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POT1i!NTIOffF:T1i:R-IW3TE:LLINC 

TN EEN HY~mro f3YSTEEM 

door R. LAST 

'.)amenvat tin .. , ... : 

Jn een hyhrid systeem kan de digitale computer gebruikt warden vaor 

taken ~oals het instellen van potentiometers. Teneinde deze taak te 

kunnPn verrichten heeft de dirritale computer onder andere de beschik

kine over systeem-software. Sen dergelijk systeem, POTS~T ~ennamd, 

wordt besproken. Het automat i sche k~ir;:ikter dat het inste l len va,n 

~otentiometers met POTSET krijgt, wordt toegelicht. 
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1 • INLEIDING 

In de loop van de jaren vijftig is nan,st het analoge en het digi

tale rekenen het zogeheten hybride rekenen ontstaan. Teneinde hy-

. brid te kunnen rekenen, worden eeri analoge en een digitale reken

machine aan elkaar gekoppeld tot een zogenaamde hybride rekenma

chine• In deze machine kunnen de typische voordelen van de analoge 

en de digitale reke~machine worden verenigd. In vergelijking met 

de analoge rekenmachine-is de hybride rekenmachine: 

1. flexibeler in besturing, 

2. nauwkeuriger wat betreft de oplossingen van simulaties. 

In het rekencentrum van de Technische Hogeschool te Eindhoven wordt 

sinds september 1975 gewerkt aan de realisatie van een hybride reken

machine. Hiertoe worden de analoge.EAI 680-computer en de digitale 

PDP 11/45-computer aan elkaar gekoppeld. Deze koppeling wordt hy

bride interface genoemd. Via de interface kunnen gegevens omtrent 

besturing en data tussen analoge en digitale computer uitgewisseld 

warden. Orn dit mogelijk te maken moet de digitale computer de be

schikking hebben over hybride software. Het geheel door het reken

centrum te realiseren hybride software is weergegeven in figuur 1. 

In deze figuur bestaan vijf software-nivo's die onderling geschei

den worden door een compiler of interpretator. In het hoogste nivo 

(A)'kan de gebruiker een probleem formuleren in een of andere si

mulatie-taal. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan ~ybrid ~anguage ! 
(lit.a). Voor problemen geformuleerd in zo'n simulatie-taal is een 

sirnulatie-taal compiler nodig. In het hieronder liggende nivo (B) 

kan de gebruiker een probleem formuleren in een of andere hogere 

programmeertaal, bijvoorbeeld FORTRAN. Op dit nivo kan tevens ge

bruik gemaakt worden van software-pakketten voor autornatisch pat

chen, onderhoud, statisch testen en potentiometers instellen • 
. 

In nivo C komen subroutines voor die in de programma's geschreven 

in een hogere prograrnmeertaal, te gebruiken zijn. In nivo D tenslot

te komen assembler-routines voor die de overgang van software naar 

hardware vormen (nivo E). Tot deze routines behoren onder andere 

de routines voor communicatie en synchronisatie. 
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.• Beschrijving in een 

simulatie-taal. 

1 - -----------~-------------- Simulatie-taal compiler. 

2 

3 

4 -

•It 

Beschrijving in hogere pro-

grammeertaal, analoog re ken-

schema, potentiometerwaarden. 

----------------------------

',-

Hy bride subroutines, 

digitale subroutines. 

----------------------------
-,, 

Routines voor synchronisatie 

en communicatie tussen analo-

ge en digitale computer. 

--------------- -----------
. ,, 

Eigenlijke rekenwerk: 

digitale operaties, data-

transport, analoog rekenen. 

Hogere programmeertaal compiler. 
Programmatuur voor statisch tes
ten, onderhoud, automatisch pat
chen, potentiometers instellen. 

Hybride software interpretatorc 

Software-hardware overgang 

Figuur 1. Hybride software. 
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--- -· - -

In dit afstudeer-verslag wordt een beschrijving gegeveh van een 

systeem, dat het instellen van potentiometers verzorgt. Dit sys

teem wordt POTSET genoemd. Vooral voor simulaties waarbij een groot 

aantal potentiometers dient te warden ingesteld, rnoet POTSET een 

belangrijk hulprniddel vormen. Op grand van dit feit dient POTSET 

aan de volgende eisen te voldoen: 

1. potentiometers moeten handig en snel via de teletype van de 

PDP ingesteld kunnen warden. 

2. instellingen van potentiometers moeten eenvoudig en snel te 

wijzigen zijn. 

3. instellingen van potentiometers moeten reproduceerbaar ~ zijn. 

4. expressies van potentiometers moeten op eenvoudige wijze te 

evalueren zijn. 

De indeling van dit verslag is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt 

eerst een.motivatie gegeven van de vier gestelde eisen in het ka

der van POTSET. Bovendien warden hierin de hoofdlijnen van de rea

lisatie van.POTSET vastgelegd. In de hoofdstukken 3 en 4 warden 

twee van deze hoofdlijnen nader onderzocht. Hierna volgt in hoofd

stuk 5 een bespreking en overzicht van de implernentatie van POTSET. 

In hoofdstuk 6 wordt aan de hand van een eenvoudig voorbeeld, de 

werkwijze van POTSET uitgelegd. Na een aantal slotopmerkingen in 

hoofdstuk 7.volgt er nog een appendix waarin de afzonderlijke rou

tines van POTSET voorkomen. Als bijlage is toegevoegd een gebrui

kershandleiding van POTSET. 

~ Onder reproduceerbaarheid wordt in dit verslag verstaan het handig 

en snel opnieuw instellen van potentiometers, zonder hierbij ver

gissingen te maken. 
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2. MOTIVATIE EN REALISATIE 

2.1.-Motivatie 

Elk van de vier eisen uit hoofdstuk 1 kan volkomen onafhankelijk 

opgelost worden in een deelsysteern. Met elk van deze deelsystemen 

moet dan een aparte programma-run worden uitgevoerd. Het zo ver

kregen totale systeem f POTS~:T ) is dan echter niet erg snel. Deze 

snelheid kan vergroot worden door een aantal eisen gecombineerd uit 

te voeren in een deelsysteem. Zo ZOU er een deelsysteem opgezet 

kunnen worden, waarin aan de eis voor snelle instellingen, wijzi

ging van instellingen.en reproduceerbaarheid van instellingen is 

voldaan. Het evalueren van expressies kan dan plaats vinden in een 

antler deelsysteem, bijvoorbeeld een FORTRAN compiler •. In deze opzet 

dient met elk van beide deelsystemen nog steeds een aparte programma

run plaats te vinden. De meest flexibele en snelle oplossing wordt 

vanzelfsprekend verkregen, door alle vier de eisen te combineren 

tot een systeem. Hierin voorziet de in dit verslag te bespreken 

interpretator POTSET. Deze interpretator voldoet aan de gestelde 

vier eisen op grond van de volgende overwegingen. 

1. Met POTSET is het mogelijk om potentiometers snel en handig in 

te stellen, daar POTSET hiervoor gebruik kan maken van op de di

gi tale computer in te voeren commando's. Zodoende hoeft de ge

bruiker niet langer potentiometers via de console van de ana

loge computer in te stellen. 

2. De op een hybride computer op te lossen simulaties bestaan vaak 

uit differentiaal-vergelijkingen. Oplossingen van differentiaal

vergelijkingen hangen mede af van gekozen beginvoorwaarden. An

dere beginvoorwaarden vereisen andere instellingen van bepaalde 

potentiometers. 

Daarnaast worden met een hybride computer ook vaak modelstudies 

verricht. Hierbij wordt de invloed van bepaalde parameters op het 

probleem bestudeerd. Deze parameters moeten snel.en handig ge

wijzigd kunnen worden. Dit vereist snelle wijzigingen van in

stellingen van potentiometers. 
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POTSET bevat commando's waarmee instellingen van potentiometers 

snel gewijzigd kunnen worden. Daardoor is het met POTSET moge

lijk om genoemde problemen snel op te lossen. 

3. Daar POTSET gebruik kan maken van een achtergrondgeheugen worden 

instellingen van potentiometers reproduceerbaar. Nadat potentio

meters een eerste keer op hun goede waarden zijn ingesteld, is 

het hierna zeer eenvoudig om deze potentiometers opnieuw in te 

stellen. Voor problemen die, om welke reden dan ook, diverse ·-- ._, ___ _ 

malen op de hybride computer worden herstart, kan dit een aan

zienlijke tijdwinst betekenen. 

4. De bij een simulatie behorende model-vergelijkingen dienen, al

vorens opgelost te kunnen worden op ecn hybride computer, eerst 

genormeerd te worden. Bij dit normeren ontstaan in deze model

vergelijkingen naast genormeerde variabelen coefficienten. Deze 

coefficienten zijn expressies die bestaan uit constanten, maxi

male waarden van variabelen, beginvoorwaarden en parameters. 

De bij de evaluatie van een expressie verkregen uitkomst is de 

waarde waarop een potentiometer moet worden ingesteld. Het eva

lueren van een expressie kan nogal tijdrovend zijn. Hiervoor kan 

POTSET gebruik maken van de digitale computer. Dit evalueren kan 

hierdoor snel en zonder moeilijk rekenwerk u.itgevoerd worden. 

Ook het wijzigen van waarden van potentiometers wordt hierdoor 

vereenvoudigd. 

Door POTSET op deze wijze. op te zetten, kan in een eventueel ··,later 

stadium het instellen van potentiometers geheel programmatisch uit

gevoerd worden. Dit kan dan namelijk door in een gebruikers-programma 

op nivo B ( zie figuur 1 ), een aanroep van de gedaante: 

CALL POTSET(parameter 1, •••••••• ,parameter n) 

in te bouwen. Het instellen van potentiometers kan hierdoor zeer 

snel 'en bovendien zonder afbreken van het gebruikers-programma 

plaats vinden. 
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2.2. Realisatie 

2.2.1. Het instellen van· potentiometers 

In het voorgaande is reeds diverse malen opgemerkt dat POTSET voor 

het verrichten van bepaalde akties de beschikking zal krijgen over 

commando's. Tot deze akties behoren onder andere het instellen en 

wijzigen van instellingen van potentiometers. Door informatie die 

betrekking heeft op deze instellingen op te slaan in een tabel ( POT 

genaamd ) in het centrale geheugen van de PDP, is POTSET erg flexi

bel te maken. Door middel van een commando kan nu informatie uit 

deze tabel worden gelezen. Door de hybride interface kan met deze 

informatie een potentiometer op de analoge computer geselecteerd 

worden. Een zo geselecteerde potentiometer kan vervolgens, wederom 

met behulp van informatie uit de tabel, worden ingesteld op de juis

te waarde. 

Het is duidelijk dat op deze manier ook het wijzigen van instellingen 

van potentiometers gerealiseerd kan worden. 

Orn te controleren of een geselecteerde potentiometer inderdaad de 

goede instelling heeft gekregen, is het wenselijk orn de beschik

king te hebben over een terugmelding. Aan de hand van deze terug-

rnelding kan de gebruiker vervolgens zelf bepalen of een gerealiseerde 

instelling binnen een door hem vastgeleede tolerantie ligt. 

Voorts is het nodig om de gebruiker de beschikking te geven over 

een commando waarmee alle potentiometers kunnen warden ingesteld. 

Zie in dit verband oak 2.1. 

2.2.2. De reproduceerbaarheid van instellingen 

Orn te voldoen aan de eis van de reproduceerbaarheid van instellingen 

zal men deze instellingen op een of andere manier moeten onthouden. 

Wordt POTSET namelijk afgebroken, dan is de tabel van instellingen 

( POT ) niet meer beschikbaar. Men dient dus vooraf deze tabel te 

redden naar een of ander achtergrondgeheugen. Vanaf dit achtergrond

geheugen kan ten alle tijde gelezen worden. De informatie uit dit 

geheugen wordt dan weer opgeslagen in genoemde tabel en kan zodoende 

dienen om potentiometers opnieuw in te stellen. Voor dit doel dient 
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de gebruiker de beschikking te hebben over een aantal commando's. 

Het achtergrondgeheugen dat door POTSET benut kan worden is een 

magneetbandje. ·Andere soorten achtergrondgeheugen (disk, papertape) 

hebben vergeleken met magneetband de volgende nadelen: 

a. Wanneer meerdere gebruikers de beschikking hebben over een disk 

kunnen er gemakkelijk fouten optreden ( overschrijven van delen 

van het geheugen bijvoorbeald ). Bovendien kunnen deze gebruikers 

nu niet meer onafhankelijk van elkaar werken. 

-voorts is een disk per gebruiker te kostbaar. 

b. Gebruik van ponsband of ponskaarten heeft bij wijziging tot ge

volg dat de gebruiker zelf hierin moet wijzigen of dat hij geheel 

nieuwe banden of kaarten moet produceren. 

Bij gebruik zijn deze media bovendien een faktor 20 langzamer dan 

magneetband. 

2.2.3. Het evalueren van expressies 

De eis om expressies van potentiometers te kunnen evalueren is een 

omvangrijke_eis. Hiervoor dient namelijk een administratie van va

riabelen en constanten uit expressies en expressies in hun geheel 

te worden opgezet. Al deze elementen moeten snel adresseerbaar zijn 

in deze administratie. Alvorens een expressie te kunnen evalueren 

moeten variabelen uit deze expressie gedefinieerd zijn. Het evalueren 

zelf kan plaats vinden door een expressie om te zetten in een string 

in de zogenaamde Poolse notatie. 

In POTSET is het probleem van het evalueren als volgt opgelost. 

Eerst worden er twee nieuwe tabellen gedefinieerd. Een tabel voor 

de expressies van potentiometers ( FIE genaamd ), en een voor de 

variabelen die in deze expressies voorkomen CVAR genaamd ) • Op 

deze tabellen kunnen weer commando's werken, zoals bijvoorbeeld h~t 

commando waarmee een expressie kan worden geevalueerd. 

Zeals reeds in 2.1 punt 2 is opgemerkt is het voor een gebruiker van 
-

belang om beginvoorwaarden en parameters van simulat~es te kunnen 

veranderen. Dit zijn nu de hier boven bedoelde variabelen uit expres

sies. Wanneer deze variabelen veranderen, moet dit snel op de 
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instelling van potentiometers doorwerken. Ook hiervoor heeft POTSET 

de beschikking over een commando. 

2.2.4. Snelheid 

Tot nu toe zijn er twee belan,grijke aspecten va.n POTSET naar voren 

gekomen, namelijk: 

a. POTSET bevat drie tabellen met data, 

b. data in deze tabellen is toegankelijk door middel van commando's. 

~ Een a.nder belangri jk aspect is de snelheid waarmee met POTSET ge-
J 

werkt kan worden. Zo moet het mogelijk zijn om tabellen snel op te 

kunnen zetten en tevens om hierin snel te kunnen wijzigen. Orn in

stellingen van potentiometers te wijzigen moet met een 9ompiler 

telkens een nieuwe run worden gemaakt. Bovendien word.en eventuele 

syntax-fouten door een compiler pas aan het einde van een run aan . 

de gebruiker gemeld. Beide punten zijn niet erg aantrekkelijk. 

Door POTSET als een interpretator te construeren kan aan deze nadelen 

worden ontkomen. Een interpretator is een programma dat werkt op een 

interaktieve wijze. Dit wil zeggen dat er een vraag- en antwoord-spel 

gecreeerd wordt tussen gebruiker en digitale computer. Het medium 

waarmee deze beiden met elkaar in kontakt kunnen komen, kan bijvoor

beeld een teletype of display zijn. Deze bezitten een toetsenbord 

waarmee commando's en data kunnen warden ingevoerd. Commando's en 

data warden opgedeeld in regels. Nadat de gebruiker een regel heeft 

ingetikt, wordt hierop door POTSET onmiddellijk een controle uit

gevoerd. Wordt er in deze regel een fout ontdekt, dan wordt hiervan 

direkt een melding gegeven over de teletype of display. Van de ge

bruiker wordt hierna nieuwe input verlangd. 

2.2.5. Het _geheug~n van de PDP 

Momenteel beschikt de PDP over een geheugen van 16 K. woorden. Hier

van kunnen + 10 K. door een gebruikersprogramma benut warden. De 

overige ,6 K. worden steeds door de monitor gebruikt. Deze monitor 

verricht taken zoals het verzorgen van de communicatie tussen ge

bruiker en de PDP, de interpretatie van commando's en het transport 
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van data van en naar randapparatuur ( device handler ). Bij het 

implementeren kan door POTSET dus slechts van 10 ·K. woorden gebruik 

gemaakt worden. Dit geheugen moet verdeeld worden over tabellen en 

programma. In hoofdstuk 4 zal blijken dat binnen POTSET in totaal 

! 10 K. woorden in beslag genomen worden door tabellen. Orn met het 

momenteel beschikbare geheugen van de PDP de implementatie van het 

programma mogelijk te maken, zullen deze tabellen dus sterk gecom

primeerd rnoeten worden. 

2.2.6. Systeemprogramma's van de PDP 

De meest belangrijke systeemprogramma's die bij de PDP aanwezig 

zijn, zijn de volgende: 

a. text editor. Hiermee kunnen ASCII source files gecreeerd en/of 

gewijzigd warden. Deze files vormen de input voor bijvoorbeeld 

een assembler • 
• 

b. peripheral interchange programma. Dit verzorgt het transport 

van files tussen randapparatuur onderling. Bovendien kunnen 

hiermee files worden sameneevoegd en verwijderd en directories 

worden geprint. 

c. macro assembler. Dit is een two-pass assembler. Source files 

kunnen hiermee warden vertaald in object fi~es ( machine code ). 

d. linker. Deze zet object files om in een module die geladen en 

uitgevoerd kan worden door de processor van de PDP. Met.deze 

linker is het mogelijk om hoofdprogramma en subroutines onaf

hankelijk van elkaar te assembleren of te compileren. Bovendien 

staat deze linker het gebruik van overlay-secties toe. 

e. FORTRAN IV compiler. Dit is een vertaalprogramma waarmee source 

files, geschreven in de hogere programmeertaal FORTRAN, vertaald 

kunnen worden in object files. 

Van de programma's beschreven in a,b en d zal bij de implementatie 

van POTSET met vrucht gebruik gemaakt kunnen worden. Er rest nog de 

vraag in welke taal de source file van POTSET geschreven zal warden. 

Mede op grond van de volgende overwegingen verdient FORTRAN de voor

keur boven assembler: 
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1. de I/0-afhandelingin FORTRAN is erg gemakkelijk. 

2. het detecteren van fouten tijdens de opbouw van POTSET wordt 

door deze compiler'sterk vereenvoudigd. 

3. in een FORTRAN programma kan gebruik gemaakt worden van een uit

gebreide en eenvoudig toegankelijke bibliotheek van functies. 

4. daar de FORTRAN IV compiler byte-manipulaties toestaat kan het 

geheugen van de PDP goed gebruikt worden. 

5. FORTRAN staat dynamische adresseI'ing to-e~ -

6_. de kwali tei t van de a,.anwezige FORTRAN IV compiler is goed. 

7. het lezen, schrijven, wijzigen en documenteren van een FORTRAN 

programma is eenvoudig. 

2.2.7. Potentiometers 

De analoge computer EAI 680 bezit in totaal 120 servo-potentiometers 

en 5 hand-bediende potentiometers. De analoge computer kan in de 

speciale mode SET-POT gezet worden. In deze mode kan een potentio

meter, na eerst geadresseerd te zijn, worden ingesteld. 

De volgende punten kunnen van belang zijn: 

1. een adres is een geheel getal tussen 0 en 119. 

2. de waarde van een instelling is een reeel getal tussen 0 en 1. 

"~--Deze waarde wordt vaak coeffic:ii~ntt genoemd. 

3. alleen de vier decimalen van een coefficient hoeven opgegeven te 

warden. 

4. de nauwkeurigheid bij de instelling bedraagt ongeveer 0.0003. 

5. er wordt een melding gegeven indien een potentiometer niet in

stelbaar is. 

6. ook coefficienten tussen 1 en 10 kunnen worden voorgesteld. Dit 

kan door op het patch-board de loper van een potentiometer te 

verbinden met een versterker die een 10-ingang heeft. 

7. de analoge computer heeft een mode POT-CHECK. In deze mode kan 

een potentiometer, na eerst geadresseerd te zijn, worden uitgelezen. 

Adresseren, instellen en uitlezen geqeurt normaliter via de console 

van de analoge computer. Voor POTSET dient dit plaats te vinden via 

de hybride interface. 
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3. COMMANDO'S 
__ .--

3.1. ~~~~!~-E~~~~~~~~~ 

Van de in 2.2 geschetste realisatie is aangetoond dat POTSET de 

beschikking dient te krijgen over commando's waarrnee: 

1. tabellen opgezet kunnen worden. Dit commando krijgt de naarn CREATE. 

2. instellingen reproduceerbaar warden. Informatie omtrent instel

lingen is opgeborgen in tabellen. Het commando dat deze tabel-

__ Jen redt naar een achtergrondgeheugen ( tape ) heet SAVE. Het 

commando waarmee van dit achtergrondgeheugen gelezen kan worden, 

zodat de tabel van instellingen weer toegankelijk wordt, heet LOAD. 

3. expressies ge~valueerd kunnen warden. Dit wordt_voortaan COMPUTE 

genoemd. 

4. potentiometers ingesteld kunnen worden. Dit commando heet SETPOT. 

5. instellingen van potentiometers gewijzigd kunnen worden. Dit 

commantlo krijgt de naam CHANGE. 

Door deze commando's te implementeren zou POTSET in principe reeds 

te realiseren zijn. De flexibiliteit zou echter nog zeer te wensen 

overlaten. Daarom worden aan bovenstaande commando's de volgende 

toegevoegd: 

1. commando's waardoor het mogelijk.wordt om toevoegingen aan resp. 

verwijderingen uit tabellen te maken. Deze bommando's warden 

INSERT resp. DELETE genoemd. 

2. commando's waarmee tabellen verwijderd kunnen worden, namelijk: 

a. uit het geheugen van de PDP. Dit commando heet CLEAR. 

b. van het achtergrondgeheugen ( tape ). Dit commando heet REMOVE. 

3. een commando dat de recovering van tabellen mogelijk maakt. 

Bij het redden van files ( tabellen ) kan het namelijk voorkomen, 

dat door de gebruiker bepaalde foutieve handelingen warden ver

richt. Di t kan dan tot gevolg hebben dat een run wordt afge- '-. 

broken. Indien een run wordt afgebroken, is een file niet meer 

toegankelijk in het PDP-geheugen. Het commando RECOVER biedt nu 

de mogelijkheid om deze files alsnog te redden naar tape. 

4. een commando waarmee het mogelijk wordt om de inhoud van tabellen 

te printen op de teletype. Dit commando heet PRINT. 

5. commando's om een ru,n te starten ( RUN ) of te beeindigen ( END ). 
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3.2. 2Eti:;:~ 

Bijna alle commando's verrichten een aktie op de inhoud van een tabel. 

Meestal is het nodig om te kunnen specificeren op welke tabel de 

aktie betrekking moet hebben. Deze specifikatie wordt optie genoemd. 
---

Daarnaast kan het ook voorkomen dat het commando betrekking heeft 

op sleohts een gedeelte van een tabel. Dit vereist een nadere spe

cifikatie. 

Bij sommige commando's is het duidelijk dat ze op slechts een tabel 

kunnen werken. Zo werkt ·bijvoorbeeld het commando SETPOT steeds op 

'.--de tabel van instellingen van potentiometers. 

Er kan nu het volgende overzichtje van commando's met optie worden 

samengesteld: 

1 • CREATE VAR, _FIE of POT 

2. SAVE POT 

3. LOAD POT 

4. ,COMPUTE FIE of gedeelten hiervan 

5. SET POT POT of gedeelten hiervan 

6. CHANGE POT 

1. DELJ:i~TE VAR, Ii~IE of POT 

B. INSERT VAR, FIE of POT 

9. CLEAR VAR, FIE of POT 

1 O.REMOVE POT 

11 .RECOVER POT 

12.PRINT VAR, FIE of POT of gedeelten van deze tabellen 

De drie tabellen hangen in deze opzet niet erg nauw met elkaar samen. 

Dat dit niet erg voordelig is blijkt bijvoorbeeld als een beginvoor

waarde verandert moet worden. In dit geval zal deze variabele eerst 

verwijderd en dan weer met de nieuwe waarde toegevoegd moeten warden. 

Vervolgens zullen alle expressies waarin deze variabele voorkomt,, 

opnieuw geevalueerd moeten worden. Hierna zullen de instellingen 

van de potentiometers, die bij deze expressies horen, verandert moe

ten worden. Door nu de tabel POT op te vatten als de output van de 

tabellen VAR en FIE, kan dit probleem aanzienlijk warden vereenvou

digd ( zie ook hoofdst1L.1c 4 ) • Zodoende kunnen de commando 1 s CHANGE, 
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DELETE, INSERT, CREATE POT aohterwege blijven. Het vullen van de 

tabel POT vindt voortaan plaats bij het commando COMPUTE. Wel moet 

een commando CHANGE VA.R en CHANGE FIE toegevoegd worden. Door deze 

koppeling tussen de tabellen wordt het bovendien nodig om ook de 

tabellen FIE en VAR op het aohtergrondgeheugen te kunnen redden, 

teruglezen en recoveren. 

Samenvattend zullen de volgende commando's nodig zijn: 

1. CREATE 

2. SAVE 

3. -LOAD 

4. COMPUTE 

5. SETPOT 

6. CHANGE 

7. DELETE 

8. INSERT 

9. CLEAR 

10.REMOVE 

11 .• RECOVER 

12.PRINT 

13.RUN 

14.END 

VAR of FIE 

alle tabellen 

alle t'abellen 

FIE of gedeelten hiervan 
--

POT of gedeelten hiervan, eventueel met nader 

gespeoificeerde nauwkeurigheid ( tolerantie ) 

VAR of FIE 

VAR of FIE 

VAR of FIE 

VAR, FIE of POT 

alle tabellen 

alle tabellen 

VAR, FIE of POT of gedeelten van deze tabellen 

POTSET 
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4. TABELLEN 

Tabellen vormen een w~zenlijk b_e?tanddeel van POTS~~T. Bij het_ ver-:-__ 

richten van manipulaties met tabellen kunnen twee overwegingen een 

rol spelen: 

1. wat is de snelheid waarmee manipulaties verricht kunnen worden 

met elementen uit een tabel? 

2. hoe groot is de geheugenruimte die door een tabel in beslag ge-

nomen wordt? 

Inell.en het beschikbare geheugen voldoende geacht wordt voor een pro

gramma, kan de geheugenreservering statisch plaats vinden. Indat 

geva.l is de snelheid waarmee manipulaties met het geheugen verricht 

kunnen worden, optimaal te maken. 

Wat POTSET betreft is voor deze oplossing gekozen. Dit vanwege het 

feit dat aangenomen mocht worden, dat het geheugen van de PDP op 

korte termijn zo zou worden uitgebreid, dat de gebruiker 32 K. woor

den ter beschikking staan. Door de hieronder beschreven methode kan 

met POTSET redelijk snel gewerkt warden. 

In de tabel van variabelen wordt van iedere variabele de naam en de 

waarde vermeld. Daarnaast wordt bij iedere variabele genoteerd in 

welke expressies deze variabele voorkomt. Iedere expressie corres

pondeert met een potentiometer. Het noteren kan dus bestaan uit het 

verrnelden van het adres van de betreffende potentiometer. Wordt nu de 

waarde van een variabele verandert, dan kan automatisch bepaald worden 

welke expressies opnieuw moeten worden geEivalueerd. Daar dit automa

tisme in POTSET is ingebouwd, wordt het wijzigen van instellingen 

van potentiometers een eenvoudige zaak. Hierdoor is het rnogelijk orn 

simulaties snel uit te voeren op de hybride computer. 

Het noteren van adressen van potentiometers kan het handigste uit

gevoerd worden bij de commando's CREATE of INSERT FIE, Bij deze com

mando's rnoet namelijk van iedere expressie bepaald worden welke va

riabelen er in voorkomen. Daar hiervoor de tabel VAR geraadpleegd 

rnoet worden, kan dan tevens het noteren van het adres plaats vinden. 

Vanzelfsprekend kan ook het evalueren van expressies en het instel-

len van potentiometers snel gebeuren. Immers het opzoeken van elementen 

vergt nu veel minder tijd dan in het geval van dynamische adressering. 
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De tabel VAR bestaat uit 200 elementen. Teder element bevat 30 bytes. 

De indeling van een element is a.ls volgt: 

byte: 1 6 7 10 11 30 

variabele waa.rde adressen van potentiometers 

byte 1-6: Deze bevatten de naam van een variabele. Voor een variabele 

gelden de syntax-regels van de identifier van het PDP-FORTRAN • 
.. 

Iedere byte bevat een character •. 

byte 7-10: Deze bevatten de waarde van een variabele. Deze waarde 

wordt gerepresenteerd in floating-point notatie ( real ) en wel 

als volgt: 

byte: 1 -8 9 10. 

exponent :meest signi- minst signific e.nte bits 
:ficante bits 

bit: 15 8 7 6 0 15 . 8 7 0 
• 

De exponent ( byte 7 ) wordt weergegeven in het two's-complement. 

Voor deze exponent geldt: 

2-128 t. '2+128 2+128 1038 ::=;;exponen < , ~ • 

Bit 7 van byte 8 is het tekenbit van de mantisse. Dit bit is 

0 voor positieve en 1 voor negatieve getallen. 

De overige 23 bits vormen de mantisse. ·De · .. b-inaire punt staat 

links van deze mantisse. Het meest significante bit hoeft niet 

opgeborgen te worden omdat dit toch steeds 1 is. De maxima.al 

haalbare nauwkeurigheid is zeven decimale cijfers. Normaliter 

is dit voldoende ( zie 4.4 ). 
byte 11-30: Hierin kunnen maxima.al 20 adressen van potentiometers 

voorkomen. De aanwezigheid van een of meerdere adressen bete

kent dat de variabele voorkomt in de expressies van deze po

tentiometers. Een adres van een potentiometer is een geheel 

, getal ( 2 bytes ) tussen 0 en 119. Dit adres kan met een byte 

worden voorgesteld. 

De tabel VAR dient vooral om het veranderen van beginvoorwaarden en 

parameters in een simulatie mogelijk te ma.ken. Tevens is deze tabel 

een gevolg van de amplitude-normering. Amplitude-normering betekent 
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dat in de systeemvergelijkingen de systeemvariabelen gedeeld worden 

door hun maximale waarden. Vaak is het van belang om deze maximale 

waarden ook te kunnen vari~ren. 

De tabel VAR neemt 6000 bytes geheugen in beslag. 

4.2. De tabel BETA 

De tabel BETA bestaat uit 1 element. Dit element bevat 124 bytes. 

De indeling van het element is als volgt: 

hyte: 1 4 5 124 

waarde adressen van potentiometers 

byte 1-4: Deze bevatten de waarde van BSTA. Deze waarde is een real. 

Zie hiervoor 4.1. 
byte 5-124: Hierin kunnen maximaal 120 adressen van potentiometers 

voorkomen. De verdere beschrijving is analoog aan 4.1, byte 

11-30. 

Het feit dat voor een simulatie naast een amplitude-normering meest

al ook een tijd-normering nodig is, heeft geleid tot het ontstaan 

van de tabel BETA. Deze tijd-normering leidt tot een tijdschalings

factor ~' waarvoor geldt: 

~~;--.rz~ 

Hierin is: ~ = machine-tijd 

t = werkelijke tijd 

Voor ~>1 betekent dit een vertraging, voor fa <1 een versnelling van 

de simulatie ten opzichte van de werkelijkheid. Deze ~ kan alleen 

voorkomen in een expressie van een potentiometer waarvan de uitgang 

aan de ingang van een integrator ligt. De factor ~ moet zo gekozen 

warden dat liefst zo veel mogelijk potentiometers een waarde krijgen 

tussen 0,.01 en 1 en dus instelbaar zijn. Het veranderen van f?i be

tekent dat het probleem versneld of vertraagd kan worden uitgevoerd. 

Voor hoge orde differentiaal-vergelijkingen is het aantal potentio

meters waarbij ~ in de expressie voorkomt groot. Daarom is het zin

vol om in BETA het aantal adressen van potentiometers 66k groot te 

nemen. 
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4.3. De tabel FIE 

Deze tabel bestaat uit drie sub-tabellen, te weten: EXPR, CON en 

FACTOR. 

4.3.1. De tabel EXPR 

De tabel EXPR bestaat uit 120 elementen. Ieder element bevat 50 

bytes. De indeling van de tabel is als volgt: 

byte: 1 50 51 100 101 5951 6000 

I element 1 l element 2 ~ !element 120 

Elk element bevat een expressie van een potentiometer. Het rane

nummer van een element·correspondeert met het adres van een poten

tiometer. 

Elk van de 50 bytes van een element kan een getal bevatten. Dit 

getal ligt tussen 0 en 249. Elk getal is een code voor een character 

( byte ) uit de expressie. De volgorde van het opslaan van deze 

getai'len is dezelfde als de volgorde bij het inlezen van de cha-
--- - -

racters van een expressie. 

POTSET is regelgeorienteerd. Een regel kan maxima.al 72 characters 

bevatten. Indien een regel data voorstelt, kunnen van de beschikbare 

72 characters er maximaal 64 gebruikt worden door een expressie. 

Daar variabelen en constanten uit een expressie in de praktijk 

vrijwel steeds uit 2 of meer characters bestaan,_ is de reservering 

van 50 code-getallen redelijk te noemen. 

De gebruikte c_c)de~zijn te vinden in tabel 1. 

__ Tabel 1. Gebruikte cocles 

funktie 
>. 

J3ETA . tijdschalingsfactor 

identifier variabele-naam 

number constante 

SQRT vierkantswortel 

ALOG natuurlijke logarithme 

EXP exponentiele funktie 

COS cosinus 

gebruikte code 

0 

1-200 adres in tabel VAR 

201-210 adres in tabel CON 

236 

237 

238 

239 
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vervolg tabel 1. 

SIN 

+ 

+ 

x 

--; 
( 

) 

xx 

· funktie 

sinus 

plusteken 

minteken 

optellen 

aftrekken 

vermenigvuldigen 

delen 

openingshaak 

sluithaak 

machtsverheffen 

gebruikte code 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

De voor een variabele resp. constante gebruikte code correspondeert 

met het adres van deze variabele.resp. constante uit de tabel VAR 

resp. CON. Zie ook het voorbeeld in 4.5. 

De ge~eugenreservering voor de tabel FIE is 6000 bytes. 

4.3.2. De t~bel CON 

De tabel CON bestaat uit 1200 elementen. Ieder element bevat 6 bytes. 

De indeling van een element is als volgt: 

byte: 1 2 3 6 

format aantal cijfers waarde 
achter komma 

byte 1: Deze bevat een code voor het door de oonstante gebruikte 

format ( vorm ). Deze codes'. zijn tevinden in tabel 2. 

-Tabel 2~ Format-codes. 

format 

geheel getal 

decimale fraktie 

geheel getal+decimale fra..~tie 

geheel getal+exponent 

geheel getal+decimale fraktie+exponent 

decimale fraktie+exponent 

code 

1 

2 

4 

5 
6 

6+nz 
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De code voor het laatste format verdient nog een nadere toe

licht ing. Het re~le getal 0.11 E+4 wordt in de computer weer

gegeven als 0.1099999 E+4. Ook bijvoorbeeld het getal 0.011 E+5 

heeft deze voorstelling. Orn bij het uitprinten deze getallen 

toch te kunnen onderscheiden, wordt voor beiden het a.antal 

nullen na de decimale punt geteld. Dit aantal wordt weerge

geven door nz in de code voor deze getallen. 

byte 2: Deze bevat een code voor het aantal cijfers achter de komma. 

Deze code is als volgt: 

Hier in 

code 

code 

is: 

ndfp, 

ndfp+1<EEndip, 

ndfp = number of 

ndep = number of 

ndip = nu_mber of 

als ndep = 0 

als ndep f 0 

!!igits fraction _Eart 

~igits ;:xponent _Ear-t 

!!igits !nteger _Eart 

byte 3-6: Deze bevatten de waarde van een constante. Deze waarde wordt 

voorgesteld als real ( zie 4.1 ). 

De informatie in byte 1 en 2 maakt het mogelijk om constanten uit een 

expressie het zelfde uit te printen als ze zijn ingevoerd. Per expres

sie kunnen er 1200/120 = 10 constanten voorkomen. Constanten uit de 

expressie van potentiometer i staan in de tabel CON op de elementen 

10i-9 tot en met 10i. 

De tabel CON beslaat 7200 bytes geheugenruimte. 

4.3.3. De tabel FACTOR 

De tabel FACTOR bestaat uit 120 elementen. Teder element bevat 4 bytes. 

Deze 4 bytes tesamen vormen een real ( zie 4.1 ). 

Het bestaan van de tabel FACTOR wordt op de volgende wijze verklaard. 

Op het patch-board van de analoge computer bestaan naast de gebruike

lijke 1-ingangen ook 10-ingangen • .Met d.eze 10-ingangen is het mogelijk 

om waarden van potentiometers, die tussen 1 en 10 liggen, voor te 

stellen. Nai'tSt 10-ingangen zijn door het a3 .. nbrengen van schakelingen 

op het ~atch-board ook and.ere coeffici~nten te realiseren. Binnen 

POTSET kunnen deze verschillende ingangen gesimuleerd worden met de 

tabel FACTOR. In deze tabel kan voor iedere expressie van een poten

tiometer een factor ( inga.ng ) voorkomen. Standaard wordt er voor 
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iedere factor steeds 1 genomen. Het is duidelijk dat de waarde van 

elke factor moet corresponderen met de op het patch-board aange

brachte ingang. 

De tabel FACTOR neemt 480 bytes geheugen in beslag. 

De tabel POT bestaat uit 120.elementen. Ieder element bevat 4 bytes. 

Deze 4 bytes tesamen vormen een real ( zie 4.1 ). Dit reele getal 

stelt de waarde van een potentiometer-instelling voor. Orn instelbaar 

te zijn moet een potentiometer een waarde hebben die tussen O en 1 

ligt. 

Op de analoge cornputerkunnen potentiometers ingesteld worden tot 

op ongeveer 0.0003 nauwkeurig. Reine getallen kunnen in de PDP wor

den voorgesteld met een nauwkeurigheid van 7 cijfers. De absolute 

fout bedr~agt dus 5.10-8• Indien een expressie een aantal variabelen 

en/of constanten bevat die een waarde hebben, die in de buurt van 

5.10-8 ligt, kan dit aanleiding geven tot zeer grate onnauwkeurigheid 

in de uitkomst van deze expressie. Normaliter zal deze uitkomst 

echter nauwkeuriger kunnen zijn dan 0.0003. Dit is als volgt in te 

zien. 
- - ---- -· 

Een expressie·kan uit maximaal 25 reele getall~n bestaan. Voor een 

expressie van de gedaante: 

. x1 +x2-t· • • • • • • • +x25 
is de absolute fout: 

. C>x = ~x1 +ox2+ ••••••• +ox25 
Voor een expressie van de gedaante: 

Y1 •Y2• •. • • •• '•Y25 
is de absolute fout: 

-8 -6 = 25. 5 • 1 0 ~ 1 0 • 

-Oy = ( £~1 + ~l2. + •••••• + ~;!J )( Y1 •Y2• .. • • • • •Y25 ) • 
Y1 Y2 Y3 

Voor ,elke yi geldt: yi c::.1. Deze zijn namelijk de mantissen van reele 

getallen. Dus geldt: 

. oy <OX. 

Normaliter bedraagt de onnauwkeurigheid bij het evalueren dus on

geveer 10-6• Deze onnauwkeurigheid heeft dan nagenoeg geen effekt op 

de totale onnauwkeurigheid bij het instellen van potentiometers. 
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Orn een idee te geven hoe de inhoud van tabellen op verschillende 

ogenblikken kan uitzien, wordt het volgende voorbeeldje gegeven. 

Na invoer€n van het stukje programma: 

?CREATE VAR 

:#XMAX ::i 1.0 

'/t{DMAX = 1.5 E+1 

#BETA = 10; 

. --?CREATE FIE 

#POT005 = XDMAX/ (BETMEXMAX); 

?COMPUTE POT005 

hebben de tabellen de vol,gende inhoud: 

VAR: element variabele wa;::trde adressen van potentiometers 

1 XMAX q_.1_0 _g:-1~ 5 - - - -
__ ~ __ ..:X:Q_M.&_X _ _ 0 !.15 ..]:+_? 5 _____________ - -

---- .. -_ - 20()-
, 

BETA: element variabele waarde adressen van potentiometers 

0 IBETA 10.10 E+2[5 

EXPR: · byte: 

FACTOR: element waarde 

- - 1_ - - - - - - -

5 0.10 E+ 1 

.. 
POT: element ,waarde 

- - 1_ - - - - - - -1 
- _5 - -

Orn de waarde van potentiometer 5 kleiner dan 1 te maken, kan het " 

programma vervolgd worden met: 

6000 

I I 

\ 

\ 



?CHANGE VAR 

#BETA = 100; 
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De inhoud van de tabellen VAR, EXPR_en FACTOR verandert hierdoor niet. 

De inhoud van de tabellen BETA en POT is nu als volgt: 

BETA: element variabele waarde adressen van potentiometers 

0 I BETA 

POT: element waarde 

1 
. -----~ --

' 5 .. 

-· ~ - - - - - -
·120 

Ten gevolge van het laatste stukje programma wordt in de tabel Bl';TA 

eerst de waarde van BETA verandert. Vervolgens wordt door POTSET na

gegaan in welke expressie(s) BETA voorkomt. Dit is hier de:~x~ressie 

van potentiometer 5. Deze expressie wordt nu door POTSET aan de hand 

van de informatie in EXPR opnieuw geevalueerd. De aldus verkregen 

nieuwe waarde wordt in de tabel POT op element 5 opgeborgen. Met deze 

waarde kan potentiometer 5 nu wel ingesteld Worden. 
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5. IMPLEI.'lENTATIE VAN POTSii~T 

In het voorgaande zijn de specifikaties waaraan POTSET moet vol

doen, vastgelegd. Aan de hand van deze specifikaties kan POTSET 

geimplementeerd worden op de PDP. Bij deze implementatie dient 

steeds voorop te staan dat POTSET handig in gebruik moet zijn. 

In dit verband is het feit dat POTSET op interaktieve wijze uit

gevoerd zal warden, van groot belang ( zie 2.2.4 ). Input bestaat 

uit commando's en data. De commando's zijn reeds in hoofdstuk 3 

uifvoerig besproken. Data volgt rechtstreeks uit de in hoofdstuk 4 
vastgelegde tabellen. Aan de hand van deze tabellen is in te zien 

dat data vrijwel steeds bestaat uit funkties. Er zijn twee soorten 

funkties te onderscheiden, namelijk: 

1. de tabel VAR bevat funkties die steeds bestaan uit een naam van 

een variabele gevolgd door een waarde. Deze soort data wordt 

voortaan variable-data genoemd. 

2. de tabel EXPR bevat funkties die steeds bestaan uit een adres 

van een potentiometer gevolgd door een rekenkundige expressie. 

Deze soort data wordt voortaan potentiometer-data genoemd. 

Alle andere tabellen zijn niet rechtstreeks toegankelijk. 

Behalv~ het feit dat POTSET snel moet zijn, moet het ook logisch 

in gebruik zijn. Waar mogelijk moet de gebruiker deze logika voor

geschreven warden. Het spreekt vanzelf, dat door deze voorschrif

ten de flexibiliteit niet verloren mag gaan. Dit punt in aanmer

king genomen is het verstandig om op bepaalde plaatsen beveili

gingen ( zoals waarschuwingen en vragen ) in te bouwen. Het logisch 

gebruik wordt ook'bevorderc;J., door POTSET in een aantal delen op 

te splitsen. Zo bestaan er binnen POTSET drie van deze delen. In 

twee hiervan, header part resp. end part, staan de gebruiker slechts 

een beperkt aantal commando's ter beschikking. Dit zijn commando's 

die nodig zijn om een run met POTSET te initialiseren resp. te 

beeindigen. Tussen header part en end part ligt een deel, body 

genaamd, waarbij bijna alle POTSET-commando's toegestaan zijn. Dit 

betekent dat de gebruiker in de body zelf verantwoordelijk is voor 

het logisch gebruik van POTSET. Wel mogen in dit deel op bepaalde 

plaatsen foutmeldingen verwacht warden. 
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De tot nu toe genoemde specifikaties kunnen worden vastgelegd met 

behulp van zogenaamde syntax-diagrammen. Deze diagrammen vormen 

tevens een belangrijk hulpmiddel bij het schrijven van programma's. 

Er wordt hier alleen een globale syntax-beschrijving van POTSET. 

gegeven. Voor een meer gedetailleerde beschrijving wordt verwezen 

naar de bijgevoegde handleiding. 

Voor de onderstaande diagrammen gelden de volgende opmerkingen: 

1. commando's en namen van tabellen worden steeds met hoofdletters 

aangegeven. Meta-lingu.lstische variabelen ( bijvoorbeeld data 

en opties ) bestaan uit een aantal kleine letters die door de 

haken < en > zi jn ingesloten. 

2. onderstreepte characters worden door POTSET geprint. Ook de 

inhoud van meta-linguistische variabelen wordt door POTSET ge

print. Niet-onderstreepte characters en meta-linguistische va

riabelen moeten door de gebruiker ingevoerd worden. 

< ;pQTSFT program > 
i. -

-->~<-header part >-....--1 ......... J~~< body >-_,____..l~< end part > 

< header part > 
-->.,,.< start part >--->~< file part >~< command part >--->.,,. 

< start part> 

--->~RUN POTSET --~> < er > --->~ 

< er> carriage return 

< file part> 

--->?NAME OF YOUR FILE:-~< file~-name >4< er> > 
< file-name > zie handleiding 

< command part > 

---~CHOOSE Oi'JE OF THE FOLLOWING COMMANDS:-->~< er>- - -~-;;i. 

. - - - -> ~~!:'!2~2-->~< ~E > - - - - ~ 

-- - ~ RECOVEH,~< er>- - --:? ------- ' .. --
---7 ~Q~Q!.--->~< ~E >- ----;;.. 
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- - - ~~~E.=.--~>< ~E>- - - - ~ 

- - -)>-?----<header action>--__,>.,,..< er>--->.,. 

<header action> 

REMO~VE· < or ~<questions>

RECOVER 

LOAD 

~CREATE VAR~<cr>~variable-data>~<; >---. 

~CR:SATE FIE~< er>~< potentiometer-data>~<;> 

--7END----------------------~ 

<questions > 

<body> 

zie handleiding 

--->7':,1~',_ --->~<body action >--->-7< er>--->...,, 

<body action> 

-..,....__,< variable part > ----....,,.---..,,. ~ 
•I\ 

< expression part>----. 

< potentiometer part>

< all part >-------i 
END---------__, 

<variable part> 

CREATE VAR3< er >--?-<variable-data>--?<; > 

INSERT VAR 

CHANGE VAR 

DELETE VAR 

PRINT VAR -..-~------------.1.........-----• 

~<·,>~<variable> -

CLEAR VAR---------------~--__. 

<all part> 

~REMOVET <er>~< questions> 

LOAD=i 
SAVE 

CLEAR ALL--~------------' 

<variable> zie handleiding 
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< expression part > 
-~~CREATE FIE-~-.... < er>~< potentiometer-data>~<;>-~~ 

INSERT FIE 

CHA~mE FIE 

DELETE FIE 

COMPUTE >ALL----------~------1 

L< potentiometer-list >----~ 
PRINT FIE-~----->~----------.------i 

L<. >~<potentiometer-list >_j 

<potentiometer part> 

---.-~SETPOT----.------~ALL---------~----~~ 

<potentiometer-list >------1 
<.potentiometer+toleranee >----' 

PRINT 
POTtBETA ~ 

FACTOR 

· VALUE 

> 
l<. ~potentiometer-list> 

CLEAR POT~-----------------------' 

<potentiometer-list> zie handleiding 

< potentiometer+toleranee > zie handleiding 

<end part> 

--->..,.~~y~_QB_.2~~!;~_2:!!_~~~~ ---7 < er >- - - - - )-
- - -->?--->'<end action >----7< er>--->~ 

< end action> 

--~SAVE-->,..< er>--->"""< questions>-~---

POT 

ALL 

---------
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r-----
Met de in 5.1. opgestelde syntax-diagrammen kan nu gestart wor,den met 

het opstellen van het programma POTSET;H'et is verstandig dit pro

gramma op te sI>lit~e_1?- in verschillende delen. Opdeling heeft namelijk 

de volgende voordelen: 

1. Als deze opdeling gebaseerd is op de juiste struktuur van het pro

gramma, wordt het aanbrengen van korrekties en uitbreidingen een

voudig. De linker ( zie 2.2.6 ) biedt de mogelijkheid om modules 

-onafhankelijk van elkaar te compileren. 

2. Het geheugen kan efficient gebruikt worden. Met de linker ka,n name

lijk het geheugen opgedeeld warden in een root-segment en een aan

tal overlay-secties~ Op deze wijze is het mogelijk om programma's 

!te--executeren die normali ter zelfs niet in het beschikbare geheugen 

~e-~-~~~~ z_oude_n kunn_~-~~ w_~pden. __ 

Het linken gaat als volgt in zijn werk. In het root-segment wordt het 

hoofdprogramma geplaatst. Een overlay-sectie is een gebied in het ge-
----- -- ---

heugen waarin twee of meer overl._a~-segmen~en ku~nen voorkornen. Ieder 

overlay-segment kan uit een aantal subroutines bestaan. In figuur 2 

wordt een en ander geill~streerd. 

root 

overlay

sectie 1 

overlay

sect ie 2 

overlay

sectie 3 

. -· -- - - -

main 
~ 

segment en 

Figuur 2. ~:rog_ra_!T!_ma mei;_ overlay-struktuur 

Het hoofdprogramma .-bevfndt. ~i~h ~1 t~ijd_ -i~- he-t geheugen: Van _hierui t __ . 

kan iedere subroutine aangeroepen worden. Wordt vanuit main bijvoor

beeld subr20 aangeroepen, dan wordt deze subroutine in overlay-;_ 
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sectie 2 geladen. Vanuit subr20 mag nu nog alleen maar subr30 aan

geroepen worden. In figuur 2 is de tak subr10-subr20-subr30 bepa

lend voor het geheugen dat door het PI'ogr~mma iri. ·hesiag gen.omen· "iordf. 

Er rest nu nog de vraag: hoe moet POTSET opgedeeld worden? 

Een eerste categorie routines ligt voor de hand. POTSET-commando's 

beschrijven namelijk allen een afzonderlijke handeling. Deze kunnen 

op eenvoudige wijze in subroutines in overlay-secties ondergebracht 

worden •. De naam van deze routines correspondeert met de naam van de 

commando's. Deze subroutines worden vanuit het hoofdprogramma ( main 

genaamd ) aangeroepen. Sommige commando's vertonen echter een grote 

analogie. Orn overbodig programmeerwerk te voorkomen kunnen deze comman

do's samengevoegd worden tot een routine. Hiertoe behoren de commando's 

waarbij data ingevoerd moet worden. De naam van deze routines eindigt 

steeds op de letters ~CT ( .~CTION ). 

Een tweede categorie bevat routines die de syntax-checking voor hun 
; _.: 

rekening nemen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld routines waarrnee het mo

geli jk is om ingetypte commando's en opties op syntax te controleren. 
"~·......;--.. . 

Tevens behoren hiertoe routines waarmee getallen, variabelen of expres-

sies ( kortom data ) gecontroleerd kunnen worden. Routines uit deze 

categorie hebben een naam die steeds met de letters CH ( CHECK ) be

gint. 

Een derde categorie is het resultaat van een verdere opdeling van de 

routines waarmee 1nstelling of evaluatie plaats vindt. Het instellen 

of evalueren zal voor meerdere potentiometers namelijk sequenti~el 

gebeuren. Deze routines eindigen steeds 6p,de letters SL ( ~E_!:!!:CT)~ 
Het evalueren zelf vormt .ook een steeds terugkerende handeling. De 

routines waarmee dit gebeurt beginnen met de letters EV ( ~YALUATE ). 

Een vierde categorie wordt gevormd door routines waarmee tabellen 

geinitialiseerd ( INIT ) of foutmeldingen uitgeprint ( ERROR ) wor-

den. 

Al deze subroutines zijn onder te brengen in vier overlay-secties. 

Vanzelfsprekend is het verstandig om deze routines z6 in deze secties 

te plaatsep, dat het geheugen dat in totaal gebruikt wordt, minimaal 

is. Door het programma op deze wijze op te zetten kon het_ door J?OTf;ET 

( zonder tabellen ) gebruikte geheugen beperkt worden tot + 8~5 K._ 
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woorden. Daarnaast werden in de test-fase + 1 K. woorden gebruikt 

door tabellen. 

In figuur 3 is de-geheugen lay-out en de dynamica van POTSET geillus..: 

treerd.iHet door de root en de secties in beslag genomen geheugen is 

hierin door middel van een decimaal adres aangegeven. Tevens zijn in 

deze figuur alle aanroepen van en door routines met behulp van getrok

ken lijnen aangegeven. Bovendien zijn de routines verticaal gerang

schikt in groepen. Van iedere groep is links in de figuur de taak ver

meld. 

In het aan dit verslag toegevoegde appendix is van iedere routine een 

beknopte documentatie gegeven. Voor wat betreft de listings van deze 

routines wordt verwezen naar RDOK 4840. 
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6. VOORBEELD VAN EEN POTSET-RUN 

Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld·zal worden geillustreerd 

hoe er met POTSET gewerkt kan worden. Voor een volledige beschrij

ving van de werkwijze wordt verwezen nae.r de bijlage [handlei_di!lg-J. 

Het gekozen voorbeeld, banen van elektronen in een E.M.-veld, kan 

met €en gering aantal potentiometers worden opgelost. POTSET daar

entegen is vooral ontwikkeld voor het oplossen van simulaties waar

bij veel potentiometers moeten worden ingesteld. In het voorbeeld 

· ·zal -0.i t · a.spekt d-us -niet naar voren komen. 

Neem de richting van het magnetische veld langs de z-as aan. Ver

onderste·1 voorts dat ·ae richting van het elektrische veld in het 

XY-vlak ligt. De bewegingsvergelijkingen hebben dan de volgende ge

daante: 
q(- .--.. ---" •. )x = - E + B y m x-- z-

"'" = ·~(E - 'B :i:) ., m y z 

---Hierin is: 

q = lading van het elektron 

m = massa van het elektron 

( 1 ) 

( 2 ) 

E , E = componenten van het elektrische veld in x, y-richting x y 
x = x-coordinaat van de plaats van het elektron 

y = y-coordinaat van de plaats van het elektron 

B = component van het magnetische veld in z-richting 
z 

Door-in deze vergelijkingen het magnetische veld constant te nemen, 

ontstaan lineaire differentiaal-vergelijkingen met constante coeffi

cienten. Het elektrische veld kan bijvoorbeeld constant, alternerend 

of roterend gekozen warden. 

Orn het probleem op de hybride computer te kunnen oplossen, rnoet eerst 

een amplitude- en tijd-normering worden uitgevoerd. In het geval dat 

E en E constant worden genomen, leidt dit tot de volgende verge-x y 
lijkingen: _ 

( x ) _q.h_~x_ + -;--- = 
· __ xmax _m.xmax 

S!·B~~max.(';'~--) 
m.x y max max 

( 3 ) 

(. 4 ) 
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d . 
-(-:-~--) 
d\. x max 

= -~qla..L.. ( ~~--) 
a.x x 

d • 
a:-(-=-l--) = 

i:: Ymax 

max max 

.. y 
_;lrpax_. ( ::-- ) 
ta•Ymax Ymax 

d . 
--(-~--) d-c x max 

= _imax_. ( 
7
i __ ) 

p...x x 

. ~-(1--) 
d-c y 

max 

Hierin is: 

max max 

~ = machine-tijd 

~ = tijdschalingsfactor ( ~ = ~.t ) 

( 5 ) 

( 6 ) 

( 7 ) 

( 8 ) 

Aan de hand van deze vergelijkingen is een blokschema op te stellen 

( zie figuur 4 ). De beginvoorwaarden van de systeemgrootheden warden 

-1 

-~~~L 
m.:iE max 

. -~;.~~-
m.y max 
-1---1 

Figuur 4. Blokschema 

~!.~Z!.~:x: 
m.y·· 

max 

~::.~z:.~ma:x: m.x max 

_;:Q_ 
x max 

>--- (-?E __ ) . 
x max 

"'.>-- ( _r __ ) 
Ymax 

_lo_ 
Ymax 
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hierin door :ic0 , y0 , x0 en y0.voorgesteld. Dit schema kan nu op het 

patch-board worden aa~gebracht. 

In de vergelijkingen 3 tot en met 8 komen een armtal grootheden voor. 

Deze zijn in drie categorien te onderscheiden: 

1. Ex' Ey' .:X:0 , y 0, x0 en y 0 zijn grootheden waarvan de invloed op 

de simulatie bestudeerd wordt. 

2 • ~' xmax:' Y max' :X:max' Y max' xmax en y max zijn constanten, schaal
factoren genaamd, die geschat moeten worden. Het kan voorkomen 

···aat een schatting moet warden herzien. 

3. In deze simulatie worden m, q en B constant beschouwd. 
z 

Als eerste waarde voor E en E is 
5 x y 

genomen: 

E 
x 

= E = 5.10 Volt/cm. y 
Als eerste schattingen voor de maximale 

. 20 2 x = y·· = 10 ·cm/sec , 
max max 

:icmax = Ymax = 1010 cm/sec, 

x max = Ymax = 1 cm. 

waarden zijn gekozen: 

De keuze vanB moet zo zijn-dat zoveel mogelijk potentiometers waar

bij ~ in de expressie voorkomt, instelbaar warden. Bij de gemaakte 

schattingen van de maximale waarden lijkt ~ ~ 1011 een goede keuze • 

. · Voor de beginvoorwaarden wordt genomen: 

:ic0 = y0 = 5.109 cm/sec, 

x0 y0 = 0,5 cm. 

Voorts is voor B = 5.10-5 Volt sec/cm2 gekozen. Voor een elektron 
z 

geldt: m/q = 5,68.10-16 Volt sec2/cm2. 

Aan de hand van de bijgevoegde listing ( zie voorbeeld I ) wordt nu 

gedemonstreerd hoe het instellen van potentiometers met POTSET kan 

~orden u{~~evoerd. In deze listing zijn de commando's van een nummer 

voorzien. Met behulp van deze nummering volgt een korte bespreking. 

1. POTSET wordt geladen en gestart. Hierna moet er een file-naam Worden 

--=~:_'_ op~egeven. Er is de naam ELBA ( ~_!ectron Ballistic ) gekozen. 

2. POTSET komt nu in de header-part ( zie blz. 25 ). Nadat het vraag

teken is geprint, moet er een initialisatie-commando worden ge

kozen. Hier is CREATE VARIABLE gekozen. Nadat POTSET een tf ge-
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print heeft, kan de invoer van al1e in de simulatie voorkomende 

te varjeren grootheden met hun bijbehorende waarden beginnen. 

De invoer wordt door een ; beeindigd. Na beeindiging van deze aktie 

bevindt POTSET zich in ·de body (. zie. blz. 26 ) • 

3. Ter controle is de inhoud van de ta.bel VAR uitgeprint. 

4. Met behulp van het commando CREATE FUNCTION kan een tabel van ex

pressies van potentiometers uit de simulatie, worden opgezet. Het 

invoeren van een expressie kan plaats vinden nadat er een 4:f ge

·---print is. De invoer kan met een ; beeindigd worden. 

5. Ter controle is de inhoud van de tabel FIE uitgeprint. 

6. Met behulp van het commando COMPUTE ALL worden nu a11e ingevoerde 

expressies uitgerekend. Indien een potentiometer een waarde heeft 

die buiten het bereik ligt, wordt er een foutmelding geprint. Deze 

foutmelding bevat het adres van de betreffende potentiometer en de 

bijbehorende waarde. In het voorbeeld liggen de waarden van de po

tenti.oineters o, 3, 10 en 11 bui ten het bereik. 

7. Om·waarden van potentiometers te kunnen vergelijken kan er met een 
'--.....;~-.. 

print-commando een lijst worden gemaakt. Waarden van potentiometers 

clie buiten het bereik liggen wordenraangegeven door een real met 

exponent. Indien de tijdschalingsfactor ~ in de expressie voorkomt, 

dan is dit met Y(ES) aangegeven. Indien niet met N(O). 

8. Als de schatting van de schaalfactoren niet.goed is, kunnen sommige 

waarden van potentiometers buiten het bereik liggen. Het is daarom 

noodzakelijk om deze schaalfactoren nu nogmaals te bekijken. Nieuwe 

schattingen voor x en y zijn bijvoorbeeld: max 21 max 
x - y - 10 cm/sec2 • max max 

De nieuwe schattingen van deze schaalfactoren kunnen in POTSET met 

het commando CHANGE VARIABLE worden ingevoerd. Tevens worden bij 

dit commando alle expressies waarin deze factoren voorkomen, opnieuw 

ui tgerekend. Het blijkt dat er ten gevolge van het veranderen nu _ 

twee andere potentiometers, namelijk 2 en 13, bu:i.ten het bereik 

liggen. ~aadpleging van.de lijst van waarden van potentiometers 

leert dat in de expressies 2 en 13 onder andere to voorkomt. Met 

deze ~ is bij het veranderen geen rekening gehouden. Een nieuwe 
11 

schatting voor ~ is bijv_°-o!'bE!el_d: /0 = 2.10 • 
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9. Door weer gebruik te maken van het commando CHANGE VARIABLE kan 

deze nieuwe schatting van ~ worden ingevoerd. Na uitvoering hier

van blijkt dat all~ potentiometer-waarden nu wel binnen het bereik 

liggen. 

---lo. Dit blijkt ook wanneer er een lijst van deze waarden wordt gemaakt. 

11. De potentiometers kunnen vervolgens warden ingesteld. Hiervoor dient 

eerst een schakela.ar op de hybride interface omgezet te worden. De 

digitale computer werkt nu on-line met de analoge. Hierna kan het 

-....commando SETPOT ALL gegeven worden. Indien een potentiometer niet 

instelbaar is op de berekende waarde, wordt er een . .Joutmelding gege

-v.e-n. -In het -voorbeeld wordt een afwijking van inaxi~aal 3.1 o-4 tussen 

ingestelde en berekende waarde getolereerd. 

12. Orn de beschikking te krijgen over documentatie wordt er nu van bere

kende en ingestelde waar:den een lijst gemaakt met het commando 

_1_J. 

PRINT POTVALUE. Daar hier potentiometer-waarden uitgelezen moeten 

worden, dienen digi tale en analoge computer on-line te we.rken. 

De run met POTSET ka~_nu beeindigd warden. Hiervoor wordt het com
-4.._-<...:· 

mando END ingetikt. POTSET komt hierdoor in het end-part ( zie blz. 

27 ) • i:li t wordt kenbaar gemaakt doordat de vraag: 

SAVE OR CLEAR OR END? 

gesteld wordt. 

14. In dit geval moet de file warden gered naar dectape. Dit kan met 

het SAVE-commando. Hiervoor dienen eerst een aantal vragen beant

woord te warden. 

15. Wanneer het redden beeindigd is, kan de run door wederom END in te 
- ·-

tikken ~~rden afgesloten. 

In voorbeeld II wordt de file, die in voorbeeld I is gered, opnieuw 

gebruikt voor het instellen van potentiometers. De hiervoor ingetikte 

commando's spreken nu voor zich. 
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7. SLOTOPMERKINGEN 

Zoals uit de voorgaande beschrijving blijkt rnaakt POTSET het automa

tische instellen van potentiometers mogelijk. Voor sirnulaties waar

bi j een groot aantal potentiometers moet worden ingesteld, zal POTSET 

een bruikbaar hulpmiddel zijn. De bijbehorende handleiding waarborgt 

een efficient gebruik van POTSET. Daarnaast kan voor onderhouds doel

einden gebruik warden gemaakt van de POTSET-documentatie. 

Tijdens·de afstudeer-periode is POTSET bijna geheel geimplementeerd en 

getest. Dat POTSET niet operationeel is, heeft de volgende oorzaken: 

1. De hybride interface is nog in ontwikkeling. 

2. De voorstudie van de eisen waaraan de hybride subroutines dienen te 

voldoen, is nog niet afgerond. Hierdoor zijn de vijf assembler 

communicatie-subroutines waarvan POTSET gebruik zal maken, nog 

niet gerealiseerd. 

3. De geplande geheugen-uitbreiding tot 32 K. woorden is nog in behan

deling. Deze uitbreiding is voor simulaties waarbij veel potentio

meters rnoeten worden ingesteld, noodzakelijk. 
' ...................................... 

Orn in de periode dat men te maken heeft met een beperkt geheugen te 

kunnen werken, zijn reeds een aantal kleine wijzigingen in POTSET aan

gebracht. Zo is de oorspronkelijke subroutine voor het uitprinten van 

expressies van potentiometers ( PRINTF ) opgedeeld in een aantal kleinere 

routines. Daarnaast zijn error-routines geimplementeerd die in plaats 

van een complete foutmelding een foutparameter uitprinten. Het probleem 

van het beperkte geheugen zal waarschijnlijk door een opsplitsing van 

elk der tabellen in een aantal deeltabellen geheel opgelost kunnen wor

den. Met deze opsplitsing kan er namelijk voor gezorgd worden dat slechts 

die deeltabellen in het centrale geheugen aanwezig zijn, waarmee op dat 

moment manipulaties verricht moeten worden. Alle overige deeltabellen 

kunnen zich bijvoorbeeld op een disk bevinden. 

De volgende punten kunnen bijdragen tot een verdere uitbreiding van de 

mogelijkheden met POTSET: 

1. Aanpassing van de tape-handler zodat tijdens een run met POTSET van 

file-naam veranderd kan worden. 

2. Het opstellen van een gestripte versie waardoor POTSET in een FORTRAN 

gebruikers-programma kan worden aangeroepen. ' 
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N~ME OF YOUR FILE: ELBA ·1' 

'CHOOSE ONE OF THE FOLLOWING COMMANDS: 
---.. -~-- F.:E'.Mt1 l?t, ., .. 

1..0 fl i)' 
C~:EATE YAR/FIE, · . ··• 
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