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SAMENVATTIN6 

Besturen is het doelmatig gebruiken van gelijktijdig 

werkende uitvoerende elementen. Parallel gedistribueerd 

besturen maakt het mogelijk dat elk uitvoerend element over 

een eigen besturing kan beschikken. De besturingstaak Hordt 

uitgevoerd door computers en is vastgelegd in de vorm van 

programma's. De besturing kan eenvoudig worden aangepast aan 

een veranderde besturingsbehoefte door deze opnieuw te 
programmprpn. 

Een bewegingsdiagram is een grafische beschrijvingsvorm die 

de opeenvolging en samenhang van de besturingsacties weergeeft. 

Deze beschrijvingsvorm is geschikt am de resultaten van het 

ontwerpproces te documenteren. 
Een hulpmiddel is ontwikkeld dat uitgaat van een bewegings

diagram. Voor een belangrijk deel kunnen hiermee automatisch 

de computerprogramma's voar pen parallelle gedistribueerde 

besturing worde gegpnereerd. 

Hiervoor wordt eerst het bewegingsdiagram vertaald naar een 

code. De rest van de conversie verloopt automatisch met 

behulp van een hiervoar ontwikkeld computerprogramma. Het 

automatische deel van de conversie geschied in twee stappen: 

in de eerste stap, de mptacodegenerator, wordt uit de 

beschriJving een aantal deelproblemen afgeleid; 

in de tweede stap, de programmageneratar, worden deze 

deelproblemen opgelost en de programma's gegenereerd. 

Wat met behulp van een bewegingsdiagram kan worden 

weergegeven kan worden geconverteerd naar programma's voor 

een parallelle gedistribueerde besturing. 

De conversie kent enkele beperkingen. 

Het is gewenst een grater scala van besturingstaken te kunnen 

programmeren. De beperkende factor is etbewegingsdiagram. 

Er is een voorbeeld gegeven van de manier waarop de 

"hardware" voor een parallelle gedistribueerde besturing zou 
kunnen worden uitgevoerd. 

Er kan worden geconcludeerd, dat met behulp van een parallelle 

gedistribueerde besturing omvangrijke besturingen kunnen 

worden gerealiseerd. Het gebruik van een programma om vanuit 

een voor de mens goed hanteerbare beschrijving, besturings

programma's te genereren~ is hierbij een belangrijk 

hulpmiddel. 
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Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

De mens heeft om zijn arbeid te verlichten een groot aantal 

hulpmiddelen gecre~erd. Sommige van die hulpmiddelen zijn 
in staat handelingen te verrichten. 

Een koffie-automaat is zo'n hulpmiddel dat de volgende 
handelingen verricht: 

bekertje laten zakken en water opwarmen, 

poeder en water in het be~ertje. 

Meerdere elementen lunnen betrokken zijn bij het uitvoeren 

van de handelingen. Zo kan er een samenstel worden onder

seheiden dat is opgebouwd uit elementen die iets met elkaar 
te maken hebben (relaties). Een samenstel waarin elementen 

en relaties tussen die elementen te onderscheiden zijn, 

wordt dikwijls een systeem genoemd. Een koffie-automaat, 

een bewerkingsmachine of een teehnische universiteit kunnen 

bijvoorbeeid worden besehouwd ais systemen. 

Eike handeling kan op zich weI goed worden uitgevoerd, maar 

wanneer er tussen de handelingen geen juiste samenhang is, 
wordt het gewenste doe! niet bereikt. 9ijvoorbeeld ais het 

'bekertje pas verschijnt nadat de koffie en het water zijn 
gepasseerd. 

De besturing dient de elementen op een gecoOrdtneerde 

manier doelgerichte handelingen te laten uitvoeran. 

Een systeem dat handelingen kan verriehten is te splitsen in 

twee delen, een uitvoerend deel en een besturing. 

Het uitvoerend deel wordt gevormd door de meehanische 

elementen die een aetie kunnen verriehten Cbijvoorbeeld een 
afsIuiter of een motor) en elementen die een aetie ondergaan 

(bijvoorbeeld het water uit de koffie-automaat). 

De besturing kan op vele manieren worden gerealiseerd. Het 

kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op mechanische principes, 

zoals de nokkenas van een automotor. Het kan oak opgebouwd 

zijn uit standaardelementen. Zo'n standaard element is 

bijvoorbeeld een relais. De besturing is dan onafhankelijk 

van het te besturen apparaat. 

9ij het gebruik van een programmeerbare computer kan de 

onafhankelijkheid van het te besturen apparaat worden 

geeombineerd met het op eenvoudige wijze realiseren 
(programmeren) van de besturingstaak. Op een veranderde 
besturingsbehoefte ~an flexibel worden gereageerd door het 

besturingsprogramma te herzien. De programmeerbaarheid en 
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dE' gPf i ngp omVcUH] V ,H) .11" CDrnplltpr maven het mogel i jk am 

probJE'men van grote omvang adn te pakken. 

Een veelgebruikle tJitvoering van een programmeerbare 

besturing is een "Programmable Logic: Controller" (PLC). De 

sc:hakellogic:a waarin de besturingstaak is vastgelegd, kan in 

een PLC worden geprogrammeerd in plaats van uit relais te 

worden opgebouwd. Toch heeft het gebruik van de PLC zijn 

beperkingen. Met de omvang van de besturingstaak wordt de 

schakellogica onoverzichtelijker. Het wordt dan moeilijker 

deze te programmeren. Bovendien sluit het besturen met een 

PLC. volgens de schakellogica, slecht aanbij de mogeIijkheden 

die computers bieden. Voor de realisatie van omvangrijke 

besturingen is daarom een andere benadering gewenst. 

Voor deze andere benadering wordt nogmaais naar het 

uitvoerend dee! van een systeem gekeken. Kenmerkend voor het 

uitvoerend deel is dat het gelijktijdig versc:hillende acties 

dient te kunnen verrichten. Het bestaat daarvoor uit 

versc:hillende elementen. De besturing moet daartoe 

gelijktijdig meerdere elementen kunnen besturen. Het lijkt 

logisch om daar meerdere besturingseenheden voor te 

gebruiken. In het extreme geval kan elk uitvoerend element 

worden bestuurd door een eigen zelfstandig func:tionerende 

programmeerbare besturingseenheid. Deze manier van besturen 

zal "parallel gedistribueerd besturen" worden genoemd. 

Een dergeIijke besturing omvat twee soorten activiteiten: 

1 het laten van handelingen door de uitvoerende elementen; 

2 de vE'rrichting van de handelingen op een samenhangende 

manter laten geschieden. 

Dit onderzoek is toegpspitst op de tweede soort ac:tiviteit. 

Uitgaande van een beschriJving van de samenhang tussen wat 

de uitvoerende elementen moeten doen (een bewegingsdiagram) 

dienen voor de besturingseenheden programma's worden 

ontwikke!d. Omdat het al snel veel programma's betreft die 

allen met elkaar samenhangen, is het enerzijds niet 

makkelijk en anderzijds veel werk om deze programma's te 

schrijven. Dit onderzoek heeft als doel een hulpmiddel te 

ontwikkelen voar het programmeren van de samenhang tussen de 

programma's. Hiervan wordt onderzoc:ht welke rol het 
hulpmiddel zou kunnen spelen (hoofdstuk 2>. Daarna wordt h@t 

gereedsc:hap uitgewerkt Choofdstuk 3). Het hulpmiddel wordt 

ge~valueerd en een implementatievoorbeeld van parallel 

gedistribueerd besturen zal worden beschreven (hoofdstuk 4). 

Het gereedschap is gerealiseerd in de vorm van computer-
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programma's. Deze zijn in de programmeertaal LISP [Cambridge 

Lisp 1986J geschreven. Kennis van deze taal is slechts 

gewenst voor de paragrafen getiteld "Implementatie", 

namelijk paragraaf 3.2.1 en 3.3.1. Complete listings van de 

programma's alsmede enige uitgewerkte voorbeelden zijn te 

vinden in de appendices. 



Hoo~dstuk 2 

ANALYSE VAN HET BESTURINBSPROBLEEM 

Besturen is het doelmatig laten ~unctioneren van de 
uitvoerende elementen. Er zijn verschillende ~actoren die 
dit bemoeilijken. Zo dient de besturing zich met een grote 

hoeveelheid elementen bezig te houden. Bovendien moet de 
besturingstaak kunnen worden gewijzigd om te kunnen voldoen 

aan veranderde behoeften. 

Vanwege de hoeveelheid elementen is het besturingsprobleem 

te omvangrijk om ineens aan te pakken. Het probleem is te 
vereenvoudigen door opsplitsing in kleinere delen. Een deel 

kan ook weer worden opgesplitst in nog kleinere delen. Zo 
kunnen er verschillende niveaus van delen worden 

onderscheiden. 

fabricagecel 

overzetter 

hefinrichting draaifnrichting 

figuur 1 

Bij parallel gedistribueerd besturen is de totale besturing 

verdeeld over de te besturen delen. Aan elk deel wordt een 

besturingseenheid (BE) toegewezen. Elke BE heeft haar eigen 
besturingstaak, die is vastgelegd in de vorm van een 

programma. De BE kan zelfstandig haar programma uitvoeren. 
Maar, omdat de verschillende besturingstaken op elkaar 

afgestemd moeten zijn, zijn de BE's niet onderling 

onafhankelijk. Door een afstemming tussen de BE's kunnen de 

uitvoerende elementen op een doelmatige manier ~unctioneren. 

Een groep BE's die gezamenlijk de uitvoerende elementen 

besturen, moeten op een hoger niveau als een eenheid kunnen 
worden beschouwd. Om een eenheid die eigenlijk uit meerdere 
delen bestaat, op een eenvoudige wijze te kunnen besturen, 
is het prettig als die delen ook als een eenheid informatie 
uitwisselen. Deze informatie-uitwisseling verloopt daartoe via 

een intermediair. Tussen aIle niveaus is er behoe~te aan 

zo'n intermediair. Op het niveau van de ~abricagecel kan dan 
informatie worden uitgewisseld met de overzetter in plaats 
van met de grijper, de hefinrichting en de draaifnrichting 
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afzonderlijk. 

Het intermediair ontvangt van de hoger geplaatste BE de 

opdracht om de lager geplaatste groep BE's hun besturings

taak te laten uitvoeren. Vervolgens wacht het intermediair 

tot het bericht krijgt dat de besturingstaak is volbracht 

en meldt dit aan de hoger gelegen BE. Het intermediair wordt 

shell genoemd. Het omsluit een groep BE's. Het voordeel 

hiervan is dat op aIle niveaus de besturingstaken 

overzichtelijk kunnen blijven. 

De besturingstaak van een door een shell omsloten groep BE's 

kan op vele manieren worden beschreven. Het bewegingsdiagram 

is daar een voorbeeld van. Het geeft de opeenvolging en de 

samenhang van de acties weer. 

Ter illustratie is het bewegingsdiagram van een overzetter 

gegeven. 

dicht 
grijpfunctie open 

heffunctie 
haag 

laag 

18~ 

90 

draaifunctie 0 

/ 

• . 

/ " 
V 

/ 

start 

signaal 

figuur 2 

~ 

voltooid 

signaal 

Het diagram beschrijft de volgende serie handelingen. 

Na het startsignaal gaat de grijper dicht en is het product 

vastgepakt. Vervolgens maet d~ overzetter het product uit de 

bewerkingsmachine tillen (heffunctie haag). Daarna kan de 

overzetter 90 graden verdraaien. Dan zijn er geen obstakels 

meer en kan de arm van de overzetter schuin naar de 
transportband toe bewegen (gelijktijdig draaien naar 180 

graden en het product laten zakken). Daarna gaat de griJper 

open en wordt gemeld dat de serie handelingen is voltooid. 

Het bewegingsdiagram is een beschriJvingsvorm die geschikt 

is om de resultaten van het ontwerpproces te documenteren. 

Het is een gemakkeiijk te interpreteren en te overziene 

weergave van de besturingstaak. Hierdoor is het interessant 
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om het te kunnen gebruiken als uitgangsmateriaal voor de 

realisatie van de besturing. De besturing kan hiervan echter 

niet direct gebruik maken. De BE's waaruit de besturing 

bestaat, hebben een beschrijving in de vorm van programma's 

nodig. 

De voortgang van de besturingsprogramma's wordt bepaald 

door de duur van de acties. De duur van een actie kan vaak 

niet worden voorspeld. Tach dienen de programma's op elkaar 

te zijn afgestemd. Deze afstemming kan worden bereikt door 

de programma's van de BE's regelmatig onderling informatie 

te laten uitwisselen. Met deze informatie kunnen de BE's de 

voortgang van hun programma's en daarmee hun besturingstaken 

synchroniseren. 

Dergelijke synchronisaties kunnen worden gerealiseerd door 

middel van semaforen [Dijkstra 1965]. 

Een semafoor is een variabele die een waarde heeft. De 

waarde is aan een niet negatief geheel getal. Op een 

semafoor kunnen twee soorten operaties worden uitgevoerd. 

Een V-operatie Verhoogt de waarde van die semafoor met 

~en. Een P-operatie Probeert de waarde van die 

semafoor met ~en te verlagen. Als een semafoor de waarde 

nul heeft, kan een P-operatie de waarde niet verlagen. Er 

"moet dan worden gewacht tot een V-operatie op die semafoor 
is gedaan. 

Met behulp van deze operaties die als tijdloos moeten worden 

beschouwd y is het mngelijk om meerdere BE's gelijktijdig te 
laten beginnen met het besturen van hun actie. Door middel 

van V-operaties kunnen BE's, die daarop in een P-operatie 
wachten, worden gestart. Deze V-operaties kunnen worden 

uitgevoerd door een andere BE of de shell. Het is ook 

mogelijk om te wachten tot bepaalde acties zijn voltooid. 

Ais een actie voltooid is, meldt de bijbehorende BE dit door 

middel van een V-operatie aan de shell of een andere BE die 

deze voltooiing in een P-operatie afwacht. 

Veel programma's die via operaties op semaforen met elkaar 

samenhangen, vormen een beschrijvingsvorm van de 

besturingstaak die goed bruikbaar is voor de computer maar 

moeilijk te overzien is voor de mens. Daarom is er behoefte 

aan een hulpmiddel voor de conversie van een voor de mens 

goed te begrijpen en te produceren vorm naar een voor de 

besturingscomputer bruikbare vorm. In het tweede hoofdstuk 

zal daartoe de conversie van het bewegingsdiagram naar de 

programma's worden geanalyseerd. 



Hoofdstuk 3 

DE CONVERSIE VAN BEWEGINGSDIAGRAM NAAR PROGRAMMA'S 

Hoewel het bewegingsdiagram en de programma's dezelfde 

besturingstaak weergeven, zijn ze zeer verschillend van 
aard. Om dit verschil te overbruggen is de conversie 

opgedeeld in een aantal stappen. 

Het zou handig zijn als de convertor een computerprogramma 
was, dat aIle stappen automatisch kon uitvoeren. Hoewel het 
in principe mogelijk moet zijn, is grafische invoer voor een 

computerprogramma moeiliJ~ te verwerken. Omdat een mens op 

een eenvoudige wijze de informatie van het bewegingsdiagram 

naar een makkelijker bruikbare code kan vertalen, wordt deze 
eerste stap van de conversie door een mens uitgevoerd. Hoe 

deze stap wordt gedaan is beschreven in de eerstvolgende 
paragraaf. 

De rest van de conversie geschiedt automatisch met behulp van 

een computerprogramma, de convertor genaamd. 

Het programma voert hiervoor twee stappen uit: 

de eerste stap heeft als uitgangsmateriaal de code en zal 
daarvan een metacode produceren (zie paragraaf: metacode 

generator); 

de tweede stap van de convertor heeft de metacode als 
uitgangsmateriaal en zal daarmee de besturingsprogramma's 

gen~reren (zie hi~rvoor de derde paragraaf: programma 

generator). 

3.1 Van bewegingsdiagram naar code 

Het bewegingsdiagram is niet toevallig gekozen als 

uitgangsmateriaal voor de conversie. Het is namelijk een 

representatievorm die door de mens goed te produceren en te 
interpreteren is. 

Hoe dient het diagram te worden gefnterpreteerd? 

In het diagram zijn de uitvoerende elementen met hun 

toestanden in de linker kolom vermeld. Zo kan bijvoorbeeld 

het element A uit het onderstaande diagram (figuur 3) de 
toestanden 0 en 1 te bereiken. De actie die hiervoor moet 



worden uitgevoerd~ is genoemd naar de toestand die aan het 

eind van de actie is bereikt. 

Het verloop van de acties is in het diagram van links naar 

rechts weergegeven. Er worden daarvoor drie soorten lijnen 

gebruikt, nameIijk horizontale, verticale en schuine. 

Een verticale lijn geeft het moment aan, waarop bepaalde 

elementen hun acties beginnen terwijl andere elementen juist 

tot de volgende verticale Iijn geen actie uitvoeren. Aan een 

schuine Iijn is de uitvoering van een actie te herkennen. 

Bijvoorbeeld de uitvoerlng van aetie 1 door element A in het 

onderstaande diagram. Cfiguur 3) De naam van de aetie die 

wordt uitgevoerd, is vermeld in de linker kolom ter hoogte 

van de kruising van de schuine lijn met de eerstvolgende 

vertieale Iijn. Een horizontale lijn duidt dat er gewaeht 

wordt tot een volgende verticale lijn is bereikt. Een 

volgende vertieale Iijn is bereikt als aIle eerder begonnen 

acties voltooid zijn. 

Hoewel het diagram suggereert dat aeties gelijktijdig kunnen 

eindigen zal dit niet dikwijls het geval zijn. Met andere 

woorden, een sehuine lijn kan twee dingen betekenen: 

1 een actie wordt uitgevoerd; 

2 de actie is voltooid, maar er moet worden gewacht tot ook 
andere acties zijn voltooid. 

Als aIle begonnen acties zijn voltooid, is de besturingstaak 

bij een volgende vertieale Iijn aangekomen. 



1 

B 0 

1 

A 0 

..... 
I 

start 

signaal 

klaar 

signaal 

figuur 3 

Dit diagram bevat twee uitvoerende elementen A en B die 

beide de actie 0 en 1 kunnen uitvoeren. 

Het diagram is voor de convertor niet hanteerbaar. 

Voor de omzetting van het diagram naar een voor de convertor 

bruikbare code wordt de mens, voor wie dit geen moeilijke 

opgave is, te hl..II p geroepen. Hoe de mens d it moet doen is 

met de volgende regels beschreven. 

1 Gelijktijdig beginnende acties worden genoteerd met de 

door haakjes omsloten vorm: naam uitvoerend deel, actie. 

Bijvoorbeeld, voor de als eerste te beginnen acties uit 

figuur 2: (A 1) (B 1) 

Het gebrui~ van haakjes dient om verschillende brokken 

informatie van elkaar te scheiden. 

2 Een of meer gelijktijdig beginnende acties worden eveneens 

omsloten door haakjes. Hierdoor zijn Ze in de te 

produceren code gegroepeerd. 
Voorbeeld 1: ( (A I) (B 1) 

Voorbeeld 2: { (A 0) ) 

3 Regels 2 en 3 worden herhaald tot aIle acties uit het 

diagram genoteprd zijn. 

4 Als laatste wordt het geheel eveneens omsloten door haakjes. 

Bijvoorbeeld, de totale code van het diagram is: 
( ( (A 1) (B 1) 

(A 0) 

(B 0) 

Om de conversie van bewegingsdiagram naar programma's in 

eerste instantie niet extra ingewikkeld te laten zijn, is er 



aan de besturingstaak een beperking opgelegd. Deze beperking 

haudt in dat, nieuwe acties pas mogen beginnen, als aIle 
eerder begonnen acttes zijn voltooid. In het diagram worden 

daarom geen acties weergegeven die beginnen terwijl andere 

nog bezig zijn. De code, de door de convertor te gebruiken 

weergave van het diagram, hoeft vanwege de beperking sleehts 
de vermelding in de juiste volgorde te zijn van de 

uitvoerende elementen met de acties. 

3.2 De metaeode generator 

De code, de invoer voar de metaeode generator, beschrijft 

de volgorde van de door de uitvoerende elementen te 

verrichten acties. Deze code bevat impliciet een hoeveelheid 

informatie. Deze informatie levert specifieke bijdragen aan 

de voor de BE's te genereren programma's. Het is de taak van 

de metaeode generator deze impliciete informatie te 

identifieeren en expliciet te vermelden. 

Elke groep gelijktijdig uit te voeren acties in de code 

bevat een drietal soorten kenmerken die explieiet moeten 

worden gemaakt, namelijk: 

1 het kenmerk am gelijktijdig versehillende 

acties te laten beginnen. Dit wordt aangeduid 

als 'beginsynchronisatie'. 

2 het kenmerk am acties te laten uitvoeren. Dit 

wordt aangeduid als 'aeties'. 

3 het kenmerk om de voortgang van bepaalde 

programm~'s te laten wachten totdat zekere 

acties zijn voltooid. Dit wordt aangeduid als 

'eindsynchronisatie'. 

Voor de oplossing moet de benodigde informatie besehikbaar 

zijn. De informatie, die van de specifieke besturingstaak 

afhankelijk is, wordt daarvoor aan de vermelding toegevoegd. 

Het kenmerk om aeties te laten uitvoeren is het eenvoudigst 

en zal daarom als eerste worden behandeld. 

Aeties die op een bepaald moment gelijktijdig moeten 

beginnen zijn in de code gegroepeerd. Bijvoorbeeld, de eerste 

groep te beginnen aeties in de code die is geproduceerd aan 

-10-



de hand van figuu~ 3 is {(A 1) (B 1». Dit wordt expliciet 

gemaakt door het woord 'acties' toe te voegen. Dit geeft 
(acties '«A 1) (B 1»). De generator is geschreven in de 

programmeertaal LISP. Het gebruik van deze taal vereist dat 

op bepaalde plaatsen een apostrof voorkomt. De lezer hoeft 

hier geen aandacht aan te schenken. 

De twee andere kenmerken hebben betrekking op 

synchronisaties. Ze zijn aan elkaar verwant en worden 

daarom gezamenlijk behandeld. Voor het expliciet maken van 

zowel de begin- als de eindsynchronisatie moet de 

metacode generato~ uit de code bepaalde informatie afleiden. 

Deze informatie bestaat uit twee delen. Ten eerste de 

identificatie van de bij de synchronisatie betrokken BE's en 

ten tweede de identificatie van de synchronisator. 

Bij een synch~onisatie dienen onder andere de betrokken BE's 

te wo~den vermeld. Voor de BE's is dezelfde naam gekozen 

als voor de uitvoerende elementen waaraan ze zijn 

toegevoegd. Om de namen van de BE's te wet en te komen moet 

de metacode generator de namen van de uitvoerende elementen 

uit de code afleiden. 

- De synchronisatie van de BE's wordt uitgevoerd met behulp 
'van operaties op semafo~en. Bij een beginsynchronisatie 

wordt met behulp van zulke operaties aan de te synchroni

seren BE's een startsignaal gegeven. Bij een eindsyn

chronisatie dienen de operaties op semaforen om te wachten 

tot elk van de te synchronise~en BE's een signaal heeft 

gegeven ten teken dat haar actie is voltooid. Het is de taak 

van de synchronisator om startsignalen te geven en 

voltooiingssignalen af te wachten. Deze taak kan worden 

uitgevoerd doo~ een van de BE's of de shell. Een handige 
synchronisatorkeuze kan ervoor zorgen dat niet onnodig veel 

operaties hoeven te worden uitgevoerd. 

De shell kan goed fungeren als synchronisator voor de eerste 
beginsynchronisatie en de Iaatste eindsynchronisatie van 

een serie acties. De shell is immers het intermediair, dat 

een groep BE's de opd~acht geeft de geprogrammeerde serie 
handelingen te besturen en daarna wacht tot de serie 
handelingen is voltooid. Voor een tussenliggende 
synch~onisatie wordt een van de BE's ais synchronisator . 
gekozen. De metacode generator hanteert voor de 

synchronisatorkeuze van de tussenliggende synchronisaties 
de volgende regels: 

1 , -



Regel 1 De synchronisatar voar een eindsynchronisatie en 

de daarop vnlgpnde b£lginsynchronisati£l is 

dezelfde. 

Motivati£l: Een £lindsynchranisati£l wordt altijd direct 

Regel 2: 

gevolgd door £len beginsynchronisatie. Het is het 

eenvoudigst om dit door dezelfde BE te laten 

uitvoeren. 

De synchronisator wordt gekozen uit de groep te 
beginsynchroniseren BE's. 

Motivatie: Na de synchronisatie uitgevoerd te hebben is de 
synchronisator impliciet ook gesynchroniseerd. 

Als dit £len van de te synchroniseren BE's is 

hoeft deze nlet meer expliciet te worden 

gesynchroniseerd. 

Regel 3: Bij voorkeur wordt de synchronisator gekozen uit 

de BE's die zowel bij de eind- als de daarop 

volgende beginsynchronisatie betrokken zijn. 

Motivatie: Zie motivatie regel 2. Deze geldt op analoge 

Regel 4: 

wijze voor eindsynchronisatie. 

Ais het niet met regels 1, 2 en 3 in strijd is 

wordt £or niet van synchronisator veranderd • 
. -Motivatie: De voor de BE's te genereren programma's worden 

moeilijk leesbaar als £or vaak van synehronisator 

wordt veranderd. 

De in de volgende conversiestap te genereren programma's 
zullen worden verzameld in £len programmaverzameling. Omdat 

·bij elkaar horende programma's onder een naam worden 

verzameld, is deze naam toegevoegd aan elk van de 

gefdentificeerde kenmerken. Elk kenmerk bevat dan de 
voor zijn oplossing benodigde informatie. 

De syntax van de aldus gegenereerde metaeode is als voIgt: 

Een kenmerk om acties te laten uitvoeren wordt aangeduid 

met acties gevolgd door de lijst met uit te voeren aeties. 

Een begin- en £len eindsynchronisatie kenmerk wordt 

aangeduid met respectievelijk beginsyne en eindsyne 

gevolgd door de synchronisator, de lijst met te 

synchroniseren BE's en de programmaverzameling. 

Ter illustratie de metacode die van figuur 3 is afgeleid. 
De programmaverzam~ling in deze illustratie heeft de naam 
figuur3. 
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De code van figuur 3. 

«A 1) (9 1» 

«A 0» 

«9 0» ) 

De gegenereerde metacode. 

( (beginsync 'shell '(A B) 'figuur3) 

{acties '«A 1) (B 1» 'figuur3) 

(eindsync 'A '(A B) 'figuur3) 

(beginsync 'A '(A) 'figuur3) 

(acties . {(A 0» 'figuur3) 

(eindsync '8 . (A) 'figuur3) 

(beginsync '9 ' (8) 'figuur3) 

(acties '«8 0» 'figuur3) 
(eindsync 'shell ' (8) 'figuur3) ) 

3.2.1 Implementatie van de metacadegeneratar 

De metacode wordt gegener-eerd door de functie "metacodeer". 

Deze functie heeft als invoerparameters de code en de naam 
'van de programmaverzameling. De uitvoer van deze functie is 

de metacode. 

De functie genaamd "splits_in_metacode" is de belangrijkste 
functie van de metacodegenerator. Deze functie die als 
resultaat de metacode aflevert is als voIgt gedefini~rt. 
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<de splits_in_metacode 

(code 

) 

synchronisator 

eindsynchronisaties 

metacode 
programma_verz) 

<cond «null code> 
(voegtoe 

metacode 

eindsynchronisaties 

nil 

'shell 

programma_verz» 

(t (splits_in_metacode 
(cdr code) 

<kies_synchronisator 

synchronisator 
code) 

(namen_BE (car code» 

(voegtoe 

metacode 

eindsynchronisaties 
(car code) 

synchronisator 

programma_verz) 

programma_verz) 

Door "splits_in_code" wordt nog een drietal niet 

standaard functies gebruikt. Deze hebben de volgende 

functionele beschrijvingen. 

De functie "voegtoe" heeft als invoer: 

de metacode; 

de namen van de BE's die voor eindsynchronisatie in 

aanmerking komen; 

de namen van BE's die daarna voor beginsynchronisatie in 

aanmerking komen met de acties die ze moeten besturen; 

de naam van de BE of de shell die de synchronisatie zal 
lei den; 
de naam van de verzameling waaronder de te genereren 
programma's zullen worden verzameld. 

Het resultaat van de functie is de metacode uit de invoer 

met daaraan toegevoegd respectievelijk: 

een eindsynchronisatie, 

een beginsynchron~satie, 

de acties die moeten war--den bestuurd. 
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De functie "kies_syn~hronlsdtor" heeft als invoer de huidige 

synchronisator en de code. Hieruit wordt de nieuwe 

synchronisator bepaald aan de hand van de in de vorige 

paragraaf besproken regels. 

De functie "namen_BE's" heeft als invoer een groep 

gelijktijdig te beginnen acties en bepaald hieruit de namen 

van de betrokkenn BE's. 

3.3 De programmagenerator 

De metacode, het uitgangsmateriaal van de programmagenerator, 

is de expliciete vermelding van de in de code gevatte 

kenmerken. Elk van de drie soorten kenmerken vertegenwoordigt 

stukjes programmacode voor de betrokken BE's en de shell. De 

namen van de drie functies, die de deze stukjes programmacode 

kunnen genereren, zijn gelijk aan de namen van de door de 

metacode generator get'dent if i ceerde kenmerken. 

De metacode is het programma dat bepaalt wat er moet 

gebeuren, terwijl de drie functies helpen dit te realiseren. 

Als nu de metacode, kenmerk voor kenmerk wordt ge@valueerd, 

zal tel kens een VMn de drie functies worden gebruikt. 

Daarmee worden dan stukje voor stukje de programma's 

gegenereerd. Elk stukje gegenereerde programmacode wordt 
toegevoegd aan een van de lijsten die uiteindelijk de 

programma's van de respectievelijke BE's en de shell zullen 

bevatten. De lijsten met de programma's zijn samengevoegd in 

een programmaverzameling. 

Zowe! het genereren als het toevoegen aan de programma

verzameling van de stukjes programmacode worden door de 

functies verzorgd. 

Wat moeten de invoerparameters zijn en wat zal de uitvoer 

van deze functies zijn~ 
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Het eenvoudigst is de functie "acties". Daarom zal deze als 

eerste worden behandeld. De functie "acties" verwacht twee 
invoerparameters: 

Een lijst met de namen van de uitvoerende elementen in 

combinatie met de acties die ze moeten verrichten. 
De naam waaronder de te genereren programma's worden 

verzameld. 

Het resultaat van de functie is, dat de te verrichten acties 

zijn toegevoegd aan de programmacode voor de respectievelijke 
BE's. 

Acties kunnen pas beginnen als er een beginsynchronisatie 

aan is voorafgpgaan. V~rder worden acties altijd gevolgd 

door een eindsynchronisatie. Door middel van de eindsyn

chronisatie wordt gewacht tot de begonnen acties zijn 

voltooid. Pas hierna mogen met een beginsynchronisatie weer 

nieuwe acties worden gestart. De programmacode die voor de 

uitvoering van deze synchronisaties nodig is, wordt 

gegenereerd door de respectievelijke functies "beginsync" en 

"eindsync". Deze twee functies hebben als invoerparameters: 

De naam van de synchronisator. 

Een lijst met namen van de BE's die dienen te worden 
gesynchroniseerd. 

De naam waaronder de te genereren programma's worden 
verzameld. 

Het resultaat van de sYnchronisatiefuncties bestaat uit 

stukjes programmacode met p- en V-operaties, die in staat 

zijn de synchronisatie van de BE's uit te voeren. 

De programmagenerator kiest de namen van de benodigde 
semaforen in overeenstemming met de volgende regel: 

voor elke begin- en eindsynchronisatie wordt een semafoor 
met een unieke naam gebruikt. 

Deze regel is eenvoudig en toepasbaar zonder voorafgaande 

analyse van het betreffende bewegingsdiagram. Het aantal 

benodigde semaforen is bij toepassing van deze regel 

maximaal (1 + 2 * het aantal beginsynchronisaties). 

De geproduceerde programmacode wordt toegevoegd aan de 

programmacode voar de respectievelijke BE's. 
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HE't gegE'nereerdE' progrrlmmi'l. ultgaande van figuur 3. 

programmanaam: shell A 9 

(V 51) (P 51> (P 51> 

(V 51> (A 1) (9 1> 

(P 54) (P 52) (V 52) 
(A 0) (P 53) 

(V 53) (9 0) 

(V 54) 

3.3.1 Implementatie van de programmagenerator 

De functie Ugenereer" zorgt ervoor dat een code wordt 

geconverteerd naar zijn metacode en vervolgens wordt 

ge~valueerd om programma's te genereren. Deze functie is 
als voIgt gedefinie~rd: 

(de genereer (code programma_verz) 

(wipe programma_verz) ;maak de programmaverzameling leeg 

(mapc (metacodeer code programma_verz) eval) 

<show programma_verz» ;toon de gegenereerde programma's 

"De volgende LI5P-functies vormen de basis van de programma

generator en worden gebruikt bij de evaluatie van de 
metacode. 

In BE_Iijst, de lijst met de te synchroniseren elementen, 

moet de synchronisator niet nogmaals voorkomen. Deze wordt 

impliciet al gesynchroniseerd. Dit geldt ook voor de functie 
"eindsync". Hierom wordt direct een andere functie aangeroepen 

(beginsync_sub of eindsync_sub) waarbij de synchronisator 
uit de BE_Iijst is verwijderd. Tevens wordt er met de 

functie "gensym" een unieke semafoornaam gegenereerd. 

(de beginsync (synchronisator BE_Iijst programma_verz) 
(beginsync_sub 

(gensym) 

synchronisator 
(delete synchronisator BE_Iijst) 
programma_verz) 
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(de beginsync_sub 
(semafoor 

synchronisator 

BE_Iijst 

programma_verz) 

(cond «null BE Ii jst) t) 
(t (zet_op_programma_verz 

programma_verz 

synchronisator 
(list 'V semafoor» 

(zet_op_programma_verz 

programma_verz 

(car BE_Iijst) 

(list 'P semafoor» 

(beginsync_sub 

semafoor 

synchronisator 
(cdr BE_lijst> 

programma_verz»» 

(de eindsync (synchronisator BE_lijst programma_verz) 

(eindsync_sub 

(gensym) 

synchronisator 

<delete synchronisator BE_Iijst) 
programma_verz» 

(de eindsync_sub 

(semafoor 

synchronisator 

BE_Iijst 

programma_verz) 

(cond «null BE_I i jst) t) 

(t (zet_op_programma_verz 

programma_verz 

synchronisator 

(list 'P semafoor» 
<zet_op_programma_verz 

programma_verz 

(car BE_Iijst) 

(list 'V semafoor» 

(eindsync_sub 

semafoor 

synchronisator 

(cdr BE_I i jst) 

programma_verz»» 
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(de acties (actie_lijst programma_verz) 

(cond «null actie_Iijst) t) 

(t <zet_op_programma_verz 

programma_verz 

(naam BE (car actie_Iijst» 

(car actie lijst}) 

(acties (cdr actie_lijst) programma_verz»}) 

"beginsync_sub", "eindsync_sub" en "acties" gebruiken allen 

de functie "zet_op_programma_verz", waarmee de geproduceerde 
stukjes programmacode aan de verzameling programma's wordt 

toegevoegd. Deze functie heeft als invoer: 

de naam van de verzameling waaronder het stukje 

programmacode wordt ondergebracht. 

de naam van de BE of de shell Waar het stukje 

programmacode voor bestemd is. 

het stukje programmacode. 

De functie "naam BE" in "acties" heeft als invoer een uit 

te voeren actie. Hieruit wordt de naam van de BE die 

deze actie moet gaan uitvoeren afgeleid. 



Hoo~dstuk 4 

BESCHOUWING VAN DE ONTWORPEN CONVERTOR 

3.1 Wat kan de convertor en wat kan de convertor niet? 

Wat kan de convertor? 

Uitgangsmateriaal van de conversie is het bewegingsdiagram. 

Bij de bestudering van de mogelijkheden van de conversie, 

kan daarom het best eerst worden gekeken naar wat met behulp 

van het diagram kan worden weergegeven en vervolgens naar 

wat de convertor hiermee kan doen. 

Het diagram heeft twee aspecten: 

- ten eerste de weergave van de besturingstaak; 

- ten tweede de relatie met andere diagrammen. 

Deze aspecten zijn weer terug te vinden bij de convertor. 

1 Het diagram beschrijft de samenhang en de volgorde van 

acties die door verschillende uitvoerende elementen moeten 
worden verricht. 

2 Diagrammen kunnen volgens een hierarchie aan elkaar ZlJn 

gekoppeld. Zodoende kan de besturing van een actie uit een 
'diagram betekenen, dat de serie handelingen die beschreven 
zijn in het hierarchtsch lager gelegen diagram wordt 
verricht. 

1 Elk uitvoerend element wordt bestuurd door een zelfstandig 

functionerende BE. De convertor, het automatische gedeelte 

,van de conversie, genereert uitgaande van een code die de 

informatie uit het diagram weergeeft, voor de BE's de 
besturingsprogramma's. 

2 De koppeling tussen diagrammen van verschillend hierarchisch 

niveau wordt door de convertor tot stand gebracht door de 

introductie van een intermediair, shell genaamd. Via een 

shell verloopt de communicatie tussen verschillende niveaus. 

De programma's die de convertor genereert, zorgen ervoor dat 

de BE's hun acttes op een samenhangende manier uitvoeren. 
Noch het diagram noch de programma's bevatten informatie 

over hoe de acttes dienen te worden uitgevoerd. 

Wat in een bewegingsdiagram of een hierarchie van 

bewegingsdiagrammen kan worden beschreven kan ook worden 

geconverteerd. 

Wat kan de convertor niet? 



De convertor kan geen programma's genereren voor 

besturingstaken die niet in het diagram kunnen worden 

weergegeven. 

4.2 Wat de convertor nog meer zou moeten kunnen 

Er zijn een aantal zaken die niet in het diagram mogen of 

kunnen voorkomen. Deze kunnen derhalve niet worden 

geconverteerd. 
Het diagram en de conversie ervan moet worden beschouwd als 

een raamwerk waarmee besturingsprogramma's kunnen worden 

gerealiseerd. Om dit raamwerk voor de realisatie van 
uitgebreidere besturingswensen te kunnen gebruiken zal het 

moeten worden uitgebreid. 

De volgende categori~n van mogelijke uitbreidingen kunnen 
worden onderscheiden: 

'I Uitbreidingen om programma's te kunnen genereren voor een 

breder scala van besturingstaken. 

2 Uitbreidingen om programma's te kunnen genereren die de 

besturingstaak op een effici~ntere manier qua snelheid 

en computergebruik uitvoeren. 

10m voor een breder scala besturingstaken programma's te 

kunnen genereren dient het uitgangsmateriaal van de 

conversie <het bewegingdiagram) deze taken te kunnen 
weergeven. De uitdrukkingsmogelijkheden van het diagram 
moeten hiervoor worden vergroot. Een eenvoudige manier am 

dit te bereiken, is door in het diagram merktekens aan te 

brengen die het gebruik van een bepaalde uitbreiding 

aanduiden. Deze merktekens worden overgenomen in de code 
waarmee de convertor de passende programmacode kan 
genereren. 

In het diagram kan de herhaling van een aantal acties uit 
een serie, niet anders worden beschreven dan met behulp van 

het gewenste aantal copi~n. 

In het uitgebreide diagram kan de herhaling van een serie 

acties worden aangeduid, door de te herhalen serie te 

omsluiten met de merktekens 'herhaal' en 'tot conditie'. 

Deze merktekens dienen overgenomen te worden in de code. 



Met behulp van andere merltekens kan in de code ook 

expliciet uitgedrukt worden wanneer een actie moet beginnen 

<meedoen aan beginsynchronisatie) en wanneer een actie 

voltooid moet zijn <meedoen aan de eindsynchronisatie). Het 

is dan mogelijk om in het diagram acties weer te geven die 

langer duren dan tot aan de volgende eindsynchronisatie. 

Deze twee uitbreidingen ZlJn gerealiseerd. Een listing van 
de LISP-functies die hiervoor aan de convertor zijn 

toegevoegd of die zijn aangepast is te vinden in appendix D. 
De funcie "splits_in_metacode" van de metacodegenerator is 

aangepast om de merktekens uit de code te herkennen. Verder 

zijn er aan de programmagenerator twee functies toegevoegd 
die de programmadelen voor 'herhaal' en 'tot conditie' 

kunnen genereren. Deze twee uitbreidingen zijn omvangrijk 

maar vragen geen ingrijpende veranderingen van de 
convertor. 

Een andere uitbreiding waarmee het mogelijke scala 

besturingstaken kan worden vergroot, is door middel van 

een uitgebreidere informatie overdracht tussen BE's van 

verschillend hierarchisch niveau. Hiermee kan worden 

gereageerd op veranderende besturingswensen. 

·Een groep BE's kan bijvoorbeeld de actievolgorden van een 

aantal verschillende diagrammen besturen. Via de shell kan 

zo'n groep de opdracht krijgen om ~an bepaalde van de 

mogelijke actievolgorden besturen. De richting van de 
informatie overdracht is hier van boven naar beneden. 

Informatie overdracht van beneden naar boven kan ook zinvol 

zijn. Hiermee kan de toestand van het te besturen systeem 

of zelfs de besturing worden ge~valueerd. 

Seide vormen van informatieoverdracht hebben een groot 

potentieel aan mogelijkheden. Het is echter zeer moeilijk 

dergelijke besturingswensen in een paar bewegingsdiagrammen 
te beschrijven. Er zou daarom eerst moeten worden gezocht 

naar een hierop toegespitste uitbreiding van het diagram of 

een andere geschikte representatievorm. 

2 Van geheel andere aard is de tweede categorie van mogelijke 

uitbreidingen. 

Het is niet ondenkbaar~ dat bij veel toepassingen BE's een 

belangrijk deel van de tijd aan het wachten zijn tot ze in actie 
moeten komen. Afhankelijk van de manier waarop de BE's zijn 

gerealiseerd, kan dit een verspilling van capaciteiten betekenen 



Hpt wachten op een invoersignaal bijvoorbeeld, kan evengoed 

door een van de op dat moment vrije BE's worden gedaan als 

door de BE die bij de betreffende invoerbron hoort. Het testen 

op een invoersignaal van bijvoorbeeld een schakelaar is hier 

een voorbeeld van. Nieuwe acties mogen pas worden bestuurd als 
het signaal is ontvangen. De BE die de eindsynchronisatie 
verzorgt kan evengoed eerst wachten op het invoersignaal in 
plaats van hier een aparte jnvoer-BE voor te gebruiken. In 

appendix D zijn de LISP-functies beschreven die voor de 

programmering hiervan zijn aangepast dan weI aan de convertor 

zijn toegevaegd. Om als invoer herkend te worden is deze 

infarmatie in de code vaorzien van het merkteken 'invoer'. 

Het samenvoegen van meerdere BE's is echter nadelig voor de 

inzichtelijkheid. Daaram verdient een implementatie, waar 

wachtende BE's geen ernstige verspilling van capaciteiten 
varmen, de voorkeur. 

Door de semaforen vol gens andere regels te kiezen zou 

kunnen worden bespaard ap het aantal te gebruiken semaforen. 

4.3 Een voorbeeid van hoe de BE's zouden kunnen zijn 

gefmplementeerd 

In een besturing waar elk uitvoerend dee! een eigen 

zelfstandig functionerende BE heeft, is het mogelijk de BE 

dicht bij het te besturen deel te installeren. De geringe 

afstand tussen BE en uitvoerend deel verkleint de kans dat 

er op het traject hiertussen storingen optreden en 

vermindert de bedradingskosten. 

Door een groep BE's op een gemeenschappelijk communicatie

kanaal aan te sluiten kunnen ze met elkaar informatie 

uitwisselen voar synchronisaties, parameter- en programma
overdracht. 

AIle BE's van een hierarchisch niveau zijn aangesloten op 

hetzelfde kanaal. Als een BE via een shell ook informatie 

uitwisselt met een lager geplaatste groep BE's dan is die 

BE via de shell oak nog aangesloten op het kanaal dat bij 
die lager geplaatste groep BE's hoort. Een groep BE's 

wisselt informatie uit met slechts een shell. Daarom is 



er op elk communlcatie'~anaal maar een shell aangesloten. 

shell I overzet ter' s.hell I transport shell I bewerkings-I I I 

I-- - machine 

I 
hefinrichting 

J 
draaiinrichting 

I 
grijper 

figuur 4 

Het systeem is eenvoudig uit te breiden door BE's op het 
communicatiekanaal aan te sluiten. BE's magen echter niet 
gelijktijdig via het kanaal informatie versturen: de 
verschillende infarmatiestromen zouden elkaar verstaren. p

en V-operaties hauden hier geen rekening mee. De begin- en 

eindsynchranisaties zullen daarom moeten worden aangepast. 

Oit gebeurt als volgt. 

Bij een beginsynchronisatie verstuurt de synchronisatar de 

startsignalen naar de verschillende te starten BE's. Bij de 

beginsynchronis.atie komt in de plaats van een V-operatie een 

operatie die een start signaal verzend. V~~r een P-operatie 
komt een operatie in de plaats die een startsignaal afwacht. 

Bij een eindsynchronisatie mogen de BE's niet gelijktijdig 

melden dat ze hun actie hebben voltooid. Oit wordt opgelost 

door de synchronisator aan de te synchroniseren BE's een voor 

een te laten vragen of ze klaar zijn. De synchronisator voo!' 

de eindsynchronisatie moet weten wanneer het kanaal vrij is 

om met vragen te beginnen. Hiertoe krijgt de synchronisator 

als laatste bij de voorgaande beginsynchronisatie een 
startsignaal. Dit is het teken voor de synchronisator dat 
het communicatiekanaal vrij is voor de eindsynchronisatie. 
De P- en V-operaties van de eindsynchronisatie moeten door 

andere operaties worden vervangen. De P-operatie wordt 
'vraag' en wacht op een bevestigend antwoord. De V-operatie 

wordt vervangen door 'antwoord op de vraag'. 

De programmering hiervan vraagt slechts kleine aanpassingen van 

metacodegenerator en de programmagenerator. Deze zijn te 
vinden in appendix E. 



Hoofdstuk S 

CONCLUSIE 

Bij een parallelle gedistribueerde besturing is de 

besturingstaak verdeeld over de te besturen del en. De 
parallelle gedistribueerde besturlngs methodiek kan een 

belangrijke invloed uitoefenen op de manier waarop in de 
toekomst aan de bestur-ingsbehoefte zal worden voorzien. Het 

realiseren van een dergelijke besturing vraagt om zowel 

andere programmeertechnieken als andere computerarchitecturen. 

Uitgangspunt voor een parallelle gedistribueerde besturing 

is dat elk te besturen deel over een eigen zelfstandige 

besturingseenheid beschikt. Belangrijk hierbij is de 

afstemming tussen deze parallel werkende eenheden. 

Voor het programmeren van de afstemming tussen de besturings

eenheden is een convertor ontwikkeld, die geautomatiseerd de 

omzetting van een bewegingsdiagram naar de op elkaar afgestemde 

besturingsprogramma's verzorgt. 

Een besturingstaak die met behulp van een bewegingsdiagram 

kan worden weergegeven kan door de convertor in programma's 

'worden vertaald. Omvangrijke besturingsproblemen kunnen 

worden aangepakt, omdat de ontwerper in een bewegingsdiagram 

op een eenvoudige wijze de samenhang tussen de te besturen actie 

kan beschrijven. 

In het diagram is de volgorde van de acties zeer strikt 

vastgelegd. Dit is niet altijd gewenst. Het kan bijvoorbeeld 
gunstig zijn de vo]gorde van de op dat moment beschikbare 

middelen te laten afhangen. Hiervoor is de expressieve kracht 

van het diagram echter te gering. 

Het verdient daarom aanbeveling om te zoeken naar een 

beschrijvingsvorm waarin een flexibeler besturingstaak met 

een vergelijkbare eenvoud als in het bewegingsdiagram, kan 

worden weergegeven. 
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Appendix A 

UITWERKING VAN ENIGE VOORBEELOEN 

In deze appendix wordt een vijftal voorbeelden behandeld. 

Getoond wordt: 

de weergave van de besturingstaak met behulp van het 

bewegingsdiagram: 

de hieruit afgelejde code; 

de door de metacodegenerator gegenereerde metacode; 

de ult de metacode door de programmagenerator gegenereerde 

programma's. 

Voorbeeld t is uitgewer~t met behulp van de convertor zoals 

deze in hoofdstuk 3 is besehreven. 

Voorbeeld 2 illustreert de uitbreiding van de convertor 

(hoofdstuk 4), zodat expliciet kan worden aangegeven wanneer 

een bepaalde actie moet beginnen en wanneer die aetie 

voltooid moet zijn. 

In voorbeeld 3 wordt de voornoemde uitbreiding van de 

convertor gebruikt in combinatie met met de uitbreiding die 

de mogelijkheid biedt om de synchroniserende BE de invoer 

(i, ii) te laten afhandelen. 

Voorbeeld 4 illustreert de uitbreiding van de convertor om 

een aantal acties te herhalen. Er zijn 2 mogelijkheden: 

1 Hel diagram tussen de merktekens (herhaal, tot) kan 

afhankelijk van een eondietie herhaald worden uitgevoerd 

<herhaal conditie -- tot). Het is hiermee mogelijk om 

afhankelijk van de herhaaleonditie een deel van het diagram 

nlet uit te voeren. 

2 Het is ook mogelijkheid om pas nadat het diagram is 

doorlopen te testen of er herhaald moet worden. 

Voorbeeld 5 illustreert de mogelijkheid om meerdere 

herhalingen biooen een herhaling uit te voeren. 
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Appendix B 

HET GEBRUIK VAN DE CONVERTOR 

Aangenomen dat men beschikt over: 

Een Cambridge-Lisp omgeving op bijvoorbeeld een 
Atari ST 1042; 

de Lisp-functies van de metacodegenerator; 

de Lisp-functies van de programmagenerator; 

indien van de uitbreidingen., besproken in hoofdstuk 4, 
gebruik moet worden gemaakt, de Lisp-functies die aan de 
metacode- en programma-generator zijn toegevoegd en de 

Lisp-functies die zijn aangepast. 

De programma's worden gegenereerd door het aanroepen van de 

functie "genereer" met als parameters de uit het bewegings

diagram afgeleide code en de naam waaronder de gegenereerde 

programma's in de Lisp-omgeving worden bewaard. 

De functie "genereer" heeft als resultaat dat de 

geproduceerde programma's op het scherm worden weergegeven. 

Bijvoorbeeld: 

(genereer '«(a 1) (b 1» (Ca 0» «b 0») 'voorbeeld_1) 

Indien de gebruiker gefnteresseerd is in de metacode, dan 
kan deze worden weergegeven na het aanroepen van de functies 
"pp" en "metacodeer". "pp" heeft de functie "metacodeer" ais 
parameter. "metacodeer" verwacht dezelfde parameters als de 
functie "genereer". 

Bijvoorbeeld: 
(pp 

Cmetacodeer 
'«(a 1) 

(b 1» 

«a 0» 

«b 0}» 

'voorbeeld 1» 
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Appendix C 

LISTING VAN DE CONVERTOR ZONDER UITBREIDINGEN 
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«i",~ n,:';(T,p!) BF: (1) 
(conci «nu,11 1.) ni:l.) 

( t ( c:: CHI C;) ( n a c'un Fi!= ( L <",If 1» ( n d illPrl B [ ( c elY- 1»»» 

(dl"? na<?lITl,_BE (1) 

(car' .I» 

(de geei ",eE>n,BE,r.<?I,i'\fll (1) 
(cond «nul] 1) rill) 

( t, ( n ,::, ". m ( r:: i'\ r" J»)))) 

( r:I f'O> V elf? u I:' rH':' 
( rlii;' t ;. c:: cnj;:,-
PInel ifnc::htonisatips 
hpq 11", S Vile I';r UI') i ~;at, i ;:;~s i'~C, ",] >':"'., 

!l,\ln c hl"or'l.i. C'~,,'\t,OF' 

p F' 00 t'" amm;.:1''''y<:;>t- z ) 
(appf,~ncj 

metacode 
(apppnti 

(cont:! «not (null Plnelsynchronisaties) 
OJ. st 

(t nil) 

(lic:~t, 

. PI nri ':;,\lnc 

(ll~:;t 'q\lnt~e !;:.;ynchrornsator-) 
(llstuuoip elndsynchronlsat18s) 
(llct 'auote prooramma vprz»» 

( C C ""I d « r u:::,r ( II II ] 
( )1 '~,I 

( 1.1 c:' I 
'1"PU,III'",vn..:. 

~ I ; 

(,I' Iqi' 1" 

I, ",, ; U C ,::. I' t I ... fI:I I \ ",'j n i' i'l f' ( .. r1 1 ~::, ,:.d: 'I. "" 5 i'\ctl8S " ... m .. 

\. 'I., n:i J 

(I I, ,,:,1, 'CI'H...-i'H PI"OIIl' MilimF< "VPI"~~) ) 

( '; J ·~.·I .. 

a,r, tl ,,;''':', 

.; \.1 ':;:;-1:: 

n I, U i. ~:,:' b t-" (I I. n s v I'l C h t'" C)I i .I S M t. 1 e IS e\ C t 1 P ~5 ) 

OIIU/,f." 1:,1' UO!' ;:~mllia_,v~"r~: ) ) ) ) 
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% de programmagenerator 

(dE' o~"'nE'r"('c~f?r' (endE· Pl·Cir:lr·d.H.iflc" .. v~?r·zi 

IW'OS orooramma V~tZ) 
(/Tlflrq:: (mr:,t. '::le Of.1 ""'PI'" C. DC' r;.:', I.,l ClI.I '·:"i.O' ,., vi"', 

i. <:;nC'w p, .. t.:)' .. 1f" drnrn"> .... Vp,'- ~.= l '1 

(dr.:> b P!] 1 n 'S¥' nc ( 0::; yn (: h I" on 1 0:;.;.; t CWo BF, i :I. J "-:.1 U ,. DC) I" "·Hrllll,"1 .. Vpr- Z ) 

(heCJ 1 nSVriC sl ... lh 

(q.2ri ~:; vm) 

5vncllr' on 1 .c.;;;;.t:CJt· 

(deletE':' svnchr-Orlls<''1tlJr' Fil:: .. J i Jst 

fH"oqr- <'"mIH,," Vt·:'r·z» 

(e1e ei nclsync (",>\lnc-hr" [in i ~:;i':i.t elf' He: 
(~;>] I"I(:i vnc 51.d) 

(Clpnf+yrn) 

oovnclll Dnl S,:~l.L/l'" 

(ciE'1. f::!t: F~ E'Ir1(:'111' or! J C:·.~;l t. (,r [;j: J! j (c. I ) 

(elf'> i.)Pq.l ItsyrH suh (SE:'IlV ..... "'1' "~Y'l"jI I'" .... 11. <:"'\ PI" Br- 1..1 :/,:;,! pr·olll·flmmAl. vpr'",',» 
(corl.::1 « flul] FlF. 1 I. J 51 ) 

(I: (;·.pt (:'11 .. 111'(;)(11,: ... 1111 ... ', VI·,r/ 

pr (jUI dillilld .. v~:t i: 

5yncl"\I' Uti] c.;::. 1 01' 

( 1 .I. ", t V I: Pill," f , H)I , I 

( Z f! t. ... 0 n .,.J)!'" CHJ I f'i m f)', c·i \.! i':' r 
PI' DtH" ;:~mm,,\. Vt"!' ',': 

( ':;\Y' 8C IIi ;::t.) 

(1 :i. ~;t 'F' "o"'flkd ULl!" 

(bpc.l:i. n,,:;ync ~:.I .. \I.J 

SE!mr~"f nor-
"'ivnchr' Dnl ":,4·1:.clr" 
(cdr' HE 1:1..1';"1.) 
proqramm0 verz»» 

(de ei. ndsync .... sub 
(col\d «null 

(s€,~ill",f our" ~-:;.\inchr on I. °3i::lt 1.)1"' 

8E' . l. :I :i st.) I) 
( t ( z pt rIp .'"'1'0111" ,;~mfl)," VPY"Z 

pr" CIC! r' f~mm,cl . V i'"r ;:. 

~;Vl"lr·.llr· on 1 C.,c'li:.UI 

{ I. it::: t. ' t' ";.""H,,·,.f OPI' ) ) 

~:: P I::. up r)r- 0'.11' '<.I\'nl..... \I ;.: .• ," 

I::t ,,- en.!! . F:' IlHI"",~ \.1 f' 'i . 

(CF.lI· HF ]1 :1",,; .I 

( .I. :I. st "./ I.:. ; .. iii.'" j ... " 1 l 

(1'::':' J "'I U "::5 Vt", C. 51,1 t) 

5' "'me\ i r)'.lr 

I;;' v n C.IH·· c"n J. .":,.;{i ':It' 

(cdr' 8i=': _ .. 1:; :.' ~::: L) 
Dt CH}t .". tnHi <::\ \1('"'1"" )) 
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<: df' act. 1. e'~, (Met.l. ".~ 1. I. .I t·;t. rJr' 1..'1. Ii' ;·HIIIII,·' ,',·:'r 

(cond « rll..l1 .l;,-\\:: t.l ~:? .. 11 J ".' L) 
(t. (;: (;:t. .. ,c,p ... pr uqr" ;"11111,,, VPY' 

P t" on I'" affHfI;:\. \/i""f~ z 
<: nE',:~rn BE (c <.' t i:;,e t 1 .... I!"· I .. ) ) 

(c ':".1" ;:,(, '1.'. ie, l:i J ,;'1 ) ) 

(O'o(:t). E'::~ «cit· de 1'..1. E' ], J ,;: 1.) 1"1' oetr' <,Imme'. , .. vpy· z ) ) ) ) 

(CI~:'" Z,f.i't .... OP ..... PI· .. C'JDt ~~rrlm;: •. V (:;'1'" '.!,' (·lUf·'::"))"\."·' 

(put nr .. oq'· .. ·;::.miTl2 ..... ·v·PI' .. 7 e,y'UU" dmm,:\ '.1. ue', 

(de WIOP (nrnnrMmm~ vprzJ 
(mdUC: 

(01151 oruqramma ver 

\/ F·.:' ,. Z ,n" f'H.H· ;:~ mm '" ia c: tIe) 

,:;r T.::!.E? (UE,t Ld'oqr.;.mma ypY'Z 

(l"~.ml:.)Cii:';. \a) (fPlnUr·CIj. l:"i.'(i'·;~nfl',·:< \ii .. ;~!~ .. (car' ;;,1»».1 

(elF! ~;.I,Ci\-v '. pt· cour' i"ilT/llk" '0":.'1" Z ! 

(m ....... pc 

(p 1 :i. !:" I.' I'll" nqr" "iIlHHi. VF'l" 

PI" ClOt amllla ) ) 

'(lam/·.da (2) (print (eM! <:,\» (i'i' (rpy'f","Sf? (Clf!;!t. pr·OOI";amma . .,YPIZ (c",r a») 

... _-_._------
' .. -. - ----------
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Appendix D 

LISTING VAN (OP)NIEUW BEDEFINIEERDE FUNCTIEB 
IN VERBAND MET ENKELE UITBREIDINBEN 

)t.r'unc LI pc:; n' '.'" ;';.1 J n ~"i-1r'.j]".·'i.';;" 

'j 
I. 

i. b"'Cll'lr'IO.o11 1:"1) ;.: J .1", LlF,': 11,1:1 <':II'. 

I. 1'1\"1' w;,.(I,L~"r·, UD "";':'Ii 11,·v''''''':;:;:',:II'·','·\} IA'i..)t·di., (II,-'Ii;:'-,!,,! dt:',ur' .ip FiE. dJ.~:l ('J~:l 

i: F,jnd".;\/r1Ctll C'lil"'>;~ltJP Vi-'" .c.()' Il1. 

i: Df" t UPCl ~'~Vi)(':"ClU f? upci!' ",c h 'I. F'II 1'\ c'l, 1\ ,··1\ i ILl (I.";;~ F:·) J 'f (I P r' PU ",-' 1 I" i:;-:>C h t.:::; h p t. t e k ~:.>n 'l.. 

(de met,:,.cnc:iF'E;'r· (coc!F.> pr"ClUf dlllm,,.. VI','f' 

(5p1 i 1..5 ... 1 i'I .... H1Pt.",.c:odp 
codE> 
.' shell 

f"1:I 1 ~:iF' tp5ten 1 nvoerSl fJfli"\l en 
nil 
nIl 



(dp. SIJ11 t.~;' .... J II .. Inf.:oI..;:lCOri;::> 

(c nr:! (:.:' 
~:; 'Inc ill"" 01·\ 1 :.:c .. :::<"I: or 

1 I"IVC)t':'t ~.I. LlnF.d F'iI 

1?.llld::7.vncl·,r Dill :':;MI J ~;,':5 

n .".~, I:. OJ c: L' cl E·' 

pl···C1ur .::·\iTim2i \;1";',· z) 

(CDr·,eI i, (nt.'J 1 cCiclp) 

( vn~;:~u .'" OP 

Inl::"ti::lcncip 

in 'IDE!!'· "".j. un,,:, I. fe'i, 

elnd":ivn iir·UI··,lc:.:,:,·I .. IPS 

n 11. 
. ,;;hell 

prnnl'''riITllTld ... vpr ;.~» 

(te_peOlnnen 8~sP (crir code) 
(sp 1 :i. -1::. s .... :I n .... tnP"\". i:,le: or:ii!'" 

( c: d r' c Del,··:' ) 
(k] f':'s .... svflchr 01'11 ~"c·;:;'t('\r 

sync: h I'· un:l "". ":'. r.. (':)1 .. 

code) 

ru 1 
(r1,:<.Hli::eli .<~ynr 1,1 "'!I'':~ j:,j:' (C <-If cnll",») 
( VDE'\J I.. UF" 

rnl':';: B.C 0(1;::> 

( ,.':t n f) ~:;, i • 1.::1 

i I') 'y ('If.·-;tr- '~:;':l n r J f"t 'I ,:.-,:'1 i 

( \1 F~ I ;.:- ~:., In .. ~,' t '''\ i'- I" I f.-' ~~" 

(;:;pn (:.:I"l (:1 

PI rid I., Vrlr • ,I". nq 1 0 .. ," t. '. /-::'''''. 
( t!:-! !".J. ili h r H·' I! .,;. f l..i p S 

(C riY C ('lU",·, i ) ) 

( t. ,.? ..... b I::,' iJ :; 111"",,:, ,., .. .:, I .. :.: .. :1 ' '''", ( c: ':<1'" c nei,'") ) 
c:: ........ , .. , L 1···11'· C) r·,:I. '0: ,"" t. CH 

P f' 0 I] r' .::,0 HI ilh:. ..v 0::' r ;; ) 
proqlr i:~rnmi',l. · ... 'cor;.:· ) ) 

(t (splits il"l_)llPLricerL!p 

ted r- C oei t'> ) 

5;. 'I rl c I·, tor", 1 c;. i:,\ t. Dr 

( 2l.ppend 

i nVOf-?f !:;1 qlia.l F'I, 

( V I? r" ;'c i,:un €" Jar:: t. 1 i:,,":'. 
i nVUFT· 

( c:. ri r C ('11""":) ) ) 

( Eippi"~nd 

"'~l n(i,:;vnc 1"11' (:)1",1 ~"i'~t::I ,·!S 

(tP ... p:i.n(J.l.Clii·.·!II. r~Lt.J.f-.'~" (car·· cud"'») 
il,t;:' I' .,'~.r: f")r I <:l 
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(de qj::lef €len 
(conel (,null 

( (ne,L 

n2)('::,'n (:i 
1) r'l1 U 

«(w (h PI' "'''~ ",IF' 
(tot:r' {car 

( 1 nVClF'rP 

(na21fT, .... BE (c ar 

(C i£:\r 

1) 

(c ,'-(I' 1 
1) ) ) 

) ) 

(or (bp.91nSynCP (car 1)) 

(elnc!svnc:P (C;'H' \.)) (naam BE (act.ivitE':'tt (car" 1»» 
( t:. ( n P. >cd p '," n.B F Ii,~ .... In (L ci I' 1 »)) 

(de I"ic.lfHPI·, .. FiC (}) 
( 1 .• 01 It:! (( nu1,:I. :I) II I 1 ) 

( (nell. 

( J rl VI.""" F' (j' •· •. 1',1 ) i ) ) 

(C:OII~;;; (!'\C;I.dm [> «(MI ,IJ,l (n,CIIllPIl fiF' (cdl' ,I»» 

\01 (I.)Pf,p,!i~;,vnc i> (1': .... \ ! •• (·.·J,I t'lf,'":,vnl. F" (e"",1 1,.) 
«(CHIS (rJ2,i-:lrnE;;,::: \ c;if~ l. J, '/.1 \.."~" t (c MI" 1.») (nampl"l BC (cdl' l»» 

{t (,nalTli"~n .. RE (Ceil J))) 

(de VDE"qtne 
(m€~t":lc::C)de 

i nVOf~r"Sl qnal pn 

eindsynchronisatles 
beginsynehronisaLies aeties 
syncht··on 1 sat~r 

pr"oqf'ammd . .'vp.r"z) 
(apf.H·>nd 

mE'\.. i:ilcoctp 
( ap~')p.nd 

( c:ond 
(1 J. st. 

( 1 I c~I' 

( 1 I ''':; i- (II Iryl (:::. ~~vn~,hl' I'll"l .1 :::-,,":l,t n"'" ) 

( I J "" 'l' 
( II tr j I ';-:" 1. I",VD"'I ~.;; :1 nl'li'-' I .':" r I ) 

I. I '1 ':;:;'1. i II triO' ,,::'i r'I'" nut' ""fflm-":l VPI' ~~ ) ) ) ) 

(1 (,ll)) 

\<:Ipp~"n(j 

(col,cl «(not. (nuJI. F:'.I.n,"I";'YI"iu"nni'5-":1i:..1 p"" .. i) 

.::1 t. ~:d 

."'J nil v'rl(:: 

('i i "'it", .. uu,.tp ,;;'\,'nCh!'TlI"jj, S'Ah:,w) 

( :. :! ":'-1:. (111.("',+ 1" 8J nclsvncr1r"nn] <;:;",,--1,1 Pc;) 

( 1 :I "" l tpJU 1:. P ~)r' DCI!" i:lflHflF' , .. v'PI" ~: ,) ) ) ) 

(tnil» 
(cone! «not, (null bF"(Jtl'"",\/llci","onl:".il.Lips HctIP"".» 

( J 1 S L 

( 1 'I. " 

( 1 :i, Co t. . ql II Jt. p sync hr' orn S<':i.t O/'" ) 

( 1 J ":' t 
'n'.I,cd·, r:::.' 

(fh<4 ["I C Bt" 

b'''Cll I'l<:=·vnchr·onl sati·p.s acti PS 

1\;'·· •• 0 FiF) 
f,1. J " nuu l POI" onr dmma vpr";"» 

i I~t 
, ~t' -1:. J I':;,~", 

~ .1 1 t' 

(1 I ":, 

(t.r·,l )11 II 

Cli /.'11' f':' bf"n'l !'l'"'ynr'ht 'un J c;<':\ t 1 pc,:, 2'11'1' 1 PO:;) 

fI'.I 1)1 PO'" 1'lfJI "'HIIII';. VPt;,}»)) 
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i:F une t 1 ~::>'::; cj]. e z:t J 1'1 1" oeul-'>V ,:,,"111'1 ,:'. ;,,1 Ii' "-' Ini,~t .:4.1:', (F,I PI] Pri'" '"' t I)f vonr- de P""Y' eli.:-r 

%qenoemde Ulthrplrilnnpn. 

(df.? t,E" ",i:Jec.] 1 nnen 
(conel (null 

( (CH'" 

BEc"P (1) 
1) ni 1) 

(einc!svr',c!-.' (ei,"1' )) 

(hF" 'hr~;:;,l F' (C~<t· ! I 

( ,t Ct j i~·> ~ r: 2\ t'~ j l 1 

(J n\l(IPI' F' (( /4t ";} J 

(t { .. ::.~ l:", f?D r C1 ! I i.:,i, f F";": :.1 

(t til) 

( d p b E:'C! I n f,; v n f' r" ( >: ) 
( F' III 1.,:.1 '\::) ,~,,(]], ,. 'I ':c, vn I:: ((11',','1'" .:.;. k p, 'I )):' 

( dee i n d :::; y n c F' ( >~ ) 
(eqLI''11 'el ndsVrlC (met' k i:', ;::,·kF'n :-:))) 

(de merkteken (1) 
(car 1» 

(de 8,cti vj tel t (1 
(ceh'I» 

(de verzamplftcties (type I1jst) 
(lund ((rll,1l1 l:l J c;j) II] 1 

" 

J, ) i 

«f:,',nll;:,,1 LVPF" (n;·",",f!, r;:-' (, ,,'H' 1'1,:;;1')) 

( con",; 
(ae t), Vll-PI, l. 

i, C ;, r· :I. ,I "I C" 'I,"~ ) ) 

( \/ f:~ f" 'z ;;;, in j,:';' r:i " . l f ,,~::, ~.;:: 

(c r' JIJ':;:'[)))) 

\. ,I' \ \/F'! ;' i'~!fli:" 1. :' -: i ! "., :,,; I. \' I' i,,' (I. (it" J:I.J ',:; t ) ) ) ) 

(de n~mpn svncnFone 8C (\) 
(conti «null 1) Inl) 

( (r,Clt 

( 01' 

(bf?CI'ln~',vncl'.' (r::,,'\r J) 

(F~l 11I"<::;vnl r' (r~,'41 ) ) 

( h f"?r'I', i::; <.~ i F' ( L ;:,'1' .I. 
( tot F' ( c. ",,~ ,,» 1.)) 

( 1 n ve,<=.'''» I;' ( (: aF 1.»») 
(cons (ni':\i'l,1Il ,ElF .. (C i::<, I' 1) (r,;:~rn!:,'n ~;vn!::ht"Clne BE (cdr- 1»» 

( t ( n 2:1 m€:> I) »,;::: .. V n c I', r C\ 1 i i":' ,.F1 ,» ( C cI r .I.») 

4~-



(rie te.beoinnen 8CtlPS (1 

( C or'l d (I. n u.l:l 1) rf 1 1 ) 
(i'f:"(]lnr.~yncF· If 1 i)) 

.: c f)r'II~- ( ~ C 't.'. :i. \/ J '1.-. f? ,t ( c ;.).,

not 
( pr 

(.':·in,lecVfii F {(''',I I) i 

(I H':"I l\dC\.J F (' .. _,.f 1) ) 

( t n + i~' ( r: cHi ) i 

( c:: 0 r'f ~: ( r:: C'l. ,. J i \i E' I! ,.: q I. II I • p, \ ,"I c: t: .I f" IS ( cdr' I.»» 
(t. (tE'.bf.~Clinr·'PII ,,<',j •...• if'.·!I'I») 

(de te eindioen acties (1 
(cor',el «null 1) ni 1) 

( \ e J. n rl s y n c: F' ~ r:: c" r 

(cc)ns (na.:-.m .. 
( t ( t E';, .!;~ i n cI:1 Ci Pi' .... 

He 
,-~ 

( i:'~C 

" f,,,,':;:; 

I.:. I \/ 

.; , .' 
'1 t,-. C.I. t. ( 

(I r- 1 ) ) ) 

c: Elf' J ) ) ) 

) ) 

~:Funct:i.p~; (jlE' VCq:,y' clp 0,·" "·."",·ilH·j,·;, 11] I. 'i""'!fl.rHH"'11 ;:":ljn l.OPflF·v'OPqli ;;I,...n rip 
%programmaoenerator% 

(de in vopr· (sync h,·- on i "".,,:\ tJIi :I I' Y CH'i:' J. (] n ",i I en nf oql" alff/Hr., ... VPf' ) 

(cond 
({null irIVU~?r-~:,lqli<,~i.Fj'i;I II 
(t ("e·I: .. Dj::" PI' fH]r ;Wlfl'··~v't~I 

Dr OCI r" arnm,::, .... Vl'.·'f·· Z 

synchr"Orll :::';:l.t(Jf· 

inVCH2r-S1C,InalE'l't) i) 
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I ~::, 

,', ii,,', , " I',';, I f (.1 ?,C, t" .,~, 'I F" J t' "';' , , I", I, 

( (:I t;,~:;' (n{?,t~ t:'-\ ( 'C icl t0l-·.::r·" ;: ( I:" ("1 f.:.:.~ r :'1' ()iJ I .... j 1!'lln ,~'* f :, I' 

(seta elebalrav 0) 
( c:or,(j 

( + ',; r!:: ii, I r I inf· 

I. ';''It:!l·. 

-:,,!" '1"':':') .l. 

( ("nel,., 

f", I 

1''',.1 J 

:1 rUt v C I t::,) i ~;: .. i. i J t I ;':1. ,; C:. t", 

P 1. r'j ':::" \/ n I i' f" i.:t I "! j ':~:'_:"4 'i", '1 i::--' ~::, 

f:'; E: 'I, r"t . "i-", t-:,} j' 1'''~ ~i j 't, r 'j I,] f:'f r. 
HII:,'.:;l {'-\!" .f)d~~ 

P, '" 'I 

r"\i 

", I "",;,1 

" 

t i'l ,,', i" <:' ',)/:1 rc,' h ~'"(J], n'l me' I 
" F; I,: :1 r, ;, I,,' t " ; .. , "'l J 1 , \ C;:, ( (' cI t' C n cl "'c,) ) ) ) 

Ii! 

1'.' .i. 
I, i , :.~ I' 

r ; f' f II '! .'" I j 

"',i 1 i: 

i '\! 

1 Il j I r I If) 1 

q ! j 

.,' .. 

!! 'j ):' 

'! (i ,,,. j .> 

C:, (I" F' I, n r'IC"::pf,:C,I':, ,t:i vpJ], I~: p hpl' l"Ii'< I i ntH' 

·f.vUe)t"~· (Hn(~f 
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I. ,;.; 

.' , 
. . 
'. 'I; 'I,··! II 

; ! !-.:; ( I I r l J t I 

i. i '.'" ,U -' I. f·.. h •. ·.:· 1'''1' , i:·, ,'~ I . <':< t 
1\' "11 c:t,)c!f.\}) 

; II, !'IV i:)r'"l C::·i~''i t"'.C)I'· 

\ (tC.ltD 

( ( -I' j,,,' 

(s:.r:. I 'I '1' <::'. :J n mi'" i L (Jf ii·" 

( 

i .. C Cl r" c: oel t.·.' 'j 

\/nr: hr f}n '1 ::. . C) I" 

1\ 'I. 1 
1', I :I 

1"1\' 1':11'11 

'. ' 

(nj"i" 

Ii; i ". 
I, I ::..fl' 

".'j 

I'l,.'!. I nt'il' "1 , Fd , , :·If 

~::. j "j '1". <:: 1 i ifH" i 

(k i pi" 

nil 
( n .~\m":·?r"l ~:: I 

F;[ J. 1"1 \', F.'t' I , :.:"1 

veIL'Cli" eiF' 

rH ~:~ ",' .~:4 C () (~ ~~,~, 

·:'·"r,nr.:.:·'r"lci 

,'lt, I 
" 

~ f .. 

.. 
1" (Ir"j , 

! I , ';,1 
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