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Samenvatting: 

Special purpose hyltride systeem voor 

simulaties van wereldmodellen. 

M.J.B.M. Monen 

Teneinde analoge simulatiestudies te kunnen verrichten aan systemen 

(in het bijzonder wereldmodellen) die. qua grootte de kapaciteit van 

de analoge rekenmachineovertreffen is een special purpose hybride 

systeem ontworpen bestaande uit een analoge rekenmachine (bijvoorbeeld 

de EAI 680) en een kleine procescomputer (de PDP8). 

Aan de hand van een aantal eisen welke deels op grond van de uit te 

voeren simulaties deels op grond van de algemene bruikbaarheid vanhet 

systeem geformuleerd kunnen worden, is een keuze gemaakt voor een sys"" 

teemopzet. De realisatie van deze systeemopzet is geresulteerd ~n een 

systeem dat getest op zijn bruikbaarheid aan de gestelde eisen beantwoord.t. 
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I INLEIDING. ========= 

I-1 Algemene Problematiek. 

,. 

Een der werkeenheden van de vakgroep Meten en Regelen ~.o. bestudeert 

de dynamica en regeling van niet-technische systemen. De projekten bin

nen deze werkeenheid maken deel uit van de landelijke projektgroep 

GLOBALE DYNAMICA, welke zich bezig houdt met de problematiek die de 

"CLub van Rome" I) indertijd op tafel heeft gelegd. De bestudering van 

deze problematiek in de vakgroep Heten en Regelen geschiedt door in de 

systeemkunde bekende technieken toe te passen op modellen van de wereld 2). 

Het zogenaamde Wereldmodel 3 is tot op heden het meest volmaakte wereld

model en is samengesteld door een ·team van het M.I. T. ::t) onder leiding van 

D.L. Meadows 3). De bedoeling van deze modelstudies ~s om naast het ver

krijgen van meer inzicht in de onderlinge relaties tussen de belangrijk~ 

grootheden in de wereld (zoals bijvoorbeeld bevolking en natuurlijke hulp~ 

bronnen) tevens het verloop van ·deze grootheden voor de komende decennia 

te leren kennen om ze zo nodig bij te kunnen sturen. 

I-2 He.t Wereldmodel 3. 

Het Wereldmodel 3 is een model van de >.rt:;:-eld dat een zo goed mogelijke 

mathematische beschrijving beoogt te geven van de bestaande wereld, voor 

zover dit een aantal belangrijke grootheden betreft. Het model is opge

bouwd uit sektoren, die elkaar in meerdere of mindere mate beÏnvloeden. 

Deze sektoren zijn: 

I. De bevolkingssektor 

2. De grondstoffensektor 

3. De kapitaal- en dienstensektor 

4. De landbouwsektor 

5. De vervuilingssektor 
'· 

::t) Massachusetts Institute of Technology. 
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Een globaal beÏnvloedingsschema van dez.e sektoren op elkaar wordt 

weergegeven in onderstaande figuur. Hierbij is vorenstaande nununer1ng 

van toepassing. 

figuur I-2-1 

In het tot stand komen van het model van een deelsektor zijn twee 

stadia te onderscheiden. Het eerste stadium heeft een kwalitatief ka

rakter waar1n de beÏnvloedingen van de diverse grootheden binnen een 

sektor worden vastgelegd. In het tweede stadium worden deze invloeden 

gekwantificeerd met behulp van statistische gegevens, heboudswetten 

en de nodige dosis (on)gezond verstand. Indien alle deelsektoren die 

op deze wijze verkregen zijn worden samengevoegd ontstaat een op zich 

autonoom systeem, Wereldmodel 3. Met dit model zijn door het M.I.T. een 

aantal berekeningen uitgevoerd met behulp van een digitaal progranuna 

geschreven in de simulatietaal DYNAMO 4). De dimensionering van het 

model is zodanig door het M.I.T. aangebracht dat het verloop van .de mo

delgrootheden van de periode 1900 - 1970 zo goed mogelijk overeenstemt 

met het verloop van de werkelijke wereldgrootheden in deze periode. Bo~ 

vendien is de berekening voortgezet tot het jaar 2100. Deze berekening 

wordt de "global standard run" genoemd. 

I-3 Rekenfaciliteiten. 

Het oorspronkelijk 1n DYNA}fü geschreven model is omgezet in ALGOL voor 

gebruik op digitale rekenmachines zonder DYNAMO compiler. 



Dit programma geeft ex,a,k,t dezelfde resultaten a,ls het oorspronkeVjke 

QYNAMO progratllma (standard run) en is daarom in principe geschikt voor 

het verkrijgen van de resultatén van een aantal systeem~ of regeltèch..:., 

nische · anàlysen. Om echter snel inzicht in het systeem a,ls funktie van 

een aantal belangrijke parameters of om snel de mate waarin belangrijke 

grootheden elkaar betnvloeden te achterhalen, is deze simulatie minder 

geschikt, aangezien de omlooptijd voor het verwerken van eenprogramma 

bijzonder groot is. Dit laatste is onvermijdelijk aangezien een groot 

aantal .lieden van dezelfde rekenfaciliteiten gebruik moet,maken. 

Om deze moeilijkheden te omzeilen is het wenselijk om naast de digitale 

simulatie te kunnen beschikken over analoge simulaties .. Het grot.e voor

deel van het werken met analoge rekenmachines is dat de tijd dienodig 

is om het model voor een honderdtal jaren door te rekenen tot enkele se

konden beperkt kan worden. Binnen die rekentijd is oo~: de output van de 

analoge rekenmachine beschikbaar. ·Daardoor en omdat bij een analoge si.,. 

mulatie op eenvoudige wijze veranderingen zijn ~an te brengen is<analoog 

rekenen uitermate geschikt om op snelle en doeltreffende wijze inzicht te 

krijgen inhet gedrag van de belangrijke grootheden uit het: model als 

funktie van de aangebrachte veranderingen. 

De kapaciteit van de beschikbare analoge rekenmachines 1.s echter ni·et: 

voldoende om het volledige Wereldmodel 3 te simulè'ten. Wel is er een 

digitale rekenmachine (PDP8) beschikhaar die met 'behulp van de nodige 

interface aan èen analoge machine.gekoppeld kan worden voor het 

men van bepaalde - op de analoge machine ruimterovende - taken. 

I-4 Probleemstelling. 

De analoge en digitale machine moeten op een zodanige wijze 

samenwerken dat de voordelen van analoog· rekenen volledig behouden blijv.en. 

bit betekent dat er met het gekoppelde systeem 9P dezelfde wijze gemani"'

puleerd moet kunnen worden als bij een volledig analoge simulatie. 

\ 



Doelstelling: 

He.t gekoppeld systeem van analoge rekemnachine en digitale rekerunaëhine 

(PDP8) dient in eerste instantie voor het realisererr van de mogelijkheid 

tot het verrichten van analoge simulatiestudies aan Wereldmodel 3, Daar ... 

naast is het wenselijk dat het systeem ook gebruikt kan worden voor andere 

soortgelijke problemen zonder dat de gehèle digitale programmering 

anderd moet worden. 

II-1 Eisen en wensen. 

Vanuit een aantal gezichtspunten kunneh verschillende sen worden gefot'"" 

muleerd tvaaraan het gekoppelde systeem zal moeten voldoen. 

Eisen die het verrichten van analoge studies aan het systeem stelt be

treffen: 

rekentijd: 

Output: 

Wijzigingen: 

De rekentijd moet, binnen de rekennauwkeurigheid.die 

voor een oriënterend onderzoek vereist is, kort gemaé!;kt 

kunnen worden (dat wil zeggen orde van grootte: sekonde); 

Binnen deze rekentijd moet het gedrag als elektrische· 

spanningen beschikbaar ZlJn van die grootheden waarvan 

het verloop bestudeerd moet worden; 

Invloeden van verschillende grootheden op elkaar moeten · 

snel gewijzigd kunnen worden. 

Eisen waaraan het systeem omwille van de specifieke e1sen die wereld

model 3 stelt zal moeten voldoen betreffen: 

Funktie gene-

reren: 

De mogelijkheid om een veertigtal 

te bouwen moet aanwezig zijn; 

;:) zie Hoofdstuk IV-I. 
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Een funktietabel moet op eenvoudige W~JZe ten behoeve 

van gevoeligheidsonderzoek veranderd kunnen worden; 

Ten behoeve van deelonderzoeken aan Wereldmodel 3 moet 

van een beperkt aantal funktietabellen gebruik gemaakt 

kunnen worden. Dit betekent dat de funktietabellen door • 

elkaar (onafhankelijk van de inleesvolgorde) gebruikt moe

ten kunnen worden. 

De e~sen waaraan het systeem omwille van de algemene bruikbaarheid zal 

moeten voldoen worden in het onderstaande aan de hand van een tweetal 

aspekten vnrnuidelijkt: 

Overzichtelijkheid : Willen derden gebruik maken van de rnagelijkheden 

Flexibiliteit 

van het gekoppelde systeem dan zal het systeem over

zichtelijk (bijvoorbeeld modulair) opgebouwd moeten 

zijn. Daarnaast moet de bediening van en konnnunikatie 

met de machine eenvoudig en eenduidig zq n. 

Om doeltreffend met het systeem te kunnen werken 

moeten parameters en progrannnaonderdelen op een

voudige wijze veranderd kunnen worden. Analoog is 

dit het veranderen van een potentiometer en het ver

wisselen van een patchpanel. Digitaal moet dit worden 

het intypen van een boodschap of inlezen van een een-

'voudig programma (ponsband). 

Naast bovengenoemde e~sen ~s het wenselijk om de mogelijkheden die de 

digitale machine biedt zoveel mogelijk te benutten. Deze mogelijkheden 

betreffen: 

Rekennauwkeurigheid: In principe ~s het mogelijk om in een digitale ma

chine berekeningen met iedere gewenste nauwkeurig

heid uit te voeren door van een voldoende aantal 

woorden gebruik .te maken. 



. II-2 

Logika Doordat de digitale machine operaties m~t. bitrijen 

uitvoert is deze zeer geschikt vóor het verwerken 

van logika. 

Problemen bij de koppeling van analoge en digitale machine • 

Rekeneenheid. 

Voor het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen is het noodzakelijk 

dat er met een en slechts een t;ekeneenheid gewerkt wordt. Deze reken

eenheid kan men als volgt defini~ren: 

De grootheid e is een rekeneenheid als geldt 2 
e = e. 

Voor de analoge machine 1s deze rekeneenheid 10 vort. De normale reken

eenheid van de digitale machine wordt weergegeven door het oktale getal 

0001. In het gehele systeem van analoge en digitale machine zal met één 

eenheid gewerkt moeten worden dat wil zeggen dat de analoge eenheid in een 

digitaal signaal ter grootte van één digitale eenheid omgezêt moet worden 

(evenzo van digitaal naar analoog). De A/D- eh U/A-omzetters zetteheen 

analoog signaal van 10 volt om in een oktaal getal 3777 ( "'4000
8
). Dit 

betekent dat de analoge rekeneenheid niet zonder meer in de digitale 

rekeneenheid wordt omgezet. 

SchaZing der rekenr.zachines. 

Bij het oplossen van een probleem met een analoge rekenmachine worden 

de grootheden uit een fysisch systeem door analoge spann1ngen weergege-

ven. 

Het bereik dat deze spanningen kunnen doorlopen, wordt bepáald door het 

bereik waarin de elementen van de analoge machine normaal werken. De 

grenzen van dit bereik worden uitgedrukt in machineeenheden (bijvoör"'

beeld plus en min 10 volt voor de EAI 680). 



De vertaling (scha,ling) van fY!?ische grootheden naar spanmngen 

zodanig zijndat deb~rèikgrenzen niet overschreden worden. Daarnaast 

is het wenselijk dat klei:ne spanningen met het oog op de (relatieve) 

rekennauwkeurigheid van de analoge rekenelementen zoveel mogelijk ver

meden worden. 

In tegenstelling tot de analoge rekenmachine is het in principe niet 

nodig om een digitale machine met geschaalde signalen te laten werken. 

In.de PDP8.bestaat een woord weliswaar uit 12 bits~ maar men kan om 

een grootheid weer te geven gebruik maken van meerdere woorden • 

. Tijdsynchronisatie. 

Indien in beide machines bewerkingen uitgevoerd worden welke afhangeÎl 

van de procestijd dan moet de verhouding rekentijd/procestijd van 

belde machines op elkaar zijn .afgestemd. 

Kapaciteit. 

Niet alleen met de ,kapaciteit van de ànaloge rekeninachine maar dok 1.n 

zekere mate met de kapaciteit van de digitale maçhinezal rekening ge

houden moeten worden. Het is zaak om een efficiënt gebruik van het ge:

heugen te maken. 

Het belangrijkste kapaciteitsprobleem betreft de A/D:- en DIA-omzetters. 

Bij het opzetten van een simulatie zal hiermede terdege rekening 

houden moeten worden. 



'III-1 

III-2 

MOTIVATIÉ VAN.DE SYSTÉEMOPZÉT. \ ============::::~=-=:::============= 

De verdeling van taken. 

Om aan de eisen, die het verrichten van analoge studies aan het systeem 

stelt (zie paragraaf II-1), te kunnen voldoen wordt een taakverdeling 

tussen analoge endigitale machine aangebracht. De digital.ema.chine is 

daarbij te beschouwen als een uitbreiding van de analoge machine. De ta

ken die de analoge machine. om kapaciteitsredenen niet aan kan en welke 

de digitale machine evengoed zo niet beter (nauwkeuriger) kan verrichten 

worden door de digitale machine verricht. 

In concreto ~s.voor de volgende taakverdeling gekozen: 

anaLoog I. Alle tijdaft1ankeliJke bewerkingen worden analoog gereali~ 

seerd; 

2. Alle grootheden, waarvan het verloop gedurende een run 

vastgelegd moet worden worden analoog uitgevoerd; 

3. Die progtannnagedeel ten waarvan men de invloed óp de 

van het systeem door·het aanbrengen van wijzigingen wil 

nagaan, worden analoog uitgevoerd; 

digitaaL · · 4. Het overgrote deel van de algebraïsche bewerkingen, wèl-

ke door beperkte kapaciteit niet analoog te realiseren 

zijn, wordt digitaal uitgevoerd. 

Door alle tijdafhankelijke bewerkingen analoog uit te voeren, wordt het 

probleem van (proces)tijd synchronisatie omzeild. Dit houdt onder meer 

in dat met de rekentijd van de digitale machine geen rekeninggehouden 

ho.eft te worden mits deze verwaarloosbaar klein is ten opzichte yan de 

rekentijd van de analoge machine. De rekentijd voor de simulatie wordt 

naar onderen begren~d door de rekentijd van. de digital.e machine. 

Het digitale Hulpprogramma. 

Om aan de eisen die omwille van de algemene bruikbaarheid aan 

teem gesteld worden te kunnen voldoen wordt een hulpprogramma gebruikt. 
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Dpor dit hulpprogramma is het mogelijk orn de programmering 

PDP8 voor hybride simulaties eenvoudig te 

progrannna zel.f hoeft. da.n in principe slechts te bestaap. 

sornrnirtg van de digitaal uit tè voeren bewerkingen. 

1evens maakt het hulpprogramma de bediening van'de PDP8 

Het inlezen of veranderen van gegevens kan door in):ypen vaneen een'

duidige kode op de teletype uitgevoerd worden. 

Met behulp van het hulpprogramma 1s hèt bovendien mogelijk om de re

kentijd .van een simulatie kort te houden. Dit gebeurt door een ge

deelte van de rekenorganisatie, die verricht moet worden, reeds voor 

de eigenlijke simulatie uit te voeren. 

De keuze vanmachinèeenheid. 

Mogelijkheden om het probleem dat de analoge machineeenheid niet in 

de digitale machineeenheid wordt omgezet aan tepakken zijn: 

t. Bij uitwisseling van signalen tussen beide rekenmachines omrekenen 

van de eenheden door een signaal dat de digitalè machine binnenkomt 

te vermenigvuldigen met 2-ll en door een signaal dat de digitale ma_. 
. . . . 'ld. . + l I ch1ne u:ttgaat te vermen1gvu :J.gen met 2 • 

2. Het invoeren van een hybride eenheid eh. 

Analoog is deze hybride eenheid tien volt; digitaal 1s deze hybrioe 

eenheid 40008. 

Gekozen is voor de laatste aanpak omdat: 

1. Het werken met één eenheid de bruikbaarheid van het systeem ten goede 

komt; 

2. Het werken met een hybride eenheid bij het uitvoeren van de be\,l'erkirigen 

tijdbesparend is. 

Door met een hybride eenheid te_ werken moet er op gelet worden dat de 

resultaten van de digitale bewerkingen eventueel omgerekend. moeten 

worden om het juiste aantal eenheden te. verkrijgen. Dit probleem is bij 

iedere bewerking slechts eenmalig en komt tèr sprake bij het ult.werken 

van de subroutines voor deze bewerkingen. 



Schaling. 

Om de s.chaling van het gekoppelde syst.eem aan te pakken HJn 

principe de. volgende mogelijkheden: 
' 

1. Alle signalen. worden zodanig geschaald dat deze binnen het machine-

bereik blijven (! 1). Dit geldt zowel voor het analoge als 

tale gedeelte. 

2. Het analoog gerealiseerde deel wordt op de normale wijze geschaald. 

De signalen die de PDP8 ingaan worden telkens naar hun oorspronk~lijke 

waarden teruggerekend en verder als zodanig verwerkt in floating 

point (meerdere woorden per signaal). De. eindrc:sultaten worden analoog 

geschaald en via een D/A-omzetter aan de analoge machine afgegeved~ 

3. Het analoge gedeelte wordt weer op de normale wijze geschaald. 

Ieder signaal in de digitale machine is geschaald maar behoeft niet 

binnen he.t machinebereik (:!: 1) te blijven door met een semi,..floating 

point notatie te werken. De signalen die de digitale machine in- en 

uitgaan worden herschaald. 

De faktoren die het al of niet of gedeeltelijk toepassen van schaling 

voor het digitale rekengedeelte bepalen zijn: 

1. de snelheid waarmee het digitale gedeelte uitgerekend moet lmn

nen worden; 

2. de nauwkeurigheid waarmee het digitale gedeelte uitgerekendmoet 

kunnen worden. 

Deze twee faktoren zijn twee tegenstrijdige zaken. Het rekenen met.gr:o-;· 

tere nauwkeurigheid houdt in werken met meerdere woorden per signaaL. 

Het gebruik van meerdere woorden per signaal betekent een vermeerdering. 

van de rekentijd welke in dez.elfde orde van grootte ligt. 

De grootte van de digitale rekentijd wordt voornamelijk bepaald .doQr 

de tijdsduur die nodig is voor het uitvoeren van·een subrou):ine, welke 

een analoog element vervangt. 
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De snelheid waarmee .een van deze subroutines (de funktiegenerator) 

werkt hangt ~n sterke mate af van de schaling van het ingangssignaal. 

Voor de andere elementen. is voor de rekensnelheid schaling niet van 

belang. 

Gekozen ~s daarom voor een schaling van het digitale gedeelte welke 

afgezien van de signalen van de analoge rekenmachine uitsluitend af
hangt van de funktiegeneratorelementen. 

Keuze van signaalverwerking in de PDP8. 

De relatief kleinste onnauwkeurigheid waarmee een analoog signaal in 

een digitaal signaal kan worden omgezet is 1/2023. Indien de signaal

grootte in 11 bit wordt weergegeven betekent dit dat aan de juistheid 

van het laatste bit getwijfeld moet worden. Berekeningen met een nauw

keurigheid van meer dan I I bit z~Jn daarom weinig ~invol. Berekeningen 

uitgevoerd met een relatieve nauwkeurigheid (bijvoorbeeld I I bit) zijn 

echter wel gewenst om er voor te zorgen dat zo min mogelijke informatie, 

door het grote bereik dat de signalen doorlopen, verloren gaat. 

Het werken met relatieve nauwkeurigheden in een digitale machine ge

beurt door getallen weer te geven in de vorm van een mantisse en een 

exponent. De mantisse kan afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid 

meerdere adressen beslaan; ook de exponent kan afhankelijk van het ge

wenste bereik meerdere adressen omvatten. In ons geval waarin een nauwkeu

riger berekening dan met 11 bit niet nodig is en waarin het bereik 

van de getallen door een semi-schaling beperkt wordt kan volstaan worden 

met twee adressen. Deze twee adressen geven het getal in .semi-jloating 

point notatie weer; het eerste adres bevat de mantisse (teken + I I sig

nificante bits), h~t tweede adres bevat de exponent van de bij de man

tisse behorende macht van twee. 
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IV HYBRIDE SIMULATIE VAN WERELDMODEL 3. 
==================~================ 

IV-I De verdeling van rekentaken. 

Bij het maken van de taakverdeling tussen analoge en digitale rekenma

chine (zie paragraaf III-J) voor hybride simulatie van Wereldmodel 3 

moet met·het onderstaande rekening gehouden worden. 

J. Ue grootheden waarvan men het verloop gedurende een run wil reg1s

treren zijn: 

a. de toestandsgrootheden (bijvoorbeeld bevolking, natuurlijke 

hulpbronnen en industrieel kapitaal); 

b. die grootheden die behalve invloed op hun eigen deelsektor 

ook nog invloed op andere deelsektoren uitoefenen. 

2. De wijzigingen die men in Wereldmodel 3 in eerste instantie aan 

wil brengen zijn: 

a. veranderen van coëfficiënten door middel van potentiometers 

(beginwaarden, parameters); 

b. het aanbrengen of verbrekèn van terugkoppelingen; 

c. wijzigen van funktietabellen. 

De algebraische bewerkingen die om kapaciteitsredenen 1n het digitale 

gedeelte uitgevoerd moeten worden bestaan voornamelijk uît het genere

ren van funkties. Voor het hele Wereldmodel 3 zijn dit er een veertig-
l 

tal. De funkties die gegenereerd moeten worden bestaan binnen het opge-

geven fur1ktiebereik uit een aaneenschakeling van lijnstukken, welke li

nea1r zijn over gelijke intervallen. Buiten het funktiebereik zijn de 

funktiewaarden gelijk aan de opgegeven grenswaarde. Een dergelijk funktie

verband wordt weergegeven 1n figuur IV-I-J. 

IJ.O\ 

() (),f" 1 

figuur IV:-J-1. 



IV-2 

1S in figuurlV..:.l'-2 de taakverdeling tussen analoge 

en digitale rekenmachine voor de kapitaal- en grondstoffensektor 

door middel van een rekenschemaweergegeven. 

He~ digitale rekengedeelte, 

De analoge elementen welke de digitale rekenmachine (PDP8) moet vèr

vangen voor simulatie van Wereldtnodel 3 zijn: 

funktiegeneratoren 

multipliers 

optellers 

potentiometers 

De elementen zijn in de digitale rekenmachine als subroutines uitgevoer.d. 

Deze.subroutines worden door het zogenaamde taakprogramma met de nódige . . 

parameters aangevraagd. 

Het digitale taakprogramma moet zo sn'l uitgevoerd kunnen worden dat de 

hiervoor benodigde rekentijd ook bij hoge simulatiesnelheden geen invloed 
• heeft op de resultaten. 

EeJ1 bruikbare methode om deze rekentijd (monsterperiode) te verkorten 

bestaat uit het van te voren uitvoeren van een gedeelte van de rekênor..,. 

ganisatie (zie paragraaf III-2). Daarnaast moet er naar gestreefd worden 

om de subroutines, die de betreffende bewerkingen uit het digitale t.aak,.,. 

programma moeten uitvoeren zo efficiënt mogelijk te laten werken, 

wil zeggen dat ze in de korst mogelijke tijd het resultaat met de 

wenste nauwkeurigheid berekenen. 

De subroutines, die voor het uitvoeren van deze taken geschreven zijn, 

werken in genoemde semi-floating point (zie paragraaf III-5). Deze subo::

routines zijn geschreven voor zowel positieve als negatieve getallen. 

Dit is gedaan voor de algemene bruikbaarheid van het systeem; voor simu

latie van Wereldmodel 3 kan in principe met uitsluitend positiefwerkende 

subroutines volstaan worden. De enkele uitzonderingen in Wereldmodel 3 

waarin ook negatieve signalen voorkomen kunnen dan ad hoc behandeld .worden. 
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Tabel IV-L 
.. . 

ALIC 

ALSC 

FCAOR 

FPC 

FIOAA 

FIOAC 

FIOAS 

IC 

ICOR 

IFPC 

10 

IOPC 

ISOPC 

,. NR 

dRFR 

NRI 

NRUF 

PRCUM 

POP 

SC 

SCOR 

so 

SOPC 

Lijst met symbolen. 

Average Lifetime of luclustrial Capital 

Average Lifetime of Service Capital 

- 15 -

Fraction of Capital Allocatecl to Obtaining Resources 

Foocl Per Capita 

Fraction of luclustrial Output Allocatecl to Agriculture 

Fraction of luclustrial Output Allocated to Consumption 

Fraction of luclustrial Output Allocatecl to Services 

luclustrial Capital 

luclustrial Capital Output Ratio 

Inclicated Foocl Per Capita 

luclustrial Output 

luclustrial Output Per Capita 

Inclicated Service Output Per Capita 

Nonrenewable Resources 

Nonrenewable Resources Fraction Remairring 

Nonrenewable Resources, Initial 

Nonrenewable Resources Usage Factor 

Per Capita Resource Usage Multiplier 

Population 

Service Capital 

Service Capital Output Ratio 

Service Output 

Service Output Per Capita 



TQestan4syerg.êii;jkingen: 

= {l- fiOAC - FIOM - FIOAS) x IO ~· 1C/AL1Ç. 

- FIOAS x IO - SC/A.LSC 

= NRUF x PCRUU x POP 

Beginwaar>àe: 

IC 
SC · 
NR 

Koppe[Jer>geZijkingen: 

IO = IC x (I - FCAOR)/ICOR 
tOPC = IO/POP 
SO SC/SCOR 
SOPC SO/POP. 
NRFR = NR/NRI 
FPC = F/POP 

:iabe lfunkties: 

ISO PC 
FIOAS 
PC RUM 
FCAOR 
IFPC· 
FIOM 

F(IOPC) 
= F(SOPC/ISOPC) 
= F(IOPC) 
= F (NRFR) 
= F(IOPC) 
= F(FPC/lFPC) 

Constanten: 

ALIC = 14 
ALSC I 8 
FIOAC = 0,43 
ICOR 3 

1012 NRI = 
NRUF = 
SCOR = 

Be'invloedingen van buiten: 

POP (bevolkingssektor) 
F (landbouwsektor) 



rv,.-3 Subroutines voor het uitvoeren van hybride bewerkingen. 

Om van de subroutines voor het uitvoeren van hybride bewerkingen ge• 

bruik te kunnen maken moeten deze in het taakprogramma aangevraq.gdwor

den waarbij de bij de aanroep behorende signaalparameters in flqating 

accumulators te vinden zijn welke door het taakprogramma z.elf geÏnitia

liseerd worden. Daarnaast worden die parameters die bij een subrout.ine

aanroep nodig zijn en die niet van een signaalgrootte afhangen uit een 

van te voren door het organlsatieprogramma geinitialiseerde lijst ge..,.. 

haald (zie paragraaf III-2). De principes en de belangrijkste puntenin 

de uitvoering van deze subroutines worden ~n de navolgende paragrafen\· 

beschreven. Een flowdiagram en een volledige listing vandeze subroutines 

is te vinden in Appendix A. Voor gebruik van deze subroutin.es kan vol.;. 

staan worden met de in de Handleiding gegeven beschrijving van deze sub

routines. 

IV-3-J De digitale funktiegenerator. 

Principe. 

De uitgangswaarde y welke bij een ingangswaarde x door de digitalè 

funktiegenerator gegenereerd moet worden*) voldoet aan onderstaand re

kenvoorschrift 

(IV-3-J-a) 

Aangezien x 
1 

- x n+ n h is dit te herschrijven tot 
x - x 

n 
Y = y + (y - y )::1::+-__.,..--

. n n+l n h (IV-3-J--b) 

De funktiewaarden y worden in tabelvorm 1n het geheugen opgeslagen. 
n 

Een funktiewaarde wordt daarbij in één woord weergegeven **). Indien 

de gróotte van een funktiewaarde niet met een woordlengte 

Zie paragraaf IV-I-I en figuur IV-3-1. 

Het opbergen in een geheugenwoord heeft naast sneller rekenen 

het voordeel dat de geheugenbelasting van de PDP8 met 

2 beperkt wordt. 
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. . *) 
geven .dan wordt de gehele tabel met eenzelfde. schaalfaktor geschaald . 

De volgorde waarin de funktiewaarden in deze funktietabellen staan is zo

danig dat geldt: 

adres (y ) 
n 

adres (y
0

) + n met nEZ (IV-3-J,....c) 

Voor het ingang~signaal x va~ de funktiegenerator geldt: 

x = x - x + x 
n n 

0 volgt,hieruit met x -x 
n + I n 

x = (x - x ) + n * h n 

Delen van x door h levert: 

x/h = (x -x )/h + n 
n 

h dat 

De termen in het linkerlid van deze vergelijking z~Jn voor het bereke

nen van de uitgangswaarde y met formule (IV-3-I-b) van belang. De eerste 

term (x - x )/h is in deze formule direkt nodig, terwijl met de tweede 
n 

term n de funktiewaarden Yn en Yn+I gevonden kunnen worder. Dit op-

zoeken van yn en yn+l in de funktietabel gebeurt met behulp van het 

referentieadres ádres (y
0

) en de formule (IV-3-1-c). 

Door het ingangssignaal x van de funktiegenerator zodanig te schalen dat 

het getal voor h een zo groot mogelij'ke macht**) van twee is, zijn de 

termen (x - x )/h en n met de PDPS zeer snel uit x te bepalen. De minst 
n 

significante bits van x vormen door deze schaling het getal x - x , t~r-
n 

wijl de meest significante bits n vormen. Deling van de op deze wq ze 

geschaalde x door h met de PDP8 (schuiven van bits in het rekenregister) 

heeft tegelijkertijd de splitsing van x/h in de termen n en (x - x )/h , , n 
tot gevolg. 

\ 

1:) De funkties die voor Wereldmodel 3 nodig zijn kunnen op deze wijze 

zonder informatieverlies weergegeven worden. De schaalfaktor ~s 

daarbij een macht van tien. 

1:1:) Het getal dat de intervalafstand h weergeeft moet zo groot zijn 

dat het maximale ingangssignaal x dat voorkomt in 11 bits kan wor

den weergegeven. 
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·U tvoering • 

De irtgangswaarde van de digitale funktiegenerator wordt ten behoeve van 

de rekennauwkeurigheid in semi...:.floating point notatie opgegeven. De scha~ 

ling, waarop het funktiegeneratieprincipe berust, houdt in dat de.waàrde 

van de exponent van een funktiegeneratoringang, die binnen het bereik 

van de funktiegenerator valt, kleiner of gelijk aan nul is. Is dez.e ex

ponent positief dan wordt ofwel een foutmelding gegeven ofwel de g:tens'

waarde van de ingelezen funktietabel als uit:gang genomen*). 

Voor het bepalen van de termen n en (x - x)/h wordt de mantisse n . 
f . . . k . **) . h. k . · unkt1egenerator1ngàng met een ASR 1nstru t1e 10 et re enreg1ster 

verschoven. Het aantal plaatsen waarover geschoven wordt is afhankelijk 

van de bij de. mantisse behorende exponent en het aantal intervallenin 

de funktiegeneratortab~l. 

Het aantal plaatsen, waarover op grofd van het aantal intervallen gesc11p:

ven moet worden staat gevolgd door het referentieadres (adres (y
0

)) op 

een gafleugenplaats welke met een pointer wordt aangeduid. Omwille van de 

rekensnelheid staat deze pointer op een autoindexadres. 

De berekende uitgangswaarde van de funktiegenerator wordt 

en in semi-floating point notatie afgegeven. 

Irtfiguur IV-3-l wordt de werking en het principe van de digitale.funktie:

generator nader ge1llustreerd. 

x) Een foutmelding wordt gegeven indien omwille van de rekenrtauw..,. 

keurigheid slechts een gedeelte van de ingelezen funktiet.B.bel 

gebruikt wordt; wordt de gehele ingelezen funktietabel gebruikt 

dan wordt de grenswaarde als uitgang genomen (zie paragraaf V"""4:...l). 

**) Bij gebruik van een ASR instruktie i.s het mogelijk om ook met 

negatieve ingangswaarden te werken, aangezien de door het sc~ui-

ven vrijgekomen plaatsen met het tekenbit worden gevulds). Dit be

tekent dat voor negatieve ingangen n negatief wordt. 
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IV-3...,2 De digitale Multiplier. 

Principe. 

In de digitale rekerunachine worden prodokten en quotiënten van s1gna

len uitgerekend. De rekeneenheid waarin deze getallen uitgedrukt wor

den is de hybride rekeneenheid (eh). Het berekenen van een quotiënt 

of ~rodukt van twee getallen in de PDP8 gebeurt 1n principe op de 

normale digitale wijze, waarbij gebruik gemaakt wordt van een 24 bi.ts 

rekenregister. De rekeneenheid 1s de digitale rekeneenheid (ed). Het 

produkt of quotiënt uitgedrukt 1n digitale eenheden moet met een faktör 

gekorrigeerd worden om het produkt of quotiënt uitgedrukt in hybride 
. . f k . . -)) 2·.+].1 eenheden te verkr1Jgen. Deze a toren Z1Jn 2 voor het produkt en 

voor het quotiënt. Dit is op eenvoudige wij ze na te gaan met de formule 

eh= 10 11 xed weike het verband tussen de beide rekeneenhedenweergeeft. 

Uitvoering. 

De signalen worden in semi-floating point verwerkt, waardoor het bereik 

van de getallen aanzienlijk vergroot.wordt x). Daarom en omdat de signa

len ten behoeve van de funktiegeneratoren regelmatig op een hybride 

machineeenheid geschaald worden bestaat er geen gevaar voor overflow. 

Bij het schalen van het digitale gedeelte hoeft daarom met multipliers 

geen rekening gehouden te worden. De eigenlijke digitale vermenigvuldiging 

.en deling kan slechts met positieve getallen uitgevoerd worden,waardoor 

extra maatregelen getroffen worden met betrekking tot het teken. Beide 

ingangssignalen worden op teken getest en zo nodig van teken _omgekeerd. 

Het teken van het resultaat wordt onthouden en na de berekening van de 

grootte aan het uitgangssignaal toegevoegd. 

In de exponent van het uitgangssignaal wordt de korrektiefaktor voor 

de overgang van digitale naar hybride eenheden op eenvoudige wij ze ver.-

werkt. 

x) grootste getal 1n eh 1S 22023 

kleinste getal 1h eh 1S 2-2024 
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IV-3-3 De digitale Opteller. 

Het optellen en aftrekken van hybride signalen in de digitale machine 

gebeurt volgens een nonnale digitale optelling. Dit brengt geen extra 

problemen met betrekking tot de verschillende rekeneenheden met zich 

mee. 

Aangezien de signalen in semi-floating point verwerkt worden moet er 

zorg voor gedragen worden dat bij de optelling de koiiiDla' s van beid.e 

signalen ondèr elkaar staan. Hieraan is voldaan als de exponenten van 

beide getallen gelijk zijn. Deze exponenten worden gelijk gemaakt door 

bij de kleinste exponent een passend aantal op te tellen, terwijl de 

bij deze exponent behorende mantisse een gelijk aantal malen door twee 

gedeeld wordt. 

Bij optellen van twee getallen met hetzelfde teken kan overflow optreden. 

Hier wordt op getest en eventueel wordt het resultaat gekorrigeerd. 

IV-3-4 De digitale Potentiömeter. 

Principe. 

De funktie van een potentiometer ~s het vennenigvuldigen van signalen. 

met een vaste faktor. Het vermenigvuldigen van een signaal in hybride 

eenheden met een konstante faktor kan in de PDP8 met digitale eenhèden 

gebeuren. Het opdeze wijze ontstane produkt hoeft niet naar hybride 

eenheden omgerekend te worden, wat op eenvoudige wijze met de formule 
IJ eh= JO x ed, welke het verband tussen beide rekeneenheden weergeeft, 

~s na te gaan. 

Uitvoering. 

De konstante faktor waarmee het ingangs\>ignaal vennenigvuldigd moet 

worden staat op een geheugenplaats in een lijst met potentiometerwaarden 

welke met een pointer wordt aangewezen. Omwille van de rekensnelheid 

staat deze pointer op een autoindexadres. 

Het produkt van het ingangssignaal en de konstante faktor wordt met 

behoud van teken op normale wijze in semi-floating point berekend. 



-· 23 -

V REALISATIE VA..~ DE SYSTEEMOPZET. ============================== 

V-I Globaal overzicht van het systeem. 

Het systeem is opgebouwd uit een aantal m1n of meer op zich zelf staan

de taakprogranuna's. Deze taakprogranuna's kunne!l in opdracht van .de ope

rator uitgevoerd worden. Voor het geven van deze opdrachten wordt ge

bruik gemaakt van een teletype. Het verwerken van deze opdrachten ge.,.. 

beurt in eerste instantie door de progranunarnonitor. De progranunamonitor 

1s dat gedeelte van de progranunatuur dat de konununikatie tussen operator 

en PDP8 verzorgt; in de progranunamonitor beginnen en eindigen alle deel

taken (zenuwcentrum). 

De táken die v1a de progranunamonitor uitgevoerd kunnen worden Z1Jn te 

verdelen in twee gedeelten: 

I. een inputgedeelte; 

2. een rekengedeelte; 

Het inputgedeelte omvat: 
• 

a. Het inlezen van tabellen. 

\ 

Naast funktietabeilen, die de informatie over de te genereren 

funkties bevatten, worden progranunatabellen, met informatie over 

het uit te voeren progranuna, ingelezen; 

b. Het inlezen van extreme waarden. 

Deze extreme waarden, die nodig zijn voor de schaling, behoren bij 

de funktietabellen; 

c. Het inlezen van potentiometerstanden. 

De potentiometerstanden worden in formulevorm opgegeven, die aan

geeft welke bewerkingen er met welke waarden uitgevoerd moeten 

worden; 

d. Het inlezen van het hybride rekenprogranuna. 
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Het rekengedeelte omvat: 

a. Een initialisatiedeel. 

Dit initialisatiedeel verwerkt de ingelezen data tot bruikbare 

informatie voor het hybride programma; 

b. Het hybride rekendeel. 

Dit bestaat naast een vast deel uit een deel dat specifiek ~s voor 

het te bestuderen probleem. 

Het hybride rekenprogramma is de ker~ waaromheen het gehele systeem is 

opgezet. De andere taken dienen enerzijds voor het sneller laten werken 
. ' van d~t programma anderzijds om de gebruiker een aantal taken, die voor 

het initialiseren van het programma noodzakelijk zijn, efficiënter te la

ten uitvoeren. 

In dit Hoofdstuk worden de pr~nc~pes en de voornaamste onderdelen van de 

uitvoering der verschill'ende taken nader uiteengezet. De flowdiagrammen 

en de volledige listing van de verschillende onderdelen zijn te vinden 

~n Appendix B. 

V-2 De progrannnamonitor. 

Het Hulpprogramma wordt gestart op adres 2000 vOor initialisatie, 

waarna de PDP8 in de programmamonitor komt. Dit wordt op de teletype 

gemeld door het afdrukken van een PUNT (.). 

Via de programmamonitor kunnen met de teletype taken aangevraagd worden 

door het indrukken van een van de toetsen 1 tot en met 6. De PDP8 re

ageert op deze aanvragen door op de teletype het herkenningswoord van 

de aangevraagde taak af te drukken. De herkenningswoorden van de taken 

zqn: 

1. TABELLEN 

2. HAXIMA 

3. POTSTANDEN 

4. PROGRAMMA 

5. INITIALISATIE 

6. STATTEST 
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De aangevraagde taak kan ge~ffektueé.rd worden doOr het indrukkenvan 

de returntoet.s, ieder ander kommando annuleert de aangevraagde taak. 

Indiende PDP8 een aangevraagde geêffektueerde taak niet kan verwerken 

(bijvodrbeeld door te weinig of foutieve gegevens) dan wordt dit door 

het afdrukken van een VRAAGTEKEN(?) op de teletype gemeld. In het ge-

val dat de PDP8 een taak wel kan uitvoeren wordt deze uitgevoerd waar-

na een STER (x) op de teletype wordt afgedrukt. 

Na annuleren en al of niet korrekt uitvoeren van een geëffektueerde 

taak komt de PDP8 terug in de programmamonitor door het indrukken van 

de CTRL-C toets. 

In figuur V-1 is een ovetzichtsschema gegeven. 

Uitvoering van de Programmamonitor . 

.f e Zçling op te le type. 

Door het uittypen van mededelingen op de teletype wordt van een een

voudige typeroutine (PRINT en PRINLR) gebruik gemaakt, welke ook bij 

andere taken gebruikt worden. 

Taakaanvrage. 

Een door de operator ingetypt karakter voor een taakaanvrage wordt 

door de PDP8 ingelezen ~n gestript op de laatste drie bits na .. Vormen 

deze drie bits de getallen nul of zeven dan wordt om een nieuwe opdracht 

gevraagd; in de overige gevallen treedt navolgende procedure 1n werking. 

Het op bovenstaande wijze verkrègen getal wordt opgeteld bij het È_egin-'. 

adres (BA11L) van de ~onitor.!_ij st, waardoor het adres gevonden wordt waar,... 

in de nodige informatie staat over de uit te voeren taak. De inhoud van 

dit adres bestaat uit een getal waarvan de eerste bits het beginadres 

van een buffer ten opzichte van een vast adres (BAAML) en de laatste 

bits de grootte van dit buffer weergèven. 

Herkenningswoord. 

Dit buffer bevat het herkenn~ngswoord en het beginadres van de uit te 

voeren taak. In dit buffer zijn twee ASCII karakters per woord opgeslagen. 

Effektuëren. 

Na afdrukken van het herkenningswoord wacht de PDP8 op een teletypekarakter. 
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Als dit karakter eeri return is wordt naar het beginadres van de betref

fende taak, dat in vorenstaand buffer staat, gesprongen. Als dit karakter 

geen return 1s wordt om een nieuwe opdracht gevraagd. 

Na een melding dat een taak al of niet uitgevoerd is wordt op het CTRL-C 

karakter van de teletype gewacht, waarna naar het monitorbegin gesprongen 

wordt. Ieder ander karakter wordt genegeerd. Dit is gedaan om foutmel

dingen bij het werken met ponsband te voorkomen. 

V-3 Het inputgedeelté. 

V-3-1 

De gegevens die nodig ZlJn voor het juist uitvoeren van het rekenpro,.. 

gramma, worden in ASCII-code met de teletype door de taken I , 2 en 3 

in de PDP8 ingelezen. 

Het inlezen van deze gegevens geschiedt 1n de vorm van informatieblok,.

ken, die beginnen met een rangnummer en eindigen met een puntkomma (;). 

In deze blokken bestaan de getallen uit vier cijfers welke onmiddelijk 

worden voorafgegaan door een punt (.). Deze getallen mogen in grootte 

variëren van 0 tot en met 2023. In die gevallen waarin de getallen niet 

geheel (reals) ZlJn, komt deze punt overeen met de decimale komma. Een 

negatief ~etal wordt in deze blokken weergegeven door direkt voor deze 

punt een minteken (-) te plaatsen. Ieder getal mag eventueel door kom

mentaar gevolgd worden, mits daarin geen der symbolen punt (.),punt

komma (;) of dollarteken ($) voorkomt. 

Wanneer alle gewenste informatieblokken door een taak ZlJn ingelezen 

moet dit aan de PDP8 medegedeeld worden door het indrukken van de doi,;_ 

lartoets ($),waardoor de machine weer naar de programmamonitor terug

springt. 

De verwerking van de input. 

De voornaamste deeltaken die bij het verwerken van de Vla de teLetype 

1n te lezen gegevens aan de orde komen worden uitgevoerd door subrou

tines. Deze deeltaken zijn: 



- 28 -

I. Het opslaan van de ingelezen ASCII-karakters in een buffer. 

2. Het omzetten der gegevens van ASCII naar machinecode. 

3. Het opbergen van de in machinetaal gecodeerde gegevens ~n het 

datagebied. 

Het bufferen van ASCII-karakters. 

Om in een later stadium gegevens ·via de snelle lezer in te kunnen le

zen is het gewenst dat ingelezen gegevens gebufferd worden. Dit buf

feren van inleesgegevens wordt verzorgd door de subroutine LBIN. Deze 

subroutines drukt het ingelezen karakter ter kontrole af op de tele

type met dè subroutine PRINT en bergt daarna het karakter in een woord 

in een buffer op. Indien dit buffer vol is of indien het laatst gebuf

ferde karakter een dollarteken ($) is (einde input) dan wordt deze 

subroutine beeindigd. 

Het decoderen ·van ASCII -karakters. 

De werking van de subroutines die de ASCII-karakters uit bovengenoellld 

buffer omzetten in machinetaal wordt bij de betreffende taken nader 

behandeld. In deze subroutines wordt voor ophalen van de gebufferde 

ASCII-karakters gebruik gemaakt van de subrouti~e LEUIT. Deze sub

routine haalt bij aanroep een karakter op en leest, indien dit het 

laatste karakter uit het buffer was, het buffer met de sübroutine. LBIN 

opn~euw ~n. 

Voor het omzetten van een positief of negatief decimaal getal, waarvan 

de grootte door vier opeenvolgende adressen van het inleesbuffer in 

ASCII code wordt weergegeven, in een binair getal van een woordlengte, 

dient de subr•outine OKTA. Het omzetten van een decimaal ~n een binair 

getal door deze subroutine gaat als volgt ~n zijn werk. In het eerste 

van de vier adressen uit het buffer staat in ASCII code het aantal dui

zendtallen, ~n het tweede het aantal honderdtallen, in het derde het aan

tal tientallen en in het vierde het aantàl eenheden. 



Door zoveel malen als in deze ,adressen aangegevkn staat het getal 
'' 

duizend (= 1750
8
), het getal honderd (= 144

8
) het getal tien {= 12

8
) 

en getal één (=I ) in binaire code bij elkaar op te tellen is het de-, 8 
cimale getal in een binair getal omgezet. Als het getal is omgezet 

wordt bet van het gewenste teken voorzien. Indien 1.n het buffer getallen 

niet door vier adressen worden weergegeven volgt een foutmelding. 

Het opbergen van gegevens in het datagebied. 

Het toewijzen van de ruimte in het datagebied en het opbergen van het 

in machinetaal gecodeerde informatieblol-: wordt door de subroutine OBUS 

verzorgd. De. gedecodeerde informatieblokken worden op nummervolgorde 

geplaatst (NUMMER). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een adressenlij1')t 

ter grootte van een halve pagina, waarin de beginadressen van de reeds 

geplaatste blokken in het datagebied staan. De p-laats in de adressen ... 

lijst komt overeen met het nummer van het infOr!llatieblok. Indieneen 

adres 1.n deze adressenlijst nul is betekent dit dat het betreffende 

blok nog niet in het datagebied geplaatst is*). Het beginadres van de

ze adressenlijst staat op adres LBA. 

Naast bovengenoemde adressenlijst wordt het laatst gevulde adres 1.n 

het datagebied bijgehouden op adres LGA**). 

De ruimte die voor herplaatsen of tussenvoegen van informatieblokken 

nodig is, wordt gekreeerd door het opschuiven van de hoger genummerde 

blokken. Ruimte die door herplaatsen van blokken ontstaat wordt op&eyuld 

door terugschuiven van de hoger genummerde blokken~ 

Bij het op- en terugschuiven in het datagebied worden de beginadressen 

, in de adressenlijst (LBA) aangepast. \ 

x) Bij het initialiseren van het systeem worden alle adressentijsten 

schoongeveegd. 

xx) Bij het initialiseren van het systeem worden de adressen waarop 

de laatst gevulde adressen van de datagebieden wordenonthouden 

gelijk gemaakt aan de beginadressen van deze datagebieden~ 
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·v-3-2 Inlezen van tabellen. 

FunktietabeUen. 

De funktiètabellen worden met de teletype door taak I (TABELLEN) 1n 

de PDP8 ingelezen. De tabelnummers van de funktietabellen mogen de 

waarden van 0001 tot 0059 doorlopen. Iedere funktietabel moet van 

een tabelhead, die in onderstaand voorbeeld wordt toegelicht, Z1Jn 

voorzien. 

tabelhead 

tabel-

waarden 

.0002/ tabelnummer 

.0000/ plaats voor de 

.0000/ extreme waarden, die door MAXIMA 

.0000/ en INITIALISATIE worden 

.0002/ macht van tien ingarg 

.0004/ macht van tien uitgang 

.0005/ aantal funktiewaarden 

.0000/ beginwaarde 1ngang 

.0002/ stapgrootte 1ngang 

.0001/ 

.0003/ 

.0006/ funktiewaarde 

.0020/ 

.0080/ 

gevuld 

} tabelbegin 

\ 

> punt is tevens 

decimale komma 

I"" 

~------------------------------~----------~l tabelafsluiting 

Binnen de omlijsting staat de informatie zoals deze de PDP8 ingevoerd 

moet worden. 

Indien slechts met positieve wa~rden van de funktiegeneratoringang 

gewerkt wordt, moet de beginwaarde van de funktiegeneratoringang nul 

Z1J n. 

Indien ook met negatieve waarden van de funktiegeneratoringang gewerkt 

wordt is de beginwaarde negatief. Daarnaast dient het aantal funktie

waarden dat bij een negatieve ingang behoort gelijk te zijn aan het aan

tal funktiewaarden dat bij een positieve ingang behoort. Met de funktie

waarde vaQ de nulingang erbij is het aantal funktiewaarden in de~e funktie

tabellen dus oneven. 



,. 

- 31 -

\ 

Programmatabel Zen. 

Een aantal gegevens die van belang Z1JO voor het juist fu~ktioneren 

van het rekenprogramma moeten met de teletype door taak !(TABELLEN) 

in de PDP8 ingelezen worden. 

In de tabellen genummerd 0060 en 0061 moet opgegeven worden in welke 

volgorde (nummer) respektievelijk de funktiegeneratoren en potentio

meters uit het digitale rekenschema in het rekenprogramma gebruikt 

worden. Dit 1s nodig om er voor te kunnen zorgen dat de juist funktie

tabellen en de juiste ·potentiometerwaarden in het rekenprogramma ge

bruikt worden. 

De extreme waarden van de grootheden die de analoge rekenmachÎne uitgaan 

en ingaan moeten respektievelijk in tabel nummer 0062 en tabel nummer 

0063 op nummervolgorde opgeslagen worden. Deze gegevens zijn nodig 

voor het schalen van de twee rekenmachines op elkaar. Koostanten die 

in het digitale gedeelte verwerkt worden zijn 1n tabel 0064 opgeslagen. 

Deze tabel is op dezelfde wijze opgebouwd als de tabellen 0062 en 0063. 

Van beide soorten programmatabellen volgt hierna een voorbeeld. 

.0060/ tabelnummer } tabelbegin 
he ad I .0004/ aantal te gebruiken FG's 

.0002/ tabelnummer voor Ie aanroep 

.0003/ tabelnummer voor 2e aanroep 

tabel- -< .0001/ tabelnummer voor 3e aanroep 

· waarden I .0004/ tabelnummer voor 4e aanroep 
·• 

tabelafsluiting 

.OO&J./ tabelnummer \ tabelbegin 

tabelhead/ .0003/ aantal AID-omzetters 

. 00.10/ mantisse ADOOOI (decimaal 

.0002/ exponent ADOOOI (decimaal) 

tabel- .0020/ mantisse AD0002 (decimaal) 

waarden .0002/ exponent AD0002 (decimaal) 

. 0080/ mantisse AD0003 (decimaal) 

.0006/ exponent AD0003 (decimaal) 

~ tabelafsluiting 
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Binnen de omlijsting sta(lt de informatie zoals deze de PDP8 ingevoerd 

kan worden. 

De verwerking van tabelgegevens. 

Het programmadeel dat de tabelinput verwerkt begint op het adres ge-. 

labeld TABEL. 

De initialisatie van dit programmadeel betreft het aangeven van het 

datagebied (LBA en LGA) waarin de tabellen opgeborgen moeten worden. 

Deze adressen worden respektievelijk gelijk aan BAALFT en LGAFG, welke 

het beginadres van de funktietabellenadressenlijst en het laatstgevt11de 

adres in het funktietabellendatagebied bevatten. 

Het decoderen van het ingelezen buffer gebeurt met de subroutine OTDO 

door het testen van de uit het buffer opgehaalde karakters (LBUIT). Ge-. 

test wordt daarbij of het karakter een dollarteken, puntkomma, punt of 

minteken is. Is het karakter geèn van deze symbolen dan wordt het volgen

de karakter getest. Is het karakter een dollar dan is de taak uitgevo'erd 

en wordt naar de programmamonitor teruggekeerd. Is het karakter een 

puntkomma dan 1s een volledig informatieblok gedecodeerd en moet dit op

geborgen worden in het datagebied (OBUS).Is het karakter een puntdan 

betekent dit dai de vier volgende karakters een getal bevatten wat ge

decodeerd moet worden (OKTA). Dit getal wordt negatief indien het<'\Törige 

geteste karakter een minteken was. 

Na het opbergen van een informatieblok wordt het laatstgevulde adres 

vanhet funktietabellen datagebied (LGAFG) onthouden, dat wil zeggen 

LGAFG wordt gelijk aan LGA. Vervolgens wordt getest of het datagebied 

niet overschreden wordt. Indien dit· het geval is wordt een fou6nelding 

(monitor) gegeven, anders wordt tot het decoderen van de volgende tabel 

overgegaan. 

In figuur V-2 is een overziehtsschema van het inleesprogramma voor ta-. 

bellen gegeven. 
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Het inlezen en verwerken van de· extreme waarden behorende bij de funktie""' 

tabellen. 

Inlezen. 

Om de schaling en eventueel herschaling van het digitale rekenschema 

~n de PDP8 door te kunnen.voeren moeten (geschatte) extreme waarden 

van de funktiegeneratoringangen aan de PDP8 opgegeven worden. Op grond 

van deze opgegeven waarde worden dan de extreme waarde van de digitale 

funktiegeneratori11gang en de extreme waarde van de digitale funktiege-

~ neratoruitgang bepaald. 

Het opgeven van de absoluut genomen extreme waarde aan de PDP8. gaat 

door taak 2 (HAXIMA) met de teletype volgens onderstaand voorbeeld • 

. 0008/ tabelnummer 

.0006/ extreme waarde FG ingang 

Er moet op gelet worden dat de plaats van de punt (decimale konuna) 

overeenstemt met de opgegeven macht van tien van de funktiegenerator...;. 

ingang die in de betreffende tabel is opgegeven. 

lerwerken. 

·Het progranunadeel dat het inlezen van extreme waarden verzorgt begint 

op adres HAX. 

Het bufferen (LBIH) en decoderen (OTDO) is in paragraaf V-3-1 en para

graaf V-3-3 reeds uiteengezet.· De extreme waarden worden op het eerste 

adres van de tabelhead waarop de extr.eme waat:de betrekking heeft opge..,.. 

borgen. Dit adres wordt uit de funktietabellenadressenlijst (.BAALFT) 

gehaald. Is dit adres nul dat wil zeggen dat de tabel nog niet geplaatst 

~s dan volgt een foutmelding. 

Na opbergen van de extreme waarde wordt met decoderen van de overige 

informatie uit het inleesbuffer verder gegaan. 



V:-3-5 

,. 

- 35 -

Het inlezen en verwerken van de potentiometerstanden. 

Inlezen. 

Met de teletype kunnen met taak 3 (POTSTANDEN) de gegevens, volgens . 
welke de potentiometerwaarden berekend moeten worden, ingelezen wor-

den. Bij het inlezen van potentiometerstandengegevens wordt van onder

staande symbolische notatie gebruik gemaakt: 

PHOOOI (= potentiometer nummer één) 

AVOOOI (= Maximale waarde ~naloge ~itgang AD nummer één) 

Maximale waarde . Analoge .!_ngang DA nummer één) 
AIOOOI (= 

MlOOOI (= Maximale waarde .!_ngang FGOOOI) 

MUOOOI (= Maximale waarde ~itgang FGOOOI) 

COOOO I (= COnstante nummer I) 

Dit laatste label wordt gebruikt voor de in tabel 0064 opgeslagen con:-

stanten. 

De wijze waarop het inlezen van potentiometerstanden moet gebeuren ~s 

het eenvoudigst aan de hand van een voorbeeld toe te lichten. 

PHOOOI AUOOOI/HI0002; 

PM0002 AU0002/MI0002; 

PH0003 AU0003/HI0003; 

PM0004 = HU0002/HU0003; 

PMOOOS MUOOOI:XMU0002/MUÖ003/MI0004; 

PM0006 MU0004/AIOOOI; 

Binnen de omlijsting staat de informatie zoals deze de PDP8 ingevoerd 

moet worden. Daarbij moet opgemerkt worden dat alle symbolen achter 

elkaar (zonder spaties of n~euwe regel) moeten staan. Alleen achter de 

puntkomma mag kommentaar volgen. De delingen (/) en vermenigvuldigingen 

(1::) worden zonder onderscheid in volg9rde van aanvrage afgehandeld, waar

bij de bewerking wordt toegepast op de eerste 

tussenresultaat. 



Teruerken. 

Het programmadeel dat de potentiometerstandeninput verwerkt begint op 

het adres gelabeld POT. 

De initialisatie van het datagebied (LGA en LBA) gebeurt door LBA gelijk 

aan BALPM en LGA gelijk aan LGAPM te maken. Deze adressen bevatten het be

gin;,..adres .van de potentiometerstandenadressenlijst en het laatstgevulde 

adres in het potentiometerdatagebied. 

Het decoderen van het ingelezen buffer gebeurt met de subroutine OPDO. 

Het decoderen gebeurt door het testen van de karakters of kombinatie v'an 

karakters uit het inleesbuffer. Is het karakter een dollar dan is de taak 

klaar en wordt naar de monitor gesprongen. 

De getal identifiers waar op getest wordt zijn de letterkombinaties van 

de gebruikte labels. Nadat de identifier voor het nummer van de potentio

meter gevonden is volgt voor een afwijking van de beschreven input een 

foutmelding tenzij de potentiometerafsluiter (;) reeds geÏdentificeerd 

De labels die op een funktietabel betrekking hebben(bijvoorbeeld MU002 

en MIOOOI) worden in een woord gedecodeerd. De eerste 9 bits van een woord 

bevatten het nummer; de laatste 3 bits vormen het getal nul voor MI en één 

voor MU. De labels die op programmatabellen betrekking hebben (bijvoorbeeld 

AIOOOl, AU0002 en C00002) worden eveneens in een woord gedecodeerd. De 

inhoud van de eerste 9 bits van dit woord geeft qet nummer weer, de laatste 

3 bits vormen het getal nul voor AI, één voor AU en twee voor CO. Ter 

onderscheid met de vorige worden deze woorden negatief in het gedecodeerde 

informatieblok gezet. 

Voor de bewerking delen (/) wordt niets voor de bewerking vermenigvul~ 

digen min één (7777 8) in het informatieblok geplaatst. Ter afsluiting 

(;) van de potentiometerstand wordt nul (0000
8

) in het gedecodeenie 

formatieblok geplaatst~ waarna de decodering beeindigd wordt. 

Na het opbergen van het informatieblok wordt het laatstgevulde adrès< (LGA) 
• 

van het potentiometerstandendatagebied (LGAPH) onthouden dat wil zeggen 

LGAPM wordt gelijk aan LGA. Vervolgens Wfrdt getest of het datagebie.~ 

niet overschreden is. Is dit het geval dan volgt een foutmelding anders 

wordt tot het decoderen van de rest van het inleesbuffer overgegaan. 
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Het inlezen van een programma. 

Voor het inlezen van programmabanden ~n binaire code wordt gebruik ge

maakt van de BIN LOADER (een DEC programma). Deze BIN LOADER is zodanig 

gewijzigd*) dat deze vanuit de monitor met taak 4 (PROGRAI-ft1A) kan wor

den aangeroepen. Na inlezen van dat programma wordt naar de monitor te~ 

ruggesprongen waar het al of niet korrekt inlezen van de programmaband 

(pariteitscheck) gemeld wordt. Het beginadres van het programmainput~ 

gedeelte is het adtes gelabeld LOAD. 

V-4 Het rekengedeelte. 

Het rekengedeelte van het hybride systeem bestaat uit een tweetal af

zonderlijk met de monitor aan te roepen taken. 

De eerste van deze,taken, taak 5 (INITIALISATIE) voert die berekeningen 

~ voor het hybride rekenprogramma uit waarvoor alle gegevens tevoren be

kend z~Jn (bijvoorbeeld potentiometerwaarden). 

V-4-I 

Daarnaast wordt door deze taak een deel van de organisatie voor het 

hybride rekenprogramma verricht. 

De tweede van bovengenoemde taken, taak 6(STATTEST) zorgt voor het hy

bride rekenwerk. Dat wil zeggen dat bij signalen die van de analoge re

kenmachine komen bijbehorende signalen voor de analoge machine worden 

uitgerekend. 

Organisatie initialisatie van het hybride rekenprogramma. 

De ingelezen gegevens moeten verwerkt worden tot bruikbare informatie 

voor het hybride rekenprogramma. Deze verwerking houdt onder meer in: 

I. Het initialiseren van de Funktie Generator lijst. 

2. Het initialiseren van de potentiometerwaardenlijst. 

3. Het initialiseren van het aantal nodige A/D- en D/A-omzetters. 

*) De wijzi$ingen ~n de BIN LOADER worden aangebracht tijdens de ini-
• • I, 

t~al~sat!Le van het systeem nadat de systeemprogrammatuur door de 

ongewijzigde BIN LOADER is ingelezen. Deze wijzigingen betreffen 

twee adressen het startadres en het eindadres van de BIN LOADER; 
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IjA.nk tiegene ratorZijs t. 

De funktieg~neratorli]st bevat voor iedere funktiegeneratoraatwrage 

1n het hybride rekenprogrannna twee parameters. Deze parameters zijn het 

aantal plaatsen waarover de ingang van de betreftende funktiegenerator 

gèsçhoven moet worden en het adres, waarin de funktiewaarde, die bij de 

nulingang van de betreffende funktiegenerator behoort, staat. De volgor

de, waarin de parameterparen voor de verschillende funktiegeneratoren 

in de funktiegeneratorlijst geplaatst zijn 1s gelijk aan de volgorde 

waarin de verschillende funktiegeneratoren 1n het hybride rekenprogram

ma verwerkt worden (tabel 60). 

PotentiometerwaardenLij st. 

De potentiometerwaardenlijst bevat de waarden van de diverse po,tE!nti.o-:

meters. In deze lijst wordt iedere potentiometerwaarde door twee op

eenvolgende adressen in sellli-floating point weergegeven. De volgorde. 

waarin de potentiometerwaarden in de potentiometerwaardenlijst staan, 

is gelijk aan de volgorde waarin de betreffende potentiometers in het 

hybride rekenprogrannna worden aangeroepen (tabel 61). 

De taak die de vóórinitialisatie van het hybride rekenprogrannna uit'"" 

voert is taak 5 (INITIALISATIE). Het beginadres van deze taak is het 

adres gelabeld INIT. Het plaatsen van een parameterpaar in de FGlijst 

verzorgt de subroutine FGTA. Deze subroutine berekent tevens de maxima

le waarden van de funktiegenerator in- en uitgang die bij het berekenen 

. van de potentiometerstanden nodig zijn. Het. berekenen en plaats~n in 

de potentiometerwaardenlijst van een potentiometer wordt verzorgd door 

de subroutine PMSET. De gegevens die voor het juist funktioneren van 

çleze subroutines nodig zijn, zijn het nunnner (tabel of PM) en de plaats 

(pointer) waar de parameters in de lij st (FG of PH) opgeborgen moe.ten 

worden. Deze pointer wordt bij de eerste aanroep van een van deze sub

routines op het beginadres van de betreffende lij st gezet. Bij iedere 

volgende aanroep van dezelfde subroutine is deze pointer twee plaatsen 

verhoogd. De volgorde van de nunnners waarmede de subroutines FGTA 

PMSET worden aangeroepen is vastgelegd door de tabellen 60 en 61. 

\ 
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Het aantal AID- en DIA-omzetters, dat in het hybride rekenptogrammá om

gezet wordt, staat op de adressen gelabeld AANAD en AANDA. Deze adressen 

worden gevuld met de aantallen A/o-en DIA-omzetters welke door de ge

bruiker in de tabellen 62 en 63 Z1Jn opgegeven. 

De subroutine FGTA. 

De tabelhead van de funktietabel wordt van het datagebied overgeplaatst 

naar een ruimte op bladzijde nul, zodat de tabelheadwaarden direkt be

schikbaar zijn. 

Uitgemaakt wordt nu op groDd van de opgegeven geschatte extreme waarde 

van de funktiegeneratoringang hoeveel funktieintervallen nodig zijn. 

Het aantal funktieintervallen wordt vervolgens aangevuld tot de eerst

volgende macht van twee zodat iedere interval één éénduidig door een 

geschikt aantal bits (i) kan worden weergegeven. 

Dit aantal bits bepaald het aantal shifts dat in de FG lijst wordt op~ 

geborgen (11 ). 

Hierna wordt bepaald of het aantal indervallen in de bestaande funktie..., 

tabel toereikend is. Is dit het geval dan wordt het adres de funktie

waarde, die behoort bij de nulingang, in de FG lijst geplaatst. 

Indien het aantal intervallen niet toereikend is dan wordt in het funktie'"" 

tabellendatagebied, aansluitend aan de laatst geplaatste funktietabel 

(LGAFG) een nieuwe funktietabel gemaakt (zonder tabelhead) die is.aan

gevuld met de laatste funktiewaarde (voor negatieve ingangen ookmet 

de eerste funktiewaarde) totdat het aantal intervallen toereikend is. 

Vervolgens wordt het adres van de funktiewaarde die behoort bij de nul~ 

1ngang van deze nieuwe tabel in de FG lijst geplaatst x). In de tabel

head worden de maximale extreme waarden van de ingang (= aantal interval

lenxstapgrootte) en uitgang (=37778 ) opgeborgen, welke nodig zijn voor 

het berekenen van d.e potentiometerwaarden. 

x) Aanvullen en verplaatsen van de funktietabellen wordt gedaan om 

bij bereikoverschrijding van de funkt tabel uit te kunnen maken 

wát er moet gebeure.n. Hetzij een foutmelding g.even; hetzij de grèns

w~rde als uitgang nemen (zie paragraaf IV-3). 
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De subroutine PMSET. 

Met het potentiometernurrnner wordt het beginadres van het blok, waarin 

de potentiometerstand in machinecode staat wee~gegeven, uit de poten

tiometeradressenlijst opgehaald. 

Voor het ophalen van een extreme waarde uit het datagebied zorgt de 

subroutine :vORPM. Deze subroutine decodeert de code voor de extreme 

waarde en haalt via de funktietabellenadressenlijst de betreffende 

extremè waarde uit de tabe1head van de funktietabellen of uit de pro

grammatabellen (tabel 63 tot en met 64) op. 

De opgehaalde extreme waarde bestaat uit een getal met bijbehorende macht 

van tien. Van de opgehaalde macht van tien wordt vier afgetrokken, dit 

vindt zijh oorzaak in de gebruikte omzetting van decimale naar binaire 

getallen (OXTA).De opgehaalde getallen worden in semi-floating point 

notatie omgezet. 

De berekening van de potèntiometerwaarden gaat in semi-floating point. 

Hiervoor dienen de subroutines FDUI (deling) en FMUY (vermenigvuldiging) 

welke de resultaten in I I bit nauwkeurig afronden. De berekening wordt 

in stappen uitgevoerd, waarbij het tussenresultaat 1n drie adressen ge

noteerd staat, een mantisse, een binaire exponent en een decimale expo

nent. Indien het eindresultaat op deze wijze berekend is wordt het omge

rekend tot een getal bestaande uit een mantisse en een binaire exponent. 

Dit gebeurt door het eindresultaat (afhankelijk van de decimale exponent) 

een aantal keer met tien te vermenigvuldigen of door tien te delen. 

De op deze wijze verkregen potentiomJterwaarde wordt opgeborgen in de 
• 

potentiometerwaardenlij st. 

Een overziehtsschema van de vóórinitialisatie 1s gegeven 1n figuur V-<L 

Het hybride rekenprogramma. 

Het digitale gedeelte van het hybride rekenprogramma wordt gestart met 

taak nummer 6(STATTEST). Deze taak bestaat uit een viertal deeltaken: 

I. Het inlezen van analoge signalen; 

2. Het verwerken van deze signalen; 

3. Het uitlezen van berekende waarden als analoge signalen; 

4. Het synchroniseren van beide rekenmachines. 
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De tweede van bovengenoemde deelzaken bestaat·deels uit hardé deels 

zachte software. Onder de harde software vallen de subroutines welke 

de analoge elementen (zie paragraaf IV-3} vervangen, terwijl onder 

zachte software de wijze waarop en de ~olgorde waarin deze subroutines 

aangeroepen worden verstaan wordt~ Deze zachte software die specifiek is 

voor. het te bestuderen probleem wordt door de gebruiker geprograrrnneerd 

in Assembler, vertaald en als binband met taak 4 (PROG~)*)ingele.ze'n. 
Het digitale rekenprogramma wordt iti een gesloten lus doorlopen, dat 

wil zeggen na beeindigen van deeltaak 4 wordt weer aan deeltaak l be-" 

gonnen. 

inlezen van analoge signalen. 

Het selekteren van AID-omzetters gebeurt via de multiplexer. De omzetting 

van analoge naar digitale signalen vergt enige tijd. Om de hybride re

kentijd zo efficiënt mogelijk te benutten worden gedurende het omzetten 

van de analoge signalen enige noodzakelijke handelingen verricht. Deze 

handelingen zijn: 

J, Tijdens de eerste AID-omzetting: 

Het initialiseren van het verwerkingagedeelte onder andere het re

setten van pointers en tellers. 

2. Tijdens de tweede en volgende A/U-omzettingen. 

Het in semi-floating point notatie omzetten van het daarvQor inge

lezen signaal. 

De ingelezen waarden worden ~n semi-floating point opgeborgen in een bllffer 

op bladzijde nul, zodat ze in willekeurige volgorde door direkte adres-" 

sering in het verwerkingsgedeelte aangeroepen kunnen worden. 

Het VePwePkingsgedee 

Het verwerkingsgedeelte bestaat voornamelijk uit subroutineaanroepèri, 

die funktioneren als analoge elementen. 

i) Voor een voorbeeld zie Appendix c. 
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De rest van het rekengedeelte bestaat uit initialisatie van deze subrou

tines met de parameters die van de signaalgrootte afhangen. De ini~ia

lisatie met de overige parameters is verzorgd door taák 5 (INITIALISATIE). 

Een geheel verwerkt signaal wordt vfn semi-floating point notatie omgezet 

~n een analoog geschaald signaal en opgeborgen in een buffer. Dit gebeurt 

met d~ subl'outine FIXT*). Deze subroutine bergt de aang~boden signalen 

op volgorde van aanvraag in het uitleesbuffer. op. 

Uitlezen l)an DIA-omzetters. 

Nadat alle signalen verwerkt z~Jn en het uitleesbuffer geheel gevuld is, 

worden in het uileesbuffer opgeborgen signalen een voor een in analoge 

signalen omgezet; hiervoo~ is geen extra omzettijd nodig. 

De betreffende couverters worden door met één ophogen van de multiplexier 

geselekteerd. De volgorde waar~n de signalen uitgelezen worden is gelijk 

aan de volgorde waarin ze in het uitleesbuffer opgeborgen zijn. 

Synchronisc.tie. 

Om de sampleperiode met de hardware klok te kunnen regelen, wordt de 

klok voor iedere digitale rekenslag gestart. Na het eindigen van een reken

slag wordt getest of de klokvlag op is; is deze op dan wordt deze ge

cleared en met het programma verder gegaan, zo niet dan wordt op de klok

vlag gewacht. 

Vervolgens wordt de interrupt faciliteit aangezet en gewacht op een ~n

terrupt. 

Een interrupt kan komen van: 

I. De operate vlag van de analoge rekenmachine; 

2. De keyboard vlag van de teletype. 

Indien deze inter~upt niet veroorzaakt ~s door de keyboardvlag dan wordt 

aan de volgende rekenslag begonnen. Is deze interrupt wel door de key

boardvlag veroorzaakt dan wordt naar de programmamonitor gesprongen waar 

medegedeeld wo.rdt dat het rekenprogramma is uitgevoerd. 

In figuur V-4 is een overziehtsschema van het hybride rekenprogramma gegeven. 

1:) Zie Appendix A. 
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VI 
. . . 

TESTSIMULATIES METHET GEKOPPELDE SYSTEEM. 
===,=-===-===========!=,======================= 

Om het gekoppelde systeem van analoge rekenmachine met de PDP8 op ZlJn 

bruikbaarheid te testen Zl.Jn voor een gedeelte van Wereldmodel 3 enige 

hybride rekensimulaties uitgevoerd. 

Het gedeelte van Wereldmodel 3, dat voor deze testsimulatie gebruikt is, 

is de kapitaal-grondstoffensektor, waarvan in paragraaf IV de modelver

gelijkingen en een principeschema voor de taakverdeling tussen analoge 

en digitale rekenmachine gegeven Zl.Jn. 

De analoge rekenmaclline, waarvan bij deze testsitnulaties gebruik werd 

gemaakt, is een RA741 Telefunken, welke alleen geschikt i::? voor het ana

loog-simuleren van kleine systemen. Vanwege het gering aantal multipliers 

(vier) is het noodzakelijk om voor deze simulat een geringe verschui-. 

ving in taakverdeling tussen analoge en digitale rekenmachine aan te brengen. 

Als invloeden van buiten de kapitaalsektor zijn genomen POP en FIOAA 

(zie tabel IV-2). Het behulp van een digitale funktiegenerator, welke als 

ingang de procestijd*) heeft wordt het global standard run gedragvan 

ieder van deze grootheden gesimuleerd. 

In figuur VI-l is het geschaalde rekenschema voor de hybride simulatie 
• 

van de kapitaal-grondstoffensektor weergegeven. Het op grond van dit. 

geschaalde rekenschema samengestelde d:4gitale taakprogramma is te vinden 

in AppencJ.ix c. Tevens staan hierin de gebruikte funktietabellen, program

matabellen, extreme waarden en digitale potentiometerstanden vermeld. 

Schattingen voor de extreme waarden van de verschillende grootheden Zl.Jn 

gemaakt op grond van de extreme waarden welke deze grootheden in de 

global standard run aannemen. Deze zijn met het in de Inleiding vermelde 

ALGOLprogramma van Wereldmodel 3 berekend. 

x) Met de procestijd wordt hier bedoeld de tijd die tussen de jaren 

1940 en 2100 verloopt. 
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rr-1 Simulatieresultaten. 

Om na te gaan in hoeverre de resultaten van het gekoppelde systeem be

trouwbaar zijn zijn deze-resultaten vergeleken met de resultaten van het 

ALGOLprogramma van Wereldmodel 3
6
). Bij vergelijking van de met het ALGOL

programma berekende krommen met de krommen, die door het gekoppelde systeem 

berekend zijn, Z1Jn bij voldoende lange simulatietijd geen afwijkingen waar 

te nemen. 

Voor dezelfde simulatietijden Z1Jn bij verschillende samplefrequenties (die 

met de digitale klok ingesteld kunnen worden) een aantal krommen opgenomen 

om de invloed van het samplen op de resultaten na te gaan. Het verlagen van 

de maximale samplefrequentie met een faktor 50 had bij een simulatietijd van 

16 sekonden nauwelijks invloed op de resultaten. Bij verlaging van de sample 

frequentie met een faktor 500 traden duidelijk dynam~sche afwijkingen op. 

In de figuren VI-2 en VI-3 zijn enige van deze simulatieresultaten weerge-

geven. 

Op grond van deze inleidende metingen kan een schatting gemaakt worden 

van de tijd waarin het gehele Wereldmodel 3 door het hybride systeem met 

de gewenste nauwkeurigheid doorgerekend kan worden. Deze simulatietijd zal 

ongeveer vier sekonden zijn, daar de verhouding van de rekentijden in dezelf~ 

de orde van grootte zal liggen als de verhouding van het aantal te genereren 

funkties (1:7) van beide simulaties. 
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Bijlage a. 

Lijst van subroutines: 

FDVI 

FGTA 

FIXT 

FMUY 

LBIN 

LBUIT 

NORP/1 

OK'IA 

OBVS 

OPDO 

OTDO 

PMS ET 

PRINLR 

PRINT 

: 

: 

: 

: 

subroutine voor het uitvoeren van een deling. 

subroutines voor het initialiseren van de FG lijst. 

subroutine voor het vullen van het uitleesbuffer van het 

hybride rekenprogrannna. 

subroutine voor het uitvoeren van een vermenigvuldiging. 

subroutine voor het inlezen van ASCII karakters in een buffer. 

subroutine voor het ophalen van ASCII karakters uit het in-

1eesbuffer. 

subroutine voor het ophalen van een extreme waarde. 

subroutine voor het omzetten van een deèimaal getal ~n ASCII 

code naar een machinegetal. 

subroutine voor het plaatsen van een informatieblok ~n het 

datagebied. 

subroutine voor het decoderen van potentiometerstanden van 

ASCII naar machinecode. 

subroutine voor het decoderen van tabellen van ASCII naar 

machinecode. 

subroutine voor het initialiseren van de PM lijst. 

subroutine voor het typen van een karakter op een nieuwe 

regel. 

subroutine voor het typen van een karakter. 



Lijst ván adressen: 

AANAD 

AANDA 

BAAL FT 

BAAML 

BAML 

BALPM 

INIT 

LBA 

LGA 

LGAFG ,. 
tGAPM 

MAX 

NUMMER 

POT 

TABEL 

aantal nodige AID-omzetters. 

aantal nodige DIA-omzetters. 

beginadres adressenlijst van de funktietabellen. 

beginadres buffer herkenningswoorden. 

beginadres monitorlijst. 

beginadres adressenlijst van de potentiometers. 

beginadres van vóórinitialisatieprogramma. 

beginadres van de lopende adressenlijst. 

laatstgevulde adres van het lopende datagebied. 
• 

laatstgevulde adres van het funktietabellendatagebied. 

laatstgevulde adres van het potentiometerstandendatagebied. 

beginadres van het inleesprogramma voor de extreme waarden. 

nummer van het lopende informatieblok. 

beginadres van het inleesprogramma voor potentiometerstanden. 

beginadres van inleesprogramma voor tabellen. 
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