelingen

± M.10P, 
met voor de mantisse M: 
— 0,1 « M <1, 

en voor het exponent p. 
— 19 < p + 19;

± M.2P, 
met voor de mantisse M: 
— 0,5 - M <1, 

en voor het exponent p. 
— 63 - p ' + 63.

code van de operatie met index- 
gedeelte en twee adresgedeelten. 
101 (dec.).

tweetallig, 
tientallig, 
achttal lig, 
alfanumeriek, 
vanaf startstoptoestel

50 karakters/sec.
vanaf ponsband 800 karakters/sec. 
vanaf ponskaarten 250 kaarten/min. 
500 kaarten.
cijferprinter 20 getallen/sec. 
400 regels/min. .
128 posities.

78.

7 tekens/sec.

100 tot 120 m2. 
± 10 KW.
5550 kg. 
ongeveer 30.

De schakelingen van de machine bestaan uit bordjes met gedrukte bedrading, waarop verschillende onderdelen zijn gemonteerd.

https://classic.technology

https://classic.technology


Voor de opstelling van de Minsk-22 zijn 100 tot 120 m2 vloeroppervlakte 
vereist. Indeling van de bits van de cel in de volgende gevallen:

De constructie van de machine is in eenheden uitgevoerd.

Alle toestellen zijn ondergebracht in uniforme kasten, leder toestel 

kan zelfstandig werken op zijn eigen besturings- en controle-paneel. 

Het is mogelijk gelijktijdig de afzonderlijke toestellen te testen.

DE EXPONENT 

VAN EEN GETAL 

GESCHREVEN 

MET G.K.
+ 191O

+ p
A: DECIMAAL A=±M.10" -19

8
7 7

B: OKTAAL A-± M.2 ±P
1

uk AO

900 2001100 200 200

680 1200

672
12 126

£
1000

670
§

2
M03U yynf 5

BBJ1
I 2
I 81039

12000

200

680 800

670

J

1350

U

562 1000

MAGNEETBAND

OPDRACHTEN:

LP CMÖ r- c\ m LP cc LP CDLP CD CO cn
CM CM CM CM CM CM

O CM
CM CM CM

CM

ZONE NR. LEEG- 40

RECORDER- 41

KAST NR.

uno 7

700 670

10

C3

0,1,2,3

- 46 ZONE NR. WOORD NR. VAN DE BAND

- 47 RECORDER

KAST NR.

CM in
CM in oo O CM CO

CM CM CM CM CM
LP
CM CM CM CM

CD 
CM

CM

110 1 1 0 0

PONSKAART

INVOER

III

1. Besturing ponskaarten

2. Geheugen-eenheid

1100 x 650 x 1800 mm
- 54

1100 x 650 x 1800 mm

3. Rekeneenheid; centrale besturingseenheid 1100 x 650 x 1800 mm

4. Besturing brede regeldrukker 1100 x 650 x 1800 mm IV UITVOER BREDE _____

5. Besturing in/output 1100 x 650 x 1800 mm REGELDRUKKER 1 1

6. Kaartponser 802 x 516 x 1205 mm \—

- 62

7. Bedieningspaneel 1350 x 950 x 1150 mm

8. Toestel voor ponskaarten-invoer 670 x 670 x 1100 mm

9. De tafel van de regeldrukker 1400 x 860 x 1200 mm V MAGNEET

BAND. OPDR.
10. Tafel sneldrukker + ponsers + fotolezer 1400 x 670 x 1200 mm 1 1

11. Tafel startstoptoestel en teletyper 1400 x 670 x 1200 mm SCHRIJVEN „ 43

12. 4 kasten voor de bandapparatuur 1640 x 650 x 1800 mm
LEZEN _ 4g

CONTR. LEZEN -44

of 2 kasten 3280 x 650 x 1800 mm

0 0

0 00

C=1

C=0

AANTAL KAARTEN

DIE DOORGEVOERD

MOETEN WORDEN

0

X

A2

“v—

A2

ADRES V/D BUFFER

K + 1

ADRES VAN HET WOORD

DAT WE IN DE BUFFER

K + 2 ENZ. BRENGEN

K A2

AANTAL VAN DE BAND GELEZEN STARTADRES VAN GEHEUGEN

WOORDEN
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