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SAMENVATTING,

TON,SIM is een simulatieprogramma waarmee modellen van dynamische sy

stemen, beschreven als blokschema, berekend kunnen worden. Het

programma voor de PC is geschreven in Turbo Pascal en de grafische

routines zijn met behulp van de Turbo Graphix Toolbox gerealiseerd. De

simulatieresultaten worden weergegeven op het beeldscherm dat wordt

aangestuurd door een colorgraphics- of herculesadapterkaart.

TON.SIM is ook geimplementeerd op apollo werkstations. Het programma en

de grafische routines, welke kleuren- en zwart-witbeeldschermen onder

steunen, zijn geschreven in Pascal. De resultaten kunnen worden

uitgeprint op elke grafische printer.

De belangrijkste eigenschappen van TON,SIM zijn dat:

- de rekenstapgrootte instelbaar is.

- het aantal knooppunten dat voorkomt in het dynamische systeem

instelbaar is.

- het simuleren van een gecombineerd tijdcontinu systeem en

tijddiscreet systeem mogelijk is.

- er meer dan 40 standaardfunktieblokken beschikbaar zijn.

- het zeer eenvoudig is om eigen funktieblokken te definieren.

- er meerdere simulaties automatisch uitgevoerd kunnen worden met

een parametervariatie.

- er grafische mogelijkheden zijn zoals:

- het uitvergroten van grafieken.

- het optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen van

grafieken.

- meerdere grafieken in een assenstelsel tekenen of meerdere

grafieken met elk een eigen assenstelsel tekenen.

- een printafdruk kan worden gemaakt van de grafieken .

- een printafdruk kan worden gemaakt van het gesimuleerde dynamisch

systeem.

TON. SIM is toegepast op het dynamische gedrag onderzoek van een BPSK

demodulator. Deze demodulator is gebaseerd op draaggolfterugwinning

door middel van remodulatie met decision-feedback.
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O. INLEIDING

Door de industrU1e ontwikkeling is de mogelijkheid steeds groter

geworden om comp1exe e1ektronische schake1ingen samen te bouwen tot een

IC (-Integrated Circuit). Bij de vakgroep e1ektronische schakelingen

van de Technische Universiteit te Eindhoven houdt men zich sinds

augustus 1986, in groepsverband, bezig met het ontwerpen van comp1exe

communicatie IC' s. Door de comp1exiteit van deze IC's is het meesta1

een zeer tijdrovende of ze1fs een onmoge1ijke zaak het dynamische

gedrag van het circuit te berekenen. Om toch tot een optimaa1 ontwerp

van het IC te komen is er een simu1atieprogramma, genaamd TON. SIM,

geschreven dat circuits simu1eert op hoog niveau. Met hoog niveau wordt

bedoe1d dat er wordt gesimu1eerd met de overdrachtsfunctie van een

circuit en niet met de specifieke eigenschappen van de IC-bouwe1ementen

(transistoren, dioden, weerstanden, condensatoren enz). Met behu1p van

TON.SIM is het moge1ijk een goed en sne1 inzicht te verkrijgen in de

eigenschappen en het gedrag van het circuit en wat de inv10ed hierop is

van het varieren van circuitgrootheden. Nadat er een optimaa1 circuit

is ontworpen met behu1p van TON.SIM is het moge1ijk om afwijkingen, die

ontstaan door het ontwerpen van het circuit in NMOS, in het simu1atie

model toe te voegen. Hierdoor kunnen de specifieke eigenschappen van de

IC-bouwe1ementen toch worden verdisconteerd in het simu1atiemode1.

TON.SIM is geschreven in de programmeertaa1 Turbo Pascal voor personal

computers die werken met MSDOS en in de programmeertaa1 Pascal voor

APOLLO werkstations die werken met sys5. De opbouw van TON.81M is voor

de beide computers hetze1fde. Voor het tekenen van de grafieken is, bij

de personal computer, gekozen voor bestaande tekenroutines ( Turbo

Graphix Toolbox van Borland). Voor het werkstation van APOLLO zijn

tekenroutines geschreven die functiematig vee1 overeenkomsten vertonen

met de routines van Turbo Graphix Toolbox. De opbouw van de functie

b1okken, die worden gebruikt binnen TON.81M, zijn syntactisch voor de

beide computers hetze1fde.

De TON.81M versie voor de personal computer heeft a1s nadee1, dat het

in zijn gehee1 steeds moet worden gecompi1eerd.
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Bij de APOLLO werkstations is TON.SIM gesplitst in twee delen namelijk:

-een deel dat de grafiscbe weergave, de simulatielus en bet uitprinten

van de grafieken verzorgt en

-een deel dat alleen de bescbrijving van de functieblokken en bet

circuit bevat.

Het eerste deel is gecompileerd. Er is ook nog een UNIX sbell ge

scbreven die de circuitbescbrijving toevoegt aan bet tweede deel, de

functiebescbrijvingen van TON.SIM. Daarna wordt bet tweede deel gecom

pileerd en gelinkt met bet eerste deel van TON.SIM. Dit beeft als

voordeel dat alleen de circuitbescbrijving en de functiebescbrijvingen

worden gecompileerd en dat de gebruiker van bet simulatieprogrammma

alleen maar wordt geconfronteerd met de circuitbescbrijving en niet met

de rest van bet programma. Een bijkomend voordeel is dat bet APOLLO

werkstation een veel mooiere weergave van de grafieken beeft en

ongeveer 15 maal sneller rekent dan de personal computer (IBM AT

10MHz).

Met bet ontworpen simulatieprogramma z1Jn delen van een BPSK (-Binary

Pbase Sbift Keying) demodulator gesimuleerd. De simulaties zijn gericbt

op bet verminderen en optimaliseren van bet aantal filters in bet

circuitdeel voor de draaggolfterugwinning en bet vereenvoudigen van bet

circuitdeel voor de terugwinning van de bit-rate (de Early-Late

tracking-loop) van bet datasignaal (zie boofdstuk 5).

De boofdstukken 1, 2 en 3 bevatten de bescbrijving voor bet gebruik van

TON. SIM. Deze bescbrijving is gebaseerd op de personal computer. In

boofdstuk 4 wordt een systematiscbe opbouw van de functieblokken

bebandeld (Deze opbouw is voor beide computersystemen toepasbaar).

Hoofdstuk 6.1 "bevat een korte bescbrijving voor bet gebruik van TON.SIM

op de APOLLO werkstations. Wanneer men de programmatekst wil veranderen

op de APOLLO werkstations is bet aan te bevelen bet programma, dat

werkt op de personal computer, eerst te doorgronden. Het programma voor

de personal computer (± 4000 regels) is namelijk minder omvangrijk dan

dat voor de APOLLO werkstations (± 12000 regels).
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I. HET SIHVLEREN MET TON.SIM,

Met simuleren wordt bedoeld het nabootsen van het gedrag van een

systeem door middel van berekeningen met een computer. Bij TON.SIK gaat

het om tijdcontinue en tijddiscrete dYnamische systemen. Alvorens een

systeem ter berekening kan worden aangeboden moet het tot een bereken

baar geheel zijn teruggebracht. Er moet een rekenmodel opgesteld

worden, waarvan de uitkomst het gedrag van het tijdcontinue of het

tijddiscrete dYnamische systeem benadert. Dit wordt weI modelleren of

modelbouw genoemd.

Drie gebruikelijke methoden om rekenmodellen op te stellen zijn:

- modelbouw door middel van bondgraaf;

- modelbouw door middel van functieblokken;

- modelbouw door het opstellen van bewegingsvergelijkingen en het

hieruit afleiden van een blokschema.

De eerste methode is een snelle methode om direkt uit een fysisch

probleem een "bondgraaf" rekenmodel af te leiden. Dit gaat op basis van

het herkennen van componenten, waarvan het gedrag en de samenhang van

deze componenten vastligt in een fysisch systeem. Denk daarbij bijvoor

beeld aan het herkennen van weerstanden en condensatoren in een

elektrisch systeem en massa's, dempers en veren in een mechanisch

systeem. Deze methode is goed bruikbaar voor het simuleren van kleine

systemen.

lJanneer het systeem te complex wordt, biedt de tweede mogelijkheid,

modelbouw door middel van functieblokken, zeer veel voordelen. De

functieblokken kunnen standaard differentiaalvergelijkingen bevatten,

bijvoorbeeld een laagdoorlaatfilter of een banddoorlaatfilter, waardoor

de structuur van de circuitbeschrijving zeer eenvoudig en overzichte

lijk wordt.
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Deze functieblokken hebben meestal enkele grootheden die als parameter

worden meegegeven. Bijvoorbeeld bij een laagdoorlaatfilter wordt de

kantelfrequentie opgegeven en bij een spanningsgestuurde oscillator

worden de parameters amplitude, centerfrequentie, vco konstante en de

fase, op tijdstip nul, opgegeven. De parameters kunnen een vast~waarde

hebben maar het is ook mogelijk ze als functie van andere grootheden te

laten verlopen.

De derde methode, het komen tot een blokschema via het opstellen van de

bewegingsvergelijkingen (-differentiaalvergelijkingen), is algemeen

verspreid en bij diverse disciplines in gebruik. Ook bij de verouderde

analoge simulatiecomputers was dit de weg om een fysisch systeem

simuleerbaar te krijgen.

De drie hierboven beschreven methoden kunnen allen toegepast worden in

TON.81M. De tweede methode kan het beste worden toegepast wanneer er

complexe circuits worden gesimuleerd. In bijlage 6 is een overzicht

gegeven van de binnen TON.81M beschikbare funktieblokken waarmee

modellen op basis van een differentiaalvergelijking, een blokschema of

een combinatie van beide kunnen worden samengesteld.

Op basis van een eenvoudig voorbeeld volgt nu de gang van zaken om,

uitgaand van het fysisch model, te komen tot een met TON.81M bereken

baar model, zowel uitgaand van een differentiaalvergelijking als van

een blokschema.

1.1 Een eenvoudig simulatie voorbeeld.

Een RC netwerk, aangesloten op een ingangssignaal Ul, kan als voIgt

schematisch worden weergegeven:

O.........;)~I__...,1 R-10000Ir---I---~O

Ul C-1000nF I U2

0---- --0

Figuur 1. Een 1aagdoor1aat:filt:er.
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Als ingangsspanning kan een van de al beschreven bronnen gebruikt

worden (zie bijlage 6).

1L methode met behulp van bewegingsvergelijkingen.

Door het opstellen van bewegingsvergelijkingen is een blokschema af te

1eiden. Als variabelen zijn te onderscheiden: Ul, U2 en I. De relaties

die bestaan tussen deze drie variabelen zijn:

Ul-U2-I.R

U2-l/C JIdt

I-«Ul-U2)!R

Uitgaand van deze relaties kan het onderstaande blokschema opgesteld

worden.

[1 ]
RI o I ci

- I,V[2] V[3] U2,V[4]
att int att

..---
-

Ul,V

Figuur 2. Blokschema van een lssgdoorlsstfilter d.m.v.

bewegingsvergeliJkingen.

(blokbron met een amplitude van ± I,

frequentie van 200 Hz en een fase van 0

graden op t-O )

(Het verschil van de ingangsspanning en

de uitgangsspanning wordt verzwakt door

de weerstand R-lOOOO)

V[2]:-(V[1]-V[4])/1000;

De circuitbeschrijving zal er als voIgt uit zien:

begin

V[1]:-blokbron(l,200,O);

V[3]:-eu1int(1.V[2].0);

V[4]:-V[3]/1000e-9;

(eulerintegrator nr.l integreert knoop

punt V[2] en de beginwaarde voor de

integrator is nul)

(De knooppuntwaarde V[3] wordt verzwakt

met de condensator e-lOOOnF)

end;
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z~ methode met behulp van functieblokken.

Door toepassing van deze methode moet het circuit worden opgesplitst in

bestaande, of zelf te ontwerpen functieblokken (zie hoofdstuk 4). In

dit voorbeeld kan het hele circuit als een laagdoorlaatfilter worden

beschouwd. De circuitbeschrijving kan dan direct worden gemaakt en zal

er als volgt uitzien (het opstellen van de bewegingsvergelijkingen is

nu niet nodig, wat zeer veel tijd bespaart):

begin

V[1]:-blokbron(l,200,O);

V[2]:-ordelLPF(l,V[1] ,159.2);

end;

{blokbron met een amplitude van ± 1,

frequentie van 200 Hz en een fase

van 0 graden op t-O }

teen laagdoorlaatfilter Nr.l met een

kantelfrequentie van l59.2Hz

1/(2*,..*R*C)}

Met de aangenomen componentwaarden (R-10000 en C-IOOOnF) ontstaat een

tijdconstante van lmsec. De integratie tijdstap moet een waarde krijgen

die beduidend onder de tijdconstante ligt. De totale simulatietijd

wordt ingesteld op lOmsec.

Na het invoeren van het circuit in de include file CIRCUIT.PAS wordt

simulatieprogramma CIRSIM.PAS gecompileerd. Dit kan het eenvoudigst op

de volgende manier worden gedaan. Eerst dienen alle files, die op de

bij geleverde diskette staan, gekopieerd te worden naar een directory

waaronder gewerkt wordt met TON.SIM. Daarna wordt Turbo Pascal opge

start. In de Main-file (zie blz 16 handleiding van Turbo Pascal) wordt

de file CIRSIM.PAS geladen. In de Work-file wordt de file CIRCUIT.PAS

geladen. Het circuit kan nu worden ingetypt in de file CIRCUIT. PAS.

Er moet op gelet worden dat de circuitbeschrijving voldoet .an de

syntax regels van Turbo Pascal. Er mag dus binnen de circuitbeschrij

ving gebruik worden gemaakt van alle eigenschappen van Turbo Pascal.

Dit biedt zeer veel mogelijkheden om diverse trues uit te halen om zo

tot een eireuitbesehrijving te komen.

11



Na het compileren wordt het programma CIRSIM "gerund" en verschijnt er

een invoermenu op het beeldscherm. In het invoermenu worden de volgende

grootheden ingesteld:

Fre1atief

siDfac

type f in en daarna 100 (het simulatietij dinterval is

gelijk aan l/Frelatief en is dus l/lOo-lOmsec).

type s in en daarna 2 (het aantalsamples wordt

1024-2*512 zodat de integratietijdstap O.Olmsec

(lOmsec/l024) wordt).(zie hoofdstuk 4.)

De onderste twee regels van het invoermenu geven aan dat de simulatie

tijd O.Olsec is en dat in die tijd 1024 samples worden genomen. Door nu

de R van "RUN" in te typen wordt het circuit doorgerekend.

Tijdens dit doorrekenen wordt door een teller bijgehouden hoeveel

samples er zijn berekend. Nadat het circuit is doorgerekend kunnen de

simulatie-uitkomsten van elk knooppunt worden bekeken. (Zie hoofdstuk 3

voor de besturing van het tekenprogramma). De simulatiewaarden van het

beschreven RC netwerk zien er als voIgt uit:

1=11 5=11 11-

Ul

II

Figuur 3. Simulatie-uitkomsten van de methoden met behulp van

bewegingsvergelijkingen.

1=11

Ul

Figuur 4. Simulatie-uitkomsten van de methode met behulp van

functieblokken.
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2. DE OPBOUW VAN TON,SIM.

De opbouw van bet simulatieprogramma ziet er als voIgt uit:

I START I
I

instellen van
de beginwaarden

I
I

De invoer van de....
simulatiegegevens

I
oude simulatie Het doorrekenen simulatiewaarden

oproepen van bet circuit opslaan op disk

I
I

tekenen van
bet beginscberm

I
invoer van de teken- "'
besturingscommando's

I

simulatiewaarden
van disk lezen

I
'-- printafdruk HGraHek tekenen : .-

maken

I
I EINDE I

I
Figuur 5. blokscbems van TON. SIH.

Bij bet opstarten van TON. SIM worden eerst de beginwaarden voor de

diverse parameters, simulatiegrootbeden en programmaconstanten inge

steld. Dit wordt gedaan in de include file BEGIN.PAS. Nadat de begin

waarden zijn ingesteld op de defaultwaarden, komt bet programma met bet

volgende invoermenu:
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****** CIRCUIT SIMULATOR ******

De re1atieve frequentie is:
De simu1atie nauwkeurigheid is:

Parameter 1 is:
Parameter 2 is:
Beginwaarde voor Par3 is:
Stapgrootte voor Par3 is:
Aanta1 simu1aties:

Oude simu1atie oproepen(Ja/Nee)

Het aanta1 samples is: 512
De simu1atietijd is: 1.00

Welke parameter wijzigen ?

f - 1.00
s - 1

a - 0.00
b - 0.00
c - 0.00
d - 0.00
e 1

o - nee

Door het intypen van de letter die voor het - teken staat, kan een

waarde toegekend worden aan de grootheid die gekoppe1d is aan die

letter. Bijvoorbee1d: wordt de letter "f" ingetypt (niet gevo1gd door

een <return> ) dan komt op de onderste rege1 van het invoermenu het

vo1gende te staan : • 5lelke parlU1Jecer viJzigen 1 f- • .

Er kan nu een geta1 ingevoerd worden gevo1gd door een <return>. Het

geta1 mag van het type real (met e-macht aanduiding) en van het type

integer zijn. Wordt er een combinatie van letters en cijfers ingevoerd

dan za1 er een foutme1ding worden gegeven. De letter "0" is hierop een

uitzondering name1ijk door het invoeren van een "0" za1 het ja in een

nee veranderen of omgekeerd.

Het invoerprogramma kent nog twee andere letters die niet zijn verme1d

voor een - teken in het invoermenu. Deze letters zijn de "Q" van quit

en de "R" van run. Door het invoeren van een "Q" za1 het invoermenu

verdwijnen en za1 de vo1gende commentaarrege1 verschijnen: -5111c U

TON •SIll verlaCen (Ja/Nee)·. Door het intypen van een "J" wordt het

programma ver1aten en door het intypen van een "N" wordt er terug

gekeerd naar het invoermenu. Het invoeren van een "R" heeft tot gevo1g

dat de simu1atie gestart wordt. Tijdens de simu1atie wordt aangegeven,

welke simu1atie er wordt uitgevoerd en hoevee1 samples daar van zijn

berekend. Is de optie "oude simu1atie oproepen" ingesteld op Ja, dan

zullen de simu1atiegegevens van de vorige simu1atie worden inge1ezen en

wordt direct naar het beginscherm van het tekenprogramma gegaan.
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Wanneer er meerdere simu1aties zijn opgestart is het moge1ijk om het

programma, na minimaa1 1 simu1atie te hebben vo1tooid, te onderbreken

door bet intypen van een ·ctr1 c ft
• De simu1atiegegevens van de vo1

tooide simu1aties kunnen dan bekeken worden.
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3. BESTURINGSCOMMANDO'S VOOR HET TEKENPROGRAMMA.

Nadat de simulatie is voltooid, wordt automatisch een tekenprogramma

opgestart om de simulatie-uitkomsten te bekijken. Het tekenprogramma

wordt bestuurd door middel van het toetsenbord. Onderaan in het

beeldscherm komt de volgende commentaarregel:

wDe grafleken beboren blJ s1lllulatle 1, geef een tekencOIIDBI1do w.

Deze commando's bestaan uit een letter gevolgd door de returntoets. Er

wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Het geven van meerdere letters en/of cijfers gevolgd door een return

toets zal een foutmelding tot gevolg hebben. Door nogmaals op de

returntoets te drukken kan men opnieuw een commando invoeren.

De diverse commando's die men kan instellen, worden weergegeven in de

rechterkolom van het beeldscherm. het commandobesturingsoverzicht.

Wanneer een commando is ingevoerd wordt de eerste letter van het

commandowoord vergroot weergegeven. Er zijn twee soorten besturings

commando's en weI: besturingscommando's die geen nadere parameters

VTagen en besturingscommando's die weI nadere parameters VTagen.

Hieronder voIgt een lijst van de te gebruiken commando's en een om

schrijving ervan.

3.1 Besturingscommando's zonder parameters:

E <return>

II <return>

C <return>

Het tekenprogramma zal steeds een grafiek op het beeld

scherm laten zien. De "E" van "een grafiek" is groot

weergegeven in het commandobesturingsoverzicht.

Er worden nu meerdere grafieken getekend. Elke grafiek

krijgt zijn eigen assenstelsel. De WM" van wmeer

grafieken" wordt vergroot weergegeven in het commando

besturingsoverzicht.

Dit besturingscommando heeft aIleen maar effekt. wanneer

de WE" is geactiveerd. De vorige grafiek wordt nu niet

gewist. Er worden nu twee of lIleerdere grafieken over

elkaar heen getekend. Door nogmaals WC" <return> te

geven wordt het beeldscherm steeds weer gewist. De "C"

van wClear on" of "Clear off" wordt rechtsboven in het

commandobesturingsoverzicht weergegeven.
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T <return>

F <return>

L <return>

B <return>

o <return>

A <return>

V <return>

D <return>

N <return>

De simulatiewaarden worden weergegeven in het tijd

domein. De "T" van "tijd" wordt vergroot weergegeven in

het commandobesturingsoverzicht.

De simulatiewaarden worden weergegeven in het

frequentiedomein. De "F" van "frequentie" wordt vergroot

weergegeven in het commandobesturingsoverzicht.

Wanneer de simulatiewaarden in het frequentiedomein

worden weergegeven, zal de amplitude-as lineair worden

uitgezet. De "L" van "lineair" wordt vergroot weer

gegeven in het commandobesturingsoverzicht.

Wanneer de simulatiewaarden in het frequentiedomein

worden weergegeven, zal de amplitude-as logaritmisch

worden uitgezet. De "B" van "dB" wordt vergroot weer

gegeven in het commandobesturingsoverzicht.

De "0" van "optellen".

De "A" van "aftrekken".

De "V" van "vermenigvuldigen".

De "D" van "delen".

Met deze vier besturingscommando's kunnen de simulatie

waarden van twee knooppunten worden opgeteld, afgetrok

ken, vermenigvuldigd of gedeeld. Er kan maar een van

deze vier besturingscommando's geactiveerd worden. De

eerste letter van het besturingscommando dat is ge

activeerd, wordt vergroot weergegeven in het commando

besturingsoverzicht.

De "N" van "niets" de-activeert de vier besturings

commando's "O","A","V" en "D" en wordt vergroot weerge

geven in het commandobesturingsoverzicht.
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3,2 Besturingscommando's met parameters:

K <return> Na het invoeren van de "K" van "knooppunt" zal het

tekenprogramma de volgende commentaarregel geven: -De

grllfieken beboren biJ si.DJlstle 1 en ZiJD VBD lmoop

punt:-. Hierna kan het knooppuntnummer ingetypt worden,

gevolgd door een <return>. Wanneer er een knooppunt

nummer opgegeven wordt dat niet bestaat, geeft het

tekenprogramma een foutmelding, Door nu nogmaals op

<return> te drukken kan men het knooppuntnummer opnieuw

invoeren, Wanneer er een van de besturingscommando' s

"0", "A", "V" of "D" is geactiveerd zal de volgende

commentaarregel worden gegeven: -De grllfieken beboren

bij si.DJlstie 1 en geef bet eerste lmooppunt-, Hierna

moet het eerste knooppuntnummer ingetypt worden, gevolgd

door een <return>, Het tekenprogramma zal nu de volgende

commentaarregel geven: -De grllfieken beboren bij

si.DJlstie 1 en geef bet bweede knooppunt:-. Hierna moet

het tweede knooppuntnummer ingetypt worden, gevolgd door

een <return>, Wanneer er een knooppuntnummer opgegeven

wordt dat niet bestaat, zal er een foutmelding worden

gegeven, Door nu nogmaals op <return> te drukken kan men

het knooppuntnummer opnieuw invoeren,

S <return> Door "8" van "simulatie" in te typen zal het teken

programma de volgende commentaarregel geven: -Geef bet

Dummer VBD de si.DJlstie:-, Hierna moet het nummer worden

gegeven van de simulatie waarvan men de grafieken wil

tekenen, gevolgd door een <return>. Wanneer er een

simulatienummer opgegeven wordt dat niet is uitgevoerd,

zal er een foutmelding worden geven, Door nu nogmaals op

<return> te drukken kan men het simulatienummer opnieuw

invoeren.
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X <return>

11 <return>

P <return>

Met bet besturingscommando "X" van "x_as" kan de x-as

worden vergroot. Door "X" in te voeren gevolgd door een

<return> zal bet tekenprogramma de volgende commentaar

regel geven: -Geel de minLmale I-as vaarde:-. Hierna kan

de minimale x-as waarde worden opgegeven, gevolgd door

een <return>. Ret tekenprogramma zal nu de volgende

commentaarregel geven: -Geel de awximale I-as vaarde:-.

Hierna kan de maximale x-as waarde worden opgegeven,

gevolgd door een <return>. Wanneer er een x-as waarde

opgegeven wordt die niet in bet bereik van de x,;,as

valt, zal er een foutmelding worden gegeven. De x-as

waarden kunnen nu opnieuw worden ingevoerd.

Door "W" van "wissen" kan een grafiek die al is ge

tekend, weer worden verwijderd. Wanneer er een "W"

wordt ingevoerd, gevolgd door een <return>, zal bet

tekenprogramma de volgende commentaarregel geven: -Geel

bet nt.mmJer van de graEiek die uitgevist lDOet vorden: - .

Hierna moet bet nummer van de grafiek die men wiI

verwijderen worden ingevoerd, gevolgd door een <return>.

Wanneer een nummer wordt opgegeven dat groter is dan

bet aantal grafieken wat is getekend, zal er een fout

melding worden gegeven. Door nu nogmaals op <return> te

drukken kan men opnieuw bet nummer van de te verwijderen

grafiek invoeren.

Door "P" van "print" in te voeren zal bet tekenprogramma

de volgende commentaarregel geven: -~ilt U bet circuit

oak uitgeprint bebben (Ja/Nee): -. Door bet invoeren van

een -J" of een -N" zal bet circuit weI of niet worden

uitgeprint. Ret tekenprogramma zal nu de volgende

commentaarregel geven: - ~ilt U de graEieken oak uitge

print bebben (Ja/Nee):-. Door bet invoeren van een -J

of een -N" zullen de grafieken weI of niet worden uitge

print.
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Q <return> Door de "Q" van "quit" in te voeren zal het tekenpro

gramma stoppen en de volgende commentaarregel geven:

-Wilt: U TON.SIH verlat:en (Ja/Nee):-. Door het invoeren

van een "N" gaat het programma terug naar het invoer

menu. Door het invoeren van een "J" gaat U uit het

programma TON.81M.

In bij lage 5 is een overzicht gegeven van aIle besturingscommando' s

voor het tekenprogramma.
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4. HET ONIWERPEN VAN EEN FUNCTIEBLQK,

Voor het ontwerpen van een functieblok zijn de volgende variabelen

beschikbaar:

Frelatief

Aantalsamples

Simclock

l/Frelatief geeft het tijdsinterval aan waarover

gesimuleerd wordt. Bijvoorbeeld: is Frelatief-lOOHz

dan wordt er gesimuleerd van t-O sec. tot en met

t-O,Ol sec. of ook: een frequentie van 100Hz past

precies in het simulatietijdsinterval.

Deze variabele geeft aan hoeveel samples er worden

genomen over het tijdsinterval l/Frelatief. Aantal

samples is een real.

Deze variabele geeft aan met welke sample het pro

gramma bezig is. De simclock zal dus "lopen" van

nul tot simtijd * simfac (- aantalsamples). Simtijd

is in te stellen in de include-file VAR.PAS.

Simtijd moet een macht zijn van 2, zo niet dan zal

de fast fourier transformatie niet werken. Simfac

is in te stellen in het invoermenu bij de simulatie

nauwkeurigheid.

Wanneer men een circuit wil simuleren op een "real time" gedrag, zal

men er op moeten letten dat de sample-frequentie (sample-frequentie

- l/[aantalsamples * Frelatief]) vele malen groter gekozen moet worden

dan de hoogste frequentie die in het circuit voorkomt.

Wil men een tijddiscreet systeem simuleren dan moet l/[aantalsamples *
Frelatief] gelijk worden gekozen aan de sample-periode van het tijd

discreet systeem. Het is dus zeer eenvoudig om een tijdcontinu en een

tijddiscreet systeem te simuleren. Er is ook een mogelijkheid om een

tijdcontinu en een tijddiscreet systeem tegelijk te simuleren. Hiervoor

zal bijvoorbeeld een simclock-continu en een simclock-discreet

ingevoerd kunnen worden, waarbij de simclock-continu veel sneller tikt

dan de simclock-discreet. In bijlage 1 is een voorbeeld opgenomen hoe

de include file CIRCUIT.PAS kan worden veranderd.
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4,1 De opbouw Van een functieblok.

Een algemeen functieblok kan als voIgt worden weergegeven:

unctie

PAR2
....
....
PARn

functie-
beschrijving f

~,
PARI

INPI

INPn

Figuur 6. Een algemene weergave van een functieblokbescbrlJvlng.

De functiebeschrijving dient zo algemeen mogelijk gemaakt te worden zo

dat elke gebruiker de diverse grootheden naar eigen behoefte in kan

stellen. De parameters zijn op de volgende manier gerangschikt:

PARI Yanneer de functiebeschrijving een geheugenelement bezit

wordt deze parameter gebruikt om aan te geven welk

geheugenelement er wordt gebruikt voor de aangeroepen

functie. Is er geen geheugenelement nodig in de functie

beschrijving dan wordt PARI achterwege gelaten. Voor

beeld: ve0(7,V[4],3,le3,le5,O) dit is een v.e.o. met

nummer 7 (Een v.e.o. heeft een integrerende werking dus

is er een geheugenelement (PARI -7) nodig voor de

functiebeschrijving.). Zijn er nu meerdere v.e.o.'s

nodig in de circuitbeschrijving dan kan dezeIfde

functiebeschrijving worden gebruikt met een ander Nr.

INPI 0' INPn Deze parameters (- ingangssignalen) bezitten de ingangs

waarden die nodig zijn voor de functiebeschrijving. Dit

zijn meestal uitgangswaarden van andere functieblokken.

PAR2 •• PARn De functie-afhankelijke grootheden worden door middel

van deze parameters beschreven. Deze parameters mogen

tijdens de simulatie worden veranderd. Yanneer er para

meters zoals amplitude, frequentie en fase in de

functiebeschrijving voorkomen is het aan te raden die

voor de parameters PARn-2, PARn-l en PARn te reserveren.

Deze volgorde is ook toegepast bij de al ontworpen

functieblokken.
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Enkele voorbeelden:

(PAR2)

(PAR3)

(tijdstip t-o).(PAR4)

V[1]:-sinusbron(2.5,100,45);

Dit is een sinusbron, gekoppeld aan knooppunt 1 van bet circuit,

die een sinus genereert met een:

- amplitude van 2.5 volt.

- frequentie van 100 Hz.

- fase van 45 graden bij bet "inscbakelen"

(PAR1)

(INP1)

(PAR2)

V[13]:-ordelLPF(4,V[7] ,350.7);

Dit is een 1aagdoor1aatfi1ter, gekoppe1d aan knooppunt 13 van bet

circuit, met de vo1gende parameters:

- bet nummer van bet laagdoor1aatfi1ter is 4.

- bet filtreert knooppunt 7.

- bet -3 dB punt ligt bij 350.7 Hz.

4.2 Een laagdoorlaatfilter.

Het ontwerpen van een laagdoorlaatfilter (deze functie is al gere

aliseerd in TON.SIM.).
\

De overdracbtsfunctie van een laagdoorlaatfilter in bet

frequentiedomein is:
1

H(j w) - -l-+-j-='wj-w-
e
- met we-ljRe

met de bilineaire transformatie geeft dit in bet z-domein:

woT(z+l)
H(z) - weT(z+1)+2(z-1)

of in bet tijddomein:

met T de sample tijd, die gelijk wordt gesteld aan

1j(aanta1samples * Frelatief) en we de kante1frequentie, die a1s

parameter mee kan worden gegeven.

We nemen weT - verb - 2*w*Fe / (aanta1sampe1s*Frelatief).
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De totale functieblokbeschrijving zal er als volgt uitzien:

x(n)
verh

Vertraging

T

2-verh

1

verh+2

yen)

Figuur 7. Blokschems van een lssgdoorlsstfilter.

In de tijddiscrete overdrachtsfunctie komt een vertraging voor van het

ingangssignaal en van het uitgangssignaal die samen in een vertragings

element worden vertraagd. Dit is te realiseren met een toestands

variabele.

In TON. SIM is voor een andere manier gekozen. Stel dat er meerdere

laagdoorlaatfilters voorkomen in het te simuleren circuit, dan zullen

er ook meerdere functieblokken moeten worden gerealiseerd die een

laagdoorlaatfilter verwezenlijken. In TON. SIM is dit als volgt opge

lost, de toestands variablen T worden als een array gedeclareerd.

Bijvoorbeeld:·VordelLPF[l ..Nr_ordelLPF] of real waarbij Nr_ordelLPF het

aantal eerste orde laagdoorlaatfilters aangeeft. Nr_ordelLPF is een

constante die in de variabele declaratie (-de include file VAR.PAS)

ondergebracht wordt. De totale functiebeschrijving in pascal zal er als

volgt uitzien:
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(************************* *******************************************)
( DEZE FUNCTION REALISEERT EEN LAAGDOORLAATFILTER MET EEN ORDE I )
(********************************************************************)
(De variabelen die aan de function worden meegegeven hebben de )
(volgende betekenis )
(Nr - Het nummer van het laagdoorlaatfilter(Nr kan aIleen de )
( waarden I tot en met Nr ordelLPF bevatten)
(Vin - De ingangsspanning van het laagdoorlaatfilter )
(Fk - De kantelfrequentie van het laagdoorlaatfilter in Hz )

var VOrdeILPF: array[I ..Nr_ordeILPF] of real;

function OrdelLPF (Nr:integer;Vin,Fk:real) :real;
var Verh,H : real;
begin

if SimClock-O then begin VOrdeILPF[Nr]:-O; OrdelLPF:-o end
else begin

Verh:-2*Pi*abs(Fk)/(AantaISamples*Frelatief);
H:-(Verh*Vin+VOrdeILPF[Nr])/(2+Verh);
ordeILPF:-H;
VOrdeILPF[Nr]:-Verh*Vin+H*(2-Verh);

end;
end;

met Nr het nummer, Vin de ingangsspanning, Fk de kantelfrequentie en

OrdelLPF de uitgangsspanning van het laagdoorlaatfilter.

Het filter krijgt op tijdstip t-O (simclock-O) de beginwaarde nul.

Tijdens het de simulatie wordt steeds het kantelpunt van het

laagdoorlaatfilter berekend. Hierdoor kan het kantelpunt worden

verplaatst tijdens de simulatie ( bijvoorbeeld een spaningsgestuurd

filter) .

4.3 Complexe functieblokken.

Ook complexe functieblokken kunnen gerealiseerd worden door gebruik te

maken van bestaande functieblokken. Bijvoorbeeld een phase lock loop

systeem (-PLL) kan als functieblok op de volgende manier gedefinieerd

worden:

PLL(Nr:integer;Vin,Ko,WO,TI,T2:real)of real;
var VI,V2 : real;
begin

VI:-Vin*LoopFilter(Nr,V2,1/TI,I/T2);
V2:-VCO(Nr,VI,Ko,I,WO,O);
PLL:-V2;

end;
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Schematisch weergegeven:

Vin F(s)

Tl,T2

PLL
veo

Figuur 8. blokschema. van een phase lock loop systeem.

Wanneer er een functieblok wordt beschreven zoals hierboven moet er wel

rekening worden gehouden met het feit dat de functieblokken veo en

LoopFilter met het nummer Nr niet in de circuitbeschrijving voor mogen

komen. (In bijlage 2 is een voorbeeld gegeven van een PLL systeem).

Het nesten van functleblokken is toegestaan, bijvoorbeeld witte rub

gefilterd door een laagdoorlaatfilter van 3kHz kan als volgt worden

beschreven: V[1]:-ordelLPF(l,RUISBRON(1),3000);. Het is ook toegestaan

om parameters van een functieblok te varH!ren tijdens de simulatie,

bijvoorbeeld een sinus van 100Hz in amplitude gemoduleerd met een sinus

van 10Hz: V[l]:-sinusbron(sinusbron(l,lO,O),lOO,O);. Verder zijn alle

operaties met knooppuntwaarden en functieblokken mogelijk die Turbo

Pascal toelaat.

Met de hierboven beschreven methode, voor het simuleren van dynamische

systemen, is het dynamische gedrag van een BPSK demodulator onderzocht.

Deze simulaties worden in hoofdstuk 5 beschreven.
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5. DYNAMISCHE GEDRAG ONDERZOEK VAN EEN BPSK DEMODULATOR.

Ret simulatieprogramma TON.SIM is ontwikkeld voor het simuleren van het

dynamische gedrag van een BPSK (-Binary Phase Shift Keying)

demodulator.

Een BPSK modulator moduleert een sinusvormig signaal (de draaggolf) met

een blokvormig signaal (het clatasignaal). Ret clatasignaal heeft de

waarden -1 of 1 zodat het gemoduleerde signaal (het BPSK-signaal)

steeds een fase-draaiing heeft van 0 of 180 graden ten op zichte van de

draaggolf.

Een BPSK demodultor moet het clatasignaal weer terugwinnen uit het BPSK

signaal. Ret terugwinnen van het clatasignaal is niet zo eenvoudig omdat

het BPSK signaal geen informatie bezit over de datasnelheid (de bit

rate) en geen draaggolf component bezit. Ret principe van de BPSK

demodulator is ontwikkeld door Ir. G.J.M. Janssen [lit. 1]. Ret ontwerp

van Janssen is gerealiseerd in discrete componenten. Van uit dit

ontwerp is er, met behulp van TON.SIM, een ontwerp gemaakt dat

integreerbaar is in NMOS technologie. De modificaties die zijn

toegepast zijn opgesomd in hoofdstuk 5.2.

De ontwerpspecificaties voor de BPSK demodulator zijn:

Ingangsfrequentie
Ingangsbandbreedte ( 3 db punten)
Signaalniveau aan de ingang
Bitrate

70 MHz
2,5 MHz
-15 dBm
1,024 Mbit/sec.

1;1) S:.l

. Ill .... ... .,. ...." .111 .. , ... .I1'S .tn

Mot ,ps~ IIgnlOl

• 3 . '1 .n, .Il1' II

..- a: 1:1 1='1

Figuur 9. Een BPSK signaal met bijbehorend frequentlespectrum.
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5,1 De opbouw van de BPSK demodulator.

Het spectrum van een random BPSK signaa1, waar de modu1erende symbo1en

RO" en R1" met een even grote waarschijn1ijkheid voorkomen, bezit geen

draaggo1fcomponent (zie figuur 9.). Om synchroon te kunnen detecteren

moet eerst de draaggo1f worden teruggewonnen. Het terugwinnen van de

draaggo1f gebeurt door midde1 van remodu1atie met decision-feedback

[Janssen] zie figuur 10.

6l(t)sin(wt)
Tb * , PLL

Ii(t)
sinew

k10k l/D-

Yfilter

t)

Figuur 10. Blokschema van het remodulator circuit.

Tb(-bittijd) is de vertraging van het ingangssignaa1 dat nodig is om

het geremodu1eerde datasignaa1 met) precies ge1ijk te 1aten lopen met

het gedetecteerde datasignaa1 Ii(t) , Ii(t) is een schatting van met). De

vertraging in het gedetecteerde datasignaa1 wordt voora1 veroorzaakt

door het l/D- fil ter. Omdat hier rechthoek pu1sen worden gebruikt, is

het optima1e detectorcircuit een intergrate-and-dump filter (lID-filter

). De tijdvertraging die optreedt in het liD-filter is gelijk aan de

bittijd van het datasignaal. Doordat er wordt geremodu1eerd met een

schatting van het datasignaa1 ontstaat een benadering van een draag

golf-terugwinningssysteem met orde N-1 [Janssen b1z 7].

Om de data te detecteren is een k1oksignaa1 nodig met deze1fde freq

uentie en fase a1s dat van het datasignaa1. Het k1oksignaa1 moet worden

afge1eid van het BPSK-signaa1. Dit gebeurt door midde1 van een

coherente Early-Late tracking-loop [Janssen b1z 24] zie figuur 11.
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"Ct-Tb/4)

VI=

...
ftCt+Tb/4)

Figuur 11. Coherente Early-Late tracking-loop.

Er bestaat een sterke samenhang tussen de data-detectie. draaggolf

terugwinnning en klokterugwinning. Fouten in een van deze drie proces

sen beinvloeden de andere twee processen. Om de precieze samenhang

tussen de processen te bepalen kan er gebruik worden gemaakt van het

simulatieprogramma TON.SIM. Het dynamische gedrag van de schakeling kan

hier mee worden gesimuleerd. De onderlinge beinvloeding van de

processen kan dan worden bepaald. zodat een optimale data terugwinning

wordt verkregen.

De totale modulator zal er als voIgt uit zien [zie Jannsen bIz 27]:

, - fe.n"M1chul~
so - bendbreedte

CIIDlIchekelin&
I/D - IDterlTete end

dump filter.
pte)- FllteMl
T4 - ftrtnl1DP

element
Tb - BltUjd - 1\111ec

Flguur 12. Prlnclpeschema van de BPSK demodulator.

Het remodulatie circuit kan worden gekombineerd met de coherente Early

Late tracking-loop zodat het volgende circuit ontstaat:
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, - fa.everschulvin&
BO - bandbreedte

omschakel1n&
lID .. Inter,rate and

dump fUter.
P'(.)- Filters
Td .. ""rtraliD&.

element
Tb .. BitUjd - tunc

Figuur 13. Het prlncipeschema van de gecombineerde BPSK demodulator.

De beide schema's kunnen we splitsen in twee delen namelijk het

bovenste deel (het circuit voor de draaggolfterugwinning) en het

onderste deel (het circuit voor de data- en klokterugwinning).

Het demodulator circuit van figuur 13 heeft als voordeel dat de terug

gewonnen data direct kan worden gebruikt voor de Early-Late tracking

loop. Het nadeel is dat er aan de linker tak van de Early-Late trac

king-loop het signaal m(t-Tb/4)*sinw(t-Tb/4) en aan de rechter tak het

signaal m(t+Tb/4)*sinw(t+Tb/4) ontstaat. Om nu een optimale detectie te

verkrijgen voor de regelspanning, die de VCXO aanstuurt voor het

kloksignaal, moet sin(wt) gelijk zijn aan sin(t*4/Tb)' Wanneer de data

rate 1Mbit per seconde is, dient de draaggolffrequentie 1/0.25e-6-4MHz

te zijn. Wordt er van deze frequentie afgeweken dan zal het regel

signaal voor de VCO een kleiner bereik hebben zodat de synchronisatie

van de demodulator moeilijker zal verlopen.

5.2 De toegepaste modificaties.

Voor de realisatie van de BPSK demodulator in NMOS zijn enkele ver

anderingen aangebracht in het oorspronkelijk ontwerp. Hieronder voIgt

een kort overzicht van de aangebrachte veranderingen.

- De signalen van de interne draaggolffrequentie, de VCO en de VCXO

zijn niet sinusvormig maar blokvormig.

- Het loopfilter van de bovenste PLL-lus en dat van de Early-Late

tracking-loop worden gerealiseerd door SC-filters en niet door RC-
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filters.

- Voor het detecteren van het datasignaal wordt gebruik gemaakt van een

liD-filter inplaats van een 4--orde Butterworth Tomson LPF.

- De BPL in de bovenste Ius is vervangen door een limiter.

- De vermenigvuldiger na de limiter. in de bovenste Ius. is vervangen

door een EXOR-poort.

- Voor de Early-Late tracking-loop is een limiter geplaatst zodat de

vermenigvuldigers die daar in voor komen ook kunnen worden vervangen

door EXOR-poorten.

5.3 De simulatie van het circuit voor de draaggolfterugwinning

In het circuit voor de draaggolfterugwinning ontstaan twee soorten

rub:

1-. additieve thermische witte ruis (deze komt via de ontvanger

binnen).

2-. multiplicatieve ruis (deze ontstaat door bitfouten en bitfase-

fouten) .

Ui t de theorie van de PLL systemen is bekend dat voor een optimale

instelling van een PLL systeem geldt dat [ zie lit 8]:

- de dempingsfactor - 0.707,

- de loopbandbreedte - 0.327*wn ,

- loopruisbandbreedte - 0.53*wn
wanneer de ruis in het PLL systeem wit is. Aan de voorwaarde dat de

ruis wit is in het PLL systeem wordt niet helemaal voldaan. De multi

p1icatieve ruis zal geen wit ruisspectrum vertonen. Het totale ruis

spectrum dat ontstaat in het circuit voor de draaggo1fterugwinning is:

~n(f) - lfV:l2No + 2Sn (0)sin2 e_l [Janssen bIz. 13 en bIz. 65]

met In(f): De spectrale vermogensdichtheid van de

1ngangsruis.

V~/2 Het signaal vermogen van het te volgen ingangs

signaal.

No De spectrale dichtheid van de therm1sche ru1s aan

de 1ngang.

Sn(O): De spectrale vermogensdichtheid van de ruis die

ontstaat door bit- en bitfasefouten rond f-O.

e_ De fasefout van de PLL.
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Wanneer het systeem is gesynchroniseerd zal het ruisspectrum in het

systeem wit zijn. Is het systeem niet gesynchroniseerd dan zal het ruis

spectrum rond de draaggolffrequentie het verloop hebben van een sinc

functie. Bij het circuit voor draaggolfterugwinning is de frequentie

afwijking van de draaggolf slechts ±5KHz zodat het ruisspectrum,

veroorzaakt door de bitfasefouten en bitfouten, bij benadering wit mag

worden verondersteld (De hoofdlob van het sinc vormige ruisspectrum,

veroorzaakt door de bitfasefouten en bitfouten, 1s 2KHz breed).

Nadat het BPSK signaal is geremoduleerd wordt het aan een limiter toe

gevoegd. In het ontwerp van de heer Janssen wordt het geremoduleerde

signaal aan de combinatie bandfilter-limiter-bandfilter(- BPL) toe

gevoegd [Janssen bIz 27]. Het vervangen van de combinatie bandfilter

l1miter-bandfilter door een limiter heeft geen nadelige invloed op het

gedrag van de demodulator. Simulaties hiervan zijn gegeven in figuur

14. Zie bijlage 3 voor de circuitbeschrijving die is gebruikt voor deze

simulaties.
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Figuur 14. Simulstie van de vervanging van de BPL door de limiter.

5,4 De simulatie van het circuit voor de data- en klokterugwinning.

Het circuit voor de data- en klokterugwinning bezit een PLL systeem met

een fasedetector die een karakteristiek, zoals weergegeven in figuur 14
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bezit. Deze karakteristiek ontstaat door dat een te vroeg data-signaal

(het Early-signaal) en een te laat datasignaal (het Late-signaal) met

het data-signaal worden vermenigvuldigd, van elkaar worden afgetrokken

en geintegreerd worden.

(Ofwe1 dit is het verschil van de kruiscorrelatie van het Early-signaal

met het data-signaal minus de kruiscorrelatie van het Late-signaal met

het data-signaal.)

Voordat het data-signaal vermenigvuldigd wordt met het Early- en Late

signaal kan het door een limiter worden gestuurd. Het voordeel hiervan

is dat de vermenigvuldigers van het -digitale type- kunnen zijn en dat

het PLL systeem ongevoeliger wordt voor de ruis op het BPSK-signaal.

Het nadeel is dat er fase jitter ontstaat in de Early-Late tracking

loop. De fase jitter die hierdoor ontstaat is kleiner dan de fasefout

die ontstaat in het vertragingselement. In figuur 15 zijn de simulaties

gegeven van de twee verschillende fase detectors voor de Early-Late

tracking-loop waarbij de ruis en de amplitude van het BPSK-signaal

worden gevarieerd. Zie bijlage 4 voor de circuitbeschrijving die is

gebruikt voor deze simulatie.

Figuur 15. De karakteristieken van de fase detectoren.
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6. AANWIJZINGEN BIJ BET GEBRUIK VAN TON.SIM.

Ken moet zich er terdege bewust van zijn dat wanneer er een functieblok

wordt ontworpen voor een toepassing binnen TON. SIM, dit numeriek

stabiel dient te zijn en er geen numerieke onnauwkeurigheden kunnen

ontstaan waardoor de simulatie-uitkomsten niet meer te vertrouwen

zouden zijn.

De variabele aantalsamples is een real. Binnen Turbo Pascal wordt er

voor een real, wanneer er met een co-processor wordt gerekend, 8 byte's

gereserveerd, hierdoor kan aantalsamples als maximale waarde 999.999.

999.999.999 aannemen. Deze waarde zal in de praktijk voor aantalsamples

niet snel worden overschreden. Wanneer er een functieblok wordt

gebruikt die een integrerende werking bezit (bijvoorbeeld een VCO) kan

deze waarde weI gemakkelijker bereikt worden. Wordt er dus met inte

grerende functieblokken gewerkt dan dient er rekening mee worden

gehouden dat de maximale waarde voor een real niet wordt overschreden

zodat er geen numerieke instabiliteiten optreden.

Bet aantal simulatiewaarden, die op de harddisk worden opgeslagen,

wordt bepaald door simtijd (simtijd is in te stellen in de include file

var.pas). Bet aantal berekende simulatiewaarden wordt bepaald door het

product van simtijd en de simulatienauwkeurigheid (-simfac en kan

ingesteld worden in het" invoermenu). Nadat een simulatie is voltooid

kan een fourier analyse worden uitgevoerd op elk willekeurig punt van

bet gesimuleerde circuit. Wanneer de simulatienauwkeurigheid een waarde

groter dan 1 heeft, moet er rekening mee worden gehouden dat de fourier

analyse van de opgeslagen simulatiewaarde wordt berekend en niet van de

berekende simulatiewaarde. Bierdoor kan een ander plaatje ontstaan dan

verwacht wordt.

Als voorbeeld wordt een fourier spectrum van een hoogdoorlaatfilter,

lIet als excitatie een dirac puIs, gegeven. Het eerste plaatje is het

fourier spectrum met simfac-l en het tweede plaatj e is bet fourier

spectrum met simfac-2. In het tweede plaatje is de hoogdoorlaat

karakteristiek van het filter veranderd in een laagdoorlaatkaraktere

stiek. Dit komt omdat voor simfac-2 niet aIle simulatiewaarden beschik

baar zijn voor het berekenen van het fourier spectrum.
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De circuitbeschrijving ziet er a1s vo1gt uit:

begin

V[l] :-pu1s(l);

V[2]:-orde1PF(l,V[1] ,50);

end;

De simu1atie-uitkomsten voor de twee geva11en (simu1atienauwkeurig

heid-1 en simu1atienauwkeurigheid-2) zijn:

'u- .=11 1='1

..........'n...." •••".l
••••••••••I1•••11Itf' 1, ••
••• 11"1 I' ••••, ....".-
.......... , J.

"n ,417 U"1 ...'11-"

Figuur 16. Voorbeeld van he~ onjuis~e gebruik van de fourier ~rans

forma~ie (de impuls responsie is veranderd).

6.1 TON,SIM voor de apollo werkstations,

A1s gebruiker van TON. SIM op een APOLLO werkstation is het a11een

noodzake1ijk het shell script, genaamd circuit_simulator, in de
•directory te p1aatsen waarin TON.SIM wordt gebruikt. Het shell script

staat in de directory /users/circuit_simu1ator. (Een shell is zowe1 een

commandotaa1 a1s een vo11edige programmeertaa1 die de interface is

tussen de gebruiker en de UNIX-kernel.) De circuitbeschrijving lean

gewoon worden aangemaakt met de editor op het APOLLO systeem. De

circuitbeschijving mag geen 'begin' en 'end' bevatten. De file naam van

de circuitbeschrijving mag e1ke wi11ekeurig naam bevatten die is

toegestaan op de APOLLO. Nadat de circuitbeschrijving is aangemaakt lean

TON.8IM worden gestart. Dit lean a1s vo1gt gebeuren :

type circuit_simulator met daarachter de fi1enaam van de circuit

beschrijving in

of type circuit_simulator in gevo1gd door een return. Hierna wordt er

gevraagd de circuitnaam op te geven.
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Het shell script controleert of de opgegeven circuitnaam weI bestaat.

Bestaat de circuitnaam niet dan zal het shell script blijven vragen om

een circuitbeschrijvtng die weI bestaat. 1/anneer er geen naam wordt

ingevoerd, dus aIleen een return, dan zal het shell script worden

be6indigd. Is er een circuitnaam opgegeven die bestaat dan zal het

shell script de circuitbeschrijving toevoegen aan de functlebeschrij

vingen. De functiebeschrijvingen bevinden zich ook onder de directory

/users/circuit_simulator in de file circuit_mod. pas. Nadat de circuit

beschrijving is toegevoegd aan de functiebeschrijvingen zal het shell

script de circuitbeschrijving en de functiebeschrijvingen gaan compi

leren. Is er een fout in de circuitbeschrijving gemaakt dan zal het

shell script deze fouten tonen en hierna stoppen. Zijn er geen fouten

gemaakt in de circuitbeschrijving dan wordt het gecompileerde geheel

gelinkt aan 'simulator'. (Simulator in een gecompileerd programma dat

aUes bevat wat nodig is voor TON. SIM.) Nadat het gecompileerde deel

van de circuitbeschrijving en de functiebeschrijvingen zijn gelinkt met

de simulator ,dit totaal wordt circuit_simulator genoemd, wordt TON.S1M

door het shell script opgestart. Nu verschijnt hetzelfde invoermenu dat

ook verschijnt bij de TON.S1M versie voor de PC. In het invoermenu

kunnen de diverse grootheden naar behoefte worden ingesteld. Door de R

,van "run" in te typen wordt de simulatie gestart. Er komt nu geen

teller op het beeldscherm die het aantalsamples en simulaties bijhoudt,

zoals bij de versie van TON.81M op de PC, maar er wordt een schatting

gegeven van de te verwachte simulatietijd en er wordt aangegeven

hoeveel procent van de simulatietijd is verstreken. Nadat de simulatie

is voltooid kan er worden gekozen om TON. SIM te be~indigen of om de

simulatie-uitkomsten te gaan bekijken. Kiest men voor de laatste

mogelijkheid dan wordt het tekenprogramma opgestart. Het tekenprogramma

wordt door middel van de 'muis' bestuurd. Verder biedt het teken

programma de mogelijkheid om teksten in de grafieken te zetten en een

printafdruk te maken van de grafieken. 1/i1 men een eigen functie

beschrijving maken dan kan deze worden toegevoegd aan de file circuit_

mod.pas die zich bevindt in de directory /users/circuit_simulator.
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7, DE BESCHRIJVING VAN DE INCLUDE FILES,

Het programma TON.SIM is opgebouwd uit een hoofdprogramma, dat is onder

gebracht in de file CIRSIM.PAS, en een aantal include files.

Hieronder voIgt een korte beschrijving van elke (include) file. Voor de

juiste inhoud van elke (include) file wordt verwezen naar de programma

tekst.

7.1. Globale inboud van het hoofdprogramma CIRSIM,PAS.

CIRSIH. PAS bevat alle include files, die in het programma worden

gebruikt, en het hoofdprogramma. Het hoofdprogramma bevat de volgende

belangrijke procedures:

BEGINYAARDEN AIle beginwaarden van de parameters die kunnen ver

anderen in het programma worden in deze procedure in

gesteld (zie include file BEGIN.PAS).

INVOER Deze procedure verzorgt het invoermenu, dat verschijnt

bij het runnen van CIRSIM.PAS (zie include file INVOER.

PAS).

SIMULATIELUS In deze procedure bevinden zich de rekenlus, waarmee het

circuit wordt doorgerekend, en de procedure voor het

opslaan van de simulatiewaarden op de disk. Het ophogen

van de variabele parameter Par3 en het bijhouden van de

huidige uit te voeren simulatie wordt ook in deze

procedure gerealiseerd (zie include file SIMLUS.PAS).

TEKEN_BEGIN Het beginscherm dat wordt vertoond nadat het circuit is

doorgerekend wordt hierin beschreven (zie de include

file PLAATJES.PAS).

TEKEN In deze procedure worden aIle bewerkingen verzorgd die

uitgevoerd kunnen worden met de simulatie-uitkomsten

(zie hoofdstuk 3). Nadat een bewerking is uitgevoerd,

wordt het resultaat hiervan in grafische vorm weerge

geven op het beeldscherm.
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7,2, Globale inhoud van de include file VAR,PAS,

Deze include file bevat de variabelen die globaal worden gebruikt in

het programma. De twee belangrijkste constanten van het programma

(Vmax: deze geeft het maximaal aantal knooppunten aan die kunnen worden

gedefinieerd in de circuitbeschrijving en SimTijd: deze geeft aan

hoeveel samples er minimaal worden berekend,) kunnen hierin worden

ingesteld.

7.3, Globale inhoud van de include file BEGIN. PAS,

Deze include file bevat de procedure BEGINWAARDEN waarin aIle noodzake

lijke variabelen een beginwaarde krijgen, Bijvoorbeeld aIle knooppunt

waarden worden op nul gesteld.

7,4, Globale inhoud van de include file INYOER,PAS,

Hierin wordt de procedure INVOER beschreven die dient voor het invoer

menu. De procedure SCHRIJF_SlMULATIE_WAARDEN maakt een file SIMDAT,GEG

aan. Deze file bevat de gegevens die nodig zijn wanneer er oude

simulatiewaarden worden opgevraagd,

7,5, Globale inhoud van de include file CIRCUIT, PAS,

Deze include file bevat de procedure CIRCUIT waarin, door de gebruiker,

de circuitbeschrijving van het te simuleren circuit kan worden ge

plaatst.

7,6. Globale inhoud van de include file SIMLUS,PAS,

De procedures voor het doorrekenen van het circuit, het wegschrijven

van de simulatiewaarden en het bijhouden van de teller, die verschijnt

tijdens de simulatie, zijn hierin beschreven. De procedure INITWRITE

DISK maakt de files SIMDATAnn aan waarbij nn een getal is, dat de

waarden 1 tot en met het aantal uit te voeren simulaties krijgt.

7.7, Globale inhoud van.de include file TEK£N,PAS,

De procedures voor het ophalen van de simulatiegegevens (van de disk),

het inlezen van de besturingscommando's en het aanroepen van de

procedures voor het tekenen van de grafieken en/of plaatjes zijn hierin

beschreven.
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1.8. Globale inboud van de include file FFI.PAS.

De fast fourier transformatie, die na een simulatie op elk knooppunt

kan worden toegepast, is hierin beschreven.

7,9. Globale inboud van de include file PLAATJES,PAS.

AIle globale variabelen die nodig zijn voor het tekenen van plaatjes en

grafieken zijn hierin opgenomen. AIle procedures in PLAATJES.PAS,

behalve de procedure BEGINPLAATJE, worden aangeroepen door procedures

die zijn gedefinieerd in de include file TEKEN.PAS. De procedures

dienen allemaal voor het tekenen van grafieken of plaatjes.

7,10. Globale inhoud van de include file PRINIER,PAS.

Deze include file bevat de procedure PRINTPLAATJE welke dient voor het

uitprinten van de circuitbeschrijving en/of van de grafieken die zijn

getoond op het beeldscherm.

7.11. Globale inhoud van de include file FUNCTION.PAS.

AIle functieblokken die kunnen worden gebruikt in de circuitbeschrij

ving zijn in deze include file beschreven. Wanneer er nieuwe functie

blokken worden geschreven dienen deze op een overzichtelijke manier aan

deze file te worden toegevoegd.

7.12. Globale inhoud van de include file FINPWRLP,PAS.

Dit is een herschreven ~ersie van de include file findwrld. hgh welke

bij Turbo Graphix Toolbox wordt geleverd. Deze include file is her

scheven omdat, de door Borland geschreven versie geen grafieken kan

schalen die een constante waarde bezitten.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN,

Het simulatieprogramma heeft zijn diensten bewezen voor het onderzoeken

van het dynamische gedrag van de BPSK demodulator, Ook bij het afstu

deerproject aHET ONTWIKKELEN VAN EEN ISDN IC" ,binnen de vakgroep EEB,

wordt dankbaar gebruik gemaakt van TON,SIM,

Met het simulatieprogramma is er nagegaan dat :

- het toepassen van blokvormige signalen bij de interne ocsillator, de

VCO en de VCXO zijn toegestaan,

- het vervangen van de combinatie bandfilter-limiter-bandfilter door

een limiter geen verschil maakt voor het gedrag van de bovenste PLL

Ius.

- de karakteristiek van de Early-Late tracking-loop zijn regel

eigenschappen behoudt wanneer deze "digitaal" wordt uitgevoerd.

De versie van TON,SIM voor de PC is ontwikkeld met TURBO PASCAL 3,0,

Immiddels is er een vernieuwde versie van TURBO PASCAL op de markt

gebracht (versie 4,0), Met deze versie is het mogelijk programma's te

linken en er is een on-line compiler aanwezig, Met deze nieuwe TURBO

PASCAL is het mogelijk TON,SIM zo te maken zoals de versie die voor de

APOLLO werkstations is ontwikkeld,

De "algemeenheid" en de· toepassing van TON, SIM zal afhangen van het

aantal functieblokken die worden ontwikkeld,

In het circuit voor de klokterugwinning is het tijdverschil tussen het

Early- en het Late-signaal 0,5 maal de Bittijd, Verandering van deze

vertragingstiJd kan misschien leiden tot een snellere acquisitietijd

van de demodulator,

Het toepassen van de gecombineerde Early-Late tracking-loop kan leiden

tot minder chip oppervlak van het IC,
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Bijlage 1 : Voorbeel~ van een gecombineerd tijdcontinue dynamisch

systeea en een tijddiscreet dynamisch systeem.

In het hieronder beschreven systeem, een slope adaptive delta modula

tor, wordt met een sample-frequentie van 64kHz gewerkt. Het ingangs

signaal wordt door twee laagdoorlaatfilters, met de kantelfrequenties

van 800Hz en 4kHz, gefilterd. Deze twee laagdoorlaatfilters zijn niet

als een filter met geschakelde capaciteiten uitgevoerd. De twee

laagdoorlaatfilters moeten met een hogere sample-frequentie worden

gesimuleerd dan de rest van de schakeling om het tijdcontinue gedrag

van de filters te waarborgen. Dit wordt verkregen door de rest van de

schakeling simfac minder vaak door te rekenen dan de filters. De

simfac, welke kan worden ingesteld in het invoermenu, is nu de

verhouding geworden van de sample-frequentie waarmee de filters worden

doorgerekend en de sample-frequentie waarmee de rest van de schakeling

wordt doorgerekend. Om de sample-frequentie van 64kHz te verkrijgen

voor de rest van de schakeling wordt de relatieve frequentie op 125 Hz

ingesteld (de sample-frequentie is dan gelijk aan l/(simtijd*Frelatief)

- 1/(512*125) - 64kHz }. In het invoermenu moet Frelatief op 125 worden

ingesteld, en simfac op bijvoorbeeld 10. De circuitbeschrijving zal er

als voIgt uitzien.

procedure Circuit; •

begin
(LSB VAN DE DAC - PARI)
V[1]:-RuisBron(0.7);
V[2]:-ordelLPF(1,OrdelLPF(2,V[1],8e2),4e3);
if trunc(stmclock) mod stmfac - 0 then
begin

V[3]:-V[2]-V[7];
V[4]:-LFISDN(1,V[3],5/PARl,0.25);
V[5]:-ADCNL(V[4],1.6667e-3,8);
V[6]:-Accu(1,V[5],0,2048);
V[7]:-DAC(V[6],PARl*le-3,0);

end;
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Bijlage 2 : Voorbeeld van een tweede orde 'phase lock loop' systeea aet

een 'high gain loopfilter'.

Voor een PLL systeem met als loop filter een high gain filter gelden de

volgende relaties:

wD
Z + 2yse.>

H(s)

Schematisch weergegeven:

met: ~ de fase detector
Kg de vco konstante
F(s) - (1+sTz)/(sT1 )

2y - "'DTZ
Wa

Z - Ko~/Tl

Vin F(s)
par:
T1 , Tz

veo
par:
Kg

•

Vuit

We gaan van dit PLL systeem de responsie bekijken wanneer het wordt

geexciteerd met de volgende ingangssignalen

1) Een fasestap,

2) Een fasehelling,

3) Een frequentie stap

en waarbij de demping van het systeem wordt gevarieerd.
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De circuitbeschrijving ziet er als voigt uit:

Begin
V[l] :-si.nJ.sbron(l.O, 1.0e6, 30.0-3.4); (een fase stap van 30 graden de

3.4 graden is de fase verschuiving
van bet loop filter)

V[2]:-V[1]*V[5];
V[3]:-ordelLPF(1,V[2],1.0e5);
V[ 4] :-loopfilter(l,V(3] ,5.0e3,par3); (met par3 wordt de demping

gevarieerd)
V[5]:-VCO(1,V[4],0.5e5,1.0,1.0e6,0.0);
V[6]:-(FaseSinusbron(0.0,30.0)

FaseVCO(1,V[4],0.5e5,0.0,0.0»*360/(2*pi);

V[ll.] :-sinusbron(l.O,1.0e6+parl, -3.4); (pari is de grootte van de
frequentie stap)

V[12] :-V[1l.]*V[15] ;
V[13]:-ordelLPF(1,V[12],1.0e5);
V[14]:-loopfilter(1,V[13],5.0e3,par3);
V[15]:-VCO(1,V[14],0.5e5,1.0,1.Oe6,0.0);
V[16]:-(FaseSinusbron(0.0,30.0)-

FaseVCO(1,V[14],0.5e5,0.0,0.0»*360/(2*Pi);

V[21] :-sinusbron(1.0,1.0e6+simclock/aantalsamples*par2,30.0-3.4);
(Met par2 is de grootte van de frequentie afwijking op het eind van de
simulatie in te stellen)
V[22] :-V[21]*V[25];
V[23]:-ordelLPF(1,V(22],1.0e5);
V[24]:-loopfilter(1,V[23],5.0e3,par3);
V[25]:-VCO(1,V[24],0.5e5,1.0,1.0e6,0.0);
V(26]:-(FaseSinusbron(0.0,30.0)-

FaseVCO(1,V[24],0.5e5,0.0,0.0»*360/(2*Pi);
end;
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De simulatie-uitkomsten van bet hierboven beschreven PLL systeem zijn:
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Bijlage 3 : Simulatiecircuit van de PLL-lus met BPL en met limiter.

{****** definitie van de bronnen ******}
V[1]:-sinusbron(1.0,10.0E6+par1,0.0);
V[2] :-databron(l,l.0,1.0e6);
V[3] :-V[1]*V[2]+ruisbron(par2);
V[4] :-orde1BPF(l,V[3] ,1.0,10.0e6);
V[S] :-b1okbron(1.0,3.0e6,90.0);
V[6] :-b1okbron(1.0,3.0e6,0.0);
V[7] :-b1okbron(1.0,3.0e6,270.0);
V[8] :-vertraging(3,V[2] ,1.2Se-6+par3);

{****** definitie van het circuit met limiter ******}
V[10] :-V[4]*VCO(1,V[17] ,1.0eS,1.0,7.0e6,90.0);
V[11]:-orde1LPF(1,orde2LPF(l,V[10] ,1.0,4.Se6),4.Se6);
V[12]:-vertraging(l,V[11],1.2Se-6);
V[13] :-V[12]*V[8];
V[14] :-limiter(V[13] ,1.0,0.01);
V[lS] :-V[14]*V[S] ;
V[16] :-orde1LPF(2,V[lS] ,l.0eS);
V[17] :-LoopFi1ter(l,V[16] ,6.8e3,10.0e3);

V[18]:-Fasesinusbron«7.01e6,90.0)-faseVCO(1,V[17] ,l.0eS,7.0e6,O.0);
{detectie van de fase fout}

V[19]:-Orde1LPF(3,V[17] ,3.0e4); {detectie rege1spanning}

{*** definitie van het circuit met bandfi1ter-1imiter-bandfi1ter ***}
V[20] :-V[4]*VCO(2,V[27] ,l.0eS,1.0,7.0e6,90.0);
V[21] :-orde1LPF(4,orde2LPF(2,V[20] ,l.0,4.Se6),4.Se6);
V[22] :-vertraging(2,V[21] ,l.2Se-6);
V[23] :-V[22]*V[8];
V[30]:-orde1BPF(2,V[23] ,3.0e6);
V[24] :-limiter(V[30] ,1.0,0.01);
V[31] :-orde1BPF(3,V[24],3.0e6);
V[2S] :-V[24]*V[S];
V[26]:-orde1LPF(S,V[2S],1.0eS);
V[27]:-LoopFi1ter(l,V[26],6.8e3,10.0e3);

V[28] :-Fasesinusbron«7.01e6,90.0)-faseVCO(2,V[27] ,1.0eS,7.0e6,O.0);
{detectie van de fase fout}

V[29] :-Orde1LPF(6,V[27],3.0e4); {detectie rege1spanning}

De simu1atiegrootheden voor de simu1aties waren a1s vo1gt ingeste1d:

- Fre1atief - 10000Hz.

- SimFac = 40.

- par1 - 10000Hz

- par 2 - O.S watt.

- beginwaarde - -1.0e-6 sec.

- stap - 0.le-6 sec.

- aanta1 simu1aties - 20.
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Bij1age 4 Simu1atie resu1taten van de Early-Late tracking-loop met

limiter en zonder limiter.

{ simu1atie van de karakteristiek van de Early-Late tracking-1oopl

(****** definitie van de bronnen ******l
V[l]:-sinusbron(par3,3.12345e6,0.0);
V[2]:-databron(1,1.0,1.0e6);
V[3] :-v [1 ]*v [2] ;
V[4]:-V[3]+ruisbron(par1);
V[5]:-vertraging(1,V[4],1.25e-6);
V[6]:-vertraging(2,V[2],2.0e-6*simc1ock/aanta1samp1es);

(tij dvertraging loop van 0 tot 2usec .---~--,

V[7]:-vertraging(3,V[6],0.5e-6);
V[8]:-vertraging(4,b1okbron(1.0,3.12345e6,0.0),1.25e-6);

(****** Early-Late tracking loop zonder limiter ******l
V[10] :-V[5]*V[8];
V[11]:-V[10]*V[6];
V[12] :-v [10] *v [7] ;
V[13] :-V[ll] -V[12];
V[14] :-orde2LPF(1,V[13],1.0,1.0e5);

(****** Early-Late tracking loop met limiter ******l
V[20]:-limiter(V[5],1.0,0.01)*V[8];
V[21] :-V[20]*V[6];
V[22] :-V[20]*V[7];
V[23] :-V[21] -V[22];
V[24]:-orde2LPF(1,V[23],1.0,1.0e5);

De simu1atiegrootheden voor de simu1aties waren a1s vo1gt ingeste1d:
- Fre1atief 500Hz.

SimFac 500.
par1 0.5 watt.
beginwaarde 0.5 volt.
stap 0.25 volt.
aanta1 simu1aties - 3.

:. = CI~CUlt' zonde~ 11Mite~ Yin= 1 Y
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simulatie van het uitgangsspanningsverloop van de Early-Late tracking-loop
door het varieren van de amplitude van de draaggolf}

{****** definitie van de bronnen ******}
V[1]:=sinusbron(simclock/aantalsamples,3.l2345e6,0.0);

{ amplitude loop van 0 tot 1 volt}
V[2]:-databron(1,1.0,1.Oe6);
V[3] :-v [1 ]*v [2] ;
V[4] :-V[3]+ruisbron(parl);
V[5] :-vertraging(1,V[4],1.25e-6);
V[6] :-vertraging(2,V[2] ,1.5e-6);
V[7] :-vertraging(3,V[6] ,0.5e-6);
V[8]:=vertraging(4,blokbron(1.0,3.l2345e6,0.0),1.25e-6);

{****** Early-Late tracking loop zonder limiter ******}
V[lO] :-V[5]*V[8];
V[11] :=V [10] *v [6] ;
V[12]:-V[10]*V[7] ;
V[13] :-V[l1] -V[12];
V[14] :-orde2LPF(1,V[13] ,1.0,1.Oe5);

{****** Early-Late tracking loop met limiter ******}
V[20]:-limiter(V[5],1.0,0.01)*V[8] ;
V[2l] :-V[20]*V[6];
V[22] :=V[20]*V[7];
V[23] :-V[2l] -V[22];
V[24]:-orde2LPF(1,V[23],1.0,1.Oe5);

De simulatiegrootheden voor de simulaties waren als voIgt ingesteld:
- Frelatief 500Hz.
- SimFac 500.
- parI 0.5 watt.
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simulatie van het uitgangsspanningsverloop van de Early-Late tracking-loop
door het varieren van het ruisvermogen aan de ingang}

{****** definitie van de bronnen ******}
V[1]:-sinusbron(1.0,3.l2345e6,0.0);
V[2]:-databron(1,1.O,l.Oe6);
V[3] :-V[1]*V[2];
V[4]:-V[3]+ruisbron(simclock/aantalsamples);

{ruisvermogen loop van 0 tot 1 watt.}
V[5] :-vertraging(1,V[4] ,1.25e-6);
V[6] :-vertraging(2,V[2] ,l.5e-6);
V[7]:-vertraging(3,V[6] ,O.5e-6);
V[8]:-vertraging(4,blokbron(1.0,3.l2345e6,0.0),1.25e-6);

{****** Early-Late tracking loop zonder limiter ******}
V[lO] :-V[5)*V[8);
V[ll] :-V[10]*V[6];
V[12] :-V[10]*V[7];
V[13] :-V[ll] -V[12];
V[14] :-orde2LPF(l,V[13],1.0,1.Oe5);

{****** Early-Late tracking loop met limiter ******}
V[20]:-limiter(V[5],1.0,0.01)*V[8];
V[2l] :-V[20]*V[6] ;
V[22] :-V[20]*V[7];
V[23] :-V[21] -V[22];
V[24):-orde2LPF(1,V[23] ,1.0,1.Oe5);

De simulatiegrootheden voor de simulaties waren als volgt ingesteld:

- Frelatief
- SimFac
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bijlage 5: Overzicht van de besturingscommando's voor het teken

programma.

E Er wordt steeds een grafiek getekend.

M Er worden meerdere grafieken getekend.

C De grafieken worden in een assenste1se1 geschaa1d.

T De simu1atiewaarden zijn in het tijddomein.

F De simulatiewaarden zijn in het frequentiedomein.

L Lineair weergeven van de assen in het frequentiedomein.

B Logaritmisch weergeven van de assen in het frequentiedomein.

a Opte11en van knooppunten.

A Aftrekken van knooppunten.

V Vermenigvu1digen van knooppunten.

D De1en van knooppunten.

N De-activeert 0, A, V, D.

K Het invoeren van een knooppuntnummer.

8 Het invoeren van een simulatienummer.

X Het vergroten van de x-as.

WHet se1ectief wissen van een p1aatje.

P Het printen van de circuit-file en/of p1aatjes.

Q Het verlaten van TON.81M.
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bijlage 6: Overzicht TON.SIM blokfuncties.

CODE FUNCTIE

sinusbron sinusbron(pl,p2,p3)

pi de amplitude van de sinusbron

p2 - de frequentie van de sinusbron

p3 - de fase op tijdstip t-O

blokbron blokbron(pl,p2,p3)

pi - de amplitude van de blokbron

p2 - de frequentie van de blokbron

p3 - de fase op tijdstip t-O

driehoekbron driehoekbron(pl,p2)

pi de amplitude van de driehoekbron

p2 - de frequentie van de driehoekbron

pulsbron pulsbron(pl,p2,p3)

pi - de amplitude van de puls

p2 - het tijdstip waar op de puis begint

p3 - het tij dstip waar op de puis eindigt

diracbron puls(pl)

Pi - de amplitude van de diracpuls

ruisbron

ruisbron

databron

ruisbron(pl)

pi - het ruisvermogen van de ruisbron

met een normale kansverdeling

ruis(pl)

pi - het ruisvermogen van de ruisbron

met een uniforme kansverdeling

databron(pl,p2)

pi - de amplitude van het datasignaal

p2 de bitrate van het datasignaal
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CODE FUNeTIE

fase sinusbron fasesinusbron(pl,p2)

pI - de frequentie van de sinusbron

p2 - de fase op tijdstip t-O

fase biokbron faseblokbron(pl,p2)

pI - de frequentie van de biokbron

p2 de fase op tijdstip t=O

fase driehoekbron fasedriehoekbron(pl)

pI - de frequentie van de driehoekbron

fase databron fase databron(pl)

pI - de fase van het datasignaal

fase veo fase VeO(pl,p2,p3,p4,p5)

pI - het nummer van de fase veo

p2 de ingangswaarde voor de veo

p3 - de veo constante in volts/rad.sec

p4 - de frequentie van de veo voor p3-0

p5 - de fase van de veo op tijdstip t=O
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CODE FUNeTIE

eulint eulint(pl,p2,p3)

pl het nummer van de integrator

p2 de ingangswaarde voor de integrator

p3 de beginwaarde : Uo

integratieregel is :Un+1 -Un+delta*p2

int int(pl,p2,p3)

pl het nummer van de integrator

p2 de ingangswaarde voor de integrator

p3 de beginwaarde Uo

integratieregel is: Un+l-Un+delta*(p2n+p2n-l)/2

veo VeO(pl,p2,p3,p4,p5,p6)

pl het nummer van de veo

p2 de ingangswaarde voor de veo

p3 de veo constante in volts/rad.sec

p4 amplitude van de veo

p5 de frequentie van de veo voor p3-0

p6 de fase van de veo op tijdstip t-O

limiter limiter(pl,p2,p3)

pl de ingangswaarde voor de limiter

p2 de uitgangswaarde vam de limiter

p3 de drempelwaarde van de limiter

vertraging vertraging(pl,p2,p3)

pl het nummer van de vertrager

p2 - de ingangswaarde voor de vertrager

p3 de vertragingstijd
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CODE FUNCTIE

18 orde LPF orde1LPF(p1,p2,p3)

p1 - het nummer van het filter

p2 - de ingangswaarde voor het filter

p3 - de kante1frequentie van het filter

18 orde BPF orde1BPF(p1,p2,p3,p4)

p1 - het nummer van het filter

p2 - de ingangswaarde voor het filter

p3 - de a1phawaarde van het filter

p4 - de centerfrequentie van het filter

18 orde HPF orde1HPF(p1,p2,p3)

p1 - het nummer van het filter

p2 - de ingangswaarde voor het filter

p3 - de kante1frequentie van het filter

28 orde LPF orde2LPF(p1,p2,p3)

p1 - het nummer van het filter

p2 - de ingangswaarde voor het filter

p3 de a1phawaarde van het filter

p4 - de kante1frequentie van het filter
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Bij1age 7: De programma tekst van het simu1atieprogramma.

Het progranrna cirsirn,pas

program CircuitSimu1ator;
{$I typedef,sys }
{$I var,pas }{:De variabe1e dec1aratie

{$I graphix,sys }{:deze include files zijn voor het tekenen
l$I kernel.sys }{ :van de p1aatjes
{$I axis,hgh }
{$I po1ygon,hgh }
{$I findwr1d ,pas }{Deze include file is een herschreven versie van de include}

{file findwr1d,hgh welke is gesdhreven door Borland }

{$I p1aatjes,pas}{:In deze include file bevinden zich alle p1aatjes
{$I FFf,pas }{:De procedure voor fast fourier transformatie
{$I function,pas}{:De functies die voorkomen in de circuitbeschrijving
{$I printer,pas }{:De procedure om een afdruk te maken van de grafieken
{$I circuit ,pas }{:De procedure van de f\.ttlctiebeschrijving

{$I Begin,pas
{$I invoer,pas
{$I SimLus. pas
{$I teken,pas

}l:De procedure voor het instellen van de beginwaarden }
}{:De procedures voor het invoer menu }
}{ :De procedures voor het simu1eren van het circuit }
}{:De procedures voor het teken van de grafieken en p1aatjes}

procedure Einde;
begin

Simu1atie:-1;
Max_ aanta1_sim:-1;
oudeSim:-fa1se;
for N:-1 to Vmax do V[N] :-0;
write('Wi1t U TON,SlM ver1aten (Ja/Nee)');
repeat

Read(Kbd, Inp);
\.ttlti1 «inp-'J') or (inp-'j') or (inp-'N') or (inp-'n'»;

end;

begin { hoofdprogramma }
Randomize; {initieer de f\.ttlctie random}
new(getekende_grafieken) ;
new(vert_waarden) ;
Beginwaarden;
repeat

Invoer;
if not(oudesim) then Simulatie1us;
teken_beginscherm;
repeat

teken;
Until «Inp='q') or (Inp-'Q') or (Inp-'e') or (Inp='E'»;
einde;

Until «Inp-'J') or (Inp='j'»;
end,
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De inhoud van de include file var. pas.

const Vmax-15;

SimTij <1=512 ;

type UitvoerArray

{het maximaal aantal knoopptmten in de simulatielus
:kan naar eigen behoefte worden ingesteld

{het aantal simulatiewaarden wat per knoopptmt wordt
opgeslagen op disk. W'ordt deze waarde veranderd dan
dient ook de waarde MaxPlotGlb in de include file
typedef. sys ook dezelfde waarde krij gen}

- array[l. .Vmax] of real;

File of UitvoerArray;

PlotArray;
UitvoerArray;

var Teken_array
V

Sim waarden
Frelatief
SimClock

RelatiefeClock
SimFac

AantalSamples

Simulatie

Max aantal sim
Inp
Klaar
oudesim

Par3

Stap
Beginw
Parl,Par2
H
N,hulp,i,il
opnieuw_schalen
ymax_oud,ymin_oud

Real;
Real;

integer;
Real;

Real;

Integer;

integer;
char;
boolean;
boolean;

Real;

real;
real;
Real;
real;
integer;
boolean;
real;

{gedefinieert in typedef . sys}
{bevat alle knooppunt waarden
na een simulatie slag}

{de relatieve frequentie}
{simulatieklok loopt van 0 tot
SimTijd*SimFac}

{relatiefsimulatie clock}
{geeft aan om de hoeveel tijd de simulatie
waarden worden opgeslagen op disk }

{het totaal aantal malen dat een knoopptmt
wordt berekend }

{Geeft aan de huidige uit te voeren
simulatie}

{bevat het aantal uit te voeren simulties}
{leest de invoergegevens in}
{bepaalt einde van MeTnl-loop}
{bepaalt of er een oude simulatie
wordt opgeroepen }

{parameter die variable is tijdens de
simulatie}

{Stapgrootte waarmee Par3 doorlopen wordt
{beginwaarde voor Par3}
{parameters die kLmnen worden veranderd
{Hulp variabelen}
{idem}

{oude waarden van de Xmax en Ymax
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De inhoud van de include file findwr1d.pas.

function ZoekExponent(Xl:rea1):integer;
begin

ZoekExponent:-0;
if (Xl<>O.O) then

if abs(X1)>-1.0 then ZoekExponent:-trunc(ln(abs(Xl))/ln(10.0))
else ZoekExponent:--trunc(abs(ln(abs(X1)))!1n(10.0)+1.0);

end;

var XMax, YMax, XMin,YMin: real;

procedure FindWor1d(i:integer;
A:P1otArray;
NPoints:integer;
Sca1eX,Sca1eY:rea1);

var hu1p,hulp1:rea1;
j:integer;

begin
NPoints:-abs(NPoints);
if NPoints>-2 then
if i in [1 ..MaxWorldsG1b] then
begin
XMax:-A[l, 1] ;
YMax:-A[1,2] ;
XMin: -XMax;
YMin:-YMax;
for j :-2 to NPoints do
begin

if A[j ,1]>XMax then XMax:-A[j ,1]
else if A[j,l]<XMin then XMin:-A[j,l];

if A[j,2]>YMax then YMax:-A[j,2]
else if A[j,2]<YMin then YMin:-A[j,2];

end;
Sca1eY:-abs(Sca1eY);Sca1eX:-abs(Sca1eX);
XMax:-XMax*Sca1eX;XMin:-XMin*Sca1eX;YMax:-YMax*Sca1eY;YMin:-YMin*Sca1eY;
hu1p:-1;hu1p1:-1;
if Ymin<O.l then hulp:-Ymin/exp(ln(10)*zoekexponent(Ymin)) -2;
if Ymin>O.l then hulp:-Ymin/exp(ln(10)*zoekexponent(Ymin))+2;
if Ymax<O.l then hulp1:-Ymax/exp(ln(10)*zoekexponent(Ymax))-2;
if Ymax>O.l then hulp1:-Ymax/exp(ln(10)*zoekexponent(Ymax))+2;
if «(Hu1p1jHu1p»(1.0-1.0e-15))

and «Hu1p1jHu1p)«1.0+1e-15))) then
begin

Teken_array[1,2] :-YMax/Sca1eY;Teken_array[1,1]:-Xmin;
Teken_array[2,2] :-Ymax/Sca1eY;Teken_array[2,1]:-Xmax;
for j: -3 to Npoints do

begin Teken_array[j, 1] :-Xmax;Teken_array[j ,2] :-Ymax/Sca1eY;end;
hu1p:-ymax/Sca1eY;YMax:-(hulp+O.5);YMin:-(hu1p-O.5);

end;
DefineWorld( i,XMin, YMax,XMax,YMin) ;
Se1ectWorld(i) ;

end
else error (7 ,2)

else error (7 ,4);
end;
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const Max_grafiek-12;

verm
dee1
Fourier
spanning
Lin
dB
ophouden

knooppunt1
knooppunt2
Aanta1knooppunt
Aanta1grafieken
XasMaxT
XasMinT
XasMaxF
XasMinF
xb coord
Xe coord
SchermSchoon
Een
Meer
opte1
aftrek

type

var

{het maximaa1 aanta1 te teken grafieken op het bee1d-
scherm}

pointer_array - "A~etekende~rafieken;
A_getekende_grafieken= array[1. .Max_grafiek, 1. .simtijd] of real;
getekende_grafieken: pointer_array;
K_en_S_waarden Array[1. .Max~rafiek,1..6] of integer; {deze array

bevat de waarden van het knooppunt, simu1atie rnmmer
en de coordinaten van de te tekenen grafiek}
Integer;
Integer;
integer;
integer;
integer;
integer;
integer;
integer;
array[1. .Max_grafiek] of integer;
array [1. .Max~rafiek] of integer;
boolean;
boolean;
boolean;
boolean;
boolean;
boolean;
boolean;
boolean;
boolean;
boolean;
boolean;
boolean;

procedure set_Window~rootte;

begin
DefineWindow(1,O,O,trunc(XMaxG1b*7/8)-2,YMaxG1b-16);

(window grootte voor het teken van de grafieken

De windows 7 tot en met 12 zijn gedefineerd voor het tekenen van de
texten van het coounan<iobesturingsoverzicht

DefineWindow(7,trunc(XMaxG1b*7/8)-1,O,XmaxG1b,Trunc(YMaxG1b/10));
DefineWindow(8,trunc(XMaxG1b*7/8)-1,Trunc(YMaxG1b/10),XmaxG1b,

Trunc(YMaxG1b*5/20)) ;
DefineWindow(9,trunc(XMaxG1b*7/8)-1,Trunc(YMaxG1b*5/20),XmaxG1b,

Trunc(YMaxG1b*11/20));
DefineWindow(10,trunc(XMaxG1b*7/8)-1,Trunc(YMaxG1b*11/20),XmaxG1b,

Trunc(YMaxG1b*15/20));
DefineWindow(11,trunc(XMaxG1b*7/8)-1,Trunc(YMaxG1b*15/20),XmaxG1b,

YMaxG1b-16) ;
DefineWor1d(7,O,100,lOOO,O);
DefineWor1d(8,O,200,1000,O);
DefineWor1d(9,O,350,1000,O);
DefineWor1d(10,O,200,1000,O);
DefineWor1d(11,O,200,1000,O);

end;
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procedure TekenSchermSchoon;
begin

SelectWorld(7) ;
SelectWindow(7) ;
SetBackground(O);
DrawBorder;
DrawTextW(lOO, 50,2, ,TON, SIM' ) ;
DrawTextW(500,15,l,'Clean-0N');

end;

procedure TekenSchermNietSchoon;
begin

SelectWorld(7) ;
SelectWindow(7);
SetBackground(O);
DrawBorder;
DrawTextW(100,50,2,'TON,SIM');
DrawTextW(500,15,l,'Clean-OFF');

end;

procedure TekenEen;
begin

SelectWorld(8);
SelectWindow(8);
SetBackground(O);
DrawBorder;
DrawTextW(100,50,2,'TEKEN:');
DrawTextW(300,lOO,2,'e');
DrawTextW(400,110,l,'en');
DrawTextW(300,160,l,'meer');

end;

procedure TekenMeer;
begin

SelectWorld(8);
SelectWindow(8);
SetBackground(O);
DrawBorder;
DrawTextW(100,50,2,'TEKEN:');
DrawTextW(300,110,l,'een');
DrawTextW(300,150,2,'m');
DrawTextW(400,160,1, 'eer');

end;
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procedure TekenOpte1;
begin

Se1ectWorld(9);
Se1ectWindow(9);
SetBackground(O);
DrawBorder;
DrawTextW(2S,SO,2,'OPTIES:/);
DrawTextW(200,100,2,'o/);
DrawTextW(300,110,1,'opte11en/);
DrawTextW(200,160,1,/aftrekken/);
DrawTextW(200,210, 1, 'vermenigvuldig/);
DrawTextW(200,260,1,/de1en/);
DrawTextW(200,310,1,/niets/);

end;

procedure TekenAftrek;
begin

Se1ectWorld(9);
Se1ectWindow(9);
SetBackground(O);
DrawBorder;
DrawTextW(2S,SO,2,'OPTIES:/);
DrawTextW(200,110,1,'opte11en/);
DrawTextW(200,lS0,2,/a/);
DrawTextW(300,160,1,/ftrekken/);
DrawTextW(200,210, 1, 'vermenigvuldig/);
DrawTextW(200,260,1,/de1en/);
DrawTextW(200,310,1,/niets/);

end;

procedure TekenVermenigvuldig;
begin

Se1ectWorld(9) ;
Se1ectWindow(9);
SetBackground(O);
DrawBorder;
DrawTextW(2S,SO,2,'OPTIES:/);
DrawTextW(200,110,1,'opte11en/);
DrawTextW(200,160,1,/aftrekken/);
DrawTextW(200,200,2,/v/);
DrawTextW(300,210,1,/ermenigvu1dig/);
DrawTextW(200,260,1,/de1en/);
DrawTextW(200,310,l,/niets/);

end;
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procedure TekenDe1en;
begin

Se1ectWorld(9) ;
Se1ectWindow(9);
SetBackground(O);
DrawBorder;
DrawTextW(25,50,2,'OPTIES:');
DrawTextW(200,110,l,'opte11en');
DrawTextW(200,160,1,'aftrekken');
DrawTextW(200, 210, 1, 'vermenigvuldig');
DrawTextW(200,250,2,'d');
DrawTextW(300,260,l,'e1en');
DrawTextW(200,310,1,'niets');

end;

procedure TekenNiets;
begin

Se1ectWorld(9);
Se1ectWindow(9);
SetBackground(O);
DrawBorder;
DrawTextW(25,50,2,'OPTIES:');
DrawTextW(200,110,l,'opte11en');
DrawTextW(200,160,l,'aftrekken');
DrawTextW(200, 210, 1, 'vermenigvuldig');
DrawTextW(200,260,1,'de1en');
DrawTextW(200,300,2,'n');
DrawTextW(300,310,1,'iets');

end;

Procedure TekenFFI';
begin

Se1ectWor1d(10);
Se1ectWindow(10);
SetBackground(O);
DrawBorder;
DrawTextW(25,50,2,'FUNCTIE:');
DrawTextW(200,100,2,'f');
DrawTextW(300,110,1,'requentie');
DrawTextW(200, 160,1, , tij d' ) ;

end;

Procedure tekenSpanning;
begin

Se1ectWor1d(10);
Se1ectWindow(10);
SetBackground(O);
DrawBorder;
DrawTextW(25,50,2,'FUNCTIE:');
DrawTextW(200,110,l,'frequentie');
DrawTextW(200,150,2,'t');
DrawTextW(300,160,1,'ijd');

end;
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procedure TekenLin;
begin

Se1ectW'orld(1l) ;
Se1ectW'indow(11);
SetBackground(O);
DrawBorder;
DrawTextW'(25, 50,2, /SCHAAL: /) ;
DrawTextW'(200,100,2,/1/);
DrawTextW'(300,110,1,/in/);
DrawTextW'(200,160,1,/dB/);

end;

procedure TekendB;
begin

Se1ectW'or1d(11);
Se1ectW'indow(11);
SetBackground(O);
DrawBorder;
DrawTextW'(25 ,50, 2, 'SCHAAL: /);
DrawTextW'(200,110,1,/1in/);
DrawTextW'(200,150,2,/d/);
DrawTextW'(300,160,1,/B/);

end;

procedure teken_beginscherm;
begin

EnterGraphic;
set_W'indow~ootte;
DefineW'or1d(1,0,1OO0,1000,0);
Se1ectW'orld(1) ;
Se1ectW'indow(1);
SetBackground(O);
DrawBorder;
DrawTextw(175,2oo,4,/we1kom in Ton.Sim/);
DrawTextw(2oo ,500 ,10, /EEB-TIlE / ) ;
Drawtextw(20,750,2,/a11e knooppunten zijn beschikbaar am te tekenen/);
Aanta1Grafieken:-o;
XasMaxT: -SimTij d;
XasMinT:-o ;
XasMaxF:-trunc(SimTijd/2)-1;
XasMinF: -0;
for i:-1 to Max-srafiek do for i1:-1 to 6 do K_en_S_waarden[i,i1] :-0;
TekenSchermSchoon;
SchermSchoon:-true;
TekenEen;
Een:-true;
meer:-fa1se;
TekenNiets;
Opte1:-Fa1se;
Aftrek:=Fa1se;
Verm:=Fa1se;
Dee1:=Fa1se;
TekenSparming;
Sparming:=True;
Fourier:-fa1se;
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TekenLin;
Lin:-true;

AantalKnooppunt :-1;
end;

procedure Up_data_k_en_s; {schrijf de nieuwe waarden voor de knoopp\nlten,
simu1atiewaarden en x-as waarden bij in de array}

begin
if fourier then
begin

xb_coord[aanta1grafieken]:-Xasminf;
xe_coord[aanta1grafieken]:-Xasmaxf;

end else
begin

xb_coord[aanta1grafieken]:-Xasmint;
xe_coord[aanta1grafieken]:-Xasmaxt;

end;
K_en_S_waarden [aanta1grafieken ,1] :-knooppunt1 ;
K_en_S_waarden[aanta1grafieken,2]:-knooppunt2;
K_en_S_waarden[aanta1grafieken,3]:-simulatie;
if opte1 then K_en_S_waarden[aanta1grafieken,4]:-1;
if aftrek then K_en_S_waarden[aanta1grafieken,4]:-2;
if venn then K_en_S_waarden [aanta1grafieken ,4 ] :-3;
if dee1 then K_en_S_waarden[aanta1grafieken,4]:-4;
if fourier then K_en_S_waarden[aanta1grafieken,S]:-1

else K_en_S_waarden[aanta1grafieken,S]:-Q;
if dB then K_en_S_waarden[aanta1grafieken,6] :-1

else K_en_S_waarden[aanta1grafieken,6]:-Q;
end;

{AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA}

{Deze procedure schaa1t het window waarin de grafiek wordt getekend. Voor }
{het tekenen van de grafieken wordt steeds het eerste window gebruikt }
{AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA}

procedure Schaa1_window(at: integer) ;
var xb,xe,yb,ye : integer;

begin
if at<-«aanta1grafieken div 3)*3) then
begin

xb:-ro\nld«XmaxGlb*7/8-3)*(at-1-(3*«at-1)div 3»)/3);
xe:-ro\nld«XmaxG1b*7/8-3)*(at-(3*«at-1)div 3»)/3);

end else
begin

xb:-ro\nld«XmaxGlb*7/8-3)*(at-1-(3*«at-1)
div 3»)/(aanta1grafieken-(3*«at-1) div 3»»;

xe:-round«XmaxG1b*7/8-3)*(at-(3*«at-1)
div 3»)/(aanta1grafieken-(3*«at-1) div 3»»;

end;
yb:-round«YmaxG1b-16)*«at-1) div 3)/(1+«aanta1grafieken-1)div 3 »);
ye:-round«YmaxG1b-16)*(1+«at-1) div 3»/(1+«aanta1grafieken-1)div 3 »);
DefineWindow(l,xb,yb,xe,ye);
Se1ectWindow(1);

end;
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(Deze procedure vult de array "teken_array".De Y-as waarden worden uit de )
(array "getekende~afieken"gehaald en de X-as waarden worden ingevuld, )
(afhankelijk van de toestand van de X-as. De toestand van de X-as wordt op- )
(geslagen in de array "k_en_s_waarden. )
(***************AAAAA*****AAAA***************AAA*AA*A**AAAAA**A********A****AA)
procedure vul_teken_array(at: integer) ;

begin
for i:-l to xb_coord[at] do
begin

Teken_array[i,2]:-getekende_grafiekenA[at,xb_coord[at]];
if K_en_S_waarden[at,5]-1

then if K_en_S_waarden[at,6 ]-1
then Teken_array[i,l] :-In(xb_coord[at])*Frelatief*

(simtij d/2)/ln(simtij d/2)
else Teken_array[i,l] :-xb_coord[at]*Frelatief

else Teken_array[i,l]:-xb_coord[at]*(l/(Frelatief*simtijd»;
end;
for i:-(xb_coord[at]+l) to (Xe_coord[at]-l) do
begin

Teken_array[i,2]:-getekende_grafiekenA[at,i] ;
if K_en_S_waarden[at,5]-1

then if K_en_S_waarden[at, 6]-1
then Teken_array[i,lJ:-ln(i)*Frelatief*(simtijd/2)/ln(simtijd/2)
else Teken_array[i,l] :-i*Frelatief

else Teken_array[i,l]:-i*(l/(Frelatief*simtijd»;
end;
for i:-(Xe_coord[at]) to simtijd do
begin

Teken_array[ i, 2J :-getekende~afiekenA [at,Xe_coord[at]];
if K_en_S_waarden[at,5]-1

then if K_en_S_waarden[at,6]-1
then Teken_array[i,l]:-ln(Xe_coord[at])*Frelatief*

(s imtij d/2) lIn (s imtijd/2)
else Teken_arraYfi,l]:-xe_coord[at]*Frelatief

else Teken_array[i,l]:-Xe_coord[at]*(l/(Frelatief*simtijd»;
end;

end;

procedure vul_hoofd(at:integer);
var stnl,stn2,stn3,stn4 string[2];

hoofd : string[40] ;
begin

str(K_en_S_waarden[at,3] :2,stnl);
if K_en_S_waarden[at,4]-1 then stn2:- ' +';
if K_en_S_waarden[at,4 ]-2 then stn2 :-' - ';
if K_en_S_waarden[at,4]-3 then stn2:='*';
if K_en_S_waarden[at,4]-4 then stn2:=' I';
str(K_en_S_waarden[at,l] ,stn3);
if K_en_S_waarden[at,1]<>K_en_S_waarden[at,2] then
begin

str(K_en_S_waarden[at,2] ,stn4);
hoofd:-eoncat('simulatie : I ,stnl, I knooppunten: I ,stn3,stn2,stn4);
Defineheader(l,hoofd) ;

end;
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if K_en_S_waarden[at, l]-K_en_S_waarden[at, 2] then
begin

hoofd:=concat('simulatie :' ,stnl,' knoopptmt: ' ,stn3);
Defineheader (1,hoofd) ;

end;
end;

procedure her TekenGrafiek;
var i1,at,te11er : integer;

begin
write1n;
if aanta1grafieken-1 then write('De grafiek wordt getekend ')

else write('De grafieken worden getekend ');C1rEo1;
if (not(schermschoon) and not(meer)) then
begin

DefineWindow(1,0,0,trunc(XMaxG1b*7/8)-2,YMaxG1b-16);
Se1ectWindow(1);
vu1_teken_array(1);
FindWor1d(1, Teken_array, simtij d, 1,1.01) ;
ymin_oud: -ymin; ymax_oud: -ymax;
if aanta1grafieken-1 then
begin

Se1ectWor1d(1);
SetBackgrotmd(O);
vu1_hoofd(1);
SetHeaderon;
DrawBorder;
DrawAxis(8,8,0,0,0,0,0,0,fa1se);
SetClippingOn;
write1n;
write('De grafiek wordt getekend.... ');C1rEo1;
Drawpo1ygon(Teken_array,1,simtijd,0,1,0);

end else
begin

write1n;
write('De grafieken worden getekend.... ');C1rEo1;
for il:-2 to aanta1grafieken do
begin

vu1_teken_array(i1);
FindWor1d(1,Teken_array,simtijd,1,1.01);
if ymin<ymin_oud then ymin_oud: -ymin;
if ymax>ymax_oud then ymax_oud:-ymax;

end;
DefineWor1d(1,Xmin,YMax_oud,Xmax,YMin_oud);
Se1ectWorld(1) ;
SetBackgrotmd(O) ;
DrawBorder;
DrawAxis(8,8,0,0,0,0,0,0,fa1se);
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for at:-1 to aanta1grafieken do
begin

vu1_teken_array(at);
SetClippingOn;
Se1ect'World(l) ;
Drawpo1ygon(Teken_array,1,simtijd,0,1,0);

end;
end;

end else
begin

for at:-1 to aanta1grafieken do
begin

Schaa1_window(at) ;
vu1_teken_array(at) ;
Find'Wor1d(1, Teken_array, simtijd, 1, 1.01);
SetBackground(O);
vu1_hoofd(at) ;
SetHeaderon;
DrawBorder;
DrawAxis(8,8,0,0,0,0,0,0,fa1se);
SetClippingOn;
Drawpo1ygon(Teken_array, 1,simtijd,0, 5,0);

end;
end;

end;

procedure sla~afiek_op;

begin
for n:-1 to simtijd do

getekende_grafiekenh [aanta1grafieken,n]:-Teken_array[n,2];
end;

{Deze procedure tekent de grafieken elk in een eigen assenste1se1 }
{*****************************************************************************}
procedure TekenGrafiek;
var at,te11er : integer;

begin
sla_grafiek_op;
Up_data_k_en_s;
write1n;
if aanta1grafieken-1 then write('De grafiek wordt getekend ')

else write('De grafieken worden getekend ');C1rEo1;
Case aanta1grafieken of

5,6 :te11er:-4;
8,9 :te11er:-7;
11,12 :te11er:~10;

else te11er:-1;
end;
for at:-te11er to aanta1grafieken do
begin

Schaa1_window(at) ;
vu1_teken_array(at);
FindWorld(1, Teken_array, simtij d, 1, 1. 01) ;
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SetBackground(O);
vu1_hoofd(at) ;
SetHeaderon;
DrawBorder;
DrawAxis(8,8,O,O,O,O,0,0,fa1se);
SetClippingOn;
Drawpo1ygon(Teken_array,1,simtijd,0,1,0);

end;
end;

(Deze procedure teken meerdere grafieken in een assenste1se1 )
(*************************************************************************kkkk)
procedure TekenGrafiek_een_assen_ste1se1;
var i,at,te11er : integer;

begin
sla_grafiek_op;
Up_data_k_en_s;
for il :-1 to aanta1grafieken do
if fourier then
begin

xb_coord[i1] :-Xasminf;
xe_coord[il] :-Xasmaxf;

end else
begin

xb_coord[il] :-Xasmint;
xe_coord[il] :-Xasmaxt;

end;
DefineWindow(1,0,0,trunc(XMaxG1b*7/8)-2,YMaxG1b-16);
Se1ectWindow(1);
vu1_teken_array(1);
FindWor1d(1, Teken_array ,simtijd, 1, 1.01);
ymin_000 :-ymin;ymax_oud: -ymax;
if aanta1grafieken-1 then
begin

Se1ectWorld(1);
SetBackground(O) ;
vu1_hoofd(1) ;
SetHeaderon;
DrawBorder ;
DrawAxis(8,8,0,0,0,0,0,0,fa1se);
SetClippingOn;
write1n;
write('De grafiek wordt getekend.... ');C1rEo1;
Drawpo1ygon(Teken_array,1,simtijd,0,1,0);

end else
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begin
writeln;
write('De grafieken worden getekend.... ');ClrEol;
for il: -2 to aantalgrafieken do
begin

vul_teken_array(il) ;
FindWorld(l,Teken_array,simtijd,l,l.Ol);
if ymin<ymin_oOO then ymin_oOO:-ymin;
if ymax>ymax_000 then ymax_000: -ymax;

end;
DefineWorld(l,Xmin,YMax_oud,Xmax,YMin_oud) ;
SelectWorld(l);
SetBackground(O);
DrawBorder;
DrawAxis(8,8,O,O,O,O,O,O,false);
for at:-l to aantalgrafieken do
begin

vul_teken_array(at);
SetClippingOn;
SelectWorld(l);
Drawpolygon(Teken_array,l,simtijd,O,l,O);

end;
end;

end;
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( PROCEDURE VOOR HET BEREKENEN VAN HEr SPECTRUM (DE FAST FOURIER TRANS.) }
(~***************************************************************************)
(Van het Teken_array wordt het spectnun bepaa1d. )
(In Teken_array[N,2] staat het ree1e deel. De Teken_array[N,l] (de X-as) }
(wordt eerst nul gemaakt en bevat na de procedure de freqentie-as )
(De TekeIl:-array[N,2] bevat na de procedure het spectnun in dB of lin )

procedure FIT;
var I,M

P

procedure shuffle;
var I,J,K integer;

'lR, TI real;

integer;
real;

begin {Teken_array[i,l] bevat het Imaginaire dee1}
(en Teken_array[i,2] het reeele dee1)

J:-1;
for 1:-1 to N-1 do
begin

if 1<1 then
begin

'lR:-Teken_array[j,2];
Teken_array[j,2]:-Teken_array[i,2];
TekeIl:-array[i,2]:-'lR;
TI :-TekeIl:-array[j ,1] ;
Teken_array[j,l]:-Teken_array[i,l];
Teken_array[ i, 1] :-TI ;

end;
K:-round(N/2) ;
while K<1 do
begin

J:-J-K;K:-round(K/2);
end;
J:-J+K;

end;
end;
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procedure butterflies;
var L,M,H,K,J,G,1 :integer;

U,V,W,X,S,T,C :rea1;
begin

M:-round(ln(N)/ln(2»;
H:-1;
for L:-1 to Mdo
begin

K:-H;H:-2*H;U:-1;V:-o;
W:-eos(pijK);X:-sin(pijK);
for J:-1 to K do
begin

1:-J;
while 1<-N do
begin

G:-1+K;
T:-Teken_array[G,2]*U-Teken_array[G,1]*V;
S:-Teken_array[G,l]*U+Teken_array[G,2]*V;
Teken_array[G,2] :-Teken_array[1,2]-T;
Teken_array[G,l]:-Teken_array[1,l]-S;
Teken_array[1, 2] :-Teken_array[1,2]+T;
Teken_array [I , l] :-Teken_array [I ,1] +S ;
1:-1+H;

end;
C:-U;U:-U*W-V*X;V:-V*W+C*X;

end;
end;

end;

(begin procedure FFr)
begin

N:-SimTijd;
write1n;
write ( ,Het frequentie spectnun wordt berekend. ' ) ;C1rEo1 ;
for 1:-1 to simtijd do Teken_array[1,l]:-o;
Shuffle;
ButterFlies;
for 1:-2 to trunc(simtijd/2) do
begin

Teken_array[1-1,2]:-(2/N)*Sqrt(Teken_array[1,2]*Teken_array[1,2]+
Teken_array[1,l]*Teken_array[1,l]);

Teken_array[i-1,1]:-(1-1)*Fre1atief;
if dB then
begin

if Teken_array[1-1,2]<le-200
then Teken array[1-1,2] :--200
else Teken=array[1-1,2] :-10*ln(Teken_array[1-1,2])/ln(10);

end;
end;
for 1:-trunc«simtijd/2)+1) to simtijd do
begin

Teken_array[1, 2] :-Teken_array[trunc «simtij d/2) -1),2] ;
Teken_array[1,1]:-trunc«simtijd/2)-1)*Fre1atief;

end;
end;
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(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

( CONSTANTEN VOOR DE FUNCTIE BOUWBLOKKEN )
(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

const
Nr_ordeILPF=IO; (aantal eerste orde laagdoorlaatfilters)
Nr_orde2LPF-IO; (aantal tweede orde laagdoorlaatfilters)
Nr_ordeIBPF-IO; (aantal eerste orde banddoorlaatfilters)
Nr_ordelHPF=IO; (aantal eerste orde hoogdoorlaatfilters)
Nr_lead-IO ; (aantal lead-lag filters)
Nr_VOD-IO; (aantal VCO's)
Nr_FaseVOD-IO; (aantal fase-VCO's)
Nr_IDfilter-IO; (aantal integrate and dump filters)
Nr_vert-2; (aantal tijd vertragers)
Max_aantal_vert_sampels-4000; (maximaal aantal sampels dat vertraagt wordt)
Nr_data-IO; (aantal data brormen)
Nr_eullnt-IO; (aantal euler integrators)
Nr_int-IO; (aantal adams bashfort 2 integrators)

(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'AA.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.AAAAAAAAAAA •• )

(AAAAAAAAAAAAAAAA.AAA.AAAAAAAAAAA.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

( DEZE FUNCTIE REALISEERT EEN SINUS BRaN )
(AAAAA.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

(De variabelen die aan deze functie worden mee gegeven hebben de volgende )
(betekenis )
(AmpSinus - De amplitude van de sinus in volt )
(Fsinus - De frequentie van de sinus in Hz )
(FaseSinus - De fase van de sinus op tijdstip t=o in graden )

function Sinusbron (Ampsinus,Fsinus,FaseSinus:real):real;
Begin

Sinusbron:-Ampsinus*sin«2*pi*abs(Fsinus))/(AantaISamples*Frelatief)
*SimClock+Fasesinus*2*pi/360);

end;

(AAAAAA••••••AAAA.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

( DEZE FUNCTIE REALISEERT EEN BLOK BRON )
(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

(De variabelen die aan deze functie worden mee gegeven hebben de volgende )
(betekenis )
(AmpBlok - De amplitude van de blokspanning in volt )
(Fblok - De frequentie van de bloksparming in Hz )
(FaseBlok - De fase van de bloksparming op tij dstip t=o in graden )

function Blokbron (AmpBlok,Fblok,FaseBlok:real):real;
var hulp:real;

Begin
hulp:-(2*Pi*abs(Fblok))/(AantaISamples*Frelatief)*SimClock+Faseblok*2*pi / 360 ;
if sin(hulp) >-0 then Blokbron:=AmpBlok

else BlokBron:--AmpBlok

end;
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(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA***)

( DEZE FUNCTIE REALISEERT EEN DRIE-HOEK-BRON )
(AAAAAAAAAAAAAAAA*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkkkkkkkkkkk)

(De variabelen die aan deze functie mee moeten worden gegeven hebben de )
(volgende betekenins )
(AmpDriehoek - De amplitude van de driespanning in volt )
(Fdriehoek - De frequentie van de driespanning in Hz )

function Driehoekbron (AmpDriehoek,Fdriehoek:real):real;
var hulp:integer;

Begin
Fdriehoek:=abs(Fdriehoek);
hulp:-trunc(simclock/(AantaISamples*Frelatief/(2*Fdriehoek»);
if hulp mod 2 - 0 then Driehoekbron:-AmpDriehoek*Simclock/(Aantalsamples

/trunc(2*Fdriehoek/frelatief»-(Hulp+O.5)*AmpDriehoek
else Driehoekbron:--AmpDriehoek*Simclock/(Aantalsamples

/trunc(2*Fdriehoek/frelatief»+(Hulp+O.5)*AmpDriehoek
end;

( DEZE FUNCTIE REALISEERT EEN PlJlB )
(kkkkkkkkkkkkkkkkkkkAAkAkkkAAAkAkkAAAAAkkkAAAkAAAAAAA AAAkkAkAAkkkAAAAAkkAAAAAA)

(De variabelen die aan deze functie worden mee gegeven hebben de volgende )
(betekenis )
(AmpPuls - De amplitude van de puIs in volt )
(Tl - Het tijdstip waarop de puls begint )
(T2 - Het tijd stip waarop de puIs eindigt )

function Pulsbron(AmpPuls,TI,T2:real):real;
begin

if ( (SimClock>-abs(l~*simTijd*simFac*Frelatief» and
(SimClock<-abs(T2*simTijd*simFac*Frelatief» )

then Pulsbron:-AmpPuls
else Pulsbron:-Q;

end;

(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAAkkAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkAA)

( DEZE FUNCTIE REALISEERT EEN PlJlB )
(AAAAAkAkAAAAAAAAAAAAAkAkAAAkAAAAAAAAAAkAAAAAkAAAAkkAAkAkAAAAAAAAAAAAAAAAkAAAA)

(De variabelen die aan deze functie worden mee gegeven hebben de volgende )
(betekenis )
(AmpPuls - De amplitude van de puIs in volt )

function Puls(AmpPuls:real):real;
begin

if ((Simclock>-O.5) and (SimClock<=1.5»
then Puls:=AmpPuls
else Puls:-Q;

end;
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(******.*************************************.********************************)
( DEZE FUNCfIE RFALISEERT EEN RUISBRON )
(*********.*******************************************************************)
(Deze ruisbron geeft ruis af die normaal is verdeeld. )

function ruisbron(vermogen:real):real;

begin
ruisbron:-sqrt(-2*vermogen*ln(random»*cos(2*pi*random);

end;

( DEZE FUNCfIE RFALISEERT EEN RUISBRON )
(*****************************************************************************)
(Deze ruisbron geeft ruis a£ die univorm is verdeeld. )

function ruis(vermogen:real) : real;

begin
ruis:-sqrt(3*vermogen)*(2*random-l);

end;

( DEZE FUNCfIE RFALISEERT EEN DATA-BRON )
(*****************************************************************************)
(De variabelen die aan deze functie worden mee gegeven hebben de volgende )
(betekenis )
(DataAmp - De amplitude van de data-bron )
(Bitrate - De bitrate van de datastroom in herz )

var DatabronNr : array [1. .Nr_data] of real;

function DataBron(Nr:integer;dataAmp,Bitrate:real):real;
var hulp: real;

Begin
if simclock=O
then for i:-l to Nr data do

begin
dataBronNr[i]:=O;
Databron:=O;

end
else

begin
if simclock>32767 then hulp:-simclock-65536.0

else hulp:-simclock;
if (tnmc(hulp) mod tnmc(AantalSaroples*Frelatief*2/abs(bitrate»)-o
then if «random)-O.5)>-O then DatabronNr[nr] :-dataAmp

else DatabronNr [nr] :-0 ;
databron: -databronNr [Nr]

end;
end;
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{ DEZE FUNCTIE RFALISEERT EEN BPSKBRON }
{*****************************************************************************}
{De variabelen die aan deze functie worden mee gegeven hebben de volgende }
{betekenis }
{Nr - Het mmmer van de BPSK bron }
{SNverh - De signaal ruis verhouding van het BPSK signaal }
{Amp - De amplitude van het BPSK signaal }
{Fsinus - De freguentie van de draaggolf van het BPSK signaal }
{FData - De Bit rate van het data signaal }

function BPSKbron(Nr:integer;SNverh,Amp,Fsinus,FData:real):real;

begin
BPSKbron:-ruisbron(SQRT(O.5)*Amp*Amp*EXP(-SNverh*O.2302585093))+

sinusbron(Amp,Fsinus,O)*Databron(Nr,l,FData);
end;

{ DEZE FUNCTIE REALISEERT EEN FASESINUS BRON }
{*****************************************************************************}
{De variabelen die aan deze functie worden mee gegeven hebben de volgende }
{betekenis }
{Fsinus - De freqentie van de sinus in Hz }
{FaseSinus - De fase van de sinus op tijdstip t"""O in graden }

function FaseSinusbron(Fsinus,FaseSinus:real):real;
Begin

FaseSinusbron:-(2*pi*abs(Fsinus)/(AantalSamples*Frelatief)
*SimClock+Fasesinus*2*pi/360);

end;

{*****************************************************************************}
{ DEZE FUNCTIE RFALISEERT EEN FASEBLOK BRON }
(***********************************************************************kk*kA*)
(De variabelen die aan deze fW1ctie worden mee gegeven hebben de volgende )
(betekenis )
[F1:>lok - De freqentie van de blokspanning in Hz }
(FaseBlok - De fase van de blokspanning op tijdstip t"""O in graden )

function FaseBlokbron(F1:>lok,FaseBlok:real):real;
var hulp:real;

Begin
hulp:-sin«2*pi*abs(F1:>lok))/(AantalSamples*Frelatief)

*SimClock+FaseBlok*2*pi/360);
if hulp >=0 then FaseBlokbron:-pi/2

else FaseBlokbron:-D
end;
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(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

( DEZE FUNCfIE REALISEERT EEN FASE-DATA-BRON )
(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

(De variabelen die aan deze functie worden mee gegeven hebben de volgende )
(betekenis )
(Bitrate - De bitrate van de datastroom in herz )

var FDatabronNr : array [1. .Nr_data] of real;

function FaseDataBron(Nr:integer;Bitrate:real):real;
var hulp: real;

Begin
if simelock>32767 then hulp:-simelock-65536.0

else hulp:-simelock;
if (trune(hulp) IOOd trune(AantalSamples*Frelatief*2/abs(bitrate)))-o then
if «random)-O.5)>-O then FDatabronNr[nr] :-pi/2 else FDatabronNr[nr] :-0;
Fasedatabron:-FdatabronNr[Nr] ;

end;

( DEZE FlJNCTIE REALISEERT EEN FASEBPSK BRON )
(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

(De variabelen die aan deze funetie worden mee gegeven hebben de volgende )
(betekenis )
(SN - De signaal ruis verhouding van het BPSK signaal )
(Fsinus - De freguentie van de draaggolf van het BPSK signaal )

function FaseBPSKbron(SN,fsinus:real):real;
var V :array[1. .2] of real;

begin
V[1]:-sinusbron(1,Fsinus,O)+ruisbron(SQRT(O.75)*EXP(-SN/5*ln(lO)));
V[2] :-V[l]*V[l];
if V[2]>-1 then begin if V[l]>O then FaseBPSKbron:-pi/2

else FaseBPSKbron:--pi/2
end

else FaseBPSKbron:-aretan(V[1]/SQRT(1-V[2]));

end;

(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

( DEZE FUNCfIE REALISEERT EEN SPANNINGS GESTUURDE OCSlUATOR )
(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

(De variabelen die aan de funetie worden mee gegeven hebben de volgende )
(betekenis: )
(Nr - het nummer van de veo (Nr kan alleen de waarden 1 tot en met )
( Nr veo bevatten )
(Vin - De ingangspanning voor de veo )
{Ko - De eonstante van de veo in volts/rad. sec }
{VeoAmp - De amplitude van de veo in volts }
{Fe - De freqentie van de veo in Hz }
(Veofase - De fase van de veo op tijdstip t-o in graden )
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var Vregel :array [1. .Nr_vco] of real;
function Vco (Nr:integer;Vin,Ko,VcoAmp,Fc,Vcofase:real):real;
begin

if SimClock<O.5 then begin Vregel[Nr] :-0; VCO:=Vcofase*2*pi/360 end
else begin Vregel[Nr]:-Vregel[Nr]+Vin*2*pi*Ko/(AantaISamples*Frelatief);

Vco:-VcoAmp*sin«(2*Pi*abs(Fc)*Simclock)/(AantaISamples
*Frelatief»+Vregel[Nr]+Vcofase*2*pi / 360);

end;
end;

( DEZE FUNCTIE RFALISEERT EEN SPANNINGS GESnJURDE FASE-OCSlUATOR )
(kkkkAAAAAAAkkAAAAAAkAAkAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAkAAAAA)

(De variabelen die aan de functie worden mee gegeven hebben de volgende )
(betekenis: )
(Nr - het nummer van de vco (Nr kan alleen de waarden I tot en met )
( Nr FaseVCO bevatten )
(Vin - De ingangspanning voor de vco )
(Ko - De constante van de vco in volts/rad.sec )
(Fc - De freqentie van de vco in Hz )
(Vcofase - De fase van de vco op tij dstip t-o in graden )

var FaseVregel :array [1. .Nr_FaseVCO] of real;
function FaseVco (Nr:integer;Vin,Ko,Fc,Vcofase:real):real;
begin

if SimClock<O.5 then begin FaseVregel[Nr] :-o;FaseVCO:-Vcofase*2*pi/360 end
else begin FaseVregel[Nr]:-FaseVregel[Nr]+Vin*2*pi*Ko/

(AantaISamples*Frelatief);
FaseVco:-«(2*Pi*abs(Fc)*Simclock)/(AantaISamples*

Frelatief»+FaseVregel[Nr]+Vcofase*2*pi / 360);
end;

end;

(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAk)

( DEZE FUNCTIE RFALISEERT EEN IMGDOORlAAT FILTER MEr EEN ORDE I )
(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

(De variabelen die aan de functie worden mee gegeven hebben de volgende )
(betekenis )
(Nr - Het nummer van het laagdoorlaatfilter(Nr kan aIleen de waarden I tot)
( en met Nr_ordelLPF bevatten)
(Vin - De ingangsparming van het laagdoorlaatfilter )
(Fk - De kantelfrequentie van het laagdoorlaatfilter in Hz )

var VOrdeILPF: array [1. .Nr_ordeILPF] of real;

function OrdelLPF (Nr:integer;Vin,Fk:real) :real;
var Verh : real;

begin
if SimClock<O.5 then begin VOrdeILPF[Nr]:...Q; OrdeILPF:...Q end

else begin Verh:-2*Pi*abs(Fk)/(AantaISamples*Frelatief);
H:=(Verh*Vin+VOrdeILPF[Nr])/(2+Verh);ordeILPF:-H;
VOrdeILPF[Nr] :=Verh*Vin+H*(2-Verh);

end;
end;

77



Het vervolg van de inhoud van de include file function.pas.

{ DEZE FUNCTIE REALISEERT EEN BANDDOJRlMTFILTER V~ DE EERSTE ORDE }
{AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*****A*}

{De variabelen die aan deze functie moeten worden mee gegeven hebben de }
{volgende betekenis }
{Nr = Het nummer van het banddoorlaatfilter(Nr kan alleen de waarden 1 tot}
{ en met Nr_ordelBPF bevatten}
{Vin - De ingangsspanning van het banddoorlaatfilter }
{Fc - De centrale frequentie van het banddoorlaatfilter in Hz }
{Alpha - Is ljkwaliteitsfactor van het banddoorlaatfilter }

var VlOrdelBPF
V20rdelBPF

array[l ..Nr_ordelBPF] of real;
array[l ..Nr_ordelBPF] of real;

function OrdelBPF (Nr:integer;Vin,Alpha,Fc:real):real;
var Verh : real;

begin alpha:-abs(alpha)*1.7320S0808;
if SimClock<O. 5

then begin V10rdelBPF[Nr] :-0; V2OrdelBPF[Nr] :-0; ordelBPF:-0 end
else begin Verh:-2*Pi*abs(Fc)/(AantalSamples*Frelatief);

H:-(Alpha*Verh*Vin+VlOrdelBPF[Nr])/
(Alpha*VerhtO.S*Verh*Verh+2);

OrdelBPF:-H;
V10rdelBPF[Nr]:-V20rdelBPF[Nr]+(4-Verh*Verh)*H;
V20rdelBPF[Nr]:-(Alpha*Verh-O.S*Verh*Verh-2)*H-Alpha*Verh*Vin;

end;
end;

{******AAA**AAA*AAAAAAAAAAA*A***AAAAAAAAA***AA**AA*AAAAAAAAAAA*AA*AAAAAAAAAAAA}

{ DEZE FUNCTIE REALISEERT EEN HOOGDOORIAATFILTER V~ DE EERSTE ORDE }
{AAAA*A*AAAAAA*AA*AAAAAAAAAAAAA*AAAAAAAAAAAA****AAAA*A*AAAAAAAAAAA*AA*AAAAAAAA}

{De variabelen die aan deze functie mee moeten worden gegeven hebben de }
{volgende betekenins }
{Nr - Het nummer van het hoogdoorlaatfilter(Nr kan alleen de waarden 1 tot}
{ en met Nr ordelHPF bevatten }
{Vin - De inganssparming van het hoogdoorlaatfilter }
{Fk - De kantelfrequentie van het hoogdoorlaatfilter in Hz }

var VOrdelHPF : array[l. .Nr_ordelHPF] of real;

function OrdelHPF(Nr:integer;Vin,Fk:real):real;
var Verh : real;

begin
if SimClock<O.S then begin VOrdelHPF[Nr] :-0; OrdelHPF:-0 end

else begin Verh:-2*Pi*abs(Fk)/(AantalSamples*Frelatief);
H:-(2*Vin/(Verh+2)+VOrdelHPF[Nr]);OrdelHPF:-H;
VOrdelHPF[Nr] :-(2-Verh)*H/(Verh+2) -2*Vin/(Verh+2) ;

end;
end;
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{ DEZE FUNcrIE REALISEERT EEN lAAGOOORI.AATFILTER VAN DE 'IWEEDE ORDE }
{AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA}

{De variabelen die aan deze functie mee moeten worden gegeven hebben de }
{volgende betekenins: }
{Nr - Het nummer van het hoogdoorlaatfilter(Nr kan alleen de waarden 1 tot }
{ en met Nr orde2LPF bevatten }
{Vin - De ingansspaning van het hoogdoorlaatfilter }
{Fk - De kantelfreqentie van het hoogdoorlaatfilter in Hz }
{Alpha - De demping van het filter }

var VlOrde2LPF
V2Orde2LPF

array[1. .Nr_orde2LPF] of real;
array [1. .Nr_orde2LPF] of real;

function Orde2LPF (Nr:integer;Vin,Alpha,Fk:real):real;
var Verh : real;

begin Alpha:-abs(Alpha)*1.4l42l3562;
if SimClock<O. 5
then begin V10rde2LPF[Nr] :-0; V2Orde2LPF[Nr] :-0; Orde2LPF:-o end
else begin Verh:-2*Pi*abs(Fk)/(AantalSamples*Frelatief);

Vin:-Vin*Verh*Verh;
H:-(Vin+V10rde2LPF[Nr])/(4+2*Alpha*Verh+Verh*Verh);
orde2LPF:-H;
V10rde2LPF[Nr]:-V20rde2LPF[Nr]+2*Vin-H*(2*Verh*Verh-8);
V20rde2LPF[Nr] :-Vin-H*(4-2*Alpha*Verh+Verh*Verh);

end;
end;

{AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA}

{ DEZE FUNCTIE REALISEERT EEN AcrIEF u:AD-IAG FILTER }
{AAAAAAAAAAAA*AAAAAAAAA*AAAAAAAAAAAAAAAA*A*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA}

{ De variabelen die aan deze functie worden mee gegeven hebben de volgende }
{betekenis }
{ Nr - Het 1'llUIJIler van het filter ,Nr mag de waarden 1 tot en met Nr_lead }
{ bevatten }
{ Vin - De ingangspanning voor het actiefe lead-lag filter }
( Fa - Het eerste kantelpunt van het filter in Hz )
{ Fb - Het tweede kantelpunt van het filter in Hz }

var Vloopfilter :array [1. .Nr lead] of real;
function Loopfilter(Nr:integ;r;Vin,Fa,Fb:real):real;
var Verhl,Verh2,H:real;
begin

if simc1ock<O.5 then begin Vloopfilter[nr] :-0; loopfilter:-o end
else begin Verhl:-pi*abs(Fa)/(AantalSamples*Frelatief);

Verh2 :-abs(Fa!Fb) ;
H:-(Verhl+Verh2)*Vin+Vloopfilter[Nr];Loopfilter:-H;
Vloopfilter[Nr]:-(Verhl-Verh2)*Vin+H;

end;
end;
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( DEZE FUNCTIE REIAUSEERT EEN HARD-LIMITER )
(*****************************************************************************)
(De variabelen die aan deze functie worden mee gegeven hebben de volgende )
(betekenis )
(Vin - De ingangspanning voor de hard-limiter )
(AmpLim - De uitgangsamplitude van de hard-limiter in volts )
(DremLim - De dermpel waarde waarby de limiter gaat limiteren in volts )

function Limiter(Vin,AmpLim,DrempLim:real):real;

begin
Limiter:-Vin;
if Vin >- DrempLim then Limiter:-AmpLim;
if Vin <- -DrempLim then llmiter:--AmpLim;

end;

(*****************************************************************************)
( DEZE FUNCTIE REALISEERT EEN IDFILTER MET HARD LIMITER )
(*****************************************************************************)
(De variabelen zijn: )
{Nr - Het nummer van het IDFilter (Kan zijn l .. Nr_IDfilter). )
(Vin - De ingangspanning van het IDFilter. )
(Vclock - De clock spanning van het IDFilter. )

var VIDFilter:
Hold
Schakel
Positief

array[l .. Nr_IDfilter] of real;
array[l .. Nr_IDfilter] of real;
array [1. .Nr_IDfilter] of boolean;
array[l .. Nr_IDfilter] of boolean;

function IDFilter (Nr:integer; Vin,Vclock:real):real;

begin
if SimClock<O.5 then

begin
VIDFilter[Nr]:-o; IDFilter:-o;
Schakel[Nr]:-false; Hold[Nr]:-o;
if Vclock>-O then Positief[Nr]:-true

else Positief[Nr]:-false;
end else
begin

if Positief[Nr] then
begin

if Vclock<O then
begin

Positief[Nr] :-false;
Schakel[Nr] :-true

end
end else
begin

if Vc1ock>=O then
begin

Positief[Nr]:=true;
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Schake1 [Nr] :-true
end

end;
if Schake1[Nr] then
begin

if VIDFi1ter[Nr]>-O then Ho1d[Nr]:-1
else Ho1d[Nr]:--1;

VIDFilter[Nr] :-0; Schake1 [Nr] :-fa1se
end
else VIDFi1ter[Nr] :-VIDFi1ter[Nr]+Vin;
IDFi1ter:-Ho1d[Nr];

end;
end; {IDFilter}

{AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*AAAA**A*AAAAAAA**AA*AAAAAAAAAAA**AAAAA*AAA*}

{ DEZE FUNCfIE RFALISEERT EEN VERTRAGINGS-ELEMENT }
{*AA***AAA****AA***A*A**A*A*********A**A***AAA****AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*AA}

{De variabe1en die aan deze functie worden mee gegeven hebben de vo1gende }
{betekenis }
(Nr - Het nummer van het vertragings-e1ement(Nr kan 1. ,Nr_Vert zijn) }
{Vin - De ingangssparming voor het vertragings-e1ement }
{T - De vertragingstij d in seconden }

type arrayytr -"'array_vert_waarden;
array_vert_waarden - array[l. .Max_aanta1_vert_sampe1s,1. .Nr_vert] of real;

var vert waarden :arrayytr;
NrA :array[l. ,Nr_vert] of integer;

function vertraging(Nr:integer;Vin,T:rea1):rea1;
var n,max,TydVert : integer;

heaptop : '" integer;

begin
max: -Max_aanta1_vert_sampe1s;
if simc1ock<O,S

then begin
vertraging:-o;
for n:-1 to max do vert_waarden"'[n,Nr] :-0;
NrA[Nr] :-1;

end
else begin

TydVert:-trunc(Aanta1Samp1es*Fre1atief*abs(T»;
If Tydvert>max then TydVert:-max;
if NrA[Nr]=(max+1) then NrA[Nr] :=1;
vert_waarden'" [NrA[Nr] ,Nr] :-Vin;
n:-=NrA[Nr]-TydVert;
if n<-o then n:-n+max;
vertraging:-vert_waarden"'[n,Nr];
NrA[Nr] :=NrA[Nr]+l;

end;
end;
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( DEZE FUNCTIE RFALISEERT EEN EULER INTEGRATOR )
(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

var Veullnt: array [1. .Nr_eullnt] of real;

function eullnt(Nr:integer;Vin,beginwaarde:real):real;
begin

if simclock-o then begin VeuUnt[Nr] :-beginwaarde; eullnt:-o end
else begin Veullnt[Nr] :-Veullnt[nr]+

(Vin/(Frelatief*SimTijd*SimFac»;
eullnt:-VeuUnt[Nr] ;

end;
end;

( DEZE FUNCTIE RFALISEERT EEN ADAMS/BASHFORT/2 INTEGRATOR )
(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

var VInt
VinInt

array[l .. Nr_Int] of real;
array [1. .Nr_Int] of real;

function Int(Nr:integer;Vin,beginwaarde:real):real;
begin

if simclock-o then begin Vlnt[Nr] :-beginwaarde; VinInt[Nr] :-0; int:-o end
else begin Vlnt[Nr]:-Vlnt[nr]+

«VintVinlnt[nr] )/(2*Frelatief*SimTijd*SimFac» ;
Int:-VInt[Nr] ;
Vinlnt[Nr]:-Vin;

end;
end;
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De inhoud van de include file printer.pas.

procedure PrintP1aatje;
const

text_strin&-length-40;
type

text_string-string[text_strin&-lengthJ;

var i,ml,m2,m3,m4:integer;

function date: text_string;
const

maanden : array [1. .12J of string[3J-
('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mei', 'Jtm',

,Jul' , ,Aug' , ' Sep' , ' Okt' , ' Nov' , ' Dec' ) ;
var

regs record
ax, bx, cx, dx, bp, si, di, ds, es, flags integer;

end;
dag string[2] ;
maand string[3];
jaar string[4];

begin
regs.ax :- $2aOO;
msdos (regs) ;
with regs do begin

maand :- maanden[hi(dx)];
str(lo(dx), dag);
str(cx, jaar);
end;

if length(dag) - 1 then
dag :- ' , + dag;

date :- dag + '. ' + maand + ' , + j aar;
end;

function time: text_string;
var

regs record
ax, bx, cx, dx, bp, si, di, ds, es, flags integer;

end;
h,m,n,s string[2];

begin
regs.ax :- $2cOO;
msdos(regs) ;
with regs do begin

str(hi(cx), h);
str(lo(cx), m);
str(hi(dx), s);
str(lo(dx), n);
end;

if 1ength(h) = 1 then h :- '0' + h;
if 1ength(m) = 1 then m :- '0' + m;
if 1ength(s) = 1 then s := '0' + s;
if 1ength(n) = 1 then n := '0' + n;
time := h + ,., + m + ,., + s +' : '+ n;
end;
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vervolg van de inhoud van de include file printer. pas.

var textfile : text;
cir : string[128];

begin
writeln;
write( 'wilt U het circuit ook uitgeprint hebben (Ja/Nee) '); ClrEol;
repeat
read(kbd,inp) ;
until «inp='J') or (inp='j') or (inp='n') or (inp='N'));
writeln;
ClrEol;
if «inp='J') or (inp='j')) then
begin

assign(Textfile,'circuit.pas');
reset(textfile);
while not eof(textfile) do
begin

readln(textfile,cir);
writeln(lst,cir);

end;
writeln(lst);

end;
writeln;
write ( 'wilt U het plaatje ook uitgeprint hebben (Ja/Nee) ') ;ClrEol;
repeat
read(kbd,inp) ;
until «inp-'J') or (inp='j') or (inp='n') or (inp='N'));
writeln;
ClrEol;
if «inp='J') or (inp-'j')) then
begin

writeln(lst, 'datum: ' ,date,' tijd: ' ,time);
writeln(lst,' ');
writeln(lst,'Frelatief-' ,Frelatief:10);
writeln(lst, 'Simulatie nauwkeurigheid-' ,simfac:5:0);
writeln(lst,'parameter 1-' ,parl:10);
writeln(lst,'parameter 2-' ,par2:l0);
writeln(lst, 'beginwaarde van parameter 3 -' ,beginw:10,

, en wordt verhoogd met' ,stap:10);
Hardcopy(false,6);

end;
end;
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Inhoud van de include file begin.pas

procedure beginwaarden;
begin

InitGraphic;
LeaveGraphic;
oudeSim:-false;
for N:-l to Vmax do V[N] :-=0;
Beginw:-=O;
Stap:-=O;
par1:-Q;
par2:-Q;
par3:-Q;
Frelatief:-l;
SimFac:-l;
Simulatie:-l;{Het totaal aantal uitgevoerde simulatie's)
Max_aantal_sim:-l; (het maximaal aantal uittevoeren simulatie's)

end;
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lrihoud van de include file invoer.pas

procedure invoerFout;
begin

delline;
writeln;
write ( , foute invoer van variabele druk ENTER om de variabele opnieuw' ,

, in te voeren');
read(kbd. inp) ;

end;

procedure lees_simulatie_waarden;
var simgeg file of real;

hulp : real;
begin

Assign(simgeg,'SimDat.GEG');
Reset(simgeg) ;
read(simgeg,Frelatief);
read(simgeg,simfac);
read(simgeg, parI) ;
read(simgeg, par2) ;
read(simgeg,hulp) ;
Max_aantal_sim:-ro\md(hulp) ;
read(simgeg, beginw) ;
read(simgeg,par3) ;
read(simgeg,stap);
c1ose(simgeg) ;

end;

procedure schrij f_sim_waarden;
var simgeg file of real;

hulp : real;
begin

Assign(simgeg, 'SimDat.GEG');
Rewrite(simgeg);
write(simgeg,Frelatief);
write(simgeg,simfac) ;
write (simgeg ,parI) ;
write(simgeg,par2);
hulp:-Max_aantal_sim;
write (simgeg ,hulp) ;
write(simgeg,beginw);
write(simgeg,par3);
write(simgeg,stap);
close (simgeg) ;

end;
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Vervolg van de inhoud van de include file invoer .pas .

procedure Invoer;
var Help :string[20j;

fout ,waardel : integer;
waarde : real;

**** CIRCUIT-SIMUIATOR ****

begin
klaar:-false;
while (klaar-false) do
begin

clrscr;
writeln('
writeln;writeln;
write('De relatieve frequentie is:
write('De simulatie nauwkeurigheid
writeln;
write('Parameter 1 is:
write('Parameter 2 is:
write('BeginWaarde voor Par3 is:
write('StapGrootte voor Par3 is:
write(' Aantal Simulaties:

is:

') ;writeln;

f -');writeln(Frelatief:8:3);
s -');writeln(SimFac:8:l);

a -');writeln(Parl:8:2);
b -');writeln(Par2:8:2);
c -');writeln(beginw:8:2);
d -');writeln(Stap:8:2);
e -') ;writeln(Max_aantal_sim:8);

begin
read(help) ;
val(help,waarde,fout);
if fout<>O

then invoerfout
else begin if waarde-O then invoerfout

else Frelatief:-abs(waarde);

o - ');

');read(kbd,Inp);

Ja') ;
Nee');

writeln;
write ( 'Dude simulatie op roepen
if oudesim-true then writeln('
if oudesim-false then writeln('
writeln;
write('Het aantal samples is ');writeln(Simfac*simtijd:8:l);
write('De simulatie tijd is ');writeln(ljFrelatief:3:8);
writeln;
write ('Welke parameter wij zigen ?
write(inp);write(' - ');
begin

case Inp of
'F', 'f'

end;
end;

, S' , , s' :begin
read(help) ;
val(help,Waardel,fout);
if «fout<>O) or (waardel<1» then invoerfout

else SimFac:-abs(waardel);
end;

,A' ,'a' :begin
read(help) ;
val(help,Waarde,fout);
if fout<>O then invoerfout

else Parl:-waarde;
end;
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Vervolg van de inhoud van de include file invoer. pas

, B' , 'b' :begin
read(help) ;
val(help,Waarde,fout);
if fout<>O then invoerfout

else Par2:-waarde;
end;

, E' , ' e ' :begin
read(help) ;
val (help ,Waardel, fout) ;
if «fout<>O)or(waardel<l»

then invoerfout
else Max_aantal_sim:-abs(waardel);

end;
, C' , , c' :begin

read(help) ;
val(help,Waarde,fout) ;
if fout<>O then invoerfout

else begin
BeginW: -waarde ;
par3 :-waarde ;

end;
end;

'D' , 'd' :begin
read(help) ;
val(help,Waarde,fout);
if fout<>O then invoerfout

else Stap:-waarde;
end;

'R' , 'r' :begin
klaar:-true;
if oudesim-false then schrijf_sim_waarden;
Delline;gotoxy(l,Wherey);
write('Aantal berekende samples is: ');
write(' van simulatie ');gotoxy(YhereX-19,WhereY);

end;
'0' , '0' :begin

read(kbd, inp);
if «inp-'j') or (inp-'J'»

then begin oudesim:-true;lees_simulatie_waarden; end
else oudesim:-false;

end;
'Q' , 'q' :begin

clrscr;
write('Wilt U TON.SIM verlaten ? (JafNee) .. ');
read(kbd, inp);
if «inp-'j') or (inp='J'» then HALT;

end;
end;

end;
end;

end;
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Inhoud van de include file simlus.pas.

procedure UpDatePar;
begin

Par3:-BeginW+(Stap*Simu1atie);
end;

procedure WriteDisk;
begin

write(sim_waarden,V) ;
gotoxy(3l,WhereY);
write«SimClock+l):8:l);

end;

Procedure InitWriteDisk;
var Stnl String[2];

Stn2 : String[15];

begin
Str(Simulatie:2,Stnl);
Stn2:-Goncat('SimDat' ,Stnl,' .dat');
Assign(sim_waarden,Stn2) ;
Rewrite(sim_waarden) ;
longSeek(sim_waarden,O.O);(hier door wordt de FilePointer een real}

end;

procedure SimulatieLus;
var SimFactor : Integer;

begin
repeat

InitWriteDisk;
simclock:--l;
gotoxy(57,WhereY);
write(simulatie:2);
for N:-l to Vmax do V[N] :-0;
AantalSamples: -SimFac*Simtij d;
for RelatiefeClock:-l to SimTijd do
begin

for SimFactor:-l to Tnmc(SimFac) do
begin

SimClock:-Simclock+l;
circuit;

end;
WriteDisk;

end;
UpDatePar;
Close(sim_waarden);
Simulatie:-5imu1atie+l;

lmtil (Simulatie-max_aantal_sim+l);
Simulatie:-l;

end;
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De inhoud van de inculde file teken.pas.

procedure ReadDisk;
Var Stnl

Stn2
String[2] ;
String[lS] ;

begin
Str(Simulatie:2,Stnl); Stn2:=Concat('SimDat' ,Stnl,' .dat');
Assign(Sim_waarden,Stn2);
Reset(Sim_waarden) ;
for N:=l to simtijd do
begin

read(Siln_waarden,V) ;
Teken_array[N,2]:-V[knooppuntl];
Teken_array[N,l] :=V[knooppunt2];
if optel then Teken_array[N,2]:=Teken_array[N,2]+Teken_array[N,l];
if Aftrek then Teken_array[N,2]:-Teken_array[N,2]-Teken_array[N,l];
if verm then Teken_array[N,2]:-Teken_array[N,2]*1'eken_array[N,l];
if deel then Teken_array[N,2]:=Teken_array[N,2]/feken_array[N,l];

end;
Close(sim_waarden);

end;

procedure leesSimulatie;
var help:string[S] ;

fout: Integer;

begin
writeln;
repeat

write ( ,geef het mmmer van de simulatie ') ;ClrEol;
read(help);
val(help,Simulatie,fout);
if «fout<>O) or (simulatie<l) or

(simulatie in [(max_aantal_sim+l) ..maxintJ)) then
begin

writeln;
write ( , foute keuze druk enter' ,

, om het nieuwe simulatie nummer in te lezen');
read(Inp);writeln;

end;
until «fout=O) and (simulatie in[l. .Max_aantal_simJ));

end;
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Vervo1g van de inhoud van de incu1de file teken.pas.

procedure 1ees_Xas_Tijd;
var xMax, xMin :real;

he1p1,he1p2:string[20] ;
fout1, fout2: Integer;

begin
repeat

write1n;
Write('geef de minima1e X-as waarde:');C1rEo1;read(he1p1);
Write1n;
Write ( , geef de maxima1e X-as waarde: (De maxima1ewaarde kan ');
write(ljFre1atief:1:7,' zijn)' );C1rEo1;read(he1p2);
va1(he1p1,XMin,Fout1) ;va1(he1p2,XMax,fout2);

tmtil «XMax>XMin) and (XMin>-O) and (Xmax<-1/Fre1atief)
and (foutl-Q) and (fout2-Q»;

XasMaxT: -tnmc (XMax*Fre1atief*SimTij d) ;
XasMinT: -trunc (XMin*Fre1atief*SimTij d) ;
If XasMaxT<-(XasMinT+10)

then if (XasMaxT+10)<-SimTijd then XasMaxT:-XasMaxT+10
else XasMinT: -XasMinT-10 ;

end;

procedure Lees_Xas_Fourier;
var xMax, xMin :real;

he1p1,he1p2: string[20] ;
foutl, fout2 : Integer;

begin
repeat

write1n;
Write('geef de minima1e X-as waarde:');C1rEo1;read(he1p1);
Write1n;
Write ( , geef de maxima1e X-as waarde: (De maxima1ewaarde kan ');
write«(SimTijd/2-1)*Fre1atief):8:2,' zijn)' );C1rEo1;read(he1p2);
val (he1p1 ,XMin, Fout1) ;val (he1p2 ,XMax,fout2);

tmtil «XMax>XMin) and (XMin>-O) and (Xmax<-«SimTijd/2-1)*Fre1atief»
and (foutl-Q) and (fout2-Q»;

XasMaxF:-tnmc(XMaxjFre1atief);
XasMinF:-tnmc(XMin/Fre1atief);
If XasMaxF<-(XasMinF+10)

then if (XasMaxF+10)<-round(SimTijd/2-1) then XasMaxF:-XasMaxF+10
else XasMinF: -XasMinF-10 ;

end;
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Vervo1g van de inhoud van de incu1de file teken.pas.

procedure verwijder..J>laatje;
var he1p1 :string[5] ;

fout1,verwijder_grafiek:lnteger;
klaar1 :boolean;

begin
repeat

k1aar1:-fa1se;
write1n;
write ( , geef het mmmer '

'van de grafiek die uitgewist moet worden: ') ;C1rEo1;
Read(he1p1) ;val (he1p1, verwijderpafiek,foutl);
if «fout1-o) and (verwijderJ;rafiek in [1.. aanta1grafieken]»
then k1aar1:-true;
If not(k1aarl) then
begin

write1n;
write('foute keuze druk ENTER om de goede waarde in te 1ezen');C1rEo1;
read(Inp);write1n;

end;
tmtil klaar1;
if aanta1grafieken-1 then
begin

aanta1grafieken:-o;
definewindow(l,O,O,trunc(xmaxg1b*7/8)-3,YmaxG1b-16);
se1ectwindow(1); setbackground(O);

end else
begin

if (aanta1grafieken<>verwijderJ;rafiek)
then

for i:-verwijderJ;rafiek to aanta1grafieken do
begin

getekendepafieken" [i] :-getekendeJ;rafieken" [1+].] ;
k_en_s_waarden [i ,1] :-k_en_s_waarden[ i +1, 1] ;
k_en_s_waarden[i,2] :-k_en_s_waarden[i+1,2];
k_en_s_waarden[i , 3] :-k_en_s_waarden[ 1+1, 3] ;
k_en_s_waarden [i ,4] :-k_en_s_waarden[ i+1,4] ;
xb_coord[i] :-xb_coord[1+1];
xe_coord[i] :-xe_coord[i+1];

end;
aanta1grafieken:-aanta1grafieken-1;
Her_TekenGrafiek;

end;
end;

procedure Bepaa1functies;
begin

Klaar:-Fa1se;
Ophouden:-Fa1se;
repeat

for N:-1 to 25 do write1n;
write('P1aatjes zijn van simu1atie ' ,Simu1atie:2, ' ,geef expressie op ');
C1rEo1;
read(Inp) ;
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Vervo1g van de inhoud van de incu1de file teken.pas.

case Inp of
'E' I 'e' :begin

tekenEen;
Een:-true;Meer:-Fa1se;
aanta1grafieken:-o;

end;
'M' , 'm' :begin

tekenMeer;
Meer:-true;Een:-fa1se;
aanta1grafieken:-o;

end;
'0', '0' :begin

tekenOpte1;
opte1:-true;
Aftrek:-fa1se;Verm:-fa1se;Dee1:-fa1se;
If aantalKnooppunt-1 then tekenknooppunttwee;
AantalKnooppunt: -2 ;

end;
,A' " a' :begin

tekenaftrek;
aftrek:-true;
Opte1:-fa1se;Verm:-fa1se;Dee1:-fa1se;
If aantalKnooppunt-1 then tekenknooppunttwee;
AantalKnooppunt: -2 ;

end;
'V' ,'v' :begin

tekenVermenigvu1dig;
verm:-true ;
Opte1:-fa1se;Aftrek:-fa1se;Dee1:-Fa1se;
If aantalKnooppunt-1 then tekenknooppunttwee;
AantalKnooppunt: -2 ;

end;
'0', 'd' :begin

tekenDe1en;
Dee1 :-true ;
Opte1:-fa1se;Aftrek:-fa1se;Verm:-fa1se;
If aantalKnooppunt-1 then tekenknooppunttwee;
AantalKnooppunt: -2 ;

end;
'N' • 'n' :begin

tekenNiets;
Opte1:-fa1se;Aftrek:-fa1se;Verm:=fa1se;Dee1:-fa1se;
Aanta1knooppunt: -1 ;
tekenknooppunteen;

end;
'F', 'f' :begin

TekenFFT;
Fourier:-true;
Spanning:-Fa1se;
dB:-true;
tekendb;
if (not( schermschoon) and een) then aanta1grafieken: -0;

end;
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Vervolg van de inhoud van de ineulde file teken.pas.

'T', 't'

'L', '1'

'B', 'b'

'Q', 'q'

'S', 's'
'P', 'p'
'K' ,'k'
'e', 'e'

'X' ,'x'

'w' • 'w'
end;

until Klaar;
end;

:begin
tekensparming;
Spanning: -True ;
Fourier:-False;
lin:-true;
tekenLin;
if (not(sehermsehoon) and een) then aantalgrafieken:-o;

end;
:begin

tekenLin;
Lin:-true;

dB:-False;
end;

:begin
tekendB;
dB:-true;
Lin:-False;

end;
:begin

Inp:-'q' ;
ophouden:-true;
Klaar: -True;
LeaveGraphie ;

end;
:leesSiJnulatie;
:printplaatje;
:Klaar: -True;
:begin

sehermsehoon:-not(sehermsehoon);
if sehermsehoon then tekensehermsehoon

else tekensehermnietsehoon;
end;

:begin
If sparming then lees_Xas_Tijd;
if fourier then lees_Xas_Fourier;

end;
:if aantalgrafieken>O then verwijderylaatje;

94



Vervolg van de inhoud van de inculde file teken.pas.

procedure LeesKnoopptmten;
var helpl,help2:string[5];

foutl, fout2 : Integer;
begin

if AantalKnooppunt-l then
begin

klaar:-false;
repeat

writeln;
write('Plaatjes zijn van simulatie' ,Simulatie:2,

, ,en van het knooppunt: ');ClrEol;
Read(helpl) ;
val (helpl ,knoopptmtl, foutl);
if «foutl-Q) and (knooppuntl in [1. .VMax])) then klaar:-true;
knoopptmt2 :-knoopptmtl ;
If not (klaar) then

begin
writeln;
write ( , foute keuze van knooppunt' ,

'druk enter om het nieuwe knoopptmt in te lezen');ClrEol;
read(Inp);writeln;

end;
tmtil klaar;
writeln;
write('Het knooppunt wordt ingelezen ');ClrEol;

end;
if AantalKnooppunt-2 then

begin
Klaar:-False;
repeat

writeln;
write('Plaatjes zijn van simulatie' ,Sinn.l1atie: 2,

, ,en geef het eerste knooppunt: ') ;ClrEol;
read(helpl);writeln;
val(helpl,knoopptmtl,foutl) ;
write ( ,Plaatjes zijn van simulatie' , Sinnllatie: 2,

, , en geef het tweede knooppunt: '); ClrEol;
read(help2) ;
val(help2,knoopptmt2,fout2);
if «foutl=O) and (fout2-Q) and (knooppuntl in [0 ..Vmax])

and (knooppunt2 in [0 ..Vmax] ) )
then klaar: -true;

If not(klaar) then
begin

writeln;
write ( , foute keuze van knooppunt (en) , ,

'druk enter om nieuwe knoopptmten in te lezen');ClrEol;
read(Inp);writeln;

end;
tmtil klaar;
writeln;
write('De knoopptmten worden ingelezen ');ClrEol;

end;
end;
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Vervolg van de inhoud van de inculde file teken.pas.

procedure teken;
begin

BepaalF\mcties;
if ophouden-False
then

begin
leesknoopptmten;
readdisk;
If Fourier then FFr;
if aantalgrafieken-Max-zrafiek

then Aantalgrafieken:-l
else AantalGrafieken:-AantalGrafieken+l;

if (schermschoon and een) then aantalGrafieken:=l;
if (not(schermschoon) and een) then tekengrafiek_een_assen_stelsel

else TekenGrafiek;
if not(een and not (schermschoon) ) then
begin

XasMinT:-l ;XasMaxT :-simtijd;
XasMinF:-l;XasMaxF:-rotmd(simtijd/2-l) ;

end;
end;

end;
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