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I. INLEIDING 

POTSET is een bij het hybride systeem van het Rekencentrum van de 

Technische Hogeschool te Eindhoven aanwezig programma. 

Dit hybride systeem bestaat uit de digitale PDP 11/45 computer, de 

analoge EAI 680 computer en de koppeling tussen deze beiden. 

POTSET biedt aan simulaties, die op dit bybrid..e sy~r'tQ$m. '1-titt-

gevoerd worden een aantal faciliteiten. Deze faciliteiten maken een 

automatische instelling mogelijk van, voor deze ~~l.~~-ac!.~~~:~'-~'"' ---~ 
nodigde, potmeters. Naar belangrijkheid is de--volgende rangschikking 

te maken: 

I. Instellingen van potmeters kunnen nu vanuit de digitale computer 

met behulp van eenvoudige commando's geschieden. De gebruiker hoeft 

de potmeters dus niet meer zelf in te stellen op het toetsenbord van 

dv analoge computer. 

EL·n snelle wijziging van instellingen van potmeters is mogelijk. Zo 

kan bijvoorbeeld eeri sjmul~tie waarvoor men oplossingen onder verschil

lende beginvoorwaarden wil bekijken, hierdoor snel worden uitgevoerd. 

3. Instellingen van potmeters zijn op eenvoudige wijze reproduceerbaar. 

Indien de gebruiker een ~;imulatie meer als één maal wenst uit 

te voeren, is instelling van potmeters na de. eerste ke.~r zeer eenvoudi 

4. De gebruiker hoeft waarden waarop potmeters moeten worden ingesteld 

niet rnèer zelf uit te rekem•n. Door middel van POTSET kan hij dit met 

dL· hulp van de PDP 11/45 rioen. 
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2. HET POTSET-MECHANISME 

Het POTSET-mechanisme ~s het beste duidelijk te maken aan de hand van 

onderstaand plaatje. 

inpu!:_: 

conmwndo' s~ data 

file op tape POTSET 

output: 

tabel van variabelen, 

functies, waarden 

file op tape ------------------
ingestelde potmeters 

Commando's, data en/of een file op tape tesamen vormen de door de ge

bruiker in te voeren input voor POTSET. Deze input kan door POTSET ge

bruikt worden om de al in hoofdstuk I beschreven output te genereren. 

Allereerst kan deze output bestaan uit een aantal tabellen die al of niet 

op tape opgeslagen kunnen worden. In een tweede fase kan deze output die

nen om de instellingen van potmeters en snelle wijzigingen van deze in

stellingen mogelijk te maken. Achtereenvolgens wordt nu een globale be

schrijving van input, output, opbouw en werkwijze van POTSET gegeven. 

Hier wordt alleen besproken input 1n de vorm van commando's en data. 

Wat bedoeld is met input in de vorm van een file op tape wordt duidelijk 

bij de beschrijving van de output van POTSET. 

a. Commando's 

Een commando dient om de gebruiker van POTSET in staat te stellen, een op 

dracht t0t ··~+voering van een bepaalde handeling bij de instelling van 

potmeters, te specificeren. Deze opdrachten zijn naar het doel te verdeler 

1n drie categorie~n: 

l. Besturings-, aanpassings-en uitvoer-commnado's. 

Dit zijn conunando's die aan het eigenlijke uitrekenen van potmeter

waarden en het instellen van potmeters voorafgaan. Ze dienen om dit 

uitrekenen en instellen te vereenvoudigen. 

2. Executie-commando's. 

Hieronder vallen in eerste instantie de commando's waarmee potmeter

waarden kunnen worden uitgerekend. 
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ln tweede instantie behoren hiertoe de connnando's die, uitgaande 

van potmeter-waarden, instellingen van potmeters op de analoge reken

machine realiseren. Deze laa.tste commando's nem~n.: .. ~P. f~_t'1;e _de ·-····. 

rechtt:?t!'~e~~E:l cÇ>mmunicai;:i,~ tusf-len J:lOTSit;'J' E:lrJ.. Çl.E:l .lln~_~()g~--~-l<:en

mach~n! voor hun rekening. 

3. Environment commando's. 

Dit zijn colllJTlando's die de communicatie tussen de digitale rekenmachine 

en POTSET verzorgen. 

Zoals bij de bespreking van de output en de werkwijze van POTSET zal blijken 

is het bestaan van een drietal tabellen binnen POTSET van essentieil belang. 

Manipulaties die op deze afzonderlijke tabellen verricht moeten worden ver

tonen echter vaak een grote analogie. On1 voor deze manupilaties dezelfde 

connnando's te kunnen gebruiken, is het nodig om op een eenvoudige wijze een 

bepaald~.? tabel te kunnen specificeren. 

Dezt:> spe..:ificatie wordt voortaan optie genoemd. 

De hier bedoelde mani.mllJties kunnen bovendien betrekking hebben op een 

tabel in zijn geheeL 6t op ~~n element uit de tabel. In het laatste geval 

is het dan nodig dit element nader te kunnen specificeren. Deze nadere spe

cificatie vindt plaats door opgave van voor ieder element afzonderlijke data. 

Zodoende kunnen we naar hun opbouw de commando's verdelen in: 

1. Commando's zonder optie. 

Deze bevatten bovendien nooit data. Tot deze groep behoren de meeste 

besturings-c.onnnando's en de environment-commando's. 

2. Commando's met optie. 

Deze kunnen al dan niet data bevatten. 

a. Commando's met optie. 

Hiertoe behoren onder andere de JU.i tvoer- en de executie-commando's. 

b. Commando's met optie en data. 

Hiertoe behoren onder andere de ~>,anpassings-comma.ndo 's. 

b. Data 

Uit de bespreking van de commando's (2.l.a.) blijkt, dat data dient ter 

aanduiding van een element uit een tabel. Afhankelijk van het commando 

waarbij de data behoort, wordt op dit element een bepaalde actie uitgevoerd. 
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Zoals bij de bespreking van de output (2.2.) zal blijken, bestaat 

een element uit een tabel steeds 11it een functie. Onder een functie 

wordt dan verstaan een vcrgelijking van de vorm: 

v = e 

waarin: v = variabele 

e = rekenkundige ~xpressie 

De hier bedoelde functies dienen niet-recursief te zijn. Dit betekent 

dat een functie zoals v = v * 2 niet voldoet. Zie hiervoor verder 

2.2. punt a. 

Omdat data dient om een element uit een tabel aan te duiden, ligt het .. 
voor de hand om data ook de '\TOrm van e~n _:f~çtt~ ___ f!L.teY'en ... In .. ~----
enkel geval wordt onder data géén functie verstaan, maar een variabele 

v alléén. 

2.2. Output 

Tot de output van POTSET behoren: 

I. Tabellen van variabelen, functies en waarden van potmeters . . 
Deze tabellen kunnen eventueel op 'n tape worden opgeborgen. 

2. De instelling van potmeters aan de hand van berekende waarden. Wijzi-

ging van potmeter-instelling is eveneens mogelijk. 

Deze beide punten worden nu achtereenvolgens besproken. 

ad I. 

Dit punt maakt het volgende mogelijk: 

a. De gebruiker hoeft potmeter-waarden niet meer zelf uit te rekenen. 

Met POTSET kan dit uitrekenen bovendien snel plaatsvinden. 

b. Sne 1 wij zi~::cn van potmeter-waarden. Hierdoor is het mogelijk de si

wulat~e voor bijvoorbeeld andere beginvoorwaarden uit te rekenen. 

c. Door tabellen op tape op te bergen kan een afgebrokensimulatie worden 

voltooid of kan een voltooide simulatie ''':>nieuw worden uitgevoerd. 

Bedoelde tabellen bestaan uit een aantal elementen. Ieder element stelt 

een functie voor. 

I. In d._: tabel van functies bestaat elk element uit een potmeter uit het 

analoge re~enschema en de bij deze potmeter behorende expressie. 
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Dit element 1s dus een functie van het type: 

p = e 

waarin: p = Eotmeter (= variabele) 

e = rekenkundige ~xpressie. Deze kan bestaan uit constanten, 

variabelen, operatoren en haken. 

2. ln de tabel van variabelen bestaat elk element uit een variabele uit 

de onder I bedoelde expressies en de bij deze variabele behorende waarde. 

Oit element is dus een functie van het type: 

v = n 

waar1n: v = variabele 

n = number 

Opmerkingen: 

a. Voor zowel tabel I als 2 is recursiviteit uitgesloten. 

i-lel is het mogelijk om in de tabel van variabelen een potmeter als 

variabele te defini~ren en deze potmeter dan een bepaalde waarde toe 

te kennen. Deze potmeter kan nu als variabele 1n de onder I bedoelde 

rekenkundige expressies g(·bruikt worden. 

b. Hier en in de gehele verdere handleiding worden onder variabelen ver-

staan grootheden uit e~,Jt·c:.:·,nies van potmeters. Tot deze p;rootheden worden 

bijvoorbeeld gerekend de maximale waarden, x respectievelijk * , van max max 

echte systeemvariabelen, x respectievelijk x. Deze echte systeemvariabelen 

zijn voor ons doel - potmeterexpreesies - niet van belang. 

Daarentegen zijn de genoemde maximale waarden belangrijk omdat zij immers wél 

in potmeterexpressies voorkomen. Voar het verdere verloop 

is het zinvo·ldeze grootheden niet constant te nemen maar ze te kunnen 

vari~ren. Vandaar de naam variabele voor deze soort grootheden. 

3. In de tabel van potmeter-waarden bestaat elk element uit een potmeter uit 

llt,~t analoge rekenschema en de bij deze potmeter behorende waarde. Deze 

waa~Je wordt verkregen door de onder I bedoelde expressies uit te rekenen. 

Komen in deze expressies variabelen voor dan word~n l1iervoor de bijbehoren

de wa:1rden uit de onder 2 bedoelde tabel gesubstitueerd. Deze tabel bevat 

dus elementen van het type: 

p = n 

waarin: p ~otmeter (= variabele) 

n = number 
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Het vullen van deze tabellen dient door de gebruiker te gebeuren. lloe 

dit in zijn werk gaat wordt nader lwschreven in 2.4. Dit vullen echter 

is meestal een nogal tijdrovende zaak. POTSET maakt het nu mogelijk om 

tabellen "op te bergen" op een tape en informatie van deze tape te lezen. 

Heeft de gebruiker dus tabellen gevuld met informatie waarover hij op een 

later tijdstip weer graag wenst te beschikken, dan kan hij deze informatie 

opbergen op tape en op het gewenste ogenblik lezen van tape. Daar de tabel

len een grote onderlinge samenhang vertonen worden ze opgevat als een geheel. 

Dit ene geheel is de al in 2. I. genoemde file. 

;ld :!.. • 

Door de onder punt I beschreven aanpak zal het duidelijk zijn, dat het 

nu nog slechts een kleine stap is om potmeters in te stellen. POTSET heeft 

namelijk deze in te stellen waarden al 1n een tabel staan, de tabel van 

potmeter-waarden. Do,n nu de gebruiker de beschikking te geven over een 

instel-connnando, kunnen potmeters op de in deze tabel voorkomende waarden 

worden ingesteld. 

Ook wordt het wijzigen van potmeter-instellingen met de onder punt I be

schreven methode een eenvoudige zaak. Door een variabele uit de tabel van 

variabelen een andere waarde te geven, worden door POTSET automatisch alle 

expressies waarin deze variabele voorkomt, opnieuw uitgerekend. Deze aldus 

verkregen nieuwe waarden van potmeters worden opgeborgen in de tabel van 

potmeter-waarden. Door weer gebruik te maken van l1et boven vermelde instel

commando kunnen potmeters op deze nieuwe waarden worden ingesteld. 

2.3. Opbouw. 

Hij de bespreking van de opbouw ~~n POTSET wordt alleen aan die punten 

aandacht besteed die voor de gebruiker van belang zijn. Dit zijn achter-

L'envolgens: 

1. POTSET 1s regelgeori~nteerd en interactief. Regelgeuri~nteerd betekent 

dat de opbouw van POTSET zodanig is, dat alleen input die uit slechts 

&~n regel op de telctype bestaat, verwerkt kan wurden. 

Dezv ene regel \vordt stL'cds afgestoten door een carriage return. Na de 

carr L16'-' return wur-dt door POTSET direct een controle uitgevoerd op de 

ingl'Voerde regel, met andere woorden POTSET is interactief. Na deze con

trule wordt aan de gebruiker kenbaar gemaakt dat nieuwe input gegeven 

kan worden. 
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2. Tabellen. Dit punt ~s al in ~.2. uitvoerig aan de orde geweest. Hier 

worden alleen nog de namen van de tabellen vastgelegd. 

a. De tabel van functies wordt voortaan FIE of FUNCTION genoemd. 

b. De tabel van variabelen krijgt voor het vervolg de naam VAR of 

VARIABLE. 

c. De tabel van potmeter-waarden wordt voortaan POT genoemd. 

3. POTSET bestaat uit een drietal lussen. Deze lussen hebben ten doel 

om de gebruiker leiding te geven in het logische gebruik van POTSET, 

althans voor zover dit mogelijk is. In principe kan de gebruiker van 

POTSET op een bepaald ogenblik iedere mogelijke actie (commando) wen

sen uit te voeren. !kt is echter maar zeer de -vraag of de gewenste actie 

op dit ogenblik ook ind(_'rdaad zinvol is. Om duidelijk te maken wat hier

mede bedoeld wordt nemen we bijvoorbeeld de situatie waarin een gebrui

ker wêl de tabel van variabelen (VAR) en ook de functies (FIE) ge~uld 

heeft, maar niet de tabel van potwaarden (POT). Wenst de gebruiker 1n 

deze situatie bijvoorbeeld potmeters op de analoge rekenmachine in te 

stellen, dan kan dit niet omdat de tabel POT nog niet gevuld is. Hier

toe dient hij eerst de potmeterfuncties uit FIE uit te rekenen. Deze 

situatie is aan te merken als een niet logisclt gebruik van POTSET. Zo 

ZlJn er nog veel mPer van deze situaties te bedenken. Deze situaties 

word0n voortaan aangeduid onder de naam logische fouten. 

Een aantal van deze logische fouten kan voorkomen worden door de intro

ductie van de voornoemde lussen. ln de eerste en de derde lus heeft de 

gebruiker slechts de beschikking over een deel van de POTSET-comrnando's, 

in de tweede daarentegen over alle. In de tweede lus dient de gebruiker 

dus zelf de logica v;;.(l u'-" :r·u11 te cm~:.roleren, tert...rijl hem dit 

1n de eerste en derde lus wordt opgelegd. Wat betreft deze lussen kunnen 

we POTSET in het volgende blokschema weergeven: 
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Nee 

Nee 

verricht Nee 
gevraagde 
actie 

verricht 
eind 
actie 

Ja 

ver~icht N ee 
gevraagde · ·-
actie I 

lees een 

commando 

initialisatie 

lees-=l 

comm::J 

Ja 

lees een 

commando 

- 10 -

Lus 1: Hierin moet uit een stel 

initialisatie-commando's er één 

gekozen worden. 

Als dit ene commando uitgevoerd 

is komt POTSET in 

lus 2: Hierin kan ieder willekeurig 

POTSET-commando ingevoerd worden. 

In het geval dat het ingevoerde com

mando een eind-commando is, komt 

POTSET in 

lus 3: Hierin wordt om een eind-actie 

gevraagd. Is er inderdaad zo'n actie 

aanwezig dan wordt deze uitgevoerd. Is 

deze actie er niet, dan wordt terug

gegaan naar lus 2. Komt er echter een 

eind-commando, dan wordt POTSET be

eindigd. 
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2.4. Werkwijze van POTSET 

De voor de gebruiker van POTSET aan te bevelen werkwijze kan globaal 

als volgt geschetst worden. 

2.4.1. Creatie van een n1euwe file 

Het ereeren van een geheel nieuwe file kan als volgt 1n zijn werk gaan: 

I. Start POTSET 

RUN POTSET 

2. Maak een tabel van variabelen (VAR) 

CREATE VAR 

3. Maak een tabel van functies (FIE), waarin in 2 gedefinieerde variabelen 

en voorts ook constanten, operatoren en haken mogen voorkomen 

CREATF. FIE 

!_.. Door gebruik te maken van aanpasstngscomma.ndots kan de gebruiker varia-

belen en functies toevoegen, veranderen of verwijderen 

INSERT VAR/FIE 

CHANGE VAR/FIE 

DELETE VAR/FIE 

5. Met behulp vanttitvoercommando's kunnen de tabellen VAR en FIE in hun 

geheel of gedeeltelijk over teletype afgedrukt worden. 

PRINT optie 

6. functies van potmeters kunnen nu, eventueel aan de hand van waarden van 

er in voorkomende variabelen, uitgerekend worden. De berekende waarde 

wordt opgeborgen in de tabel POT. De tabel POT kan geheel of gedeeltelijk 

afgedrukt worden over de telelype. Indien een potmeter een waarde heeft 

dies 0.0000 of~ 1.0000 is, dan wordt hiervan een melding gegenereerd 

over de teletype 

COMPUTE optie 

PRINT POTB 

7. ~·let de onder 6 berekende waarden kunnen ·op de nnaloge rekenmachine 

potmL'ters •,,·,reien i.LrestuLt. Deze ingestelde waarden kunnen met behulp 

van een uit~ocrcommando worden uitgelezen en afgedrukt over de teletype. 

In deze situatie dient er on-line met de analoge rekenmachine gewerkt 

te worden. 
SETPOT optie 

PRINT POTV 
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8. Beëindiging van een run 1s mogelijk met het end-commando. POTSET vraagt 

hierna eerst of dt' gl•m;taklc fill· bewaard moet worden of niet. ln het 

laatste geval kan de gebruiker de file of gedeelten l1iervan verwijderen. 

Moet de file bewaard worden dan kan ·de;~e! on~~!' __ d~ aan het beg~n van 

de run opgegeven naam, opgeborgen worden op tape. 

2.4.2. Het werken met een bestaande file 

END 

CLEAR optie 

SAVE 

Heeft een gebruiker een file opgeborgen op tape en wenst hij deze 

nogmaals te gebruiken, dan kan hij als volgt te werk gaan: 

I. Start POTSET 

RUN POTSET 

2. Lees de file die men wil gaan gebruiken, vanaf tape in in de tabellen 

in het het PDP-geheugen 

LOAD 

3. Van de aldus ingelezen file kunnen met behulp van ui tyoercommando' s 

tabellen in hun geheel of gedeeltelijk worden afgedrukt op teletype 

PRINT optie 

4. In deze tabellen kan de gebruiker updaten, waarden uitrekenen enzovoorts, 

kortom punt 4 tot en met 7 van 2.4.1. kunnen opnieuw worden uitgevoerd. 

Deze handelingen komen er nu op neer dat er in feite een nieuwe file ge

maakt wordt. 

5. Opbergen van deze nieuwe file kan plaatsvinden onder dezelfde naam als 

de oude file of onder een nieuw door de gebruiker op te geven naam. In 

het eerste geval dient dan wel eerst, alvorens de nieuwe file op te ber

gen, de oude file van tape verwijderd te worden 

2.4.3. Recovering van een file 

SAVE 

REMOVE 

Het kan voorkomen dat tijdens de uitvoering van een run met POTSET er ~nr 

1le ;r. e hflJ ;.·k r 11 
f'' IJ ~-~.··i 

wordt afgebroken. 
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Mocht er nu zo'n fout optreden tijdens het opbergen van een file op 

tape, dan biedt POTSET de mogelijkheid om deze fih• alsnog te redden. 

Deze procedure heet reeavering van een file (zie ook het RECOVER-comman

do). Bij POTSET gaat deze reeavering als volgt in zijn werk: 

I. Start POTSET 

RUN POTSET 

2. Red de file alsnog 

RE COVER 

3. Hierna kan de run beëindigd worden óf kan de in 2.4.1. punt 2 tot en 

met 8 of 2.4.2. punt 2 tot en met 5 beschrQven procedure herhaald worden 

END 

2.4.4. Verwijderen van een file van tape 

Het verwijderen van een file van tape kan met POTSET als volgt plaats

vinden: 

I. Start POTSET 

RUN POTSET 

2. Verwijder de file van tape 

REMOVE 

3. Zie 2.4.3. punt 3 

Opmerking: 

Overigens kan men overal in een run ren. file van tape verwijderen, met andere 

woorden punt I is niet noodzakelijk. 

2.4.5. Opmerkingen 

Aan de in 2.4. I. tot en met 4 beschrL'ven werkwijze dienen de volgende 

algemene opmerkingen te worden toegevoegd: 

I. Door POTSET wordt ~n iedere run als eerste uit t0 voeren commando 

steeds één van de conunando's CREATE, LOAD, RECOVER, REHOVE of END 

verwacht. Dit zijn de in 2.3. punt 3 beschreven initialisatie-commando's. 

Wordt dit niet gedaan, dan ~esulteert een foutmelding. Na uitvoering 

van dit ene commando komt POTSET in de tweede lus. 
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2. Er wordt op gewL•zen dat hel gebruik van het connnando CREATE of LOAD 

tot gevölg heeft, dat bepaaltie tabellL~n opnieuw worden geÏnitialiseerd. 

Het verdient zodoende aanbeveling om deze commando's tijdens een run 

met POTSET, omwille van de logica, slechts één maal te gebruiken. 

Wenst men toch om bepaalde redenen een tabel te herinitialiseren dan 

kan dit met het CLEAR-commando. 

3. Het RECOVER-commando kan tijdens een run met POTSET slechts één maal 

gebruikt worden. Wordt het meerdere malen gebruikt dan resulteert een 

foutmelding. .. 
4. -Ugo;: nu i; :t;:~J~Commando i:n te tikken komt. POTSET .. in de al in 2. 3 'Dunt' 3 

bescl1reven derde lus. Hierin kan de gebruiker één van de be~indigings-

C\Jmmando' s SAVE, CLEAH of END kiezen. Typt hij geen hl'ëindigingscommando 

in, maar L'en ander bestaand con1l!lando dan keert POTSET terug naar de 

tweede lus. Typt hij END in, dan print POTSET de melding: end of run, 

ten teken dat POTSET beëindigd is. 

5. Er wordt hier nogmaals op gewezen dat de gebruiker in de tweede lus 

(zie 2.3. punt 3) geheel vrij is in de keuze van de commando's en de 

volgorde hiervan. De gebruiker dient in deze lus dus zelf de meest zin

volle werkwijze te kiezen! 
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3. BELANGRIJKE FACETTEN VAN POrSET 

In dit hoofdstuk worden enkele punten besproken die voor de gebruiker 

van POTSET van belang zijn. 

3. 1. Starten van POTSET 

Het starten van POTSET gebeurt op de volgende wijze: 

1. Plaats de disk genaamd Exerciser in de disk-drive van de PDP 11/45 

en start deze disk. 

2. Zet 173110 in de switches en start het bedrijfssysteem van de 

PDP 11/45 (bootstrap). 

3. Indien de handelingen en 2 goed Z1Jn uitgevoerd antwoord de PDP 

met een punt. 

4. Typ hierna in bet commando: 

RUN POTSET 

Na de carriage return kan de run met POTSET beginnen. 

3.2. Controle characters 

Controle characters zijn characters die de gebruiker in staat stellen 

om tijdens een run met POTSET te communiceren met het bedrijfssysteem 

van de PDP. De belangrijkste controle characters zijn: 

1. Control-e. Dit heeft het effect dat het bedrijfssysteem van de PDP 

de run met POTSET afbreekt. 

2. Backspace (\). Het gevolg hiervan 1s dat het laatste character van 

een regel verwijderd wordt. 

3. Rubout. Hierdoor wordt de gehele, laatst ingetypte, regel verwijderd. 

Voor de overige controle characters zie RT-11 Systern Reference Manuel, 

pagina 2-12 en 2-13. 

3.3. ~OTSET-rneldingen 

Naast gewone, door een print-commando (zie5.3.) verkregen, output kan 

POTSET ook een ander soort output genereren. Deze output wordt gegeven 

in de vorm van een teletype-rnelding. Deze melding deelt de gebruiker iets 

mede omtrent een bepaalde actie. Er zijn twee soorten meldingen narnelijk 

boodschappen en foutmeldingen. 
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3.3. I. Boodschappen 

Dit zijn meldingen waarbij de geLruiker de uitslag van een bepaalde voor

afgaande actie wordt medegedt'tdd óf waarbij hij uit een aantal mogelijk-

ht.>den er één moet kiezerL 

3.3.2. Foutmeldingen 

Foutmeldingen ZlJn te verdelen in drie soorten: 

I. Syntax- en arithmetic-fouten. 1j)J',î~. qye:r~L~9:h1._ :V@ d~~e fqu,:tet.l..~C!:rd.t .:!:.11 

8t 1. gegeve_~.~.: 

2. Fouten tegen de POTSET-lugica. Deze ZlJn al in 2.3. punt 3 besproken 

(voor overzicht zie 8.2.). 

3. Foutieve handelingen met POTSET-output. Hieronder worden verstaan fouten 

die kunnen optreden bij !1et opbergen van een file op tape of bij het in

stellen van een potmeter (zie 8.3.). 

,\lle fouten worden na ivden' carriage return de gebruiker direct over de 

LL'letype gemeld: POTSET i.s interact iel. llt>ze melding vindt plaats in de 

vorm van een verkLlrendl' tPkst of donr ~lidrukken van een rangnummer. In 

het laatste geval correspondeert dit rangnummL'r met de in hoofdstuk 8 

te vinden verklarende tekst van een foutmelding. 

3.4. Filenaam 

N~ ~Pin ~.1. besnhr0ven startnrocedure moet de vetruiker een naam geven 

aan cte PO'.f':3t~'l'-run. 

Deze naam moet ingetikt worden na de melding: 

NAME OF YOUR FTLE: 

Ilt> naam bestadt uit minima;.îl één en maximaal zes characters en wordt afge-

s iuLL'n d,1or L~Pn carriage retttrn. 

Iu deze melding ',-JOr(a niet ;csprok:en over een run maar over een 

file. DL' rL•den hiervan is gelegen in hPt feit dat niet de run maar de met 

dL'Zt:' run gl'prnduceerde însU•llingen van potmeters later van belang kunnen 

zijn. Deze :ntitellingen nu zijn opnieuw te realiseren door de in 2.2. punt 

genoemde file te redder naar tape. 
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Door bovenvermelde naam aan deze fil~ toe te kennen worden potmeter

ins te 11 i ngen r~p_:r:s><!J.!c-'-~~z'~a?-r., 

De hier bedoelde file-naam i:; 1n feite L'en L'xterne naam. IJaarnaast kent 

POTSET nog een interne file-naam. Van deze naam 1s voor de gebruiker 

slechts één facet van belang. En wel dat voor POTSET-commando's die 

acties met een tape vereisen, een file met bedoelde interne naam op deze 

tape dient voor te komen. Deze interne file-naam is: HYBRID.DAT. 

De gebruiker kan er zeker van zijn dat deze file op tape voorkomt indien 

hij gebruik maakt van een tape die hem verstrekt werd door een medewerker van 

de groep Analoog Hybrid Rekenen. 
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4. SYNTAX SPECIFICATIES VAN POTSET-INTPUT 

Input is, zoals in hoofdstuk 2 reeds is opgemerkt, te verdelen in 

commando's en data. Met de beschrijving van 2.1. punt I kunnen we 

input ook verdelen in: 

I . Couunando' s all een 

2. Commando's met optie 

3. Commando's met optie en data 

4. !. Commando-conventies 

Ten aanzien van commando's zonder optie en data gelden de volgende 

syntax-conventies: 

I. Invoer van een commando dient plaats te vinden nadat door POTSET 

aan het begin van een regel een vraagteken afgedrukt 1s. 

2. Een commando bestaat uit één regel. 

1. Een commando wordt afgesloten door een carriage return. 

4. Een commando bestaat uit letters. In syntax-diagrammen worden de 

letters van een commando steeds door hoofdletters weergegeven. 

5. In syntax-diagrammen betekenen onderstreepte hoofdletters dat deze 

characters bij het intypen van een commando altijd moeten worden in

gevoerd. Niet onderstreepte hoofdletters mogen wél, maar hoeven niet 

te worden ingetypt. 

4.2. Optie-conventies 

Ten aanzien van een optie, horend bij een bepaald commando, gelden de 

volgende syntax-conventies: 

I. Invoer van een optie kan plaatsvinden door na het conunando geen carr1age 

return te typen, maar 1n plaats daarvan één of meerdere spaties ge

volgd door de optie. 

2. Commando en optie samen bestaan uit één regel. 

3. Commando en optie worden afgesloten door een carriage return. 

4. In syntax-diagrammen kunnen opties bestaan uit een tabelnaam eventueel 

gevolgd door een lijst van identifiers óf uit een lijst van identifiers 

alleen. De tabelnaam is in hoofdletters aangegeven in een diagram. 

Onderstreepte hoofdletters betekenen dat deze moeten worden ingevoerd 

wanneer de gebruiker deze optie wenst in te typen. Niet onderstreepte 

hoofdletters mogen wél, maar hoeven niet te worden ingevoerd. 
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De lijst van identifiers in een syntax-diagram bestaat uit één of 

meerdere identifiers waarop het betreffende commando betrekking dient 

te hebben. Deze identifiers, die meestal een adres van een potmeter 

voorstellen, worden in de diagrammen aangeduid door kleine letters die 

ingesloten zijn door brackets. Als scheiders tussen identifiers worden 

de komma en/of de streep gebruikt. Deze scheiders zijn eveneens ingesloten 

door brackets. Identifiers en scheiders behoren tot de zogenaamde syn

tactische eenheden. 

4.3. Data-conventies 

Data wordt steeds vooraf gegaan door een commando met een bijbehorende 

optie. De beschrijving hiervan is te vinden in 4.2, met dien verstande 

ebt l'l'll optie nu alléén bestaat uit een tabelnaam. Na dit commando en 

,1pt ie ingevoerd te hebben gebeurt bij commando's die data vereisen, het 

volgende: 

I. Er wordt door POTSET een hekje (::i=t:) afgedrukt aan het begin van een 

nieuwe regel ten teken dat er data als input verwacht wordt. 

2. Data bestaat uit één of meerdere regels, waarbij iedere regel wordt 

afgesloten door een carriage return. 

3. Eén regel kan bestaan uit één identifier of uit één functie (zie 6). 

4. Invoer van data wordt beëindigd door een punt-komma (;) in te typen. 

5. Data is op te delen in syntactische eenheden. In syntax-diagrarnrnen 

worden deze eenheden voorgesteld door een speciaal character óf een 

aantal kleine letters, ingesloten door brackets. Data kan bestaan uit 

de syntactische eenheden: 

- identifiers (4.3.1.) 

- numbers (4.3.2.) 

- operatoren, haken en gelijkteken (4.3.3.) 

- expressies (4.3.4.) 

6. Een functie bestaat uit achtereenvolgens een identifier, het gelijkteken 

en een expressie. 

7. In data hebben spaties geen betekenis en mogen overal voorkomen. 
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4.3. I. Identifiers 

Een identifier is een string van characters die tesamen de naam van 

een variabele representeren. 

Het maximale aantal charactcrs waaruit zo'n identificr mag bestaan 

is zes. Deze characters kunnen zowel letters als cijfers zijn, met 

dien verstande dat het eerste character altijd een letter dient te zijn. 

Voorbeelden: 

A 

XIMAX 

In syntax-diagrammen komt veelvuldig de syntactische eenheid < pot > voor. 

Dit is een speciale identifier, die bestaat uit de letters POT gevolgd 

door het adres van een potmeter op de analoge rekenmachine. Dit adres is 

een geheel getal dat~ 0 en~ 119 is en dat altijd uit drie cijfers bestaat. 

Voorbeeld: 

POT021 

POTOOS 

Ook kent POTSET een gereserveerde identifier, narnelijk BETA. Deze identi

fier is de tijdschalingsfactor ~' en mag door de gebruiker slechts in deze 

betekenis gebruikt worden. 

Daar POTSET de FORTRAN bibliotheek-functies SIN, COS, SQRT, EXP en 

ALOG (de natuurlijke logar~thme) kent mogen deze namen nooit in de 

betekenis van identifier gebruikt worden. 

4.3.2. Numbers 

Tot numbers worden gerekend integers en reals, al of niet van een teken 

voorzien. 

Integers bestaan uit een aantal cijfers die tesamen een geheel getal 

voorstellen. Dit getal mag in absolute waarde niet groter zijn dan 32767. 

Voorbeelden: 

+ 5 

- 127 

200 (unsigned integer) 

Een real bevat een integer-deel gevolgd door een decimale punt, een man

tisse en eventueel nog een exponent zodat er een reeël getal wordt voor

gesteld. Dit getal mag in absolute waarde niet groter zijn dan 1.7 1038 • 

De exponent bestaat uit de letter E gevolgd door een teken en één of 

twee cijfers. 

Voorbeelden: 

+ 11.2 

0.035 

1. E+5 

0.0002 E-10 
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4.3.3. Operatoren, haken en gelijkteken 

De symbolen +, -, /, *• * * hebben in data de betekenis van rekenkun

dige operatoren. 

De symbolen ( en ) worden in data gebruikt om de volgorde van evaluatie 

te kunnen doorbreken. Onder data wordt hier steeds een expressie ver

staan. Haken hebben dan tot gevolg, dat een expressie ingesloten door 

deze ll~1kcn steeds als eerste wordt uitgerekend. 

Het gelijkteken = l1eeft in data steeds de betekenis van de toekenning. 

4.3.4. Expressie 

Een expressie kan bestaan uit een constante of een variabele of uit een 

combinatie van beiden met een of meerdere operatoren. POTSET kent alleen 

rekenkundige expressies. Deze soort expressies bestaan uit rekenkundige 

elementen en rekenkundige operatoren. Evaluatie van zulk een expressie 

levert een numerieke waarde op. 

Tot rekenkundige elementen worden gerekend: 

1. Een number. 

2. Een identifier. 

3. Een rekenkundige expressie ingesloten door haken (4.1.3.). 

4. Een verwijzing naar een bibliotheek-functie (4.3. 1.). 

De volgorde van evaluatie van een expressie wordt uitvoerig beschreven 

~n het PDP I I FORTRAN language Reference Manuel, pagina 2-18, 2-19. 

4.4. Overzicht van syntactische eenheden 

a. Commando's en optie 

< er > 

< > 

< ( ., 

< ) ., 

' * ., 

--: digit 

< letter 

carriage Return 

scheider 

verbindingsstreep 

openings-haak 

sluit-haak 

operator delen 

operator vermenigvuldigen 

cijfer 

letter 
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.-----'s"------. 

-+ < let ter > -""'-r---------....J...-ooo4 

< digit 

< letter 

" pot ' ~POT-~<- adres >~ 

< adres > --+< digit >~< digit >--+< digit >~ 

met dien verstande dat : 0 ~<adres>~ 119 

< unsigned integer >~ 

b. Data 

' er > 

' ( ' 

' ) ' 

' + ' 

< I > 

< * > 

< ** > 

< = > 

< ; > 

< digit > 

< letter > 

< • > 

met dien verstande dat: < unsigned integer > :::; 32'167 

carriage return 

openings-haak 

sluit-haak 

operator optellen 

operator aftrekken 

operator delen 

operator vermenigvuldigen 

operator machtsverheffen 

gelijkteken 

beëindigingssymbool data 

cijfer 

letter 

decimale punt 

< identifier 

< pot > 

" integer ' 

met dien verstande dat: - 32767 ~ < integer > :::; 32767 
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" sign > E: + :3 
) 

' number > ~< sign "~ < uns igned number > ~ 

unsigned number -, digit " < exponent 

< exponent > 

< expression > 

term ' 

< factor > 

< primary > 

~E~< s~gn > T< digit 

'-------IJ' 

met dien verstande dat: n 1+n2 ~ 7 én 

0.29 E-38 < < unsigned number > < 1.7 E+38 

....,.r=-----~~--7) < term > -r------------J-r---7 

c: +'::i L, term ~C: ~J 
---+ <- factor " ---------...,..------ ------>-<-J-,---J) 

L, factor J: ~ ,_j 
---+ < primary > 

primary >~ < ** 

E
< unsigned number > 

< identifier >------------+ 

< ( >---7< expression >~<) > 

-----)-< function designator >·-------' 

funl'tinn designator --+-~ SIN --x-~ < >T~ 4, 
number >~< ) >-~ 

~cos 
I 

I '1 < 

identifi~: ] 
expression > 

SQRT-
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5. BESTURINGS-, AANPASSINGS- EN UITVOERCOMMANDO'S 

5. 1. Besturingscommando's 

Besturingscommando's dienen om gegevens over potmeters in POTSET in 

te voeren, om deze gegevens te verwijderen of om deze gegevens op ach

tergrond geheugen te redden. 

5. 1. 1. Create 

Hiervan kent POTSET twee types namelijk: 

a. Create variable. 

b. Create function. 

Bij beide commando's vindt een initialisatie van tabellen plaats. Om de 

gebruiker hieraan te herinneren wordt door POTSET de vraag gesteld: 

ARE YOU SURE? 

Beantwoord de gebruiker deze vraag met YES dan wordt een initialisatie 

uitgevoerd. Typt hij geen YES in dan wordt dit als NO geÏnterpreteerd. 

Er vindt dan geen initialisatie plaats en er kan een nieuw commando in

gevoerd worden. 

Bovenstaande vraag wordt overigens bij de eerste keer dat er van een 

create-commando gebruik gemaakt wordt, niet gesteld. Zonder een melding 

te geven wordt dan door POTSET altijd een initialisatie verricht. 

a. Create variable. 

Met behulp van dit commando wordt een tabel van variabelen met bij

behorende waarden opgezet. 

Deze variabelen komen in de uitdrukkingen van de potmeters voor. 

Syntax-diagram: 

CREATE VARIABLE---j < er > --- )-

< ; > ----.:)< c r > ---~ ---~ ... _1 __ -___ < __ i_d_e_n_t_i_f_l_·e_r __ > ___ < __ = __ >_< number > 

- < er > ~----' 
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Nadat het commando CREATE VARIABLE is ingetikt, beantwoordt POTSET dit 

met het uitprinten van een *· Hiermee wordt aangegeven dat POTSET zich 

in de toestand bevindt, dat de naam van de variabele met zijn waarde mag 

worden ingevoerd. Als POTSET zulke invoer heeft verwerkt, wordt weer een 

*F uitgeprint ten teken dat nieuwe gegevens kunnen worden ingevoerd. Als 

men de ~nvoer wenst te beëindigen tikt men na het uitprinten van :tt: direct 

een ,. Het maximale aantal variabelen en bijbehorende waarden dat in POTSET 

kan worden ingevoerd bedraagt 200. 

Voorbeelden: 

I. ?CREATE VARIABLE 

ltXMAX = I OE-3 

IA = -100 

•n1AX = 12.25 E+4 

'> 

b. Create function 

2. ?CR V 

#Al 123.4567 

#A2 0. I 

4t 

#.BET A 100; 

? 

Met behulp van dit commando wordt een tabel van potmeters met bijbehorende 

expressies opgezet. 

Syntax-diagram: 

CREATE FUNCTION ~< er >--- ~ 

pot > < = > < expression 

< er >( 

>---+< er >----~ 

Nadat het commando CREATE FUNCTION is ingetikt, beantwoord POTSET dit 

met het uitprinten van een #· Hiermee wordt aangegeven dat POTSET zich 

in de bestand bevindt, dat een potmeter met zijn bijbehorende expressie 

mag worden ingevoerd. Als POTSET zulke invoer heeft verwerkt, wordt weer 

een *. uitgeprint ten teken dat nieuwe gegevens kunnen worden ingevoerd. 

Als men de invoer wenst te beëindigen tikt men na het uitprinten van 

een # direct een , . 
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~POTOOI = A/(B+C) 

JPOT007 = A*Sin(X**2) 
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2. ?CR F 

~POTOOO = (A/(B*(C+D))) 

~POT091 = XMAX*I.O E+S; 

? 

POTSET kent vier commando's waarbij handelingen met een tape verricht worden. 

Deze commando's zijn: 

I. Load. 

2. Save. 

3. Recover. 

4. Remove. 

Bij elk van deze commando's worden een aantal vragen aan de gebruiker gesteld. 

Deze vragen zijn achteeenvolgens: 

I. FILE HYBRID.DAT ON DEC-TAPE? 

Deze vraag kan door de gebruiker met YES beantwoord worden, wanneer hij 

handelingen wil gaan verrichten met een tape die hem door medewerkers 

van de groep Analoog Hybrid Rekenen verstrekt werd. 

Wordt op deze vraag niet met YES geantwoord, dan wordt dit als NO ge

ïnterpreteerd en wordt de vraag herhaald. 

2. DECTAPE-UNIT 0 OR I? 

Het systeem verlangt dat de tape zich op unit 0 of 1 bevindt. De gebrui

ker dient te controleren of dit inderdaad het geval is en vervolgens dit 

te kennen te geven aan het systeem. Dit kenbaar maken geschiedt door het 

intypen van een 0 respectievelijk indien de tape zich op unit 0 res

pectievelijk I bevindt. 

3. SWITCHES REMOTE AND WRITE-ENABLE ON? 

Om van een tape te kunnen lezen, moet er een schakelaar op de dectape 

unit van de PDP 1n de stand REMOTE staan. Om te kunnen schrijven op 

tape moet een andc're schakelaar in de stand WRTTE-ENABLE staan. De stand 

van heide schakelaars dient door de gebruiker gecontroleerd te worden. 
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De vraag kan met YES beantwoord worden indien de schakelaars in be

doelde stand staan. Indien geen YES wordt ingevoerd, wordt dit als 

NO geïnterpreteerd en wordt de vraag herhaald. 

Bij het load-commando heeft deze vraag 3 een andere vorm, namelijk: 

SWITCH REMOTE ON? 

Er hoeft nu namelijk alleen maar gelezen te worden. Er kan weer met 

YES geantwoord worden, indien de schakelaar in de stand REMOTE staat. 

Opmerkingen: 

I. Geeft men bij één of meerdere van bovenstaande vragen een antwoord 

dat niet met de werkelijke toestand overeenkomt, dan wordt na de der

de vraag de run met POTSET afgebroken. 

2. Zijn de gegeven antwoorden wél goed, dan wordt een van het commando 

afhankelijke tape-handeling verricht. Na beëindiging wordt door 

POTSET een vraagteken uitgeprint, ten teken dat een nieuwe commando 

wordt verwacht. 

3. De gewenste tape-handeling wordt steeds uitgevoerd op een file met 

een door de gebruiker opgegeven externe file-naam. Dit is uitvoerig 

beschreven in 3.4. 

a. Load. 

Met behulp van dit commando wordt een file direct toegankelijk 

voor POTSET. 

Syntax-diagram: 

Hierna volgen de drie reeds besproken vragen. 

Voorbeeld: 

'!1.01\ll 

FILE HYBRID.DAT ON DEC-TAPE? YES 

DECTAPE-UNIT 0 OR I? 0 

SWITCH REMOTE ON? YES 

? 
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b. Save 

Met behulp van dit commando wordt een file van POTSET eerst naar 

disk en dan naar tape gekopieerd. 

Syntax-diagram: 

SAVE___:;,.< er >~ 

Hierna volgen de drie reeds besproken vragen. 

Voorbeeld: 

?SAVE 

FILE HYBRID.DAT ON DEC-TAPE? YES 

DECTAPE-UNIT 0 OR I? I 

SWITCHES REMOTE AND WRITE-ENABLE? YES 

? 

c. Reeover 

Dit commando dient om een file van POTSET op disk toegankelijk te 

maken en deze file vervolgens te kopiëren 'naar tape,', 

Syntax-diagram: 

RECOVER~< er > ~ 

Hierna volgen de drie reeds besproken vragen. 

Dit commando is met name van belang voor files, die bij het save

commando niet naar tape gekopieerd konden worden doordat de run met 

POTSET afgebroken werd. 

Voorbeeld: 

?SAVE 

FILE HYBRID.DAT ON DECTAPE? YES 

DECTAPE-UNIT 0 OR I? I 

SWITCHES REMOTE AND WRITE-ENABLE ON? Y 

M-DIR ERR 

.RUN POTSET 

NAm: OF YOllR FILE: HYBRI 
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CHOOSE ONE OF THE FOLLOWING COMMANDS: 

REMOVE, 

RE COVER, 

LOAD, 

CREATE VAR/FIE, 

END. 

?RE COVER 

FILE HYBRID.DAT ON DEC-TAPE? Y 

DECTAPE-UNIT 0 OR 1? 1 

SWITCHES REMOTE AND WRITE-ENABLE ON? Y 

? 

Over dit voorbeeld kan het volgende opgemerkt worden: 

1. In het eerste gedeelte wil een gebruiker een file kopiëren naar een 

tape op unit I. Deze file wordt eer~t gekopieerd naar disk. Hierna 

7,~11 POTSET deze fi lL' gaan kopiëren naar tape. In dit voorbeeld kan 

dit nÏL't omdat dL' interne file HYBRID.DAT bijvoorbeeld niet op tape 

voorkomt. Er resulteert een foutmelding M-DIR ERR: POTSET wordt afge

broken. 

2. In het tweede gedeelte, dat begint bij de ., start de gebruiker een 

nlet&e run met POTSET. In deze run kiest hij als eerste uit te voeren 

commando het recover-commando. Op unit I heeft hij nu een tape geplaatst, 

waarop de file HYBRID. DAT wel voorkomt. Het reeover-commando zorgt er 

nu voor dat de naar disk geredde file gekopieerd wordt naar tape. 

d. Remove 

Met behulp van dit comn1ando kan een file van POTSET geheel van tape 

verwijderd worden. 

Dl' vrijkonH..'l1dl' ruimtl' op tapt' 1s WCL'r opnieuw te gebruiken voor een 

POTSET-fi Ie. 

Hierna vulgen de drie reeds besproken vragen. 
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Voorbeeld: 

?REMOVE 

FILE HYBRID.DAT ON DEC-TAPE? YES 

DECTAPE-UNIT 0 OR I? 0 

SWITCHES REMOTE AND HRITE-ENABLE ON? Y. 

5.I.3. Clear 

Het commando clear maakt het mogelijk om één of alle drie tabellen van 

een POTSET-file in het FDP-geheugen uit te wissen. 

CLEAR_E!_UNCTION---r---~< er >--~ 

POT-----l 

VARIABLE 

ALL-----' 

Er zijn v~er verschillende opties mogelijk: 

I. De tabelnaam FUNCTION: de tabel FUNCTION wordt uitgewist. 

2. De tabelnaam POT: de tabel POT wordt uitgewist. 

3. De taht>lnaam Vi\RTJ\BLE: de tabel VARIABLE wordt uitgewist. Na uitvoering 

van dit Clmnuandl) zijn alle, in expressies van potmeters voorkomende, 

variabelen het systeem onbekend. Bovendien worden ook alle expressies 

van potmeters waarin deze variabelen voorkomen in de tabel FUNCTION 

uitgewist. Tenslotte worden alle uitgerekende waarden van potmeters, 

die behoren bij deze verwijderde expressies, in de tabel POT uitgewist. 

Er kan dus slechts zinvol met dit commando gewerkt worden, wanneer er 

enkel constanten in potmeter-functies voorkomen. 

4. De optie ALL: alle drie tabellen FUNCTION, POT en VARIABLE worden uit

gewist. 

5.2. AANPASSINGS-commando's 

Deze commando's stellen de gebruiker in staat om wijzigingen, toevoegingen 

of verwiideringen van elementen ~n tabellen uit te voeren. Elementen kunnen 

betr~:'kking lwbben op variabelen of op expressies. 
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5.2. 1. Change 

a. Change variable. 

Met behulp van dit commando kunnen in de tabel VARIABLE voorkomende 

variabelen een andere waarde gegeven worden. 

Syntax-diagram: 

CHANGE VARIABLE--'»< er >- - - ~ 

--r*- identifier > < = > < number > < ; > ---?< er > -------=;. 

1~ ----------------------------< er >~----~ 

Nadat het commando CHANGE VARIABLE is ingetikt, beantwoord POTSET dit 

met het uitprinten van een '~· POTSET bevindt zich nu in de toestand, 

waarin de naam van een variabele en de nieuwe waarde die deze variabele 

moet krijgen, kan worden ingevoerd. Als POTSET deze invoer heeft verwerkt 

wordt weer een # uitgeprint, ten teken dat nieuwe gegevens kunnen worden 

ingevoerd. Be~indiging van invoer is mogelijk door het intikken van een 

; na een '"'' 

Behalve het directe veranderen van waarde van variabelen, van belang 

bij vergissingen, heeft in een bepaald geval het change variable commando 

een indirect effect, dat voor een snelle uitvoering van simulaties 

van groot belang is. Is namelijk een simulatie geheel ingevoerd 

in de PDP, zijn er dus tabellen VAR, FIE en POT voor dit probleem op

gezet, dan kunnen met het change variable commando potmeters een andere 

waarde gegeven worden. Door namelijk een variabele een andere waarde 

te geven, gebeurt het volgende: 

l, Dl' variabele in dt' tabel VAR krijgt dt'Ze andere waarde. 

Er \vllrdt gt'kt•kt'll in wt•lkt' l'Xpn•ssit•s dczt' variabele voorkomt en hierna 

111 l'llT t't' dt';~~· t'xprt'SStt::'S al l'l'l1 kl'L'r uitgerekend zijn. 

l. lnd i •'ll t'r Z•J' n expressies, als onder 2 bedoeld zijn bestaan, worden 

deze opnieuw uitgerekend door hierin voor de variabele de nieuwe 

waarde te substitueren. 

4. De zo berekende waarden van potmeters worden opgeborgen ln de tabel 

POT. De potmeters worden echter niet ingesteld! 
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Het veranderen van waarden van variabelen kan in het analoge reken

schema betekenen dat men de ::-;imulatie voor andere beginvoorwaarden 

oplost. 

Voorbeeld: 

?CHANGE VARIABLE 

#XMAX 15 

? 

Uit het voorbeeld blijkt dat het veranderen van de waarde van XJVJAX tot 

gevolg heeft dat de waarde van potmeter 7 buiten de range komt te liggen. 

Indien XMAX ook nog ~n andere potmeter-expressies voorkomt, ;n indien deze 

expressies al een keer uitgerekend zijn, dan liggen de waarden van deze 

potmeters wél binnen de range. 

b. Change function 

Het change function commando dient om ~n de tabel FUNCTION voorkomende 

potmeters andere expressies toe te kennen. 

Syntax-diagram: 

CHANGE FUNCTION ~< er >- - - __". 

> -?< er > ------~ 

Nadat het commando CHANGE FUNCTION ~s ingetikt, beantwoordt POTSET dit 

met het uitprinten van een ~. Dit betekent dat POTSET zich in de toe

stand bevindt dat de naam van een potmeter en de nieuwe expressie die 

deze potmeter moet krijgen, mag worden ingevoerd. Als POTSET deze invoer 

heeft verwerkt, wordt weer een ~uitgeprint, ten teken dat nieuwe gegevens 

kunnen worden ingevoerd. Beëindiging van invoer is mogelijk door het in

tikken van een ; na een ~. 

Wanneer er op zeker ogenblik een aantal express~es van potmeters z~Jn 

uitgerekend, dan is lwt met het change function commando mogelijk om aan 

dt'Zl' pPttlll'll'I"S andvrv w;tarJl'll llll' tl' kt•nnt•n. !kt vcranderen van waarden 

van ptltmctt•rs hetekent in een analoog rekenschema dat bijvoorbeeld de 

begincondities veranderd worden. 
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Het veranderen van een waarde van een potmeter met het change function 

commando gebeurt als volgt: 

I. De expressie van de potmeter wordt in de tabel FUNCTION veranderd. 

2. Er wordt gekeken 1n POT of de expressie van deze potmeter al een 

keer is uitgerekend. 

3. Is dit inderdaad het geval dan wordt de nieuwe expressie uitgerekend. 

4. De zo berekende nieuwe waarde van een potmeter wordt opgeborgen 1n 

de tabel POT. De potmeter wordt echter niet opnieuw ingesteld! 

Voorbeeld: 

?CHANGE FUNCTION 

#POT009 = XMAX/BETA 

? 

Uit dit voorbeeld blijkt dat potmeter 9 een e:><press1e had die al een 

keer was uitgerekend. Door het change function conunando wordt nu de 

nieuwe expressie van deze potmeter uitgerekend. 

5.2.2. Insert 

a. Insert variabie 

Met behulp van dit commando is het mogelijk om aan een bestaande lijst 

van variabelen en waarden nieuwe variabelen en waarden toe te voegen. 

Syntax-diagram: 

INSERT VARIABLE---'l>< er >- - - --> 

- -l::--#:1< identifier > < = > < number >-L[ < 

---------------< c r > -E---

>~< er >----~~ 

llc Vl'rtkn' beschrijving 1s geheel analoog aan het create variabie 

commando. 

b. Insert function 

Het behulp van dit commando 1s het mogelijk om aan een bestaande lijst 

van potmeters en expressies n1euwe potmeters en expressies toe te 

voegen. 
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Syntax-diagram: 

INSERT FUNCTION~< er >--- - - ~ 

< pot > < = > < expression > < ; >~< er >------~ 

De verdere beschrijving 1s geheel analoog aan het create function 

commando. 

5.2.3. Delete 

a. Delete variable 

Met behulp van dit commando is het mogelijk om uit de lijst van vari

abelen en waarden een of meerdere variabelen met bijbehorende waarden 

te verwijderen. 

Syntax-diagram: 

DELETE VARIABLE----+< er >- ---?-

- ·- T #-__.[< identifier > 
l _______ < c r > 

< ; >~< er >------~ 

Nadat het commando DELETE VARIABLE is ingetikt beantwoordt POTSET dit 

met het uitprinten van een *· Dit betekent dat POTSET zich in de toe

stand bevindt, waarin de naam van de variabele die verwijderd moet 

worden, mag worden ingevoerd. Als POTSET deze naam en waarde verwijderd 

heeft, wordt er weer een* uitgeprint, ten teken dat nieuwe gegevens kun

nen worden ingevoerd. Beëindiging van invoer is mogelijk door na een* 

direct een in te tikken. 

Opmerkingen: 

1. Wordt er een variabele uit de tabel VAR verwijderd, dan heeft dit 

tevens tot gevolg dat alle potmeter-expressies uit FIE, waarin deze 

variabele voorkomt, verwijderd worden. Tevens worden uit POT alle 

\vaarden verwijderd, die met deze expressies berekend zijn. 
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2. Door het delete variable commando ontstaan ~n de tabel VAR lege 

elementen. Deze elementen worden 

commando niet direct opgevuld. 

door het insert variable 

Bij dit insert commando worden de niet lege elementen in VAR pas 

aangesloten, wanneer de som van de niet lege en de lege elementen 

in VAR groter dan 200 wordt. 

Bij het begin van dit aanschuiven print POTSET eerst de boodschap: 

WAlT FOR TT-HESSAGE 

Het aanschuiven neemt een zekere tijd ~n beslag. Na beëindiging 

volgt een van de volgende meldingen: 

a. READY. Dit betekent dat de tabel VAR ~s aangeschoven. 

b. ***** NUMBER OF VARIABLES GREATER THAN 200. Dit betekent dat er 

geen variabelen meer aan VAR kunnen worden toegevoegd. 

Voorbeeld: 

?DELETE VARIABLE 

#'A 

t!XMAX 

*I"; 

? 

b. Delete function 

Met behulp van dit commando kunnen potmeters en bijbehorende expressies 

uit de tabel van functies verwijderd worden. 

Syntax-diagram: 

DELETE FUNCTION ------:K er >- - - ~ 

-- T"J~<~< '~< er , __ ___",_ ...._ __ , ::->~ 
Nadat het commando DELETE FUNCTION is ingetikt, beantwoordt POTSET dit 

met het uitprinten van een #. Dit betekent dat POTSET zich in de toe

stand bevindt, waarin de naam van een potmeter waarvan de expressie ver

wijderd moet worden, mag worden ingevoerd. 
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Als POTSET deze expressie verwijderd heeft, wordt er weer een #uit

geprint, ten teken dat nieuwe gegevens kunnen worden ingevoerd. Beëindi

ging van invoer is mogelijk door na een#direct een ; in te tikken. 

Opmerking: 

Verwijderen van een expressie uit de tabel FIE heeft tevens tot gevolg 

dat een eventuele waarde van de bijbehorende potmeter in de tabel POT 

verwijderd wordt. 

Voorbeeld: 

?DELETE FUNCTION 

#POTOOO 

*POT091; 

? 

5.3. Uitvoer-commando's 

Uitvoer-commando's dienen om de inhoud van de tabellen VAR, FIE of POT 

geheel of gedeeltelijk uit te printen op de teletype. 

Al deze commando's bestaan uit het commando PRINT gevolgd door de naam 

van de tabel waaruit geprint moet worden, eventueel nog gevolgd door een 

optie, ter aanduiding dat slechts een deel van deze tabel uitgeprint hoeft 

te worden. 

5.3.1. Print variable 

Met behulp van dit commando is het mogelijk om alle variabelen en bijbe

horende waarden of om één variabele met bijbehorende waarde uit te prin

ten. 

Syntax-diagram: 

Na het commando PRINT VARIABLE bestaan twee mogelijkheden: 

I. Alleen een carriage return. Dit heeft tot gevolg dat alle variabelen 

met hun bijbehorende waarden worden uitgeprint. Per regel komt er 

een vnrinbele met hijbellorende waarde voor. Deze waarde wordt als real 

geprint. 
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De volgorde waarin het uitprinten plaatsvindt, ~s dezelfde als die 

waarin de variabelen in VAR voorkomen. 

2. Een . gevolgd door een identifier. Op deze manier wordt de naam van 

de variabele, aangegeven door de identifier, en de bijbehorende waar

de uitgeprint. Bevat de identifier een variabele-naam die niet in 

VAR voorkomt, dan volgt er een foutmelding. 

Voorbeeld: 
?PRINT VARIABLE 

A 

XMAX 

BETA 

O.SOOOOOOOE 06 

O.IOOOOOOOE OI 

O.IOOOOOOOE 02 

?PR V.BETA 

BETA 0. !OOOOOOOE 02 

? 

5.3.2. Print function 

Met behulp van dit commando is het mogelijk om alle potmeters en bijbe

horende expressies Óf om een gedeelte van deze potmeters en expressies 

uit te printen. 

Syntax-diagram: 

PRINT FUNCTION 

---< >+-------------~ 

< • ~< ;ot >-------------r~< er >------~ 
~pot > < - > < pot > 

Na het commando PRINT FUNCTION ZlJn er vter mogelijkheden: 

I. Allt•t'll l'l'll carringL' rt'turn. In dit gl'Vill word(•n al ll' polmcten; waaraan 

een express1e 1s toegekend uitgeprint. Per regel wordt er één potmeter 

met bijbehorende expressie uitgeprint. 

2. Wordt er een . en een naam van een potmeter ingevoerd dan kan hierna 

volgen: 

a. Een carriage return. In dit geval wordt slechts een potmeter met 

expressie uitgeprint. 

b. Een , weer gevolgd door de naam van een potmeter. Dit kan desge

wenst een aantal malen herhaald worden. Op deze manier kunnen meer

dere potmet?rs met expressies worden uitgeprint. 
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3. Een., potadres 1, een streep en potadres 2 gevolgd door of wel: 
~ 

a. Een carriage return. In dit geval worden alle potmeters vanaf 

potadres 1 tot en met potadres 2 met hun bijbehorende expressies 

uitgeprint. Er moet gelden: 

potadres 2 ~ potadres 1 

b. Een, gevolgd door potadres 1, streep en potadres 2. Dit ~s een 

zelfde soort constructie als onder 3a. beschreven ~s. 

4. Alle mogelijke combinaties van 2b en 3b. 

Opmerking: 

De expressies worden in precies dezelfde vorm als waarin ze zijn inge

voerd, uitgeprint. Zo wordt bijvoorbeeld een constante die als integer 

ingevoerd is, ook als integer uitgeprint. 

Voorbeeld: 

?PRINT FUNCTION 

POTOOO = EX/XDDMAX 

POT012 = 0.9999 

POT022 = XDMAX/(BETA*XMAX) 

POT025 YDMAX/ (A**2) 

?PR F.POTOOO, POT022 

POTOOO = EX/XDDMAX 

POT0022 = XDMAX/(BETA*XMAX) 

?PR F. POTOOO - POT022 

POTOOO = EX/XDDMAX 

POT012 = 0.9999 

POT022 XDMAX/(BETA*XMAX) 

? 

5.3.3. Print pot 

Van dit commando bestaan een drietal vers~es namelijk: 

1. Print potbeta 

2. Print potfactor 

3. Print potvalue. 

Deze commando's kunnen gevolgd worden door een optie die voor alle drie 

dezelfde gedaante heeft. 
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De werking van deze optie wordt uitvoerig besproken bij het print 

function commando (punt I tot en met 4). Alleen is er nu sprake van 

potmeters en bijbehorende waarden in plaats van potmeters en bijbe

horende expressies. 

a. Print potbeta 

Met behulp van dit commando kunnen alle potmeters en bijbehorende 

waarden of een gedeelte van deze potmeters en waarden, uitgeprint 

worden. Bovendien wordt bij iedere potmeter aangegeven of in de bij

behorende expressie de identifier BETA voorkomt. 

Syntax-diagram: 

.r-·< . >~ I 
PRINT~OTBETAT"_< __ . __ >~ ____ < __ p_o_t __ > _____________ r~*< '-<pot > < - > < pot >- I 

er > 

Voor de werking van de optie, na het commando PRINT POTBETA, z~e het 

commando print function (5.3.2.). 

Voorbeelden: 

I. ?PRINT POTBETA 

POTMETER COMPUTED VALUE BETA 

0 0.8803 N 

0.9999 N 

2 O.IOOOE 02 y 

3 0.8803 N 

BETA 0. IOOOOOOE OI 

2. ?PR PB.POTOOO, POT002 

POTMETER COMPUTED VALUE BETA 

0 0.9000 N 

2 0.2135 N 

BETA IS NOT USED 

? 



THE-RC 26933 - 40 -

Opmerkingen: 

I. Is de berekende waarde van een potmeter op de analoge rekenmachine 

instelbaar, dan wordt dit aangegeven door het uitprinten van een real 

zonder exponent. Is dit niet het geval, dan wordt dit kenbaar gemaakt 

doordat POTSET een real met exponent uitprint. Een potmeter is niet 

instelbaar wanneer de in te stellen waarde ervan groter dan 0.9999 of 

kleiner dan 0.0100 is. 

2. Wanneer de identifier BETA in de tabel van variabelen voorkomt, 

wordt dit bij dit commando medegedeeld door uitprincen van de naam 

BETA en de waarde ervan. Komt BETA niet voor in deze tabel, dan wordt 

de boodschap 

BETA IS NOT USED 

uitgeprint. 

b. Print potfactor 

Dit commando levert op de eerste plaats de bij het commando print 

potbeta (zie a.) beschreven output op. 

Daarnaast echter wordt bij dit commando van iedere potmeter nog ver

meld welke ingang, aangeduid met de naam FACTOR, er gebruikt is. 

Syntax-diagram: 

PRINT~OT!ACTOR~< 

I 

' >~------------~ 

> < - > < pot >--

Voor de werking van de optie, na het commando PRINT POTFACTOR, zie 

hN connmmdo print function (5.3.2.). Op dL' betekenis van FACTOR 

wordt nader ingegaan bij het conunando comput e ( 6, I • ) • 



THE-RC 26933 

Voorbeeld: 

?PRINT POTFACTOR 

POTMETER COMPUTED VALUE 

0 0.8000 

0.0150 

2 0.2000 

?PR PF.POTOOO, POT002 

POTMETER COMPUTED VALUE 

0 0.8000 

2 0.2000 

? 

Opmerkingen: 

- 41 -

BETA FACTOR 

N 0. I OOE 02 

y 0. I OOE 00 

N 0. IOOE 0 I 

BETA FACTOR 

N 0. I OOE 02 

N 0. I OOE OI 

I. De opmerkingen gemaakt bij het commando print potbeta (zie a) zijn 

ook hier geldig. 

2. Bij potmeter 0 geldt: FACTOR= 10. Zonder gebruik te maken van FACTOR 

zou potmeter 0 een waarde hebben van JO * 0.8 = B.O. Deze waarde ligt 

echter buiten de range: potmeter 0 is dan niet instelbaar. Door het 

gebruik van FACTOR wordt deze potmeter nu wel ins t.elbaar. 

c. Print potvalue 

Dit commando levert op de eerste plaats de bij het commando print 

potfactor (zie b) besproken output. Daarnaast wordt bovendien van 

iedere potmeter de waarde vermeld die ingesteld is op de analoge 

rekenmachine. 

Syntax-diagram: 

>E: ;o:~>-----------T-~< er >------~ 
<pot > < - > < pot >_j 

... 

Voor de werking van de optie, na het commando PRINT POTVALUE, z~e het 

commando print function (5.3.2.). 

Met dit commando kan alleen on-line met de analoge rekenmachine gewerkt 

worden. Dit omdat hier potmeter-instellingen uitgelezen moeten worden. 
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Voorbeeld: 

?PRINT POTVALUE. POTOOO - POT003, POTOI2, POT025 

POTMETER COMPUTED VALUE ADJUSTED VALUE BETA FACTOR 

0 0.8000 0.8803 N 0. IOOE 02 

o. 1100 0. I 099 y 0. I OOE 0 I 

3 0.5000E 02 ****** y 0. IOOE OI 

12 0. 7213 ****** N 0.999E OI 

25 0.3100 0.3102 N O.IOOE OI 

? 

Aan de hand van dit voorbeeld is het volgende op te merken: 

1. De potmeters 0, 1 en 25 zijn waarschijnlijk voldoende nauwkeurig 

ingesteld. De afwijking valt binnen de standaardtolerantie. Voor 

nader informatie hieromtrent zie het setpot commando (6.2.). 

2. Potmeter 3 is niet instelbaar daar de berekende waarde buiten de 

range ligt. Deze potmeter wordt niet uitgelezen en er worden sterre

tjes uitgeprint. 

3. Potmeter 12 is niet uitleesbaar. Zeer waarschijnlijk is deze potmeter 

defect. Er worden sterretjes uitgeprint. 



iE-RC 26933 - 43 -

. EXECUTIE-COMMANDO'S 

Deze commando's stellen de gebruiker in staat om een bepaalde deeltaak 

van POTSET uit te voeren. POTSET kent twee types namelijk: 

1. Compute commando. Hiermee kan off-line gewerkt worden. 

2. Setpot commando. Hiermee moet on-line gewerkt worden • 

. 1. Compute 

Met behulp van dit commando is het mogelijk om expressies van potmeters 

uit te rekenen. De aldus berekende waarden van potmeters worden opgebor

gen ~n de tabel POT. 

Syntax-diagram: 

COMPUTE _I;< 
< 

' 
> 

pot > 
I 
[-K pot > < I > < unsigned integer > 

~ pot > < * > < unsigned integer >--
I 
~~ pot > < - > < pot > 

ALL 

In dit diagram zijn vier mogelijkheden te onderscheiden: 

1.a. Een naam van een potmeter gevolgd door een carriage return: alleen 

de expressie horend bij deze potmeter wordt uitgerekend en de ver

kregen waarde opgeborgen in POT. 

b. Een naam van een potmeter gevolgd door een I respectievelijk een * , 
een geheel getal en een carriage return: de expressie horend bij 

deze potmeter wordt eerst uitgerekend. 

Hierna wordt de aldus verkregen waarde gedeeld door respectievelijk 

vermenigvuldigd met het opgegeven gehele getal. 

Deze laatste waarde wordt tenslotte opgeborgen in de tabel POT. In 

deze constructie vervult het op te geven gehele getal de taak van de 

gekozen ingang (bijvoorbeeld een 1- of een 10-ingang) ~n het analoge 

rekenschema. Deze ingang wordt opgeborgen onder de naam FACTOR (zie 

ook het commando print potvalue). 
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2. Een potadres I gevolgd door een streep, een potadres 2 en een 

carriage return. Dit heeft tot gevolg dat alle expressies vanaf 

potadres 1 tot en met potadres 2 (potadres 2 ~ potadres l) uitge

rekend worden en de berekende waarden opgeborgen worden in de tabel 

POT. In deze constructie kan geen FACTOR opgegeven worden: POTSET 

neemt hier steeds de I-ingang. 

3. Herhalingen van 1. e. 2. zijn mogelijk door gebruik te maken van 

een , in plaats van de onder 1. en 2. vermelde carriage return. 

Het zo verkregen geheel wordt weer afgesloten door een carriage 

return. 

4. De optie ALL gevolgd door een carriage return. Dit heeft tot gevolg 

dat alle expressies van potmeters uitgerekend worden. De zo verkre

gen waarden worden opgeborgen in de tabel POT. 

Voorbeeld: 

?COMPUTE POTOOI/10, POT003-POT006 

*****OUT OF RANGE: POT004 =- O.IOOOE 01 

? 

Aan de hand van dit voorbeeld is het volgende op te merken: 

I. Is een berekende waarde van een potmeter niet instelbaar, dan wordt 

hiervan na de berekening een melding gegeven over de teletype (zie 

POT004 in het voorbeeld). 

2. In dit voorbeeld werd voor POTOOI een JO-ingang gebruikt. Om dus 

een JO-ingang te krijgen moet de waarde van de betreffende potmeter 

door 10 worden gedeeld. De zo verkregen waarde wordt bovendien op

geborgen in de tabel POT. Zodoende kan volstaan worden met een 

COMPUTE POTOOI wanneer, om welke reden dan ook, POTOOI nogmaals met 

een JO-ingang berekend moet worden. 

6.2. Setpot 

Met behulp van dit commando kunnen alle potmeters uit de tabel POT 

of een gedeelte hiervan ingesteld worden. De instelling kan geschieden 

met door de gebruiker op te geven tolerantie of met standaardtolerantie. 
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Syntax-diagram: 

SETPOT 

.------------------< . >~----------~~ 
< pot >ï1r--<----------------------~~~< er > 

~· > < digit > < ) >--

·pot > < - > < pot >----------~ 

'------~ALL ---------------1 

In dit diagram zijn vier mogelijkheden te onderscheic. .. :m: 

I.a. Een potmeternaam gevolgd door een carriage return. Alleen de pot

meter horende bij deze naam wordt ingesteld. Instelling vindt plaats 

met standaardtolerantie. 

b. Een potmeternaam gevolgd door een openingshaak, een getal 

(0 ~getal~ 9), een sluithaak en een carriage return. De potmeter 

horende bij deze naam wordt met een door het getal aangegeven tole

rantie ingesteld. 

2. Een potadres I gevolgd door een streep, een potadres 2 en een carriage 

return. Alle potmeters vanaf potadres I tot en met potadres 2 

(potadres 2 ~ potadres I) worden met standaardtolerantie ingesteld. 

3. Herhalingen van I. en 2. zijn mogelijk door gebruik te maken van een • 

in plaats van de in I. en 2. voorkomende carriage return. Het geheel 

wordt weer afgesloten door een carriage return. 

4. De optie ALL gevolgd door een carriage return. In dit geval worden 

alle potmeters die in de tabel POT voorkomen, met standaardtolerantie 

ingesteld. 

Opmerkingen: 

!.a. Onder tolerantie wordt verstaan de absolute waarde van het maximaal 

toelaatbare verschil tussen de berekende en de ingestelde waarde van 

een potmeter. 

b. Standaardtolerantie ~s de tolerantie waarmee POTSET een potmeter 

instelt wanneer er geen tolerantie door de gebruiker gespecificeerd 

~s. 

c. Berekende en ingestelde waarden bestaan uit vier decimalen. Er geldt: 

0.0000 s tolerantie s 0.0009 zodat 0 s getal s 9, 

standaardtolerantie • 0.0003. 

2. Probeert de gebruiker een potmeter in te stellen die een berekende 

waarde heeft die buiten de range [0.0000, 0.9999] ligt of die defect 

is, dan volgt er een foutmelding. 
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In deze foutmelding wordt het adres van de betreffende potmeter 

vermeld. 

Voorbeeld: 

?SETPOT POT002 - POT006, POT022 (5) 

***** NOT ADJUSTABLE: POT004 

***** SETPOT-ERROR: POT006 

? 

In dit voorbeeld werd geprobeerd om de potmeters 2 tot en met 6 met 

standaardtolerantie 0.0003 en potmeter 22 met tolerant~e 0.0005 in 

te stellen. Dat potmeter 4 niet instelbaar is, heeft als oorzaak dat 

deze potmeter een waarde heeft die buiten de range ligt. Potmeter 6 

daarentegen is zeer waarschijnlijk defect. De overige potmeters zijn 

binnen hun betreffende toleranties ingesteld. 
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7. ENVIRONMENT-COMMANDO'S 

Deze commando's verzorgen de communicatie tussen de PDP 11/45 en 

POTSET. Er zijn twee van deze commando's: 

1 • Run POTSET. 

2. End. 

7. 1. Run POTSET 

Met behulp van dit commando wordt POTSET ~n het geheugen van de 

PDP 11/45 geladen en gestart. Hierna kan de gebruiker met POTSET 

werken. 

Syntax-diagram: 

RUN POTSET --->K er >·--.,._ 

Opmerkingen: 

1. Gebruik van het commando run POTSET heeft tot gevolg dat alle 

drie tabellen van POTSET worden geÏnitialiseerd. 

2. Na dit commando volgt de vraag (zie 3.4.). 

NAME OF YOUR FILE: 

en hierna de boodschap: 

CHOOSE ONE OF THE FOLLOWING COMMANDS: 

REMOVE, 

RECOVER, 

LOAD, 

CREATE VAR/FIE, 

END. 

Door een van deze commando's te kiezen komt POTSET in de eerste lus 

(zie 2.3.), waarna het eigenlijke werken met POTSET kan beginnen. 

7.2. End 

Dit corr~ancio zorgt er voor dat POTSET in de derde lus 

(zie 2.3.) terechtkomt. Door in deze lus nogmaals dit commando in 

te voeren wordt de run met POTSET beëindigd. 
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Syntax-diagram: 

END~ er >----~ 

Door het commando eenmaal in te voeren komt POTSET ~n de derde lus 

terecht. Dit wordt de gebruiker gemeld door: 

SAVE OR CLEAR OR END? 

Door een ander commando dan een van bovenstaande in te voeren, keert 

POTSET terug naar de tweede lus. Wordt het commando save of clear ge

kozen, dan blijft POTSET na uitvoering van deze commando's, in de 

derde lus. 

Door het end-commando als antwoord te kiezen, wordt de run met POTSET 

beëindigd. Dit wordt de gebruiker gemeld door de boodschap: 

END OF RUN. 
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8. FOUTMELDINGEN 

Zoals in 3.3.2. reeds is opgemerkt zijn er ~n POTSET drie soorten 

fouten te onderscheiden: 

I. Syntax- en arithmetic-fouten. 

2. Fouten tegen POTSET-logica. 

3. Foutieve handelingen met POTSET-uitvoer. 

Al deze fouten worden de gebruiker gemeld in één van de onderstaande 

vormen: 

I. ~ .... ~< ierr > [ ........ ~< ~ >--=o=J > < er > 

2. ~uuuuuu----+*****~< message >-rc--i->-=r-~)< er > 

Hierin is: u = spatie 

< ierr > 

< i > 

< message > 

< er > 

= 
= 

integer, ~ ierr ~ 45: dit is de foutparameter 

integer, 0 ~i~ 119: dit is het adres van de 

potmeter waarop de fout betrekking heeft 

foutmelding 

carriage return. 

In de nu volgende pé.lragrafen worden alle fouten eerst in de eerste 

en dan in de tweede vorm weergegeven. Hierna volgt er een korte 

verklaring. 

8. I. Syntax- en arithmetic-fouten 

3 

***** NO VARIABLE-NAME 

Bij een create of aanpassings-commando (optie VAR) was geen 

variabele-naam aanwezig. 

***** ILLEGAL COMMAND 

Na een vraagteken (?) werd er een string ingetypt, die door het 

systeem niet als een POTSET-commando herkend kon worden. 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

***** NO EQUAL SIGN PRESENT 

Na een variabele respectievelijk potmeternaam werd bij een van 

de commando's create, insert of change (met optie VAR respec

tievelijk FIE) geen gelijkteken aangetroffen. 

***** NO NUMBER PRESENT 

Bij een van de commando's create, insert of change (optie VAR) 

werd na het gelijkteken geen getal aangetroffen. 

***** A VARIABLE-NAME SHOULD START WITH A LETTER 

Bij een van de commando's create, insert of change (optie VAR) 

begon de naam van de variabele niet met een letter. 

***** ILLEGAL CHARACTER IN VARIABLE-NAME 

In de naam van een variabele kwam een character voor dat geen 

letter of cijfer was. 

***** VARIABLE-NAME TOO LONG 

In de naam van een variabele kwamen meer als zes characters voor. 

***** ILLEGAL CHARACTER IN NUMBER 

In een getal kwam minstens een character voor dat geen cijfer, 

decimale punt, letterE (Exponent) ofspatle was. 

***** INTEGER-PART TOO LONG 

Het integer deel van een getal bevatte meer als zeven cijfers 

(leading zeros niet meegeteld). 

***** NUMBER TOO LONG 

Het aantal cijfers in een getal bedroeg meer als zeven (leading 

zeros niet meegeteld), 

***** DECIMAL FRACTION-PART TOO LONG 

Het aantal cijfers in de decimale fractie van een getal bedroeg 

meer als zeven. 
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13 

14 

15 

20 

21 

22 

23 

24 

30 

***** NO EXPONENT PRESENT 

In een getal volgde na de letter E geen integer (exponent) 

***** EXPONENT-PART TOO LONG 

Het aantal cijfers in het exponent-deel van een getal bedroeg 

meer als 2. 

***** EXPONENT OVERFLOW 

De absolute waarde van de exponent van een getal was groter dan 38. 

***** NO POTNAME PRESENT 

In een van de commando's create, insert of change (optie FIE) 

was geen potnaam gespecificeerd. 

***** NUMBER OF LEFT AND RIGHT PARENTHESIS UNEQUAL 

In een expressie was het aantal openingshaken ongelijk aan het 

aantal sluithaken. 

***** ILLEGAL CHARACTER IN EXPRESSION 

In een expressie kwam een character voor dat geen letter, cijfer, 

haakje of operator was. 

***** MISSING EXPRESSION(S) 

Bij een compute commando ontbraken bij een of meerdere potmeters 

de bijbehorende functies, zodat hiervoor geen berekening moge

lijk was. 

***** VARIABLE, NUMBER OR LEFT-PARENTHESIS EXPECTED 

In een expressie volgde na een operator een character dat geen 

variabele, getal of openingshaak was. 

***** OPERATOR EXPECTED 

Na ~en variabele of getal volgde een character dat geen operator 

was. 
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31 

32 

34 

35 

37 

38 

39 

***** POTLIST NOT PRESENT OR INCOMPLETE 

In een commando met een optie waarin een lijst van potmeters 

dient voor te komen, ontbrak deze lijst geheel (bijvoorbeeld COMPUTE) 

of was ze niet volledig (bijvoorbeeld COMPUTE POTOOS,). 

***** ILLEGAL CHARACTER(S) IN POTLIST 

In een lijst van potmeters kwam een character voor dat geen cijfer, 

operator, haak, spatie, komma of streep (-) was of kwamen characters 

voor die syntactisch niet correct waren (bijvoorbeeld SETPOT POT007(5 

of COMPUTE POT0411 0). 

***** UNDEFINED ARITHMETIC OPERATION IN POT < i > 

Bij de evaluatie van expressie < i > trad er een niet gedefinieerde 

arithmetische operatie op (bijvoorbeeld de logarithme van of de wor

tel uit 'n negatief getal). 

***** EXPONENTlAL OVERFLOW IN POT < i > 

Bij de evaluatie van expressie < i > ontstond er 'n (tussen-) resul

taat waarvan de exponent in absolute waarde groter was dan 38. 

***** DIVIDED BY ZERO IN POT < i > 

Bij de evaluatie van expressie < i > trad er de niet gedefinieerde 

arithmetische operatie "delen door nul" op. 

***** ILLEGAL POTNAME 

Een potmeter had een niet op de analoge rekenmachine aanwezig 

adres. 

***** ILLEGAL CHARACTER IN POTNAME 

In de naam van een potmeter kwam minstens één character voor dat 

niet in overeenstemming was met de syntax-regel voor < pot >. 
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8.2. Fouten tegen de POTSET-logica 

2 

16 

17 

18 

25 

26 

27 

28 

***** YOU ARE NOT ALLOWED TO USE THIS COMMAND 

Er werd een commando ingevoerd, dat op deze plaats niet gegeven 

mocht worden. 

***** DUPLICATED VARIABLE-NAME 

Bij een create of insert commando (optie VAR) werd een naam van 

een variabele ingevoerd die reeds in de tabel VAR voorkwam. 

***** NUMBER OF VARIABLES GREATER THAN 200 

Bij het create of insert commando (optie VAR) kon een variabele 

niet meer in VAR worden ingevoerd, daar deze tabel reeds 200 

variabelen bevatte. 

***** VARIABLE-NAME NOT FOUND 

In een change of delete commando (optie VAR) of in een expressie 

kwam een variabele voor, die niet in VAR aanwezig was. 

***** POTNAME NOT FOUND 

In een change of delete commando (optie FIE) kwam een potmeter 

voor waaraan geen expressie was toegekend. 

***** DUPLICATED POTNAME 

Bij een create of insert commando (optie FIE) kwam een potmeter 

voor waaraan reeds een expressie was toegekend. 

***** NON-EXISTENT VARIABLE-NAME IN EXPRESSION 

In een expressie van een potmeter kwam een naam van een variabele 

voor, die niet in de tabel VAR gevonden kon worden. 

***** MORE THAN 10 CONSTANTS IN EXPRESSION 

Er werd een expressie ingevoerd die meer als JO constanten bevatte. 
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29 

36 

40 

42 

***** MORE THAN 20 POTMETER-REFERENCES IN VAR 

Bij een create, insert of change commando (optie FIE) kwam in de 

expressie de naam van een variabele voor, die reeds in 20 andere 

expressies voorkwam. 

***** OUT OF RANGE: POT < i > 

Bij het uitrekenen van expressie < i > werd een waarde verkregen, 

die niet in de range [0.0000,09999] lag. 

***** NOT ADJUSTABLE: POT < i > 

Er werd een potmeter < i > ingevoerd die een waarde had, die buiten 

de range [0.0000,0.9999] lag. 

Deze potmeter werd niet ingesteld. 

***** MISSING POTVALUE(S) 

Bij een setpot commando ontbraken bij één of meerdere potmeters 

de bijbehorende waarden, zodat hiervoor geen instelling mogelijk 

was. 

3. Foutieve handelingen met POTSET-uitvoer 

41 

43 

***** SETPOT-ERROR: POT < i > 

Potmeter < i > kon niet worden ingesteld. Waarschijnlijk is deze 

defect. 

***** NO SPACE ON TAPE AVAILABLE 

Bij het save of reeover commando kon een file niet op tape worden 

opgeborgen, daar er onvoldoende ruimte aanwezig was. 
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44 

45 

***** DUPLICATED FILE-NAME 

Bij het save of reeover commando kon een file niet op tape worden 

opgeborgen, daar de gebruikte file-naam reeds op tape voorkwam. 

***** FILE NOT ON DEC-TAPE 

Bij het load respectievelijk remove commando kon een file niet 

geladen respectievelijk verwijderd worden, daar deze file niet 

op de tape voorkwam. 
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