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S~WA~I~.

In dit verslag wordt een programma beschreven dat de invoer verzorgt

voor een netwerkanalyseprogramma dat werkt met stuksgewijs lineaire

modellen.

Het programma is geschreven voor een microprocessorsysteem met een

8085 proces~~r, een grafische terminal en een floppy disk drive.

Een sChakeling kan ingevoerd worden door deze op het beeldscherm te

tekenen. Het programma stelt een beschrijving van deze schakeling

op. Hiervoor worden de modellen van de componenten gelezen op de disk.

Het model van de schakeling, en de gegevens van de tekening van de

schakeling, worden op de disk geschreven.

Het model van een schakeling is op dezelfde manier beschreven als

het model van een standaardcomponent. Hierdoor is hat mogelijk een

schakeling te gebruiken als onderdeel van een volgende schakeling.

Wat nu nag ontbreekt is een programma dat de opgestelde vergelijking,

van de vorm A x + b = 0 ,op kan lossen. Het schrijven van zo'n

programma zal de taak van een volgende afstudeerder zijn.
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1. INLEIDING

Voor het simu1eren van e1ektronisohe s.ohake1ingen met behu1p van een

oomputer zijn a1 jaren programma's besohikbaar, bijvoorbee1d SPICE.

Een nadee1 van de gebruike1ijke simulatieprogramma's is dat de

besohrijving van de e1ementen sleohts moge1ijk is op een niveau,

bijvoorbee1d dat van transistors. Bij een simulator op transistor

niveau begrenst de gedetai1eerde besohrijving de comp1exiteit van de

schake1ing die doorgerekend kan worden. Simu1atoren op poortniveau

of registerniveau hebben a1s nadee1,dat ze a11een geschikt zijn voor

sommige digita1e schake1ingen, terwij1 de nauwkeurigheid minder is.

Een simu1atieprogramma dat zowe1 met transistormode11en a1s met

mode11en van comp1exere bouwstenen kan rekenen zou wense1ijk zijn.

Riermee zou het moge1ijk zijn comp1exe scbake1ingen, bestaande uit

ana10ge en digita1e de1en efficient te simu1eren.

Hiervoor is behoefte aan een uniforme beschrijving van de e1ementen.

Een vee1be1ovende mode11ering die hieraan vo1doet is die met stuks

gewijs 1ineaire mode11en (Piecewise Linear ).

Met deze beschrijving moet het echter ook mogelijk zijn schakelingen

van een beperkte grootte door te rekenen met behu1p van een micropro

cessor. Dit vers1ag is een beschrijving van de aanzet van een programma

voor simulatie van circuits met stuksgewijs 1ineaire mode11en, dat

moet gaan bewijzen'dat dit inderdaad moge1ijk is.

Ret programma is in eerate instantie bestemd voor een Siemens SMP 80

microprocessorsysteem met een grafisoh display en een floppy disk.

In de SMP 80 wordt een 8085 microprocessor gebruikt.

Het programma is voorname1ijk geschreven in Pascal, en wordt vertaa1d

naar 8085-instructiecode met een HP-64000 systeem.

Uiteinde1ijk moet met dit programma het vo1gende kunnen:

1. De gebruiker moet op eenvoudige wijze een schema kunnen tekenen

op het scherm van de terminal. De tekeningen van de verachi11ende

componenten moeten.gekozen kunnen worden uit een menu1ijst.

De microprocessor moet vo1doende gegevens .onthouden en op disk

schrijven om het schema opnieuw te kunnen tekenen.
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2. Vanuit de gegevena die het schema beschrijven moet de matrix worden

opgesteld die de schakeling beschrijft volgena de stuksgewijs line

aire methode. De matrixbeschrijving van de schakeling moet op de

zelfde manier worden opgeslagen op de disk als de model1en van de

standaardcomponenten. Het moet mogelijk zijn een eerder getekende

schakeling als onderdeel in een volgende schakeling te gebruiken.

3. De gelijkstroominstelling van de schakeling, de responaie op

ingangssignalen, de frekwentiekarakteristiek enz. moeten uitgere

kend worden voorzover de gebruiker dit wenat.

Het laatste punt dat hierboven is genoemd bleek niet te realiseren

tijdena mijn afstudeerperiode, en valt ook niet binnen de opdracht.

Punt 1 en 2 zijn gereed. Het aantal componenten waaruit gekozen kan

worden is nog beperkt gehouden, en ook de modellering van daze

componenten is nog eenvoudig.
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2. BESCHRIJVING VAN BET PROGRAMMA

Het in dit verslag beschreven programma verzorgt de invoer voor een

netwerkanalyseprogramma dat werkt met stuksgewijs lineaire modellen.

De componenten die in een door te rekenen schakeling voorkomen, wor

den in dit programma voorgesteld door modellen waarin van stuksgewijs

lineaire funktiea gebruik wordt gemaakt. In Lit.1 zijn deze funkties

beschreven, en in Lit.2 zijn ook modellen te vinden van een aantal

elektroniache componenten.

Het programma is geschreven voor gebruik op een bij de vakgroep EEB

aanwezige opstelling. Daza bestaat uit een Siemens SMP 80 microcom

puter, een terminal met grafische mogelijkhaden en een floppy disk.

Het programma wordt bestuurd door het intypen van toetsen van de

terminal. Hiermee wordt doorgaans een keuze gemaakt uit een aantal

mogelijkheden die door hat programma worden gesohreven op de bovenste

regel van de terminal.

Het invoeren van een scbakeling in hat programma gebeurt door deze

sohakeling op het scherm van de terminal te tekenen.

Wat er in dit programma wordt bareikt is dat er aan de hand van deze

schakeling een matrixvergelijking wordt opgeateld. In deze matrixver

gelijking zijn de modellen van de componenten van de schakeling en de

Kirchoff vergelijkingen samengevoegd. Wanneer deze vergelijking wordt

opgelost door een hiervoor geachikt algorithme, kunnen de spanningen

en stromen in de schakeling gevonden worden. Het ontwerpen en imple

menteren van dit algorithme moet nog gebeuren, dit zal de taak van

een opvolger zijn.

Het bier beschreven programma doorloopt drie fasen:

1. Het tekenen van een schema.

2. Het produceren van de interconnectiegegevens.

3. Het opstellen van de matrixvergelijking.

Tijdens het tekenen van het schem~ wordt due nog niet begonnen met

het opstellen van de matrixvergelijking.
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Een voordeel hiervan is dat correcties in de tekening betrekkelijk

eenvoudig verwerkt kunnen worden door het programma.

In hoofdstuk 2.1 tot en met 2.3 wordt beschreven wat er in deze drie

fasen gebeurt. In de hoofdstukken 3 tim 5 is dit verder uitgewerkt,

en wordt er meer de nadruk op gelegd hoe het programma werkt, en hoe

de verschillende databestanden preciee zijn opgebouwd.
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2 • 1 BET TEKENEN VAN EElf SCHEMA.

Het tekenen van een schema geschiedt door het intypen van cijfers

en letters en door het aanwijzen van plaatsen op het beeldscherm met

de "crosahair", een knipperend kruisje op het scherm dat met een apart

paneeltje verplaatsbaar is. Figuur 1 geeft een ~oorbeeld van een op

het scherm getekende schakeling.

2

R1 R2

Fig.1

Een met dit programma gemaakte tekening van een schakeling kan de

volgende onderdelen bevatten:

- Componenten. In het voorbeeld zijn dit de twee weerstanden en de

opamp. Deze componenten kunnen gekozen worden uit een menu, een cata

logus met symbolen van componenten. Het tekenen van een component op

het scherm gebeurt dus door de computer, de gebruiker hoeft slechta

op te geven welke component uit het menu hij op het scherm getekend

wil zien. De componenten kunnen gedraaid en/of gespiegeld worden.

Schuin onder de component kan text in de tekening geschreven worden,

in Fig.1 is hiermee R1 en R2 bij de weerstanden geschreven. In Fig.2

Fig.2

is de tekening van aIleen een oparnp gegeven. Zoals te zien zijn er

al korte lijntjes getekend bij de aansluitingen van de component. De

ui teinden van deze lijntjes beachouwt het programma ala' de aanalui t-
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punten van de oomponent.

- Lijnen. Deze dienen om aan te geven welke punten in de sohakeling

met elkaar verbonden zijn. De lijnen worden getekend door een aantal

punten op het soherm aan te wijzen met de orosshair. Tussen deze pun

ten worden reohte lijnen getrokken.

- Verbindingen tussen lijnen. Dit zijn de blokjes in Fig.1 tussen

de weerstanden R1 en R2 en reohts van R2. Deze blokjes geven aan dat

twee of meer lijnen met elkaar verbonden zijn. Op deze manier kan

bij kruisende lijnen ondersoheid gemaakt worden tUBsen lijnen die

wel en lijnen die niet met elkaar vepbonden zijn.

- Aardsymbolen. Hierv&n kunnen er ook meardere in een tekening ge

bruikt worden.

- Externe aansluitpunten. Dit zijn de blokjes ~. en i in Fig.1.

Deze punten worden door het programma besohouwd als aansluitpunten

van de sobakeling. Dit wordt gabruikt wannear het sohema als "blaok

box" in een volgend sohema wordt gebruikt. De aansluitpunten van het

figuurtje dat de sohakeling daar symboliseert ( Fig.3 ) zijn ook

05
2 6
3 1
4 8 Fig.3

genummerd. Een aansluitpunt van dit reohthoekje met een bepaald num

mer vertegenwoordigt het aansluitpunt in de originele sohakeling met

hetzelfde nummer.

Verdar kunnen daze externe aansluitpunten ook gebruikt worden om

punten in de sohakeling aan te wijzenvoor het analyseprogramma. Dit

analyseprogramrna zal namelijk moeten weten in welke spanningen men

geinteresseerd is.

De miorocomputer onthoudt de gegevens die een tekening besohrijven.

Riervoor worden van de versohillende onderdelen van de tekening,

zoals de oomponenten, de lijnen, enzovoorts, lijsten gemaakt. In deze

lijsten staan voldoende gegevens om de tekening te kunnen reconstru

eren. De lijsten bestaan uit een variabel aantal reoords. De opbouw

van zoln reoord is afhankelijk van wat er in de betreffende lijst
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onthouden moet worden. De records worden aangewezen door pointers.

Om een record te kunnen vinden is dus een pointer nodig. Een grafische

voorstelling van de structuur van zo'n lijst met records:

Start:/

6
data

P2
..

data

P3
/ .... ~

Fig.4

data

NIL

De eerste record wordt dus aangewezen door een pointervariabele.

Iedare record bevat een pointer welke de volgende record aanwijst.

De laatste record bevat een pointer welke aangeeft dat het einde van

de lijst bereikt is. De waarda van deze laatste pointer wordt NIL

genoemd ( non in line).

Tijdens het maken van de tekening worden vijf van deze lijsten op

gesteld. Hierin wordt onthoudens

Van elke component:

-Het nummer in de ·menulijst. ( dit nummer beschrijft wat

voor component het is).

-De orientatie. ( of de component gedraaid of gespiegeld

is getekend ).

-De coordinaten van het middelpunt van de tekening van de

component op het scherm.

-Het commentaar bij de component.

Van iedere lijn de X en Y coordinaten van het beginpunt en het eind

punt en ieder knikpunt in de lijn.

Van de verbindingen tussen twee lijnen de X en Y coordinaat.

Van de aardsymbolen in de tekening de X en Y coordinaat.

Van de externe aansluitpunten de X en Y coordinaat.

Wanneer een schakeling op het scherm getekend wordt, kan men beginnen

met een leeg scherm of met een eerder gemaakte tekening. In het
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laatste geval worden de benodigde gegevens van de disk gelezen en in

de lijsten gezet, waarna de tekening op het scherm gezet kan worden.

Wanneer men klaar is met het tekenen van een schakeling wordt de

inhoud van de lijsten die de tekening beschrijven op de disk geschre

van. Dit maakt het mogalijk later deze schakeling weer op het scherm

te laten tekenen door de computer. Nadat die gegevens op de disk zijn

geschreven wordt begonnan met hat produceren van de interconnectie

gegevens.
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2.2 RET PRODUCEREN VAN DE INTERCONNECTIEGEGEVENS

Wanneer men uitgaande van een getekende schakeling de matrixvergelij

king op ~il gaan stellen die het model van de schakeling is, staan

in eerste instantie alleen de lijsten ter beschikking die de tekening

beschrijven. Wat nodig is voor het opstellen van de matrixvergelijking

zijn gegevens over de gebruikte componenten, en gegevens over de

interconnecties. De lijst met de componenten die in de schakeling

voorkomen is na het tekenen meteen voorhanden. De gegevens over de

interconnecties zijn echter niet er~ makkelijk te interpreteren.

Daarom wordt eerst een lijst opgesteld waarin de interconnecties

handzaam zijn voorgesteld, voordat met het opstellen van de matrix

vergelijking begonnen wordt.

Dit gebeurt door alle knooppunten in de schakeling een knooppuntnum

mer toe te wijzen, en daarna een lijst te maken waarin van alle aan

sluitpunten van alle componenten staat bij welk knooppunt ze horen.

Ook van de externe aansluitpunten wordt een lijst gemaakt waarin staat

bij w~lk knooppunt ze horen. Deze twee lijsten zijn respectievelijk

lijst C en lijst E genoemd. De manier waarop deze lijsten worden

opgesteld is beschreven in hoofdstuk 4.
Een voorbeeld.s

3

m
1

1

2 Q] 1

t------- ...-~- ..1 \ ,

Qm j

.- • ~ .1. --"2-<
,
I

•
r-}:

Fig.5

De knooppuntnummers die het programma toekent zijn in het schema

geschreven als omcirkelde nummers. De nummering die aan de componenten

is gegeven en aan de aansluitpootjes daarvan is in het rechter deel
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van Fig.5 te zien. De nummers van de componenten zijn daar in een

vierkantje geplaatst.

De knooppunten aan aarde krijgen in het programma altijd knooppunt

nummer O,toegewezen.

Lijst C wordt nu:

compnr pootnr knooppuntnr

2 2

2 1 °
2 2 2

2 3 1

3 1 3

3 2 1

En lijst E wordts

ext. aansluitpunt

nummer knooppuntnr

2

2 3

. ".'
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2.3 BET OPSTELLEN VAN DE MATRIXVERGELIJ'KING

Nadat de interconnectiegegevens in lijsten zijn gezet, wordt begonnen

aan het opstellen van de matrixvergelijking die de schakeling moet

beschrijven. In deze matrirTergelijking zijn te onderscheiden:

- De modellen van de componenten.

- De KirchoffVergelijkingen.

De modellen van de component en staan opgeslagen op de disk. De vorm

van deze modellen is hetzelfde ala de op te stellen beschrijving van

de schakeling, namelijk een matrixve~gelijking A x + b sO.

De vector x bestaat uit de in de vergelijking voorkomende variabelen.

nit kunnen zijn:

Spanningen (v) .

Stromen (i).

Toestandsvariabelen (u).

- De afgeleide naar de tijd hiervan (u).
Spanningen over een ideale diode (V).

Stromen door een ideale diode (I).

Deze variabelen zijn ook genummerd in de modellen.

Wanneer bijvoorbeeld een schakeling met drie componenten op het scherm

is getekend, dan zijn de modellen van de componenten te schrijven

als: A1 ~1 ~ b1 s 0

A
2

x
2

+ b
2

=0 0

A) x 3 + b 3 =0 0

De matrixve.rgelijking van de schakeling wordt dan At !.t~ + ~t =0 0 ,

met:
r· --,
t A' I

: 1 '0.. _~-~-'"'
I AI I
; 2.'
.. ---.•~- - -'1o ,. AI I;' 3:... -- -. -..---- -.,

: KirchoffVgl. :
1. ... • J

Xl
-1

( x2 )
Xl
-3
X'
~

A~ is hierin gelijk aan An ' er z~Jn aIleen kolommen uitgewist van

de spanningen aanaarde. Hetzelfde geldt voor Xl en x •
41 -n

!a bevat de geintroduceerde extra variabelen, met name stromen door
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externe aansluitpunten.

Het opstellen van de matrixvergelijking gebeurt in de volgorde:

Het invullen van de modellen van de componenten.

Het uitwissen van de kolommen met spanningen aan aarde.

Het toevoegen van de KirchoffVergelijkingen.

Het invullen van de modellen gebeurt door deze een voor een van de

disk te lezen. De modellen worden in de matrix gezet, die hiervoor

steeds wordt uitgebreid. De variabelen worden doorgenummerd. In een

aparte lijst wordt bijgehouden in welke kolommen de spanningen en

stromen van de aansluitpootjes van de componenten staan. Deze lijst

wordt gebruikt om de KirchoffVergelijkingen toe te voegen nadat aIle

modellen van de componenten in de matrix zijn geplaatst.

In de modellen kunnen parameters voorkomen. De waarde van de parame

ters wordt opgevraagd tijdens het invullen van de modellen in de ma

trirvergelijking. Deze waarde wordt ingevuld in de matrix op de

plaats(en) waar de betreffende parameter voorkomt. Het is ook mogelijk

het invullen van een parameter uit te stellen. De parameter wordt dan

een parameter van de schakeling. Deze parameters worden in een aparte

lijat gezet.

Nadat aIle modellen van de componenten in de matrix zijn gezet, wor

den de kolommen verwijderd met spanningen aan aarde. Deze spanningen

zijn immers altijd gelijk aan a •
Hierna worden de KirchoffVergelijkingen toegevoegd. Voor aIle knoop

punten van de schakeling, uitgezonderd de aarde, worden de Kirchoff

spanningsvergelijkingen (KSPV) en de stroomvergelijkingen (KSTV)

in de matrix ingevuld. Voor een knooppunt met n takken worden n-1

KSPV's aan de matrixvergelijking toegevoegd. In deze vergelijkingen

worden telkens twee spanningen aan elkaar gelijk gesteld.

Per knooppunt wordt een KSTV toegevoegd, hierin wordt de som van de

stromen door de takken van het knooppunt gelijk aan nul gesteld.

Nadat de matrixvergelijking helemaal is opgesteld, wordt deze op de

disk geschreven. De gebruikte beschrijving is identiek aan die van

de standaardcomponenten. Dit maakt het mogelijk dat een eerder gete

kende schakeling wordt gebruikt ala component van een volgende scha

keling.



Een voorbeeld:

De volgende scha.keling wordt op het scherm van de terminal getekend:

E R

._----- .. -. --- --.,
r~ ..
" .

Fig.6

@ knoO"ppuntnummer

~ componentnummer

x nummer van een pootje van een component

Na het tekenen voert het programma een nummering in, deze is in het

rechter deel van Fig.6 te zien. Lijst C wordt opgeateld, de inhoud

hiervan is:

compnr

2

2

pootnr

2

1

2

knooppuntnr

o
1

o
Lijst E blijft leeg, er zijn geen externe aansluitpunten.

Hiema worden de modellen v&n de componenten van de disk gelezen en

in een matrix gezet.

Het model van de spanningsbron:

v 1 = v
2

+ E

i 1 :::I -i
2

in matrixvorm:

"Y1 i

-1

-1 -1

b

E

o Fig.1
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Het model van de wee,I'S tand:

v 1
i 1v 1 i 1 v 2 i 2 b

-1 1 R

-1 -1 i 2v 2
Fig.8

Samen in een matrix:

v 1 i 1 v 2 i 2 v
3

i
3

v
4

i
4

b

-1 1 E

-1 -1

-1 1 R

-1 -1

Het programma verwijdert hiema de kolommen met spanningen aan aarde:

v 1 i 1 i 2
v

2 i
3

i 4
b

-1 E

-1 -1

-1 R

-1 -1

Voor knooppunt wordt een Kirchoffspanningsvergelijking toegevoegd,

namelijk v 1 : v 2 ' en een KSTV, namelijk i
1

+ i 3 = 0 •

v 1 i 1 i 2
v

2 i
3

i 4 b

-1 E

-1 -1

-1 R

-1 -1

-1 1

Deze matrixvergelijking wordt nu op de disk geschreven door het pro

gramma. Een analyseprogramma zou de vergelijking nu op kunnen gaan
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lossen. De spanningen en stromen van de uiteindelijke matrixvergel.

zijn in Fig.9 in de schakeling getekend:

. v
1~1

Fig.9
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3. HEr TEKENEN VAJ."'f EEN SCHEMA

3.1. RET INTERACTIEF INVOEREN VAN EEN SCHEMA

Het tekenen van een schema op het scherm van de terminal gebeurt met

behulp van de procedure met de naam "Schema-tekenen".

De procedure begint met de naam van de tekening op te vragen. Nadat

deze is ingetypt wordt gekeken op de disk of er een tekening met die

naam te vinden is. Wanneer dit zo is worden de gegevens van die

tekening in de lijsten gezet die da~rvoor bestemd zijn, en wordt de

tekening van het schema op het scherm gezet. In het andere geval

wordt met een leeg scherm begonnen.

Hierna wordt een schema gemaakt door het uitvoeren van een aantal

opdrachten. Wanneer het schema gereed is kan dit opgegeven worden.

Het programma schrijft de gegevens van de tekening dan op de disk,

en begint met het opstellen van de interconnectiegegevens enzovoorts.

Een beschrijvi.ng van de procedure "Schema-tekenen" in pseudo pascal:

BEnIN

vraag de naam van het schema ;

lees eventueel de lijsten van de disk ;

REPEAT

vraag opdracht ;

opdracht uitvoeren ;

UNTIL einde van het tekenen ;

schrijf de gegevens op de disk;

END ;.

De opdrachten die gegeven kunnen worden zijn:

1 Een component op het scherm tekenen.

2 Een lijn tekenen.

1 He~ menu van de componenten laten zien.

4 De "value/comment switch" omzetten.

2 Een extern aansluitpunt tekenen.



; ( component wordt getekend)

( de correcties)
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~ Een aardsymbool tekenen.

1 De tekening uitwissen.

8 In de tekening een correctie aanbrengen.

Hiema voIgt een toelichting op deze opdrachten, met een globale

beschrijving van de betreffende programmadelen.

l Een component op het scherm tekenen.

Om een component in een schakeling te kunnen tekenen moet de computer

weten waar deze moet komen, welke component getekend moet worden,

welk commentaar bij de component geschreven moet worden, en hoe de

component gedraaid of gespiegeld moet zijn.

Om dit te weten te komen stelt de computer enkele vragen, waarna de

component op het scherm getekend wordt. Daarna zijn er nog correcties

mogelijk, waaronder spiegelen en draaien. -

Het programmagedeelte hiervoor in pseudo Pascal:

BEGIN

text "Typenummer ? ., op het scherm ;

lees (typenummer) ;

text "Commentaar ? " ;

lees (commentaar) ;

crossbair aan ;

text "Wijs de plaats aan met de crosshair " ;

READCROSSHAIR( X, Y ) ;

COMP-TEK (typenummer,TRUE)

PLAATSCOMP (typenummer) ;

END ;

Het typenummer geeft aan welke component uit het menu gekozen wordt,

bijvoorbeeld 1 voor een opamp, 2 voor een weerstand, etcetera.

Met de crosshair wordt een punt op het scherm aangewezen waar de

component getekent moet worden. De procedure "Readcrosshair" leest

de coordinaten (X,Y) van dat punt.
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De prooedure "Comp-tek" tekent de oomponent op het soherm, met als

middelpunt (X, Y). "Comp-tek" wordt besohreven in hoofds tuk 3.3.2.

De oorreoties' worden door "Plaa tsoomp" verzorgd. Deze procedure

maakt het mogelijk de component te draaien, spiegelen, van plaats te

veranderen, doo-,r een andere component te vervangen, ui t te wiss:en,

of van een ander oommentaar te voorzien. Wanneer men aangeeft dat de

oomponent kan blijven staan zoals hij op dat moment getekend is,

dan worden de gegevens van de oomponent in de lijst met oomponenten

gezet, en wordt de prooedure verlaten.

"Plaatscomp" in pseudo Pasoal:

BEGIN

REPEAT

BEnIN

vraag een letter in te typen ;

RDCHR(C); (het lezen van die letter)

CASE C OF

"R": rotatte van de tekening van de oomponent

"M": spiegeling van de oomponent ;

"C": verplaatsen van de oomponent ;

"N": vervangen van de oomponent door een andere ;

"D": ui twiss-,en van de oomponent ;

"S": de gegevens van de oomponent worden in de liJst gezet ;

"V": het commentaar veranderen ;

END ;

END

UNTIL C="D" OR O="S"

END ;.

nanneer iets aan een oomponent veranderd moet worde.n, wordt deze

eerst uitgewist, en daarna in de gewijzigde vorm weer opnieuw getekend.

Het uitwissen gebeurt door de oomponent over te tekenen, terwijl de

terminal op tekenen met zwart is gesohakeld. Het uitwissen kan met

dezelfde prooedure "Comp-tek" die ook wordt gebruikt voor het tekenen

van een component. Het uictiVoeren van de rotatie gebeurt bijvoorbeeld
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als voIgts

BmIN

COMP-TEK( typenummer,FALSE) ( ui twissen)

ROTATIE J ( roteren van de coefficienten van S)

COMP-TEK(typenummer,TRUE) ( opnieuw tekenen)

Em> ;

S is een matrix waarmee de coordinaten van de tekening van een

component worden vermenigvuldigd. De eerste keer dat een component
1 0wordt getekend wordt aan S de waarde (0 1 ) gegeven.

Voor een rotatie op het scherm wordt dus de component uitgewist,

S wordt vermenigvuldigd met ( ~ -~ ), en de component wordt opnieuw

getekend. De component is nu 90 graden linksom gedraaid. Door de

opdracht enkele malen ta herhal~n kan de component in een willekeu

rige stand gedraaid worden.

~ Een lijn tekenen.

Het intekenen van een lijn in een schema gebeurt met behulp van de

crosshair."Het beginpunt van de lijn wordt aangewezen met de cross

hair en een toets wordt ingetypt. Hierna wordt ieder knikpunt in de

lijn aangewezen met de crosshair. Dit gebeurt weer door de cross hair

op de gewenste plaats te zetten en dan een toete in te drukken. Om

aan te geven dat het eind van de lijn is bereikt wordt de letter "E"

ingedrukt. De crosshair wordt dan uitgeschakeld en de lijn wordt ala

voltooid beschouwd.

Het programmadeel dat het voorgaande verzorgt bestaat uit de regels

331 tim 390 van de procedure "Schema-tekenen". In vereerrvoudigde vorm,

en met gebruikmaking van pseudo pascal is de inhoud van deze regels:

HillIN

crosshair aan ;

READCROSSHAIR( X, Y) ( het aerate punt lezen)
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WHILE A<> "Elt DO

BEGIN

crosshair aan ;

,READCROSSHAIR( Xc,Yc) ( hiermee wordt A ook gelezen)

IF A="BIt TEEN la.a.tste lijnstuk ui twissen

ELSE lijns tuk erbij tekenen ;

END ;

END

Er wordtdus telkens wanneer een toets wordt ingedrukt een lijnstuk

bijgetekend tussen het vorige punt en het punt dat dan door de cross

hair wordt aangewezen. Wanneer de "Bit wordt ingedrukt dan wordt het

laatste lijnstuk uitgewist, en wanneer de "E" wordt ingetypt dan wordt

de lijn als voltooid beschouwd.

In werkelijkheid is dit gedeelte van het programma wat ingewikkelder.

Tijdens het tekenen worden de p~~ten van de lijn in een lijst gezet.

Verder wordt er telkens wanneer een lijnstuk wordt getekend, gekeken

of het uiteinde misschien op aen andere lijn terecht is gekomen.

Als dat het geval is, dan wordt er een bolletje op deze plaats gete

kend, ten teken dat de twee lijnen met elkaar verbonden zijn. De

coordinaten van het middelpunt van dit bolletje worden tevens in een

lijs t gezet.

Wanneer een lijnstuk weer wordt uitgewist vindt het tegenovergestelde

pla.a.ts. De ooordinaten van het laatste p~~t worden weer uit de lijst

van de lijnen gehaald, en er wordt een bolletje verwijderd wanneer

dat nodig mocht zijn.

1 Het menu van de componenten laten zien.

In het menu kan men zien uit welke standaardcomponenten men kan kie

zen, en welk typenummer men er voor op moet geven.

Het tekenen van het menu gebeurt door de procedure genaamd "Menu".

Deze wist het scherm, tekent het menu op het scherm, en brengt daarna

weer de tekening van de schakeling welke men aan het tekenen was

terug op het scherm. Zie verder 3.3.4.
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4 De "value/comment switch" omzetten.

Bij iedere component kan een stukje text opgegeven worden. Men kan

kiezen of deze stukjes text in de tekening van de schakeling worden

geschreven of niet. Wanneer de "value/comment switch" aan staat wordt

rechtsonder elka component het commentaar geschreven bij de oomponent,

en wanneer daze schakelaar uit staat gebeurt dit niet. Na het omzetten

van de schakelaar wordt da tekening meteen aangepast aan de nieuwe

stand van de schakelaar. Wannaer een tekening te vol dreigt te worden

kan men dus het commentaar in de tekening uitwissen.

Het programma hiervoor staat in de regels 392 tot 400 van "Schema-

tekenen".

2 Een extern aansluitpunt tekenen.

Om een extern aansluit~unt in aen tekening te zetten moet het programma

weten waar dit moat komen. Er wordt dan ook eerst gevraagd de plaats

met de crosshair aan te wijzen. Daarna wordt een blokje op deze plaats

getekend met een nummer erbi~ geschreven, bijvoorbeeld ~ •

Het eerate aansluitpunt dat in een schakeling wordt gezet krijgt

nummer 1, het tweede krijgt nummer 2 enzovoorts.

Het plaatsen van de aansluitpunten gebeurt door het stuk programma

van regel 402 tot regel 420 van "Schema-tekenen". Dit programmadeel

zet een nieuw aansluitpunt achteraan in de lijst met aansluitpunten.

Daarna wordt de procedure l1Alle-lijnen" aangeroepen welke, onder

andere, da aansluitpunten tekent. De nummers die bij de aansluitpun

ten worden geschreven corresponderen met de plaats in de lijst.

In pseudo Pascals

BIDIN

crosshair aan ;

READCROSSRAIR( X, Y) ;

(X,Y) in de lijst met aansluitpunten ;

ALLE-LIJNEN ;

END ;



26

~ Een aardsymbool tekenen.

Het plaatsen van een aardsymbool in de tekening gebeurt nadat de

plaats is aangewezen waar het aardsymbooltje moet komen. Het tekenen

van een ~ardsymbooltje~ doet het programma door de component met

nummer -1 te tekenen. Uiteraard zijn hiervoor elders de coordinaten

van de tekening van het aardsymbool opgeslagen, net als wan de symbo

len van de andere componenten.

Het gedeelte van "Schema-tekenen" in pseudo pascal:

BIDIN

crossbair aan ,

READOROSSHAIR( X, Y)

COMP-TEK(-1,TRUE) ,
(X,Y) in de lijst met de aardsymbolen ;

END ,

I De tekening uitwissen.

Wanneer deze opdracht gegeven wordt dan wordt het scherm van de ter

minal schoongemaakt, en worden de vijf lijsten in het geheugen leeg

gemaakt. Het schoonmaken van de terminal gebeurt eenvoudig door het

verzenden van enkele karakters. Voor het uitwissen van de lijsten in

het geheugen moeten alle records in de "memory pool" weer vrijgegeven

worden. Hiervoor wordt de pascal statement DISPOSE gebruikt, in een

lus waarmee de hele lijst doorlopen wordt.

Het algorithme om een lijst uit te wissen:

WEILE startpointer <> NIL DO

BEnIN

P:= startpointer ,

startpointer:= pA.NEXT

DISPOSE(P)

END ,

Dit algorithme wordt gebruikt om de lijsten een voor een uit te wis-
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sen in het gedeelte van "Schema-tekenen" hieNoor.

~ In de tekening een correctie aanbrengen.

Het is mogelijk in een schakeling die op het scherm van de terminal

is getekend iets te veranderen. Er moet aan de computer meegedeeld

worden wat men wil veranderen. Dit gebeurt door in het schema een

plaats aan te wijzen met de crosshair. Ret programma kijkt of er op

de plaats die wordt aangewezen een component staat, een aardsymbool,

een extern aansluitpunt of een lijn.,Dit zoeken gebeurt in de genoem

de volgorde. Het zoeken gebeurt door de lijsten na te lopen met de

gegevens van de tekening.

Wannear een component wordt aangewezen dan kan deze weer gedraaid,

gespiegeld, verplaatst enz. worden. Dit is gerealiseerd door de zelfde

procedure "plaatscomp" weer aan te roepen die dit verzorgt wanneer een

nieuwe component in de tekening wordt gezet.

Wanneer een aardsymbool, aansluitpunt of lijn wordt aangewezen dan wordt

die uitgewist.

Ret gedeelte van 3chema-tekenen voor de correcties omvat de regels 268

tot 330. De inhoud hiervan in pseudo Pascal:

BOOIN

crosshair aan ;

READCROSSHAIR( X, Y) ,

zoek een component op deze plaats

IF gevonden THEN
BEGIN

bereid correcties voor

PLAATSCOMP(typenummer)

END

ELSE

BEGIN

zoek een aardsymbool op deze plaats, en verwijder dat

IF nog niets gevonden THEN-.

zoek een aansluitpunt, en verwijder dat eventueel ;
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IF nog niets gevonden THEN

BIDIN

zoek een lijn ;

IF gevonden THEN lijn uitwissen

ELSE foutmelding ;

END J

END ;
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3.2. BET ONTHOUDEN VAN EEN TEKENTIlG

3.2.1. 'DE LI.rSTEN IN BET WERKGEREUGEN

Tijdens het tekenen van een schakeling op het scherm worden de gegevens

onthouden die de tekening beschrijven. Hiervoor worden vijf lijsten

gebruikt. De grootte van zoln lijst is variabel, en is afhankelijk van

de hoeveelheid gegevens die onthouden moet worden.

Ieder van deze lijsten bestaat uit een keten van records, een zogenaamde

"linked list". De structuur van deze lijsten is in hoofdstuk 2.1 beschre

ven, zie fig.4 voor een voorstelling van een "linked list".

De vijf lijsten die worden aangelegd dienen voor het onthouden van:

1 De oomponenten.

2 De lijnen.

1 De verbindingen tussen lijnen.

4 De aardsymbolen.

2 De externe aansluitingen.

Een beschrijving van deze lijsten:

l De componenten.

Van een component moet onthouden worden welke component het is, di t word:!;

aangeduid met een typenummer. Verder moet onthouden worden hoevaak de

component gespiegeld en gedraaid is. Dit gebeurt door de waarde van de

coefficienten van de matrix S te onthouden. Deze vier coefficienten wor

den samen in een enkele byte opgeslagen. Oak de coardinaten van het mid

delpunt van de component moeten onthouden worden, en het commentaar bij

de component. Ond~r het commentaar worden de zes. letters text vers taan

die bij een component geschreven kunnen worden.

Om dit allemaal op te kunnen slaan zijn de volgende types gedeclareerd:

TYPE

COM-FILE ::I ARRAY (1 •• 6) OF CHAR ;
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COMPPOINTER =t A COMPDATA ;

COMPDATA =t RECORD

TYPENR : BYTE ;

STAND : BYTE ;

X : BYTE ;
Y BYTE;
COMMENT: COM-FILE;

N'EXT : COMPPOINTER

END ;

De lijst met de gegevens van de componenten bestaat uit records van het

type Compdata. In iedera record wordt ean component beschreven, het

aantal reoords in de lijst is dus gelijk aan het aantal componenten in

de tekening. De pointer die de eerate record van de lijst aanwijst is

"Eerate-pointer" genoemd. De component met de klei~te X-coordinaat

staat het eerate in de lijst, daarna de volgende enzovoorts. Bij gelijke

X-coordinaten gaat de component met de kleinste Y-coordinaat voor.

~ De lijnen.

Wat van een lijn onthouden moet worden zijn de coordinaten van het

beginpunt, van de knikpunten in de lijn, en van het eindpunt. Een lijn

kan dan opnieuw getekend worden door de terminal tussen iedera twee

opeenvolgende punten uit de lijst een recht stuk lijn te laten tekenen.

Het onthouden van de coordinaten van de punten van de lijnen gebeurt

weer in een keten van reoords. Hiervoor is gedeolareerd:

TY.PE

LPOINTER = "'HOEKPUNT ;

HOEKPUNT "" RECORD

X BYTE;
Y BYTE;

NEXT : LPOINTER

END ;,,_
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In een record wordt dus slechts een stel coordinaten onthouden, voor

een lijn zijn daarom een aantal records nodig. In de lijst staan alle

lijnen achter elkaar. Om de verschillende lijnen nog te kunnen onderschei

den is het nodig om illegale coordinatenparen in de lijst op te neman.

Tussen de laatste record van iedere lijn en de eerste record van de vol

gende lijn wordt daarom een record met de ooordinaten (-128,0) gezet.

De pointer naar de eerste record van de lijst is "Lijnpointer1" genoemd.

De volgorde waarin de lijnen in de lijst staan wordt bepaald door de

volgorda van tekenen. Een voorbeelds

(10,30)_- _

(30 ,20) I t

(10,10)-'--- (30,10)

(50 ,20)

Fig.10

Wanneer de hierboven getekende lijnen op he~ scherm getekend zijn, dan

is de inhoud van de lijst met lijnen bijvoorbeeld:

(10,10)

(30,10)

(30,20)

(50 ,20)

(-128,0)

(10,30)

(50 ,30)

1 De verbindingen tussen lijnen.

Met de verbindingen tussen lijnen worden de blokjes • bedoeld die in

de tekening van een scha~eling aangeven dat twee lijnen met elkaar zijn

verbonden. Hiervan worden alleen de coordinaten van het middelpunt ont

houden. De lijst waarin dit gebeurt bestaat uit records van hetzelfde

type Hoekpunt dat gebruikt is in de lijst met de lijnen. In iedere record
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van de lijst staan de coordinaten van het middelpunt van een blokje.

De lijst beataat dus uit evenveel records als er blokjes in het geteken

de schema voorkomen. De pointer naar het eerste record van Je lijst is

"Bolpointer1" genoemd in de programma's.

4 De aardsymbolen.

Van de aardsymbolen worden aIleen de coordinaten in de tekening onthou

den. De lijst waarin dit gebeurt bestaat uit records van hetzelfde type

als de reoords van de twee hiervoor beschreven lijsten. De pointer naar

het eerste reoord van de lijst is "A~rdpointer1" genoemd. In iedere

record staan de coordinaten van het bovenste punt van een van de aardsym

bolen in de tekening.

2 De exteme aansluitingen.

Van de exteme aansluitpunten in een schakeling worden de coordinaten

in een lijst onthouden. Ook deze lijst bestaat weer uit records van het

type Hoekpunt. In iedere record staan de coordinaten van het middelpunt

van het blokje van een extern aansluitpunt dat in de schakeling is gete

kend. De volgorde waarin de aansluitpunten in de lijst voorkomen bepaalt

de rtummering van de externe aansluitpunten. Het eerste record bevat de

coordinaten van het aansluitpunt met nummer 1, en zo verder. De pointer

naar het eerste record van de lijst is "Aanspointer1" genoemd in de

programma's.
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3.2.2. DE OPSLAG VAN EEN TEKENIID OF DE FLOPPY DISK.

Om de tekening van een schakeling langere tijd te onthouden worden de

gegevens'van de tekening op de floppy disk geschreven. Hiervoor wordt

de inhoud van de vijf lijsten die in 3.2.1 beschreven zijn in een file

op de disk geschreven. Dit gebeurt door de procedure "Schema-tekenen",

rege1478 tot 601. De inhoud van de records van de vijf lijsten wordt

als een lange rij met getallen in daze file gezet. De waarde van de

pointers die in de versobillende records voorkomen wordt uiteraard niet

op de disk geschreven. Deze pointers' hebben sleohta als funktie om een

volgende record in het werkgeheugen aan te wijzen. Op de disk is dit

niet nodig, alle gegevens uit de lijsten staan bier in een vaste volgorde

in een file. Het is in een file op de disk wel nodig om aan te geven hoe

lang de verschillende lijsten zijn. Dit is opgelost door voor elke lijst

een getal op de disk te schrijven dat de lengte van de lijst aangeeft.

Voor de identificatie van de files op de disk worden namen gebruikt van

10 letters. De eerste vier letters van een file met de gegevens van een

tekening worden door het programma ingevuld met "TEK:". De naam die aan

het schema ia gegeven wordt in de volgende zes letters gezet.

De volgorde waarin de vijf lijsten in een file worden gezet is:

1 De component en.

2 De lijnen.

1 De verbindingen tussen lijnen.

4 De externe aansluitpunten•

.2. De aardsymbolen.

De inhoud van een file met een tekening is nu:

A: Integer. Het aantal componenten waarvan de gegevens volgen.

A maal: ~enr Byte.

Stand : Byte.

X Byte.

Y : Byte.

Comment: Com-file.
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B: Integer. Het aantal punten uit de lijst met lijnen dat hierna volgt.

B maal: X : Byte.

y' Byte.

c: Integer. Het aantal punten uit de lijst met verbindingen tussen lijnen.

a maal: X : Byte.

y : Byte.

D: Integer. Het aantal externe aansluitingen in de tekening.

D maal: X

y

Byte.

Byte.

E: Integer. Het aantal aardsymbolen waarvan de coordinaten volgen.

E maal: X

y

Byte.

Byte.
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3. 3. ONDERSTEUNENDE PROGRANMADELEN.

3.3.1. BET LEZEN VAN DE CROSSHAIRCOORDINATEN.

De crosshair is een knipperend kruisje op het scherm van de terminal

dat dient om een plaats op het scherm aan te wijzen. De crosshair kan

door de microprocessor in- en uitgeschakeld worden. De terminal zendt de

coordinaten van de crosshair naar de microprocessor op verzoek van de

microprocessor of na het intypen van een letter op de terminal. De cross

haircoordina.ten worden gelez en in de prooedure "Readcross'hair". De manier

waarop deze coordinaten worden verpakt en verzonden is beschreven in de

handleiding "Retro graphics" van de terminal, en in de beschrijving bij

de procedure "Readcrosshair". De procedure leest de bytes wa.a.rin de

coordinaten zijn verpakt, en berekent de ooordinaten hieruit. Voor de

berekende coordinaten Xc, Yc geldts O~Xc<1024 en O~Yc<780.

Het is voordelig om deze coordinaten iedar in een enkele byte op te

kunnen slaan. Verder is het beter wanneer de coordinaten van de pla.a.ts

die wordt a.a.ngewezen iets worden afgerond, zodat het geen verschil maakt

wanneer de crosshair een millimeter verkeerd wordt geplaatst. Om dit te

bereiken worden Xc en Yc door 12 gedeeld. De getallen die nu zijn verkre

gen worden X en Y genoemd in de programma's en kunnen ieder in een enkele

byte worden onthouden.

Er is een rooster ontstaan door de afronding bij de deling. Bij het

gekozen deeltal van 12 is de afstand tussen de punten van dit rooster

ongeveer 2,5 mm op het bealdscherm•

. "."
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3. 3.2. RET 'l'EIQ1NEN VAN EEN COMPONENT.

Het tekenen van een component op het scherm van de terminal gebeurt

door de procedure "Comp-tek". Deze procedure kan zowel gebruikt worden

om een tekening te maken als om een tekening van een component uit te

wis~en. In het laatste geval wordt de tekening overschreven met zwart.

Het tekenen van de lijnen die in de tekening van een component voorkomen

gebeurt door de procedure "Contour-t". Het tekenen van letters, cijfers

of andere tekens in de component gebeurt met behulp van de procedure

"Char-in-tek".

De procedure "Contour-t" haalt de coordinaten van de tekening uit een

lijst in het geheugen. Deze lijst is "Contour-I" genoemd, en besta.at

uit een rij met getallen. Het eerate getal dat in de lijst gelezen wordt

geeft het aantal coordinaatparen aan dat gelezen moet worden. Hierna

staan deze coordinaten in de lijst. Tussen de punten die achtereenvolgens

door de coordinaten worden aangewezen worden lijnen getrokken. Wanneer

tussen twee. opeenvolgende punten geen lijn getrokken moet worden, kan

een speciaal punt in de lijst gezet worden tussen deze twee coordinaat

paren. Voor een condensator staat bijvoorbeeld in "Contour-I":

9, ( 0,36), (10,10), (24,10), (-24,10), (-128,-128), ( 0,-36), ( 0,-10),

(24,-10), (-24,-10).

Ret paar (-128,-128) dient om een lijn te onderbreken. De condensator

wordt nu op de volgende manier getekend:

L ..L .-L
t

Fig.11

..L
r

De coordinaten van de tekening van een component, zoals die voorkomen

in de lijst "Contour-I" worden niet rechtstreeka naar de terminal gestuurd.
AIle tekeningen zouden dan op dezelfde plaats komen. Er moet daarom een

individuele steunvector bij opgeteld worden. Verder is het gewenst dat

een component gedraaid of gespiegeld getekend kan worden. om dit te
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bereiken worden de coordinaten eerst met een matrix S vermenigvuldigd.

Wanneer de component in de originele stand wordt getekend dan wordt

voor S (.~ ~) genomen. Wanneer bijvoorbeeld de component gespiegeld

ten opzichte van zijn lengteas wordt getekend, dan is S gelijk aan

(-1, 0)
01·

Voor elk punt (X2,Y2) van de tekening wordt dus een paar (X1,Y1) uit de

lijst "Contour-I" gehaald. Hieruit wordt (X2,Y2) berekend met:

(Xmp,Ymp) wordt gevonden door hat stel coordinaten (X,Y) met 12 te ver

menigvuldigen. Wanneer met de crosshair een punt op het scherm aangewezen

wordt, berekent de procedure "Readcrosshair" zoln coordinatenstel (x,y).
nit kan dan gebruikt worden om een tekening te maken rond het aangewezen

punt op het beeldscherm.
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3. 3. 3. :Em!' TEXENEN VAN EEN COMPLEEl' SCHEMA.

Op een aantal plaatsen in de programma's wordt de tekening van een scha

keling opnieuw op het scherm van de, terminal getekend. Dit gebeurt door

de vijf lijsten doO'r te ·lopen en de onderdelen van de tekening die d.aarin

beschreven worden opnieuw op het scherm te tekenen. Dit gebeurt door twee

procedures. De procedure "Teken-alle-comp" tekent alle componenten op

het scherm. De procedure "A1I.e-lijnen" tekent de rest van het schema,

dus de lijnen, bolletjea, externe aansluitpunten en aardsymbolen. Het

tekenen van een schakeling is over tWee procedures uitgesplitst omdat

het in een aantal gevallen van pas kwam om slechts een van deze procedures

aan te roepen.

"Teken-alle-oomp" in pseudo Pascal:

:BroIN

P:= EERSTE-POINTER ;

WHILE P <> NIL DO

JID}IN

lees de gegevens van het record p A
;

teken de component

P::2 pA.NEXT

E1ID ;

END ;.

De procedure "Alle-lijnen" loopt op een zelfde manier de andere vier

lijsten door, en tekent de lijnen, bolletjes, externe aansluitpunten en

aardsymbolen. Biji het versturen van de coordinaten van de lijnen wordt

een handshake mechanisme toegepast. Dit om eI'V'oor te zorgen dat de termi

nal het tekenen van de lijnen kan bijhouden ondanks de ingestelde hoge

baudrate (9600 Baud). Voor de andere onderdelen van de tekening is dit

niet nodig.
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3. 3.4. RET TEKENEN VAN RET MENU.

De procedure "Menu" tekent het menu op het scherm. Op het scherm van de

terminal verschijnen de tekeningen van de standaardcomponenten waaruit

gekozen kan worden. Het"nummer dat aan de component is toegewezen wordt

schuin onder de component geschreven. Het menu be~aat uit een aantal

bladzijden, waarop telkens vier componenten staan afgebeeld. Na de laatste

bladzijde verdwijnt de menulijst en komt de tekening van het schema weer

terug. Het is na iedere bladzijde ook mogelijk het bekijken van het menu

te beeindigen.

De procedure in pseudo Pascal:

BIDIN

I:= ..1 ;

initialisatie van enkele andere variabelen

REPEAT

scherm schoonmaken

FOR J := 1 TO 4 DO

:IF I < aantal types 'I'EEN

BIDIN

I := I -r 1 ;

teken component (I) ;

Em) ;;

RDCHR(C) (roets lezen.)

UNTIL C= "E" OR I= aantal types ;

schema herstellen

ElID ;.

Op dit moment bestaat het menu uit acht componenten. De component met

nummer a is een blokje dat een eerier getekende schakeling voorsteld.

De overige componenten zijn enkele standaard componenten. De twee blad~

zijden waaruit het menu nu bestaat zijn in figuur 12 getekend:
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Fig.12 a enb.
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3.3.5. BET AAN.BRENl}EN EN VER'llIJDEREN VAN VERBINDINGEN TUSSEN LIJNEN.

De procedures n:Bol-probereh" en ":Bol-nazoeken" worden gebruikt voor het

plaatsen of verwijderen van verbindingen in de tekening, wanneer dat

dient te gebeuran.

Wanneer men tijdens het tekenen van een lijn in een schema stopt op een

andere lijn, wordt er e&n bolletje getekend op die plaats. De betekenis

hiervan is dat de twae lijnen met elkaar zijh verbonden. om dit bolletje

te tekenen wanneer dit gewenst is wordt voer elk nieuw punt van een lijn

dat wordt aangewezen tijdens het tekenen van die lijn de procedure

n:Bol-proberen" aangeroepen. Deze procedure kijkt of er op het aangewezen

punt al een lijn loopt. Hiervoor wordt de procedure nZoek-lijn" gebruikt

die is beschreven in 3.3.6. Wanneer er een lijn wordt gevonden, dan wordt

er een bolletje getekend, en worden de coordinaten van dat bolletje in

de betreffende lijst gezet.

Tijdens het uitwissen van een lijn, of van een gedeelte van een lijn,

gebeurt het omgekeerde. Voor elk punt dat wordt uitgewist wordt de pro

cedure ":Bol-nazoeken" aangereepen. Deze kijkt of er op het punt een

bolletje in de lijst staat. Zo ja, dan wordt er gekeken of er meer dan

een lijn door het punt heen loopt. Is dit niet mear het geval, dan wordt

het bnlletje uitgewist en uit de lijst gehaald.

Voor meer gedetailleerde informatie over de werking van de procedures

n:BoI-proberen" en ":Bol-nazoeken" wordt verwezen naar de programmalisting.
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3.3.6. RET VDIDEN VAN LIJ'NEN.

Een aantal maal in het programma moet bepaald kunnen worden of een

bepaald punt in de tekening op een van de getekende lijnen ligt of niet.

Riervoor is de procedure "Zoek-lijn" geachreven. Wanneer een lijn gevon

den wordt, dan wordt niet aIleen het feit meegedeeld dat het opgegeven

punt inderdaad op een lijn ligt, maar er wordt ook een pointer gegeven.

Deze pointer wijst het eerate coordinatenstel van de lijn aan in de lijst

met lijnen. De lijn wordt door deze ,pointer eenduidig aangewezen.

De procedure "Zoek-lijn" werkt ala voIgt:

\
\

I
I
I
I

I

I
I

- ... -- - - . - - . - - .!

P2

I
I Fig. 13.

Het opgegeverr punt wordt P3 genoemd, met coordinaten ( X3,Y3). Voor elk

tweetal punten P1 en P2 waartussen een lijn is getekend wordt gekeken

of P3 in de rechthoek ligt tuasen de X coordinaten van p1 en P2 en tussen

de Y coordinaten van P1 en P2. Dee.e rechthoek is in Fig.13 gestippeld.

Wanneer P3 ind&rdaad binnen deze rechthoek ligt, dan wordt het uitwendig

produkt (P3-P1) x (P2-P1) berekend. Wanneer de norm hiervan klein genoeg

is, dan ligt P3 kennelijk op het lijnstuk. Er wordt niet geeist dat het

uitwendig produkt nul moet zijn, maar er wordt gekeken of het uitwendig

produkt in absolute waarde kIeiner dan een bepaalde drempel is. Deze

drempel wordt zo gekozen dat het punt P3 maximaal een hokje van het

rooster in de tekening buiten de lijn mag liggen om toch nog als punt

op de lijn gevonden te worden. Dit is nodig omdat het aangewezen punt

P3 iets buiten de lijn kan liggen door de afronding in de getallen.
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3.3.7 RET OMSCHA.ICE:LEN VAN DE TERMINAL.

De gebruikte terminal kan in een aantal verschillende modes worden ge

plaatst. Het plaatsen van de terminal in een bepaalde mode gebeurt door

het zenden van enkele besturingskarakters naar de terminal. Hiervoor

wordt de procedure "Mode" gebruikt.

De modes van de terminals

De ADM-3A alpha mode. In deze mode worden de karakters die naar de

terminal worden verzonden als text beschouwd. Deze text wordt door de

terminal in een apart textgeheugen onthouden, en op het scherm afge

drukt in regels.

- De 4010 alpha mode. Ook in deze mode kan text naar de terminal worden

gestuurd. Deze text kan op een willekeurige plaats op het scherm wor

den geschreven, en wordt in het grafisch geheugen onthouden. De' mode

kan gebruikt worden om een tekening van text te voorzien.

-"De veotor mode. In deze mode kunnen coordinaten naar de terminal worden

gestunrd. Tussen d& opeenvolgende punten die door de coordinaten worden

aangewezen worden reohte lijnen getekend door de terminal.

- De point mode. In deze mode worden de ontvangen coordinaten als punten

afgebeeld op het scherm.

De crosshair mode. In deze mode verschijnt de crosshair pp het scherm.

Deze kan verplaatst worden met een apart paneeltje, en wordt gebruikt

om een plaats op het scherm aan te wijzen. Wanneer op de terminal een

toets wordt ingedrukt, dan worden-'de coordinaten van de crosshair ver

zonden naar de computer, en wordt de crosshair mode verlaten.

Er zijn dus twee verschillende beelden die door de terminal worden ont

houden, namelijk text in het ADM-3A geheugen, en een tekening in het

grafisch geheugen. De tekening kan worden opgebouwd uit text, lijnen en

punten. Deze twee beelden kunnen onafhankelijk van elkaar -veranderd wor

den en ook uitgewist worden. Voor het schrijven in het grafisch geheugen

zijn er twee toestanden mogelijk:

- Datalevel white.

- Datalevel black.
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In het eerste geval wordt op het scherm normaal getekend, in het tweede

geval wordt datgene wat getekend wordt juist zwart in plaats van wit.

Dit kan gebruikt worden om een gedeelte van een tekening weer uit te

wissen.

De pro cedure "Mode II vers tuurt de karakters om de terminal in een gewens te

mode te schakelen. Welke mode dit moet zijn wordt aan de procedure mee

gedeeld door het getal M, tussen 0 en 7. Afhankelijk van de waarde van

M wordt de terminal in de volgende toestand geschakeld:

M: Toe~tand terminal:

0 Scherm schoon, 4010 alpha mode.

ADM-3A alpha mode.

2 4010 alpha mode.

3 Vector mode.

4 Point mode.

5 Datalevel white.

6 Datalevel black.

7 Crosshair mode.
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4. BET PRODUCEREN VAN DE INTERCONNECTImIDEVENS.

De gegevens die nodig z~Jn om de matrixvergelijking van een schake

ling op te kunnen stellen zijns

- Welke componenten zijn gebruikt.

- Hoe de aansluitingen van die component en, en de externe aansluitin-

gen, met elkaar verbondan zijn.

Na het tekenen van een schema staat in de lijst van de componenten

welke componenten zijn gebruikt. Die gegevens zijn dus eenvoudig

leesbaar. Voor de interconnectiegegevens geldt dit echter niet, het

is daarom beter die gegevens eerat uit de lijsten van de tekening

te destilleren. Dit gebeurt in de procedure "Maak,...tabellen". Zoals

reeds in 2.2 beschreven, worden aIle aansluitpunten van de componen

ten en de externe aansluitpunten in de tekening ingedeeld bij knoop

punten. Nieuwe lijsten worden hiervoor gemaakt, lijst C voor de

aansluitingen van de componenten en lijst E voor de externe aanslui

tingen. In lijst C komen aIle aansluitpootjes van aIle componenten

precies een keer voor, met het nummer van het knooppunt waar deze

aansluiting bij hoort. In lijst E is hetzelfde gedaan voor de externe

aansluitpunten. Voor het opstellen van deze lijsten worden enkele

hulplijsten gebruikt, namelijk lijst A, lijst B en lijst D.

Ean verbinding tussen aansluitingen kan in de tekening op twee

manieren voorgesteld zijns

- Er kan een lijn zijn getekend tussen de aansluitingen.

- De aansluitingen kunnen op elkaar zijn getekend.

Voor het interpreteren van het eerate geval worden lijst A en lijst B

gebruikt, om het tweede geval ook te kunnen herkennen wordt lijst D

gebruikt.

1)e volgorde van de handelingen in "Maak-tabellen"

Lijst A opstellen.

Lijst A hergroeperen.
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Lijst B opstellen.

Lijst A uitwissen.

Lijst B aanpass'en aan d,e band van de aardsymbolen.

Lijst C opstellen. ( en tevens lijst D.)

Lijst E opstellen.

Lijst B uitwissen.

Lijst D uitwissen.

De lijnen van de tekening worden in de lijsten A en B vertegenwoor

digd door pointers. Lijst A is een hulplijst om lijst B in te kunnen

vullen, in lijst A staan de lijnen die met elkaar verbonden zijn.

In lijst B komen alle lijnen van de tekening te staan, met het

knooppuntnummer dat aan de lijnen is toegekend.

Lijst C wordt opgesteld door van alle aansluitpootjes van de compo

nenten de coordinaten in de Gekening te berekenen, en vervolgens te

bepalen welke lijn over dit punt loopt, waarna het knooppuntnummer

in lijst B' opgezocht wordt. Als er echter geen lijn gevonden wordt,

dan wordt via lijst D uitgezocht of er meerdere aansluitingen van

componenten op deze plaats voorkomen. Als dat zo is krijgen deze

aansluitingen hetzelfde knooppuntnummer toegewezen.

Lijst E wordt op ongeveer dezelfde wijze opgesteld als lijst C.

In de rest van dit hoofdstuk wordt wat uttgebreider beschreven hoe

de lijsten worden geproduceerd.
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4.2. DE GEBRUIKTE LIJ"STEN.

De lijsten A tim E hebben weer de vorm van een "linked list", net

zoals de lijsten die gebruikt worden om de tekening te onthouden.

De typedeclaraties ten behoeve van lijst A

APOINTER =0 "'LIJ"ST-A ;

LIJ'ST-A =0 RECORD

P1 LPOINTER

P2 LPOINTER;

NEXT : APOINTER

END ;

In iedere record van lijst A staan twee pointers, P1 en P2, die

ieder een lijn in de tekening vertegenwoordigen. Deze twee lijnen

staan samen in lijst A omdat ze met elkaar verbonden zijn.

De inhoud van lijst E :

EPOINTER =0 "'LIJ"ST-J3

LIJ"ST-B =0 RECORD

P : LPOINTER

NR : BYTE ;

NEXT : EPOINTER

END ;

In lijSt E komen aIle lijnen die in een tekening staan een keer voor.

De lijnen worden vertegenwoordigd door de pointer P. Verder staat in

de lijst bij welk knooppunt een lijn is ingedeeld, de variabele NR

staat namelijk voor het knooppuntnummer.
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TIe typedeclaraties voor lijst C I

CPOINTER "" ""LIJST-C ;

LIJST-C = RECORD

COMPNR BYTE;

POOTNR BYTE;

KNP'l'NR I BYTE ;

NEXT I CPOINTER

END ;

In lijst C staan alle aansluitpootjes van alle componenten, samen

met het nummer van het knooppunt waar het pootje bij is ingedeeld.

LijS't D I

DPOINTER = ""LI.JST-D ;

LIJST-D "" RECORD

XIBYTE;

Y BYTE;

KNP'I.'NR I BYTE ;

NEXT I DPOINTER

END ;

In lijst D staan de coordinaten van de aansluitingen van componenten

waar geen lijnen overheen lopen, tesamen met het knooppuntnummer dat

aan de aansluiting is gegeven.

Lijst E :

EPOINTER = ""LI.JST-E ;

LI.JST-E "" RECORD

AANSLNR : BYTE ;

KNP'l'NR : BYTE ;

NEXT : EPOINTER

END ;
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In lijst E staan de externe aansluitingen, met het nummer van het

knooppunt waar ze bij horen.

De pointers naar de eerate records van de verschillende lijsten zijn

APOINTER1, BPOINTER1 enzovoorts genoemd.
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4.3. RET OPSTELLEN VAN LIJST A.

In lijst A worden de lijnen die met elkaar zijn verbonden bij elkaar

in records gezet. Een lijn wordt vertegenwoordigd door een pointer,

deze pointer wijst naar het eerste record van de lijn in de lijst

met de lijnen.

Van de verbindingen tussen lijnen zoals die in de tekening zijn

getekend staan de coordinaten in een aparte lijst. Om te weten te

komen welke lijnen met elkaar verbonden zijn wordt nu gekeken welke

lijnen over de punten lopen die door deze coordinaten worden aange

wezen. De pointers naar die lijnen worden samen in lijst A gezet.

Dit gebeurt in de regels 155 tot 190 van "Maak-tabellen".

Een omschrijving hiervan in pseudo Pascal:

P := BOLPOINTER1

WHILE P <>NIL DO

BEGIN

X:= p ....X ;

Y:= PA

• Y ;

zoek de eerste lijn, aangewezen door P1

zoek de tweede lijn, aangewezen door P2

zet het stel P1, P2 in lijst A ;

P:= P.... NEXT

END ;

Dit stuk programma is in werkelijkheid nog wat ingewikkelder. Er

wordt een extra lus doorlopen om ook korrekt te funktioneren wanneer

meer dan "twee lijnen door een verbindingspunt lopeno

Om het opstellen van lijst B te vereenvoudigen wordt lijst A eerst

in de volgende vorm geschreven:

a,b

a,C
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a,d

e,f

e,g

etc.

Om dit te bereiken worden er twee stappen doorlopen:

1 Het verwisselen van pointers, zodanig dat de met elkaar verbonden

stellen de zelfde eerate pointer P1 in lijst A krijgen. Dit ge

beurt in regel 190 tot 230 va:r;t "Maak-tabellen". Er zijn mer de

nodige voorzorgen getroffen om eindeloze lussen te voorkomen.

~ Het op volgorde van de eerate pointer zetten van lijst A. Dit

gebeurt in een simpel sorteermechanisme, dat in de regels 235 tot

263 van "Maak-tabellen" staat.

Wanneer bijvoorbeeld in eerate instantie voor lijst A wordt gevonden:

a,b

c,d

e,a

f ,g

d,h

In de eerate stap wordt dit dan herachreven-als:

a,b

c,d

a,e

f,g

c,h

Daarna wordt de lijst op volgorde van P1 gezet:

a,b

a,e

c,d

c,h

f,g

Lijst A is nu in de gewenste vorm gebracht, zodat met het opstellen

van lijst B kan worden begonnen.
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4.4 BET OPSTELLEN VAN LIJST B.

In lijst B komen aIle lijnen te staan die in een tekening voorkomen.

Een lijn wordt in lijst B vertegenwoordigd door een pointer. Samen

met deze pointer staat het knooppuntnummer waarbij de lijn is inge

deeld in een record. Lijst B kan dus gebruikt worden om op te zoeken

bij welk knooppunt een bepaalde lijn hoort.

Bij het opste1len van lijst B wordt begonnen met het invullen van

de pointers uit lijst A. Dankzi~ het sorteren van lijst A dat heeft

plaats gevonden kan dit invullen van lijst B door een eenvoudig al

gorithme geschieden, dat in pseudo Pascal te schrijven is als:

AP := APOI:N'l'ER1 ;
I : .. 0 ,

WHILE AP < :> NTIJ DO

BIDIN
IF AP'" .p1 <> vorige P1 THEN

BIDIN
I := I + 1 ,

P1 in lijst B, met knooppuntnummer I

END ,

P2 in lijst B, met knooppuntnummer I ,

AP :.. AP"'. NElX.'P

END ,

De lijnen die in lijst A als paar voorkomen hebben nu hetzelfde

knooppuntnummer gekregen in lijst B. De lijnen die nu nog niet in

lijst B staan stonden ook niet in lijst A. Dit betekent dat deze

lijnen niet met een andere lijn verbonden zijn. De konsekwentie daar

van is dat deze lijnen ieder een eigen knooppuntnummer moeten krijgen.

Dat gebeurt dan ook. In regel 296 tot 323 van de procedure worden de

lijnen die nog niet in lijst B staan alsnog toegevoegd, met telkens

een opgehoogd knooppuntnummer.

De volgende stap die wordt uitgevoerd is het hernummeren van de
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knooppunten aan aarde in lijst B. Deze krijgen nu knooppuntnummer

o toegewezen.

Het hernummeren van deze knooppunten gebeurt in een lus waarin voor

alle aardsymbolen in de tekening wordt opgezocht op welke lijn ze

liggen, waarna het knooppuntnummer waar de lijn in lijst B bij was

ingedeeld vervangen wordt door het knooppuntnummer O.
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4.5 REJT OPSTELLEN VAN LIJST C.

In lijat C komen de aansluitingen van alle componenten te staan, met

het nummer van het knooppunt waar de aansluiting bij hoort.

Het opstellen van lijst C gebeurt in de regels 365 tot 442 van de

procedure "Maak-tabellen". Om een aanslui tpun t van een component in

te kunnen delen bij een knooppunt worden eerst de coordinaten iude

tekening uitgerekend van het aansluitpunt. Daarna wordt gekeken of

er een lijn gevonden kan worden die het aansluitpunt raakt. Zo ja,

dan wordt in lijst B opgezocht bij welk knooppunt de lijn hoort.

Zo nee, dan wordt geprobeerd de coordinaten van het aansluitpunt bij

de aardsymbolen te vinden, en daarna om de coordinaten in lijst D

te vinden. Wanneer de aoordinaten ook niet in lijst D voorkomen, dan

wordt een nieuw knooppuntnummer toegekend. Tevens wordt dan lijst D

uitgebreid, met de coordinaten van het aansluitpunt en het verstrekte

knooppuntnummer.

In lijst C worden nu het nummer van de component, het nummer van het

aansluitpootje van de component, en het gevonden knooppuntnummer

gezet.

Het opstBllen van lijst C in pseudo Pascal:

CMPPTR : .. EERSTE-POIN'lti ;

WRILE CMPPTR <>NIL DO

BBJIN

lees het aantal pootjes van de component ;

FOR J:.. TO aantal pootjes DO

BEGIN

bereken de coordinaten van het pootje ;

zoek een lijn op deze plaats ;

IF gevonden THEN lees het knooppuntnummer in lijst B

ELSE

BBJIN

zoek een aardsymbool op deze plaats

IF gevonden THEN knooppuntnummer 0
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ELSE

BEGIN

zoek in lijst D ,

IF gevonden THEN lees het knooppuntnummer in lijst D

ELSE

BID IN

bereken een nieuw knooppuntnummer ;

zet de coordinaten en het knooppuntnummer

in lijst D

KID ,

END ,

END ,

het nummer van de component, van het pootje van de compo

nent, en het knooppuntnummer in lijst C

END ;

CMPPTR := C:MPPTR". NEXT

END ,

Het berekenen van de coordinaten van een aansluitpootje van een

component gaat ala volgt:

Eerst worden de coordinaten opgezocht in een speciale lijst hiervoor,

"Aansl-lijst" genoemd. De coordinaten van de aansluitingen aan de

tekensymbolen staan hierin, en wel ten opzichte van het middelpunt

van de component. De gevonden coordinaten worden vermenigvuldigd

met de matrix S waar ook de tekening van de component mee vermenig

vuldigd was, en bij het resultaat worden de coordinaten van het

middelpunt van de getekende component opgeteld.

In "Aansl-lijst" wordt overigens ook gelezen hoeveel aansluitpoot

jes een component heeft.



56

4.6 RET OPSTELLEN VAN LIJST E.

Het ~pstellen van lijst E gebeurt op praktisch dezelfde wijze als

het opstellen van lijst C. Het verschil is dat niet de aansluitingen

van de componenten worden ingedeeld bij de knooppunten maar de eX

terne aansluitpunten. De coordinaten van een extern aansluitpunt

staan direkt in de lijst met de externe aansluitingen. Er wordt weer

gekeken of er een lijn over dit punt heen loopt. Als dat zo is, dan

wordt het nummer van het knooppunt uit lijst B gehaald. Wanneer er

geen lijn gevonden is, dan wordt gekeken of er in lijst D een punt

voorkomt met de zelfde coordinaten. Het knooppuntnummer wordt dan

uit lijst D gehaald.

Indien er helemaal niets gevonden is, dan is het externe aansluitpunt

blijkbaar nergens mee verbonden. In lijst E wordt dan het knooppunt

nummer -1 gegeven aan het aansluitpunt.

Het opstellen van de lijst in pseudo Pascal:

P := AANSPOINTER1 J

WHILE P <> NIL DO

J3B}IN

zet een nieuw element in lijst E ;

zoek een lijn op de plaats van het aansluitpunt ;

IF gevonden THEN lees het knooppuntnummer in lijst B

ELSE probeer het in lijst D te vinden ;

P := p..... NEOC'r

END ;
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4. 7 EEN VOORBEELD.

Stel dat de volgende schakeling op het scherm van de terminal is

getekends
1 3 a 1 2 b

--c::J-
0) ill c 0

[] ¢
2 @2 W ...L 1ld -.2

f

e @
m Fig.14.

In deze tekening komen zes lijnen voor, deze zijn in het rechter

gedeelte van figuur 14 aangeduid met de letters a tot en met f.

Verder zijn er drie componenten aanwezig, de nummering hiervan is

ingetekend ala OJ , ill, en llJ. De nummering van de poo tj es s taa took

bij.de camponenten geschreven.

De lijnen b en c zijn met elkaar verbonden, en de lijnen d, e en f.

Deze lijnen worden in lijst A voorgesteld door pointers, welke hierna

ook b, c enzovoorts genoemd worden. De inhoud van lijst A wordt nus

b,o

d,e

d,f

Vervolgens wordt lijst B opgesteld. Hierin worden eerst de lijnen

uit lijst A gezet, en vervolgens de overgebleven lijn a.

De inhoud van lijat B wordt:

b,1 (lijn, knooppuntnummer )

c,1
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d,2

e,2

f,2

a,3

NU worden de aardsymbolen bekeken, en wordt gekonkludeerd dat lijn e

met de aarde is verbonden. Het knooppuntnummer 2 in lijst B wordt

vervangen door nummer 0, lijst B is nu:

b,1

c,1

d,O

e,O

f,O

a,3

Hierna wordt lijst C opgesteld. De nummering van de knooppunten zoals

die hierin voorkomt is in figuur 14 aangegeven door omcirkelde cijfers.

Voor lijst C wordt gevonden:

1 , 1 , 3 ( componentnummer, pootnummer, knooppuntnummer )

1 , i,
2, 1 , 4

2, 2, °3, 1 ,

3, 2, 4

Op het moment dat het pootje 1 van component 2 nergens bij ingedeeld

kon worden, werd hieraan een nieuw knooppuntnummer gegeveh, nummer 4.
Tevens werden de coordinaten van het punt, en het knooppuntnummer 4,
in lijst D gezet. Naderhand werden de coordinaten van het pootje 2 van

component 3 in lijst D gevonden, waarna aan dat aansluitpootje het

zelfde knooppuntnummer 4 werd toegewezen.

Nadat lijst C is voltooid wordt begonnen met het opstellen van lijst B.
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De inhoud van lijst E wordt:

1, 3 (nummer van de externe aanslui ting, knooppuntnummer )

2, a
3,
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5. DE MATRIXVERGELIJKINO.

5.1. WERICIHJZE.

De stuksgewijs lineaire benadering van het elektrisch gedrag van

een component is in het algemeen te schrijven als:

= A ( x )
u + B i

v = c ( x )
u + D i ... h ( Lit.2 )

De betekenis van de variabelen:

x: de inputvector, bestaande uit spanningen en/of stromen.

1.: de outputvector, spanningen en/of stromen.

u: de a£geleide van ~ naar de tijd.

u: de toestandsvariabelen.

i: de stromen door de ideale diodes in het mode~.

v: de spanningen over de ideale dioden.

~, h: bronvectoren.

Voor de vectoren v en 1 gelden de relaties: v i = 0 , v ~ 0 , en

i ~ 0 voor aIle v en i.

kortweg te schrijven als:
x

en .£ = ( u ) •
i

De vergelijking voor een component is

~.9.. = M"Eo '+ 'b , me t .9.. = ( ~ )
v

Een netwerk zal in het algemeen bestaan uit meerdere componenten.

Deze componenten kunnen ieder volgens de stuksgewijs lineaire methode

beschreven worden. Het is nu de bedoeling om het netwerk in zijn

geheel te gaan beschrijven. In het model van het totale netwerk zullen

daarvoor verwerkt moeten worden:

- de modellen van de componenten.

- de interconnecties (Kirchoffvergelijkingen).

Het verwerken van de modellen van de componenten kan door deze schuin

onder elkaar in een grotere matrix onder te brengen:
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=-

M1

M2

M3 + , of1'Tel

=- M ... b

In het model moeten nu nog de Kirchoffvergeltjkingen geplaatst worden.

Riervoor moet de vergelijkir~ uitgebrei~ worden met een aantal line

aire relaties tussen spanningen, en tussen stromen. Om aan de matrix

vergelijking in de bovenstaande vorm deze relaties toe te voegen is

echter nogal lastig. De spanningen en stromen komen namelijk zowel

voor in de vector ~ als in de vector S . Een conveniente oplossing

is om de matrixvergelijking in de volgende vorm te brengen:

A x ~ b =- 0 ,met A=-( -I M ) en x ::r ( .9:.) •
~

Ret toevoegen van de Kirchoffvergelijkingen is nu zeer eenvoudig

geworden, dit kan door enkele rijen aan de matrix A toe te voegen.

Ret is echter gewenst dat de beschrijving van de componenten hetzelfde

is als de beschrijving die wordt opgesteld van een schakeling. Dit

ma.akt het namelijk mogelijk om op een natuurlijke wijze een hierar

chische structuur te verwerken, een schakeling kan dan gebruikt worden

als onderdeel van een volgende schakeling. Om deze reden zijn de

modellen van de componenten ook in de vorm A x + b '" 0 geschreven

in het programma dat in dit verslag wordt beschreven.

Ret opstellen van de matrixvergelijking van een schakeling gaat nu

als volgt:

De modellen van de componenten worden samen in een matrix gezet:

A3

A1

A2

...
+ =0 o
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Hierna worden de Kirohoffvergelijkingen toegevoegd. Dit gebeurt op

de volgende wijze:

1 De spanningen die bij knooppunt 0, de aarde, zijn ingedeeld worden

gelijk aan 0 gesteld. Dit gebeurt door de kolom waarin deze span

ning vo~rkomt'uit ·te wisgen.

~ Voor de spanningen die bij hetzelfde knooppunt, ongelijk aan aarde,

horen worden vergelijkingen toegevoegd welke deze spanningen aan

elkaar gelijk stellen. Het gelijk stellen van Va en Vb gebeurt door

een rij toe te voegen, met de waarde 1 in de kolom van Va, en met

de waarde -1 in de kolom van Vb. De inhoud.van de rij is verier

gelijk aan o.
1 Voor elk knooppunt, uitgezonderd de aarde, wordt een vergelijking

toegevoegd waarin de som van de stromen gelijk aan 0 wordt gesteld.

Dit gebeurt door het toevoegen van een rij aan de matrix, waarvan

de waarde 1 is in de kolommen van de betreffende stromen. De inhoud

van de rij is verder weer gelijk aan O.

De hierboven besohreven handelingen hebben een sterke overeenkomst

met die bij de knooppuntmethode voor de berekening van netwerken,

zoals besohreven in lit.), hoofdstuk 7.

Dat de handelwijze korrekt is kan met een eenvoudig voorbeeld aanne

melijk worden gemaakt.

v1

v2

v) R1
v4

i) i4
v5 v7

i5 i7

E R2 R3

i6 i8

v6 v8

Fig.15
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1 0
o -1 )(

-1 0
o -1

Voor het netwerk van figuur 15 zijn de modellen van de oomponenten,

in de vorm A:x: + ~ = .2. :
Het model van de apanningsbron:

v1
. i1 E 0

( v2 ) + ( 0 ) = ( 0 ), dit is kortweg te aohrijven

i2

ala: v1 i1 v2 i2 b

-1 1 E

-1 -1

Het model van R1 :

v3 i3 v4 i4 b

-1 1 R1

-1 -1

De overige weerstanden z~Jn overeenkomstig gemodelleerd.

Wa~~eer de vier modellen worden aamengevoegd onstaat de volgende

matrixvergelijking:

v1 i1 v2 i2 v3 i3 v4 i4 v5 i5 v6 i6 v1 i1 v8 i8 b

-1 E

-1 -1

-1 R1

-1 -1

-1 1 R2

-1 -1

-1 1 R3

-1 -1

De spanningen aan aarde zijn v2, v6 en v8. Deze kolommen moe ten dus

worden uitgewist. De spanningen die bij hetzelfde knooppunt horen

worden aan elkaar gelijk gesteld. Hiervoor wordt toegevoegd v1=v3,

v4=v5 en v4=v1. Verder wordt de' som van de stromen in de twee knoop

punten ongelijk aan aarde gelijk aan 0 gesteld: i1 + i3 =0, en

i4 T i5 + i1 =0. Hierna is de matrixvergelijking veranderd in:
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v1 i1 i2 v3 i3 v4 i4 v5 i5 i6 v7 i7 i8 b

-1 E

-1 -1

-1 R1

-1 -1

-1 R2

-1 -1

-1 R3
-1 -1

-1

1

1

-1

-1

(v1=v3)

(v4=v5)

(v4=v7)

(i1i-i3=0)

(i4...i5...i 7=0 )

De oplossing van deze matrixvergelijking is de gevraagde verdeling

van spanningen en s tromen in het newerk.

Dat deze vergelijking oplosbaar is komt omdat het netwerk slechts

bestaat uit lineaire elementen zonder geheugenfunktie. Wanneer in

het model van een schakeling echter tijdsafhankelijke toestandsvari

abelen u voorkomen, of complementaire variabelen V en I, dan zal de

matrix die wordt opgesteld niet meer vierkant zijn, en dus niet meer

direkt oplosbaar. Er zullen dan bepaalde vergelijkingen, of randvoor

waarden, moeten worden toegevoegd.
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5.2. DE LIJS'l'EN IN RET WERKGEHEOGEN.

Van de te onthouden matrix A zijn de meeate getallen gelijk aan 0,

de matrix: is "sparse". Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt om

een zeer grote besparing van geheugenruimte te bereiken. Van de

matrix worden namelijk aIleen de elementen ongelijk aan ° onthouden.

De matrixvergelijking wordt onthouden in records, die worden aange

wezen door pointers. Voor het onthouden van de vergelijking zijn de

volgende types gedeclareerd:

EL-POINTER == ~MA1'RIXELEMENT ;

MATRIXELEMENT = RECORD

X:REAL;

KOLOMNUMMER : INTEGER

NEX:'? : EL-POnrTER

END ;

LK-PODTTER = ~LINKSE-KOLOM

LINKSE-KOLOM RECORD

RI.J-Pl'R : EL-POnrTER ;

B : REAL ;

NEXT : LK-POINTER

END ;

VAR-ID .. RECORD

SOORT :

COMPNR

VOLGNR

END ;

BYTE ;

BYTE ;

INTEXJER

BR-POINTER = 4BOVENSTE-RI.J ;
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BOVENSTE-RIJ :II RECORD

INHOUD l VAR-ID ;

KOLOMNR : IN'PEXJER ;

NEXT : BR-POINTER

END ;

Met de records van het type "Linkse-kolom" en "Matrixelement" wordt

een tweedimensionale structuur opgezet:

~Pl ~n /f •.••/~
o ~'lQr bJ

lk

Lk-pointer1

"...

nil l+---+~ ..

Fig.16
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De records van het type "Linkse-kolom" vormen een "linked lis t", ter

lengte van het aantal rijen waaruit de matrixvergelijking bestaat.

In elke record staat de waarde van de bronvector b in die rij, en

een "Rij-ptr". Deze pointer wijst het begin aan van een rij van

records van het type "Matrixelement". In deze records staan de ele

menten uit de rij van de matrix, welke ongelijk aan 0 zijn. Bij elk

element staat ook het kolomnummer in de record, dat is nu weI nodig

geworden.

Om de vector x te onthouden worden de records "Bovenste-rij" gebruikt.

Hiermee is weer een "linked list" gemaakt, waarvan de eerste record

wordt aangewezen door de pointervariabele "Br-pointer1". In iedere

record van de lijst staat een variabele beschreven, met het nummer

van de kolom waarin de variabele voorkomt. De variabele wordt beschre

ven door de getallen "Soort" en "Volgnr". Het getal "Compnr" wordt in

deze lijst niet gebruikt. In "Soort" is gecodeerd wa t voor variabele

het betreft, door een van de volgende getallens

-3 I de stroom door een ideale diode.

-2 'Ii dujdt:

-1 : i s troom.

t v spanning.

2 u toestandsvariabele.

3 V spanning over een ideale diode.

Het volgnummer bij de variabelen loopt, voor elk soort variabelen

afzonderlijk, van 1 tot het aantal gebruikte variabelen. Het volgnum

mer is essentieel voor de variabelen u en 'Ii, en voor de complementaire

variabelen V en I. Om bijvoorbeeld de conditie Vk·Ik = 0 , voor

aIle k , te kunnen handhaven zal men het nummer k nodig hebben.

Ook bij de toestandsvariabelen zal men moeten weten welke u en 'Ii bij

elkaar horen.

De matrixvergelijking wordt beschreven door de inhoud van de hierboven

beschreven lijsten. In het programma worden echter nog enkele andere

lijsten gebruikt, namelijk xrosslijst 1, xrosslijst 2, en de lijst

met de parameters.
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Xrosslijst 1 is een lijst die gebruikt wordt tijdens het opstellen

van de matrixvergelijking. In xrosslijst 1 wordt onthouden in welke

kolommen van de matrix de spanningen en stromen aan de aansluit

pootjes van de componenten zijn gezet als variabelen. Het is nodig

dit te onthouden totdat de Kirchoffvergelijkingen zijn to egevoegd ,

daarna kan de lijst weer gewist worden.

Xrosslijst 1 is een "linked list", bestaanda uit records van hat

type "Bovenste-rij". Het getal "Soort" geeft weer aan wa t voor soort

variabele in de record staat, in deze lijst staan overigens aIleen

stromen en spanningen. Het getaJ: "Compnr" geeft aan bij welke compo

nent de spanning of stroom hoort, en het getal "Volgnr" geeft het

nummer van het aansluitpootje van de component. "Kolomnr" vertelt

in welke kolom van de matrix deze spanning of stroom als variabele

voorkomt.

In xrosslijst 2 wordt onthouden in welke kolommen van de matrix de

spanningen en stromen voorkomen v~ de exteme aansluitingen in de

schakeling. Ook xrosl$lijst 2 bestaat uit records van het type

"Bovenste-rij". In de huidige versie van het programma heeft xross

lijst 2 een vaste lengte gekregen van 16 records, voor 8 aansluitpun

ten. In de eerste record staat de spanning op de externe aansluiting

met nummer 1, in de tweede record staat de stroom i door deze aan

sluiting, in de derde record staat de spanning op de exteme aan

sluiting met nummer 2, en zo ~erd.er. De variabele "Compnr" wordt in

deze lijst niet gebruikt. "Kolomnr" geeft de kolom waar de spanning

of stroom in de matrix voorkomt. Wanneer exteme aansluitingen niet

gebruikt zijn wordt hier kolomnummer -1 ingevuld, en wanneer een

exteme aansluiting met de aarde is verbonden wordt het kolomnummer

o ingevuld. De pointer naar de eerate record van de lijst is

"XI-pointer2" genoemd, en de pointer naar de eerate record van

xrosslijst 1 is ''XI-pointer1'' genoemd.

In de lijst met de parameters worden de gegevens onthouden van de

parameters uit de modellen van de componenten, die nog niet zijn

ingevuld. Deze parameters zijn nu te beschouwen als parameters van
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de schakelins. Van de par~meters wordt onthouden wat voor naam ze

hebben, wat de defaultwaarde is, en waar ze in de matrix voorkomen.

Een parameter kan op mear plaatsen in de matrix voorkomen, voor
, .

iedere plaats wordt er een apa~te vermenigvuldigingsfaktor onthouden.

VObr het onthouden van de parameters zijn de volgende types gedecla-

reerd:

PAR-POINTER :2 "PAR.AM-PLAATS ;

PARAM-PLAATS :2 RECORD

RIJ : INTEXlER ;

KOLOM : INT.roER

MULTIPLIER: REAL

NEXT : PAR-POINTER

END ;

PARLST-POINTER :2 "PARAM-LIJST

PARAM-LIJST = RECORD

NAAM : COM-FILE ;

DEFAULT : REAL ;

AANTALPLAATSEN : INTEGER ;

PLPOINTER : PAR-POINTER

NEXT : PARLS'l'-POINTER

Elm ;

Met behulp van records van deze types wordt,een tweedimensionale

lijst opgesteld, met een structuur zoals getekend in fig.16. De

records van het type "Param-lijst" vormen hierin een "linked list",

ter lengte van het aantal parameters. Vanuit iedere record wordt

een rij aangewezen van records van het type "Param-plaats"o

De betekenis van de variabelen in de records:

Rij : de rij van de matrix waar de parameter ingevuld moet gaan

worden.
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Kolom : de kolom van de matrix.

Multiplier: de vermenigvuldigingsfaktor op deze plaats.

Naam : de naam die aan de parameter is gegeven, in zes letters.

Default: de standaardwaarde van de parameter.

Aantalplaatsen :'het aantal plaatsen waar de parameter in de

matrix moet worden ingevuld.

Plpointer de pointer naar de bij de parameter horende lijst

met de in te vullen plaatsen in de matrix.

Een parameter kan ook in de bronvector b voorkomen. In dat geval

is aan de variabele "Kolom" de waarde 0 gegeven.
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5.3. OPSLAG VAN DE MODELLEN OP DE FLOPPY DISK.

De modellen van de standaardcomponenten en van de getekende schake

lingen staan in een identieke vorm op de disk.

De namen van de files met de modellen beginnen altijd met de twee

letters "MA". Hierna voIgt het tYJlenummer van de component, hexadeci

maal geschreven in twee cijfers. Voor de eerder getekende schakelin

gen is het tYJlenummer O. Om deze schakelingen onderling te kunnen

onderscheiden wordt in de resterende zes karakters van het label van

de file de naam geschreven, die aan de schakeling is gegeven. Voor

de standaardmodellen zijn deze zeB letters met spaties opgevuld.

Het model van een schakeling waaraan de naam "ABC "is gegeven staat

dUB in de file met label "MAOOABC ", en het model van component

nummer drie, de condensator, staat in de file "MA03 "
De modellen van de standaardcomponenten zijn op de disk geschreven

met een apart hoofdprogramma. Het model van een schakeling wordt op

de disk geschreven door het normale programma, in de procedure "Maak

ma trix". Hiervoor word t de inhoud naar de disk geschreven van:

--Xrosslijst 2, voor de externe aansluitingen.

de "Bovens te-rij", voor de inhoud van de kolommen.

de matrix: de "linkse-kolom" met de inhoud van de rijen.

de lijst met de parameters.

Voor elke lijst wordt een getal geschreven dat de lengte van de lijst

meedeelt. De inhoud van een file met een model:

N1: Integer. Ret aantal aansluitingen.

N1 maal: Kolomnr Integer. Het nummer van de kolom met v k •....
Kolomnr de kolom ikeInteger. Ret nummer van met

( k van 1 tot N"1.)

N2: Integer. Het aantal kolommen in de matrix.

N2 maal: Soort : Byte. Ret soort variabele.

Volgnr: Integer. Het nummer van de variabele.

Kolomnr : Integer. Het nummer van de kolom.
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N3: Integer. Het aantal rijen in de matrix.

N3 maal: N4: Integer. Het aantal kolommen in de rij waarvan de inhoud

ongelijk aan 0 is.

N4 maal: Xi Real. De waarde van het matrixelement.

Kolomnummer: Integer.

B: Real. De waarde van de bronvector in deze rij.

N5: Integer. Het aantal parameters in het model.

N5 maal: Naam: Com-file. De naam van de parameter.

Defaul t: ReaL

N6: Integer. Het aantal plaatsen in de matrix waar de

parameter voorkomt.

N6 maal: Rij: Integer.

Kolom: Integer. ( Kolom 0 voor een plaats in B.)

Multiplier: Real.

Ben voarbeeld:

Een condensator is te beschrijven met:

v1 = v2 + uj/C

i 1 .. -i2

u1 .. -i2

In de vorm A :x: + b .. o wordt di t:

v1 i1 u1 v2 i2 u1 b

-1 1/C

-1 -1

-1 -1

V1

i i1

CTi2
v2
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De inhoud van de file met dit model wordt nus

2 (N1)

1 (Kolomnr ';'1 )

2 (Kolomnr i1 )

4 (Kolomnr v2 )

5 (Kolomnr i2 )

6 (N2)

1 (SOOTt, volgnr, kolomnr )

-1 1 2

-2 3

2 4
-1 2 5

2 6

3 (N3)

3 (N4)

-1 (Waarde, kolomnummer )

1 4
0 6

2 (lT4 )

-1 2

-1 5
2 (N4)

-1 3

-1 5

(N5)
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"1/ c " (Naam)

10-9 (Default)

(N6)

1 6 (Rij, kolom, mUltiplier)
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5.4. BESCHRIJVING VAN HET PROORL'iMA. VOOR DE MATRIXVERGELIJKI:NO.

Het programma begint met het opstellen van een matrix waarin de

modellen van alle componenten van de schakeling zijn geplaatst. nit

gebeurt in de procedure "l<l:aak-matrix". Hiema worden de Kirchoffver

gelijkingen toegevoegd door "r.llatrix-aanpassen". Het resul taa t l'1'Ordt

daama op de disk geschreven. Deze matrixvergelijking kan gelezen

worden om een oplossing te gaan bepalen, of om het model van de

schakeling in een volgende vergelijking te plaatsen.

In "Maak-matrix" worden de modellen een voor een van de disk gelezen,

en in een matrix geplaatet, die hiervoor telkens wordt uitgebreid.

De variabelen die in de verschillende modellen voorkomen worden door

genummerd. om te onthouden in welke kolommen de spanningen en stromen

staan aan de aansluitingen van de componenten wordt een aparte lijst

bijgehouden, xrosslijst 1.

In de modellen kunnen parameters voorkomen. Tijdens het opstellen

van de matrixvergelijking wordt gevraagd wat hiermee moet gebeuren.

Wanneex voor de parameter een waarde wordt opgegeven, dan wordt deze

meteen ingevuld op de plaats(en) waar de par~meter voorkomt.

Wanneer het invullen van de parameter wordt uitgesteld, dan wordt

de parameter een parameter van de schakeling. Deze wordt in een

aparte lijst onthouden.

Voordat een parameter op een bepaalde plaats in de matrix wordt in

gevuld wordt de waarde van de parameter vermenigvuldigd met de mul

tiplier. Het getal dat al op deze plaats in de matrix stond wordt

hier nog bij opgeteld.

Om de waarde van een parameter in de matrix in te kunnen vullen moet

de plaats ervan wel "bestaan". Er moet dus een record voor gereser

veerd zijn in het model van een component, ook wanneer voor het

invullen van de parameter het getal 0 wordt onthouden in de record.

Het invullen van de modellen in de matrixvergelijking gaat in een

lus voor alle compdnenten:
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COMP-PTR :=- EERS'l'E-POINTER ;

initialisatie van andere variabelen

WHILE COMP-PTR<>NIL DO

BEnIN

zoek het begin van de file van de component op de disk

lees N1 (het aantal aansluitingen ) ;

FOR I:=1 TO N1 DO

BIDIN

lees de kolom van de spanning op aansluiting I ;

zet deze gegevens in xrosslijst 1.;

lees de kolom van de stroom door aansluiting I ;

zet deze gegevens in xrosslijst 1.

END ;

lees N2 (het aantal kolommen ) ;

FOR I:",,1 TO N2 DO

BmIN

lees de soort variabele, het volgnummer, en de koloID ;

bereken het volgnurnmer en de kolom in de "Bovenste-rij"

zet de gegevens in de lijst "Bovenste-rij".

END ;

lees N3 (het aantal rijen ) ;

FOR I:",,1 TO N3 DO

BID IN

lees N4 (het aantal kolommen ongelijk aan 0 in de rij) ;

FOR .I:=-1 TO N4 DO

BIDIN

lees de waarde van het element en het kolomnummer

bereken het kolomnurnmer in de matrix ;

zet de gegevens in de matrix.

END

lees B, en zet dit getal in de "Linkse-kolom"

END

lees N5 (het aantal parameters )
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FOR 1:=1 TO N5 DO

Bm1N

lees de parameternaam, de defaultwaarde enz. ;

vraag wat er met de parameter moet gebeuren ;

vul de parameter in in de matrix 6f in de lijst met

parameters.

END ;

COMP-PTR := COMP-pm.....NEXT

END ,

Nadat deze Ius is doorlopen zijn aIle modellen in de matrix gezet.

De procedure "Matrix-aanpassen" wordt nu aangeroepen. Hierin worden

de uit te voeren handelingen in de volgende volgorde verrichts

In de lijsten C en E worden eventueel nog knooppunten hernummerd

die met de aarde zijn verbonden via een aansluitpootje van een

component.

De spanningen die met de aarde zijn verbonden worden verwijderd.

- Xrosslijst 2 wordt gegenereerd, maar de kolomnummers worden nog

niet ingevuld.

De spanningen die bij hetzelfde knooppunt zijn ingedeeld worden

aan elkaar gelijk gesteld.

- De Kirchoff vergelijkingen voor de stromen worden toegevoegd aan

de matrixvergelijking.

De kolommen van de spanningen aan de externe aansluitingen van

de schakeling worden ingevuld in xrosslijst 2.

Nadat dit allemaal is gedaan is het gewenste model van de schakeling

gereed. De gegevens van de matrirvergelijking worden op de disk

ges chreven , en de lijsten in het geheugen worden weer uitgewist.

In de volgende bladzijden werden de onderdelen van de procedure

t1Natrix-aanpassentl beschreven:

- Het hernummeren van knooppunten.

Er zou een model voor kunnen komen, waarvan een aansluiting verbonden

is met de aarde. Om het programma deze situatie goed te laten verwer-
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ken, moet het knooppunt waar het aansluitpootje bij is ingedeeld in

de lijsten C en E vervangen worden door de aarde. Dit gebeurt door

het nummer dat eerst aan het knoopppunt· was gegeven te vervangen

door 'het nummer O. Ret stukje programma hiervoor is te vinden in de

regels 329 tot 358 v.an "Matrix-aanpassen".

- Het verwijderen van de spanningen aan aarde.

Voor alle aansluitpootjes van componenten wordt in lijst C gekeken

of ze met de aarde zijn verbonden. Dit is in lijst C te zien aan het

knooppuntnummer, dat is dan O. Wanneer een pootje inderdaad bij de

aarde is ingedeeld, dan word t in xrosslijs t 1 opgezocht in ...elke

kolom de spanning op het pootje is ondergebracht. Vervolgens wordt

deze kolom uit de matrixvergelijking verwijderd. Het programmadeel

dat hiervoor zorgt is in pseudo pascal te schrijven als:

CPTR := CPOINTER1 ;

WHILE CPTR<>NIL DO

BEXJIN

IF CPTR'" .KNPTNR = 0 THEN

BEGnT

bepaal het nummer van de kolom met de spanning op het

pootje ;

verwijder de kolom.

END ;

CPTR := CPTR'" • NEXT

END ;

Voor het opzoeken van een kolomnummer, en voor het verwijderen van

kolommen, zijn speciale proceduros geschreven. Wanneer een kolom uit

de matrixvergelijking wordt gehaald, dan worden tevens de kolomnummers

boven dat van de verwijderde kolom met 1 verlaagd. Ook de volgnummers

van de variabelen welke hoger zijn dan het volgnummer van de verwij

derde variabele worden met 1 verlaagd, althans bij de variabelen van

hetzelfde soort. Op deze manier wordt de nummering van de kolommen
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aaneensluitend gehouden. Dit is noodzakelijk wanneer de schakeling

later weer als onderdeel van een volgende schakeling gebruikt wordt.

Wanneer het model van de schakeling dan niet aaneensluitend genummerd

is, kunnen verachillende variabelen en kolommen ten onrechte het

zelfde nummer toegewezen krijgen.

Ret gelijk stellen van spanningen.

~e spanningen die bij hetzelfde knooppunt horen worden aan elkaar

gelijk gesteld in de regels 405 tot 463 van "Matrix-aanpassen".

Voor elk knooppunt wordt voor de tweede spanning, de derde, en zo

verder, een rij toegevoegd aan de matrix. Hierin worden dan de eerate

spanning en de tweede, de eerate en de derde, enzovoorts, aan elkaar

gelijk gesteld. Ret algorithme hiervoor in pseudo Pascal:

bepaal MAX ; (het

FOR I:=1 TO MAX DO

BEGIN

CP TR : = CPOINTER1 ; EERS TE : = TRUE

WHILE CPTR <> NIL DO

BEGIN

IF CPTR"'. KNPTNR = I THEN

IF EERS TE THEN

BEGIN

EERSTE := FALSE ;

bepaal het kolomnummer van de eerste spanning

END

ELSE

BEGIN

bepaal het Kolomnummer van de spanning

genereer een nieuwe rij, met 1 in de eerate kolom

en -1 in de tweede kolom.

END ;

CPTR := CPTR'" •NEXT

END

END
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- Het toevoegen van de Kirchoffvergelijkingen voor de stromen.

Het toevoegen van de Kirchoff stroom vergelijkingen gebeurt in een

Ius voor aIle knooppunten. Wanneer bij een knooppunt 1 of meer aan

sluitingen van componenten horen, of 2 of mear externe aansluitpun

ten, dan wordt er een rij aan de matrix toegevoegd. In die rij wordt

1 ingevuld in elke kolom met een stroom van het knooppunt naar een

component. De som van de stromen wordt hierdoor a gesteld.

Voor elke externe aansluiting wordt ean kolom toegevoegd aan de

matrixV'ergelijking •. In deze kolom komt de stroom te staan door het

externe aansluitpunt. Het nummer van deze kolom wordt tevens ingevuld

in xrosslijst 2, zodat onthouden wordt in welke kolom de stroom door

het aansluitpunt voorkomt als variabele.

De richting van deze stroom is de schakeling in, dus naar het knoop

punt toe. De stromen door de a~nsluitpootjes van de componenten zijn

andersom gedefinieerd. Om deze reden wordt in de rij met de Kirchoff

stroomwet het getal -1 ingevuld bij deze stroom, zodat de vergelijking

toch correct is.

Het programmadeel hiervoor:

FOR I:=1 1'0 :M:AX DO

BillIN

bepaal het aantal aansluitingen in lijst C, en in lijst E ;

IF gewenst THEN

BEGIN

nieuwe rij genereren ;

CPTR := CPOINTER1

lffiTI.E CPTR <> NIL TIO

BIDIN

IF CPTR". KNPTNR I THEN

BEGIN

bepaal het kolomnummer van de stroom

zet het getal 1 op deze plaats in de rij.

END

CPTR := CPlffl" •NEXT
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EP'l'R 1= EPOIN"TER1

WHILE EPTR <> Nn, DO

BEDIN

IF EPTR". KNFTNR = I '!'BEN

BEGIN

bepaal een vrij kolomnummer ;

zet het getal -1 op deze plaats in de rij

voeg de nieuwe kolom toe aan de "Eovenste-rij"

zet de gegevens ook in xrosslijst 2.

END ,

EPTR := EPTR" .N'EX.T

END ,

END ;

END J

- Het irrvullen van de spanningen in xrosslijst 2.

Het invullen van de spanningen op de externe aansluitingen in xross

lijst 2 moet nu nog gebeuren. Hiervoor wordt voor elk aansluitpunt

gekeken bij welk knooppunt het hoort. Dit is in lijst E te zien.

Daarna wordt een spanning opgezocht in de matrix die ook bij dit

knooppunt hoort. In de xrosslijst 2 wordt het kolomnumrner van die

spanning ingevuld.

Wanneer de externe aansluiting met de aarde is verbonden wordt het

kolomnummer 0 ingevuld in xrosslijst 2, en wanneer de externe aan

sluiting niet is gebruikt of niet is aangesloten, dan wordt kolom

nummer -1 ingevuld.

Het gedeelte van "Matrix-aanpassen" dat de spanningen irrvult is op

de volgende bladzijde beschreven met behulp van pseudo pascal:
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FOR Iaansl :=1 TO 8 DO

BEGIN

lees het knooppuntnummer in lijst E ;

IF KNPrNR = 0 THEN kolomnurnmer 0 in xrosslijst 2

ELSE

BEGIN

zoek een aansluitpootje van de component in

lijst C, zoek het kolomnumrner van de spanning

in de matrix, en vul dit in xrosslijst 2 in.

END ;

stap twee plaatsen verder in xrosslijst 2

ElID ;



83

6. DE PROGRAMMA'S VOOR DE FLOPPY DISK.

Bij het gebruikte microprocessorsys teem is een floppy disk aanwezig •.
Deze wordt gebruikt om gegevens op te slaan. De gegevens die op de

disk staan gaan niet·verloren wanneer de computer wordt uitgezet.

Een tweede reien om de disk te gebruiken is dat de opslagcapaciteit

van de disk veel groter is dan die van het werkgeheugen van de micro

computer. De disk wordt door het programma gebruikt om de grafische

gegevens te bewaren van de getekende schakelingen. Verder staan de

modellen van standaardcomponenten op de disk en worden de modellen

van de schakelingen ook op de disk gezet door het programma.

De indeling van een diskl

Ben disk is verdeeld in 77 tracks. De nummering loopt van a tot 76.

Track a is gereserveerd voor labels, de overige tracks worden gebruikt

om data te onthouden.

Ben track bevat 26 sectoren, deze zijn genummerd van 1 tot 26.

Ben sector bestaat uit 128 bytes.

De indeling van de labels op track 0:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, volgende lapel, •••

I-De naam van de file -f M 0 S NS a a

M: File mark, dit is 1 voor een uitgewiste file, en a voor een

bes taande file.

0: Het nummer van de track waar de file begint.

S: Het nummer van de sector waar de file begint.

NSI Het aantal sectoren dat de file beslaat.

Br passen 208 labels op de e.arste tl'ack. De maximale lengte van een

file is 127 sectoren van 128 bytes, dit is ongeveer 16 kbyte.

De bas isprocedures voor de floppy disk zijn geschreven in assembler.

Deze procedures zijn geschreven door de heer Stoelinga van de vak

groep EBB. De procedures zijn geschikt voor het lezen en schrijven

van files met een lengte van een willekeurig aantal sectoren. Voor

het schrijven of lezen van zo'n file is een buffer nodig in het RA}1
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die door het programma wordt geproduceerd is echter niet van te

voren bekend. De file met de matrixvergelijking die bij een schake

ling wordt opgesteld kan bijvoorbeeld wel 10 kbyte lang zijn.

Het is niet acceptabel een buffer in het geheugen te rese~Teren met

een dergelijke lengte. In plaats daarvan is een buffer genomen met

de lengte van een sector, 128 bytes, en wordt een file sector voor

seator naar de floppy disk geschreven, of van de disk gelezen. De

procedures die dit verzorgen zijn in Pascal geschreven, en staan in

de file genaamd "Fdisk". De procedures in deze file zijn:

Clr-disk

Purge

Pack

Het schoonmaken en initialiseren van de disk.

Het uitwissen van een file.

Het verwijderen van lege tussenruimte op de disk.

Directory De inhoudsopgave van de disk.

Voor het schrijven naar de disk:

New-file De markering van het begin van een file.

Store Het schrijven van een byte. (8 bi ts)

Store-int Het schrijven van een integer. ( 16 bi ts)

Store-real Het schrijven van een real. (32 bits)

End-of-file De markering van het einde van een file.

Voor het lezen van de disk:

Find Het opzoeken van het begin van een file.

Res tore Het lezen van een byte.

Rest-int Het lezen van een integer.

Rest-real Het lezen van een real.

De toepassing van deze procedures:

- Het schrijven naar de disk.

Hiervoor moet eerst de procedure "l'Tew-file" aangeroepen worden. Daarna

kan data weggeschreven worden. Dit gebeurt met behulp van "Store",

"Store-int" of "Store-real", in iedere gewenste volgorde. Het einde

van het schrijven van de file moet aangegeven worden door het aan-
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roepen van "End-of-file". Aan de file moet een naam worden gegeven

van 10 letters.

Wanneer track 0, waar de labels staan, vol raakt of wanneer het

datagebied op de disk vol raakt wordt de procedure "Pack" aangeroe

pen. Deze verwijder" de tussenruimte die is ontstaan door het ui twis

sen van files.

- Het lezen van de disk.

Hierv-oor moet eerst "Find" aangeroepen worden, met de naam van de

gewenste file. Daarna kan de data gelezen worden met "Restore",

"Rest-int" of "Rest-real".

- Het uitwissen van een file.

Dit gebeurt door "Purge" aan te roepen, met de naam van de file.

- Het schoonmaken van de disk.

Hierv-oor kan "Clr-disk" gebruikt worden. Voordat een nieuwe disk

voor het eerst gebruikt kan worden moet deze geinitialiseerd worden

door "Clr-disk".

- De inhoudsopgave.

De procedure "Directory" schrijft de inhoudsopgave van de disk op

het scherm van de terminal.

Op iedere regel wordt de naam van een file geschreven, gevolgd door

track en sector waar de file begint, de lengte van de file, en de

plaats van het label.

Deze inhoudsopgave wordt per bladzijde op het scherm geschreven.

Aangezien het onderwerp van dit hoofdstuk enigzins buiten het kader

van dit verslag valt, is verder afgezien van een beschrijving van

de werking van de hierboven vermelde procedures. Hiervoor wordt

verwezen naar de programmalisting.
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7. CONCLUSIES.

Het in dit verslag beschreven programma is in staat om van een

willekeurige schakeling een beschrijving op te stellen met behulp

van stuksgewijs lineaire funkties. Hoe goed deze beschrijving voldoet

is eigenlijk pas goed vast te stellen wanneer het oploss'ingsalgorith

me beschikbaar is. Dan zullen de eventuele praktijkproblemen zicht

baar worden.

Op dit moment kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden:

- De modellen van de componenten zijn slechts ingevoerd om het pro

gramma te kunnen testen. De beschrijving van deze modellen is te

primitief om hiermee het gedrag van een schakeling met grote precisie

te kunnen simuleren.

- De capaciteit van het werkgeheugen van het gebruikte computersysteem

is aan de krappe kant. Het hier beschreven programma beslaat ongeveer

30 kbyte. Om deze redan kan een analyseprogramma niet meer achter dit

programma gezet worden, het geheugen wordt dan te vol. Er moet name

lijk een flink stuk geheugen overblijven om gegevens op te kunnen

slaan. Het analyseprogramma zou weI in de plaats van het invoerpro

gramma gezet kunnen worden.

Tech blijft het geheugen wat klein voor dit soort programma's. Het

geheugen is toereikend voor een schakeling met ten hoogste enkele

honderden componenten. Wanneer echter zeer uitgebreide modellen wor

den gebruikt voor bijvoorbeeld transistoren, dan is het geheugen al

gevuld met enkele tientallen van zulke modellen.

Om deze redenen lijkt het beter om een iets grotere computer te gaan

gebruiken. Het plan om dit programma op een IBM personal computer te

gaan overzetten zou de vrij beschikbare geheugenruimte meer dan ver

tienvoudigen,dit zou een hele verbetering zijn.

- Er kunnen problemen onstaan met de toestandsvariabelen. De toestands

variabelen mogen eigenlijk niet van elkaar afhankelijk zijn. Wanneer

bijvoorbeeld twes condensatoren parallel wor1en gezet in een schake

ling dan zijn de toestandsvariabelen weI van elkaar afhankelijk. De

verdeling van de stromen door de twee condensatorBn is overigens ook
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onbepaald. Zonder verdere aanname's is het vergelijkingenstelsel dan

ook onoplosbaar. Andere voorbeelden zijn een kortgesloten condensator,

drie condensatoren in een driehoek, twee spoelen in serie, enzovoorts.

Het moet due 6f verboden worden schakelingen in te voeren die deze

problemen veroorzaken, of het· oplossingealgorithme zal rekening moeten

gaan houden met deze situaties.
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APPENDIX 2: HANDLEIDINlJ EIJ" RET PROGRAMr~.

A2.1. INLEIDI1D.

Dit ~rogramma verzorgt de invoer voor een netwerkanalyseprogramma

dat werkt met stuksgewtjs lineaire modellen. Het programma stelt de

beschrijving op van een willekeurige schakeling. De schakeling wordt

ingevoerd door deze op het scherm van de terminal te tekenen. De

componenten in de schakeling moeten gekozen worden uit een "menu"

van standaardcomponenten. Ook eerdar getekende schakelingen kunnen

als component gebruikt worden. .

Zowel de tekening van een schakeling als het stuksgewijs lineaire

model dat van de schakeling is opgesteld worden op de floppy disk

onthouden, en kunnen Jus later weer opgeroepen worden.
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A.2. 2. ALGEMElilE AAN""wIcTZINGEN.

- Het kiezen uit verschillende mogelijkheden.

Wanneer het programma een bepaalde keuze verwacht, zal dit in de

bovenste regel van de terminal aangegeven worden. Bij elke keuzemo

gelijkheid wordt een letter gegeven. Na het intypen van een van die

letters wordt de betreffende opdracht uitgevoerd.

- Het invoeren van getallen.

nit gebeurt door het intypen van de cijfers. Wanneer de spatietoets

wordt ingedrukt dan wordt het getal als helemaal ingetypt beschouwd.

Wanneer een reeel getal wordt gelezen, dan mag een komma of punt

gebruikt worden in het getal. De exponent kan ingetypt worden nadat

de toets "e" is; ingedrukt.

Wanneer er een fout wordt geconstateerd door het programma, dan wordt

het getal opnieuw gevraagd.

- Het irrvoeren van text.

Een text mag bestaan uit willekeu~ige tekens. De text kan gecorri

geerd worden met de tgets ,,~" • De text mag bestaan uit 6 of uit 10

tekens. Wanneer de spatietoets wordt ingedrukt dan worden de reste

rende karakters met spa ties gevuld.

- De croser.hair.

De crosshair is het knipperende kruisje op het scherm van de terminal.

De crosshair kan verplaatst worden met het aparte paneeltje bij de

terminal. Met de crosshair kan een plaats aangewezen worden op het

scherm. Wanneer de crosshair op de gewenste plaats is gezet dan moet

een van de toetsen ingedrukt worden.
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A2 • 3. :HE'r DOOHLOPEN ifAN BET PROGRAMMA.

Wanneer het programma wordt gestart, dan verschijnt op het beeldscherm

de text:

drawing:d, analysis:a, floppy disk:f

De "analysis" is nog niet geschreven, en wat er na de "f" gebeurt

W'ordt verderop beschreven. Na h~t inty-pen van de "d" kan een schema

getekend worden. Eerst W'ordt de naam van de tekening gevraagd.

Wanneer er al een tekening met de opgegeven naam op de disk staat

wordt deze op het scherm gezet, en anders wordt met een leeg scherm

begonnen. Op het scherm verschijnt nu de text:

new component:n, change:c, line:l, menu:m, value/comment switch:v

wirenr:w, ground:g, restart:r, end drawing:e.

De betekenis van deze toetsen:

-n: new component.

Hierna kan er in het schema op het scherm een component bij getekend

worden. Eerst wordt gevraagd een nummer in te typen. Met dit nummer

wordt een van de componenten uit het menu gekozen. Vervolgens wordt

gevraagd het commentaar bij de component in te typen. Daarna kan met

de cross'hair de plaats worden roangewezen waar de component in het

schema moet komen. De component wordt nu op deze plaats getekend.

Er zijn nu nog correcties mogelijk, op het scherm verschijnt de text:

rotation:r, mirror:m, change place:c, other nr:n, delete:d, store:s

value/comment change:v.

Na het intypen van een van deze letters gebeurt het volgende:

r: De tekening van de component W'ordt 90 graden linksom gedraaid.
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m: De tekening wordt gespiegeld.

c: De tekening van de component kan hierna nog verplaatst worden

in het schema.

n: De component kan hierna verwisseld worden voor een andere.

ds De component wordt uitgewiat.

a: De component mag zo blijven staan.

vs Het commentaar bij de component kan hierna vervangen worden

door wat anders.

De vraag van de vorige bladzijde wordt herhaald totdat de "d" of de "s"

is ingetypt.

-c: change.

Nadat deze letter is ingetypt kan er in het schema nog iets gewijzigd

worden. Met de croashair kan aangewezen worden wat men wil veranderen.

Men kan een component aanwijzen, een lijn, een aardsymbool of een

extern aansluitpunt. Wanneer een component wordt aangewezen dan zijn

dezelfde correcties weer mogelijk die bij het tekenen van de component

mogelijk waren. Wanneer een lijn, aansluitpunt of aardsymbool wordt

aangewezen dan wordt uitgewist wat aangewezen was.

-1: line.

Nadat deze letter is ingetypt kan er in het schema een lijn getekend

worden om een verbinding te maken. Het tekenen van een lijn gebeurt

met behulp van de crosshair. Eerst wordt het beginpunt van de lijn

aangewezen. Daarna wordt ieder knikpunt in de lijn aangewezen. Er

wordt telkens een lijnstuk getekend tussen het vorige eindpunt van

de lijn en het punt dat het laatst is aangewezen. Om aan te geven

d.at het einds van de lijn is bereikt kan de "ell word.en ingetypt.
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Tijdens het tekenen kan de lijn gecorrigeerd worden. Wanneer de letter

"b" wordt ingetypt dan wordt het laatst getekende lijnstuk uitgewist.

Wanneer de "b" weer wordt ingetypt dan wordt het lijnstuk daarvoor

uitgewist, enzovoorts. Na het uitwissen van een lijnstuk kan weer

verder worden gegaah met het tekenen van de lijn.

Het is mogelijk twee of meer lijnen aan elkaar te knopen. Dit kan men

doen door tijdens het tekenen van een lijn te stoppen op een andere

lijn. Op dat punt wordt dan een bolletje getekend, zodat het zicht

baar is dat de lijnen met elkaar verbonden zijn. Op deze manier is

het verschil te zien tussen lijnen die elkaar alleen maar kruisen en

lijnen die met elkaar verbonden zijn.

-m: menu.

De menulijst verscbijnt op het scherm. Hierin kan men zien uit welke

componenten gekozen kan worden en welk nummer er ingetypt moet worden

om een bepaalde component te kiezen.

-v: value/comment switch.

Door het intypen van de let:er "v" wordt de "value/comment switch"

aan- of uitgezet. Wanneer deze "schakelaar" aan staat wordt in de

tekening rechtsonder de compononenten het commentaar geschreven dat

bij de componenten is opgegeven. Wanneer de tekening te vol dreigt

te worden kan deze schakelaar uitgezet worden, zodat dit commentaar

uit de tekening verdwijnt.

-w: wirenr.

Een blokje met een nummer erbij wordt nu in de tekening gezet op een

aan te wijzen plaats. Hiermee kunnen aansluitingen in het schema

genummerd worden. Dit is nodig om het schema als component in een

ander schema te kunnen gebruiken. De aansluitingen krijgen opeen

volgende nummers, te beginnen met nummer 1.
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-g: ground.

Een aardsymbool wordt nu in de tekening gezet, de plaats daarvan kan

met de crosshair worden aangewezen.

-r: res tart.

Wanneer deze toets wordt ingedrukt wordt het schema helemaal uitgewist.

-es end drawing.

Na deze tOets is het tekenen van het schema beeindigd.

Wanneer de tekening al eerder op de disk werd onthouden wordt gevraagd

of de oude file uitgewist mag worden. Hierop kan men antwoorden met

"y" (yea) of met "n" (no). Wanneer men "n" heeft geantwoord dan wordt

de naam gevraagd waaronder de tekening dan wel mag worden opgeborgen.

Het model van de achakeling wordt nu opgesteld.

Wanneer in de modellen van de componenten parameters voorkomen, dan

wordt gevraagd wat daar mee moet gebeuren. Hierop kan men antwoorden

met "d" (default), "pI! (parameter) of "v" (value). Wanneer de "d"

wordt ingetypt krijgt de parameter de defaultwaarde, en wanneer de

"v" wordt ingetypt kan men zelf de waarde van de parameter invullen.

Wanneer de "p" wordt ingetypt dan wordt de parameter een parameter

van de schakeling. Men kan nu een nieuwe naam opgeven, en een nieuwe

defaultwaarde.

De opdrachten m.b.t. de floppy disk.

Wanneer na het starten van het programma de letter "f" is ingetypt

verschijnt de text:

. "."

directory:d, read file:r, purge:pu, pack disk:pa, clear disk:c

end:e.

Uit deze opties kan nu gekozen worden. Ben nadere omschrijving ervan:

-d: directory.

Op het scherm van de terminal wordt de inhoudsopgave van de disk
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geschreven. nit gebeurt per bladzijde.

-r: read file.

De inhoud van een file kan gelezen worden. Na het opgeven van de naam

van de file wordt de inhoud op het scherm geschreven als een rij

hexadecimale getallen. nit gebeurt per regel, na iedere regel kan het

lezen van de file gestopt worden.

-pu: purge £'i1 e •

Het ui~issen van een file. Hiervoor moet de naam van de file nog

opgegeven worden.

-pa: pack disk.

Het aaneensluitend.maken van de gegevens op de disk.

De niet ala uitgewist gemarkeerde labels op track 0 worden vooraan

gezet in het labelveld, zonder dat er nog uitgewiate labels tussen

staan. Het programma kan ook de data van de files vooraan in het

datagebied schrijven. Qmdat dit nogal wat tijd kost, gebeurt dit

aIleen wanneer het datagebied bijna vol is.

-e: clear disk.

De disk wordt geformateerd, en schoongemaakt. Het formateren dient

te gebeuren voordat een nieuwe disk gebruikt kan worden. Omdat aIle

informatie op de disk verloren gaat wanneer deze opdracht uitgevoerd

wordt, is er een beveiliging aangebracht. Er moet eerst nog een

bepaald nummer worden ingetypt.

-e: end.

Hierna wordt teruggegaan naar het begin van het hoofdprogramma.



96

A2.4. AA..LWIJZINGEN VOOR RET HP64000 SYS'I'EEM.

-Het vinden van de files.

De useridentifier "EL_SIM" is gebruikt. Een procedure a taa t meea tal

in een file met dezelfde naam als de procedure zelf heeft. De namen

van de files met de programma's zijn in de programmalisting te zien.

-Compileren en assembleren.

Hiervoor kunnen de opdrachten PSL, PSL1, PSL2 en PSL3 gebruikt worden.

Deze compileren of assembleren de verschillende procedures en zetten

de "relocatable files" in vier "libraries", die PSLIB, PSLIB1, PSLIB2

en PSLIB3 genoemd zijn.

-Linken.

Voor het linken van het normale hoofdprogramma wordt de opdracht

"link. TEST listfile L" gegeven. nit kan kortweg gebeuren door "T4"

als opdracht te geven.

-Emuleren.

Hiervoor moet de emulatieprobe in het SMP80 aysteem aangebracht worden,

liaarna de opdrachten "emulate S load TES'1"" en "run from rrES'l''' gegeven

moeten worden. Dit kan kortweg met "T2".

-Listing.

Voor een listing kan de opdracht "P" gegeven worden. Er volgt een dik

pak papier, dus bezint eer gij begint!
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APPENDIX 3: DE MODELLEN VAN DE COMPONEN'!'EN.

Om het programma uit te kunnen proberen zijn de modellen van enkele

standaardcomponenten op de disk geschreven. Dit is gebeurd met het

hoofdprogramma "Tes t1". Van deze modellen zijn de volgende exact:

- De weers tand.

- De condensator.

- De spanningsbron.

De overige modellen zijn nog te simpel gehouden. Dit geldt voor:

- De opamp.

- De npn transistor.

- De pnp transistor.

- De diode.

De modellen van de componenten zijn vergelijkingen in de vorm

A x + b = 0 • De volgende modellen zijn ingevoerd:

1. De opamp.

i1

V1~V3
V2~

i1 i2 v3 Va Vb v1 v2 i3 Ia Ib b

-1 10-4

-1 10-4

-1 105_105 100 1 -1

-1 105_105 15

-1 _105 105 15

15
v3j

(v1-v2 .......
(i3=0)

-15
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2. De weerstand.

i 1 i2
v1~v2

R

v1 i 1 v2 i2 b

-1 -R

-1 -1

3. De condensator.

i1 i2
v1 --+-II-+- v2

0

v1 i1 u1 v2 i2 u1 b

-1 1/0

-1 -1

-1 -1

4. De npn transistor.

~
V3i3

i2
v2

i1

v1

Deze is benaderd met het volgende vervangingsschema:

i3

i2
v2 -+----l

Ia

v3

1-----1l HFE' Ia

i 1 v1
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i1 i2 i3 Va Vb v1 v2

-1

-1

-1

-1 -1

-1 -1

5. De pnp transistor.

Vf i3

V2~+i1
v1

v3 Ia Ib b

-1-EFE

1 1

liFE -1

1 0,65
1 0,65

Het model is hetzelfde als dat van de npn transistor, op de tekena

na:

i1 12 13 Va Vb v1 v2 v3 Ia Ib b

-1 1+HFE

-1 -1 -1

-1 -HFE

-1 -1 1 1 0,65
-1 1 -1 0,65

6. De spanningsbron.
v1
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7. De diode.

v1

+i1
i2

v2

i1 i2 Va v1 v2 Ia b

-1 10

-1 -10

-1 -1 1 0,65

Dit model is te zien als een serieschakeling van een ideale diode,

een spanningsbron van 0,65 Volt en een weerstand van 0,1 Or~.
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