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1

.Samenvatting
.
In dit verslag zal de verwerking van parameters bij een
hierarchische circuit simulator besproken worden . Het onderzoek
naar alle aspecten die met de parameterisatie te maken hebben,
en de implementatie van die aspecten was het hoofddoel van het
afstudeer werk waar dit verslag over gaat . In dit verslag wordt
eerst uitgelegd wat de parameterísatie inhoud, en wat de
betekenis is in het simulatie project dat bestaat uit de
. Daarna
ontwikkeling van een groot aantal C .A .D . programma's
wordt voor de verschillende deelprogramma's aangegeven hoe de
invloed van parameters zich daar uit .
In de eerste plaats wordt dan het programma PLIN behandeld,
dat voor de interactieve Invoer van schakelingen dient . Hier
wordt aangegeven hoe de invoer van parameters gaat, en wat de
mogelijkheden van de parameterisatie zijn .
Daarna wordt een compiler besproken die de invoer van
circuit modellen mogelijk maakt, en waar parameterisatie
natuurlijk erg belangrijk is . De ontwikkeling van een
beschrijvingstaal voor modellen, en de compiler was nodig omdat
door de mogelijkheden die parameterisatie biedt de oude
methodes voor model ingave ontoereikend waren .
Tenslotte wordt het programma PLC©NV besproken dat de
generatie van systeem vergelijkingen verzorgt, en waar de
uiteindelijke parameter waarden berekend moeten worden .
Bij de programma beschrijvingen wordt bewust niet te diep
ingegaan op de gedetaileerde opbouw ervan, maar er wordt
duidelijk gemaakt hoe alles globaal samenhangt, hoe de
complexiteit en programmeer inspanning zijn afgewogen tegen de
prestaties, en hoe toekomstige uítbreidigen mogelijk zijn . De
informatie die nodig is om samen met het commentaar in de
programma's, de programma's in detail te begrijpen wordt in de
vorm van bijlagen gegeven .
De algemene conclusie die aan het werk verbonden kan worden
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is dat er een totaal pakket is gemaakt voor de verwerking van
parameters, en dat daarbij steeds een goede afweging heeft
plaatsgevonden tussen de complexiteit, en mogelijkheden die de
gebruiker geboden worden . Er wordt ook op verschillende punten
aangegeven hoe de programma's uitgebreid kunnen worden, en hoe
men kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen .
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Hoofdstuk 1
Inleiding
Door de voortschrijdende ontwikkeling van de I .C .
technologie worden de geintegreerde schakelingen steeds
. Om deze schakelingen te kunnen ontwerpen, en om de
complexer
correcte werking voor de productie te kunnen controleren wordt
het gebruik van een simulatie programma steeds belangrijker .
Verder worden aan een dergelijk programma steeds hogere eisen
gesteld wat betreft betrouwbaarheid, rekensnelheid, en maximale
complexiteit van de te analyseren schakeling . Hierom wordt in
. te
de vakgroep Automatisch Systeem Ontwerpen aan de T .H
Eindhoven een nieuw simulatie programma ontwikkeld . Als
afstudeer opdracht heb ik de verwerking van parameters in dit
. Voordat ik verder zal toelichten wat dit zoal
project verzorgd
behelst, zal ik eerst een korte beschrijving van het simulatie
project geven .
§ 1 .1 Het simulatie project in de vakgroep Automatisch Systeem
Ontwerpen
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het 5imulatie project wordt een aantal programma's
Bij
ontwikkeld die ieder een onderdeel van de simulatie taak
. Een onderdeel is bijvoorbeeld het
verzorgen (zie fig 1)
. Het
verzorgen van de (interactieve) invoer van een schakeling
hart van de simulator wordt natuurlijk gevormd door het
programma dat de uiteindelijke berekening van allerlei
. Op dit programma (PLSIM) zijn de
electrische signalen verzorgt
volgende trefwoorden van toepassing :
- Hierarchie,

- Piecewise linear .
hierarchie houdt in dat een schakeling steeds opgedeeld
De
. het totaal aantal componenten)
wordt in een relatief (t .o .v
klein aantal subschakelingen,' die op hun beurt ook weer
. Dit opdelen gaat door tot een zeker
onderverdeeld kunnen zijn
. subschakelingen, modellen voor bepaalde
niveau waar i .p .v
.v . de werking
functies gebruikt worden . De functies kunnen b
. beschrijven . Het
van een weerstand, logische poort, o .i .d
voordeel van het gebruik van een hierarchie is dat het werken
met grote schakelingen overzichtelijker wordt, en dat de
simulatie tijd verkort kan worden .
Het tweede trefwoord is piecewise linear, dit heeft
betrekking op de modellerings techniek die bij de simulator
. Bij deze techniek wordt een niet lineaire
wordt gebruikt
functie van een of meer variabelen beschreven door een beperkt
. Door deze speciale
aantal rechte lijnstukken ( of vlakken )
modellerings wijze wordt het mogelijk om voor de berekening van
allerlei signalen algorithmen te gebruiken die een veel betere
convergentie geven dan gebruikelijk, en die efficienter kunnen
. Hierdoor wordt de kans dat het programma een zekere
werken
schakeling kan simuleren aanzienlijk vergroot .
Andere belangrijke programma's in het simulatie project zijn
de volgende :
: Dit programma maakt een interactieve grafische invoer
- PLIN
. Met het programma wordt een
van de schakelingen mogelijk
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ac hakeling (compound) ingevoerd die bestaat uit
deelschakelingen (subsystems) met de verbindingen (wires)
. De schakeling kan randcontacten (border
daartussen
,contacts) hebben zodat de schakeling op een hoger niveau
verbonden kan worden met andere onderdelen . Verder is het
mogelijk om voor de schakeling een symbool te definieren .
Als onderdeel van mijn afstudeer werk heb ik hier de
invoer van parameters mogelijk gemaakt .
: Met dit programma wordt een textuele invoer van een
. COMPILER
circuit beschrijving mogelijk gemaakt . De gebruikte taal
invoer heeft alle mogelijkheden die ook door PLIN geboden
worden (behalve• natuurlijk de grafische) . Verder is het
ook mogelijk om een beschrijving te geven van de piecewise
linear modellen die op het laagste hierarchisch niveau
gebruikt worden . Een systeem met als inhoud een piecewise
linear model heet een leaf cell .
Door plconv wordt de database voor de simulator
- PLCONV :
gegenereerd . Dit gebeurt door de hierarchie te expanderen,
en door de Kirchhoff vergelijkingen voor de schakeling op
te stellen . Op het laagste niveau genereert het programma
de piecewise linear modellen aan de hand van een door de
compiler gegeven code en de door het programma berekende
parameter waarden .

- PLO t1T ; Dit programa is nodig om de uitvoer gegevens van de
simulator zodanig te bewerken dat deze op een eenvoudige
manier geinterpreteerd kunnen worden .
Voor nadere informatie over deze programma's en het
simulatie project wordt verwezen naar lit . 1,2,3 .
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§ 1 .2 Het gebruik van parameters
Bij de simulator worden parameters gebruikt om op een
eenvoudige manier de werking van een stuk schakeling te
beinvloeden . Daarvoor kunnen bij een schakeling parameters
gedefinieerd worden, en aan de hand van de waarden die later
aan de parameters moeten worden toegekend wordt dan het gedrag
. Er kunnen in principe heel veel
van de schakeling vastgelegd
aspecten van een schakeling door parameters beinvloed worden,
zoals de bedrading, het aantal randcontacten, het aantal en/of
het soort van de subschakelingen, de parameters van de
subschakelingen, enz . . Als deze uitgebreide mogelijkheden zijn
toegestaan, dan is het bijvoorbeeld mogelijk om een register te
maken waarvan het aantal contacten, interne flipf ïops enz .
afhangt van een parameter die de breedte van een databus
aangeeft . Afgezien van het feit of deze uitgebreide
mogelijkheden tot parameterisatie wel nuttig en wenselijk zijn,
is vanwege de complexiteit besloten om alleen het laatste soort
. Dus het zal alleen mogelijk zijn
parameterisatie toe te staan
om aan de hand van de parameters van een compound de parameters
van een subsystem te beïnvloeden . Pas op het laagste
hierarchische niveau, dus op het leafcell niveau, zal de
invloed van parameters zich manifesteren doordat daar de opbouw
van de piecewise linear modellen (pl-modellen) beinvloed wordt
door parameterwaarden .
Ik za7l dit aan de hand van de schakeling in fig . 2 nader
toelichten . In die schakeling wordt de opbouw van een
potentiometer gegeven

. Bij de schakeling zijn twee parameters

gedefinieerd namelijk : Rtot die de totale weerstand van de
pot-meter aangeeft, en P die gebruikt wordt om de stand van de
loper aan te geven . De twee weerstanden waaruit de schakeling
bestaat moeten de volgende waarden krijgen :
voor Rl
voor R2

: weerstand = Rtot*(1-P)
: weerstand = Rtot * P .
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Voor de beide weerstanden, die als leafcell beschreven zijn, is
het mogelijk om het pl-model zodanig te beinvloeden door een
parameter dat geldt dat de weerstand gelijk is aan die
parameter waarde (in dit geval Rtot* (I-P) of Rtot*P

) . Door de

invloed van de parameters Rtot en P veranderen dus de
pl-modellen voor de twee weerstanden . De waarde van Rtot en P
is immers van invloed op een parameter waarde die bij de
generatie van het pl-model gebruikt wordt .
Omdat de parameters alleen bij de leafcells de werking
direct kunnen beinvloeden, worden door de taal beschrijving ook
uitgebreide mogelijkheden tot parameterisatie van leaf cells
geboden .
§ 1 .3 De verwerking van parameters

Uit het voorgaande blijkt al dat de verwerking van
parameters gebeurt in de programma's PLIN, PLCONV en de
compiler .
Dat er door PLIN en de compiler parameters verwerkt moeten
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worden fs natuurlijk direct duidelijk als men bedenkt dat door
deze programma's de enige mogelijkheden geboden worden om
systeem beschrijvingen in te voeren . PLIN biedt de mogelijkheid
om compounds in te voeren, en hier vormen de parameters een
onderdeel van de systeem beschrijving . De compiler geeft de
enige mogelijkheid om geparameteriseerde leafcell
beschrijvingen in te voeren, en zoals al eerder is opgemerkt
uit de invloed van parameters zich pas bij de verwerking van
geparameteriseerde pl-modellen .
Voor PLCONV is het minder duidelijk dat daar ook nog met
mb et men zich
parameters gerekend moet worden . Daarvoor
bedenken dat ieder systeem maar één keer gedefinieerd wordt
door PLIN of de compiler . Een systeem kan echter wel meerdere
keren worden gebruikt en dan met verschillende waarden voor
zijn parameters . Bij de uitvoering van PLCONV wordt voor iedere
keer dat een systeem wordt gebruikt ( d .w .z . wordt aangeroepen
) voor dat systeem nieuwe data voor de
van een hoger niveau
simulatie file aangemaakt . Dit is de expansie van de in de
system definition file gegeven hierarchie zodat de systeem
boom ontstaat . Iedere instantiatie van een systeem wordt dan
apart behandeld, en daarom kunnen pas hier de parameter waarden
bepaald worden, omdat die hier bij de "aanroep" gegeven zijn .
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de leaf cells, die vaker kunnen
voorkomen met verschillende parameters . Denk hier bijvoorbeeld
aan de eerder genoemde pot-meter, waarin twee weerstanden
voorkomen die ieder op een verschillende manier uitgewerkt
worden .
In dit verslag zal nu vervolgens de verwerking van
PLCONV
parameters in de programma's PLIN, de compiler en
besproken worden .
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Hoofdstuk 2

De invoe r van Parameters met PLIN

§ 2 .1 Inleiding
In de inleiding is al gezegd dat de leaf cells en de daarbij
horende pl-modellen alleen met de compiler verwerkt kunnen
worden . In PLIN is er wel een mogelijkheid om leaf cells te
gebruiken, maar men kan dan alleen de naam, contacten, en het
symbool 'opgeven' . De inhoud, dus het pl-model kan niet opgegeven
of veranderd worden . Verder kan men de leafcells gewoon
gebruiken als subsysteem in een compound . Het belangrijkste
werk dat men dus met PLIN moet doen is het invoeren van
compounds, en de verwerking van parameters zal dan ook
voornamelijk beprekt blijven tot het invoeren van parameters
bij compounds .
Bij de compounds moeten voor de compound parameters gegeven
kunnen worden, en aan de parameters van de subsystemen moeten
waardes toegekend kunnen worden . Het enige wat men met de
parameters van de coumpound kan doen is de waarde van de
parameters van de subsystemen vastleggen, en verder is er geen
beinvloeding van de opbouw van de compound mogelijk . Er is
vanwege de complexiteit van andere soorten parameterisaties
gekozen voor deze beperking . Toch levert dit schijnbaar
primitief mechanisme een zeer bruikbaar concept voor
parameterisatie dat goed aansluit bij het algemene gebruik van
parameters . Die dienen er immers voor om van een systeem
(leaf cell of compound) de werking in zekere mate te
beinvloeden, terwijl globaal de werking behouden blijft . Zo
kunnen van een invertor b .v . de hoog/laag niveaus, de
vertragingstijd, enz . veranderen, waarbij toch het karakter van
de schakeling behouden blijft, d .w .z . het blijft een invertor .

§ 2 .2 Formele en actuele parameters
In het voorgaande zijn alle parameters over een kam
geschoren, hoewel er toch subtiele verschillen waren . Dat
blijkt onder andere uit benamingen als "parameters van de
subsystemen", "parameters van de compound", of "parameter
waarden" . Dit onderscheid ontstaat omdat men de parameters op
verschillende manieren kan beschouwen .
Op de eerste plaats kan men kijken naar de definitie van
parameters . Deze definitie wordt gebruikt om bij een systeem
(leafcell of compound) aan te geven door wat voor getallen,
uiteraard met een zekere betekenis, de werking van het systeem
beinvloedd mag worden . Als men bijvoorbeeld een filter
schakeling wil maken waarvan de centrale frequentie en de
bandbreedte variabel zijn, dan kan men daarvoor twee parameters
gebruiken . Deze parameters moeten dan bij het systeem
gedefinieerd worden . Als het filter elders gebruikt wordt
moeten de twee parameters een waarde krijgen . De parameters die
bij een systeem gedefinieerd worden om de werking te
beinvloeden, zullen formele parameters genoemd worden . Dit naar
analogie met de hogere programméer talen, waarbij de parameters
uit de heading van een functie ; :) f procedure ook formeel genoemd
worden . Bij de definitie van een formele parameter hoeft in
principe alleen een naam gegeven te worden, dit om aan te
geven dat het systeem een parameter heeft, die later een waarde
moet krijgen . De naam, die eigenlijk staat voor een zekere
waarde, wordt ook gebruikt wanneer men wil aangeven hoe de
werking van het systeem beinvloed moet worden .
Men kan de parameters van een systeem ook beschouwen op het
moment dat dat systeem als subsysteem wordt gebruikt . Op dat
moment moet aan de (formele) parameters van het subsyteem een
waarde toegekend worden . Deze waade toekenning gebeurt door
een expressie . Het resultaat van die expressie, die tijdens
PLCONV zal worden uitgerekend, wordt dan in het subsyteem

gebruikt op de plaats waar de corresponderende formele
parameter genoemd wordt . De expressie, of waarde toekenning aan
een formele parameter van een subsysteem, wordt een actuele
parameter van dat subsysteem genoemd . Deze terminologie komt
ook weer overeen met de terminologie die gebruikt wordt bij
programmeertalen .
Ten slotte kan een parameter gezien worden als een enkel
getal . Dit getal, de uiteindelijke parameter waarde, wordt
door PLC O NV berekend . Het zijn natuurlijk deze getallen die
steeds de werking van een systeem vastleggen, en die dus
gebruikt kunnen worden bij de opbouw van de matrix voor een
pl-model, of bij de evaluatie van een expressie als actuele
parameter . In PLIN heeft deze beschouwings wijze geen
betekenis omdat de feitelijke parameter waarden niet
beschikbaar zijn, en omdat steeds met symbolische informatie
gewerkt wordt .
§ 2 .3 De opbouw van actuele parameters
Als een formele parameter van een zubsysteem een waarde moet
krijgen gebeurt dat door een expressie, de actuele parameter .
De expressie bestaat uit een aantal operaties die uitgevoerd
worden op variabelen en constanten . Voor de keuze van
variabelen zijn er nog veel mogelijkheden . Hier worden een
aantal van de mogelijkheden genoemd, en er wordt aangegeven
wanneer het gebruik van een bepaald soort variabele wenselijk
is .
- 1 Men kan voor de variabelen formele parameters van de
compound nemen . Dit geeft een voor de hand liggende
mogelijkheid om de werking van de compound door zijn
parameters te laten beinvloeden . Er is hier een duidelijke
invoer van parameters mogelijk omdat het blikveld van de
ontwerper maar beperkt hoeft te zijn tot de compound en
zijn subsystems . Dit komt overeen met het blikveld dat door

PLIN geboden wordt als men aan een compound werkt . De
verwerking van de parameters is hier dan een lokale
aangelegenheid, en dit leidt zeker tot een eenvoudige
Het is duidelijk dat de
implementatie in PLIN en PLCONV .
formele parameters als variabelen gebruikt moeten kunnen
worden .
_2 De formele parameters van andere systemen dan de actuele
compound komen in principe ook in aanmerking om als
. Voor het systeem dat de
variabele gebruikt te worden
variabele "levert" moet dan wel gelden dat het zich op een
hoger hierarchisch niveau bevindt dan het systeem waar de
actuele parameter aan toegevoegd wordt . Dit is nodig omdat
er anders lussen in de berekening van de parameters kunnen
ontstaan, waardoor de waarde niet berekend kan worden . De
. de plaatsen waar de
scope van de parameter (d .w .z
parameter gebruikt mag worden) is hier vergelijkbaar met de
scope van allerlei variabelen in hogere programmeer talen
. De controle of aan de bovenstaande
zoals Algol'of Pascal
eis wel is voldaan maakt de verwerking van dit soort
variabelen een stuk gecompliceerder . Men heeft dan immers
te maken met de gegevens van meerdere systemen . Omdat de
opbouw van de schakelingen wat betreft de beschrijving
bottom-up is, en omdat dit type variabelen geen wezelijke
extra mogelijkheden biedt vergeleken met de type-1
variabelen, zal de praktische waarde van dit soort
variabelen erg laag zijn . Het is dan ook niet aan te
bevelen dit soort variabelen te gebruiken .
- 3 Men kan voor de variabelen ook een soort globale (in
tegenstelling tot 1) variabele definieren . Deze variabelen
mogen dan in iedere expressie bij ieder systeem voorkomen

.

Het gebruik van deze variabelen kan erg praktisch zijn als
een zekere parameter vaak gebruikt wordt, bijvoorbeeld de
. Deze variabelen
temperatuur, een voedingsspanning enz .
moeten natuurlijk op een speciale manier hun waarde

krijgen, en gedefinieerd worden . Omdat de verwerking van
deze variabelen waarschijnlijk betrekkelijk eenvoudig is,
is het verstandig om ze te gaan gebruiken . (Momenteel is de
verwerking van dit soort variabelen nog niet
geimplementeerd .)
- 4 Tenslotte wil ik nog een soort lokale variabele bespreken .
De variabele moet gedefinieerd zijn binnen een compound, en
ze moet een waarde krijgen door middel van een expressie (
met alleen formele parameters als variabelen) . Bij de
invoer van actuele parameters kan de lokale variabele dan
gebruikt worden . Dit is natuurlijk handig als er een groot
aantal gelijke actuele parameters is . Als het gebruik van
deze variabelen mogelijk gemaakt wordt, dan dient men er
rekening mee te houden dat de (interactieve) invoer
overzichtelijk moet blijven , en dit zou ee .t probleem
kunnen zijn .
Voor de variabelen in de expressies mogen nu alleen formele
parameters gebruikt worden .
Voor de constanten die als operand in de expressies kunnen
voorkomen is een notatie gebruikt waarin allerlei
. .) toegestaan zijn . Deze notatie
schaalfactoren (Kilo,Micro,
sluit volledig aan bij die, die in de electronica gebruikelijk
: 123, 123K, 12 .3K,
is . Enkele voorbeelden van constanten zijn
12 .3U, 1M7, 1 .7E+7, enz . .
De operaties die bij de expressies zijn toegestaan bestaan
uit de gewone operaties zoals optellen, vermenigvuldigen enz .,
aangevuld met een aantal extra functies voor bijvoorbeeld
worteltrekken en logarithme bepaling . De extra functies zijn in
de syntax voor de expressies vast gelegd, en ze zijn toegevoegd
. De
om het parameter mechanisme krachtiger te maken
exponentieleJlogarithmische functie komt vaak voor in de
electrotechniek, evenals de goniometrische functies (als men
werkt met sinusvormige signalen) .
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de expressies te zien . Voor
In fig . 3 is de syntax van
lezers die niet vertouwd zijn met de gebruikte EBNF notatie
wordt verwezen naar paragraaf 3 .4, waar de notatie wordt
toegelicht

. De opzet is zodanig dat de opbouw van de

. de volgorde van operaties en het gebruik van
expressies, b .v
haakjes, aansluit bij het alledaagse gebruik en de meeste
. In bijlage 1 wordt een eenvoudige controle
programmeer talen
van de ingevoerde expressies toegelicht .

..~,~, ,,~
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§ 2 .4 Formele parameters
Een formele parameter bestaat in feite alleen uit een naam
die bij een compound gegeven moet worden . De naam kan dan later
in een actuele parameter gebruikt worden . Er wordt hier echter
de mogelijkheid geboden om de formele parameter van een aantal
attributen te voorzien, zodat het werken met de parameters
eenvoudiger wordt .
Ten eerste is het mogelijk om bij de parameter een default
waarde op te geven . Als er dan later geen actuele waarde aan de
parameter gegeven wordt, dan gebruikt PLCfl N V de default waarde
op alle plaatsen waar de parameter in expressies voor actuele
.w.z .
parameters gegeven is . Als er geen waarde toekenning is (d
er is geen actuele parameter als de compound als subsysteem
gebruikt wordt) en als er geen default waarde is, dan geeft
. De default waarden kunnen vooral
PLCONV een foutmelding
gebruikt worden bij compounds uit een bibliotheek , die veel
parameters hebben, maar waarvan er gewoonlijk maar enkele door
een gebruiker gewijzigd worden . Bij de genoemde compounds hoeft
men maar te denken aan transistoren met enkele tientallen
parameters die meestal onveranderd blijven .
Het is ook mogelijk om bij de parameters een minimum of
maximum waarde te geven . Als de parameter dan een waarde
krijgt wordt door PLCONV getest of de waarde binnen de gegeven
grenzen ligt, en zonodig wordt er dan een foutmelding gegeven .
Het minimum en het maximum kunnen ongedefinieerd zijn, zodat
ook een eenzijdig begrensd interval voor de parameters mogelijk
is . Door het gebruik van de grenzen kan de kans op
vergissingen, of fouten kleiner worden .
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§ 2 .5 Invoer van parameters
Het programma PLIN moet de interactieve invoer van
parameters verzorgen . Omdat er een Tektronix T4414 terminal
gebruikt wordt (de terminal heeft een storage tube), worden er
wat speciale eisen aan de invoer procedure gesteld . De ruimte
op het scherm is immers maar beperkt, en men kan eenmaal
weergegeven text alleen maar uitwissen door het hele scherm
schoon te vegen .
Als men nagaat dat een compound b .v . 20 subsystemen heeft
met ieder 20 actuele parameters levert dit 400 actuele
parameters bij de compound . Dit zeker geen ondenkbare situatie
als men bedenkt dat een uitgebreid transistor model well meer
dan
30 parameters kan hebben . Het is duidelijk dat het
onmogelijk ' is om alle parameters van een compound
overzichtelijk weer te geven want de ruimte op het scherm laat
ongeveer 100 regels tekst toe . Het is al helemaal onmogelijk om
bij het editen van de parameters met alle parameters te werken .
Dit ruimte probleem is een van de belangrijkste redenen om de
invoer zo te organiseren dat dit per systeem gaat . Het aantal
parameters van een systeem (formele of actuele parameters) is
namelijk maar beperkt . In het programma is er vrij arbitrair
een maximum van 40 vastgesteld .
De eerste stap bij de invoer van de parameters is nu het
geven van de naam van het systeem waarvan men de parameters
wilt editen . Om die naam wordt door het programma gevraagd . Als
de naam van de compound wordt gegeven, dan wordt aangenomen dat
men formele parameters wilt invoeren, anders wordt de invoer
van actuele parameters bij subsystemen mogelijk gemaakt . N .B .
de compound heeft altijd een andere naam dan de subsystemen .
Als de systeem naam is ingevoerd wordt het scherm schoon
geveegd, en het programma laat de reeds ingevoerde parameters
zien . Op het scherm is dan nog voldoende ruimte over voor
verdere invoer .

Bij de invoer van actuele parameters wordt de zogenaamde
named reference gebruikt . Dit houdt in dat de koppeling tussen
actuele en formele parameters tot stand komt door bij de invoer
van actuele parameters de formele parameter met zijn naam te
identificeren . Bij doorgeef mechanismes voor parameters is vaak
alleen de positie in de totale lijst parameters van belang . Dat
laatste leidt gemakkelijk tot fouten als er veel paramters
gebruikt zijn, en het maakt het ook noodzakelijk dat alle
parameters en de positie in de lijst bekend zijn . Dit is
natuurlijk niet altijd het geval, zeker als er systemen uit een
bibliotheek gebruikt worden .
Bij de formele parameters hoeft men niet meer te doen dan de
namen op te geven . Als de namen opgegeven zijn, dan kunnen
daarna nog de attributen van de parameter gegeven worden . Die
attributen zijn de default waarde, en de grenzen voor de
parameter waarde .

§ 2 .6 Belangrijke controles bij de invoer van

parameters

Bij de interactieve invoer kan, en moet er speciale aandacht
besteed worden aan de controle of de ingevoerde data correct
is, en of gegeven instructies uitvoerbaar zijn . Men dient
immers altijd de integriteit van de ingevoerde en geaccepteerde
data te kunnen waarborgen . Bij een foute situatie kan er direct
een foutmelding worden gegeven, en men kan van de gebruiker
verwachten dat die later correcte informatie ingeeft . In het
parameter verwerkende gedeelte van PLIN wordt als er een fout
wordt geconstateerd een zo adequaat mogelijke foutmelding
gegeven, waarna de betreffende invoer wordt genegeerd . Hierdoor
kunnen nooit fouten in de System Definition File onstaan .
Bij invoer wordt natuurlijk getest of die volgens de
voorgeschreven (syntax} regels is, zie daarvoor bijlage 2 . Maar
verder wordt er op semantische aspecten getest waarbij in feite
vier verschillende invoer situaties zijn :

Invoer van formele parameters : hier zijn geen bijzondere
controles nodig, behalve de controle of een formele
parameter al eerder bij de compound is gegeven . Omdat indien
het laatste het geval is er geen fout ontstaat, en om het
achteraf invoeren van parameter attributen mogelijk te
maken, wordt er hier geen foutmelding gegeven . Eventueel zou
men een waarschuwing kunnen geven, maar

dat wordt nu ook

niet gedaan .
Verwijdering van reeds ingevoerde formele parameters . Dit
vereist wel een speciale controle, omdat er mogelijkerwijs
een fout onstaat als de parameter in een expressie bij een
actuele parameter is gebruikt . De verwijdering van de
parameter zou de expressie ongeldig maken .
- Invoer van een actuele parameter of expressie . Hier dient
men alleen te controleren of de expressie correct is, d .w .z .
men'moet nagaan of aan alle syntax regels is voldaan, en of
de gebruikte formele parameters inderdaad al gegeven zijn .
Dat er een correspondentie moet zijn met een formele
parameter van het subsysteem is vanzelfsprekend .

- Verwijdering van actuele parameters . Dit mag zondermeer
gebeuren, omdat de verantwoordelijkheid of een zekere
parameter een waarde krijgt aan de ontwerper wordt
overgelaten . In PLIN wordt dan ook niet getest of er bij het
subsysteem default waarden bij de formele parameters gegeven
zijn .
Het probleem is hier duidelijk het verwijderen van een formele
parameter , men zou immers alle expressies moeten nalopen om te
controleren of dit ongestraft kan . Dat kan nogal een
omslachtige aangelegenheid zijn, en om dit te omzeilen wordt
voor iedere formele parameter bijgehouden hoe vaak hij in een
expressie is gebruikt . Het is niet van belang om te weten waar
een parameter gebruikt wordt . De variabele die aangeeft hoe
vaak de parameter is gebruikt moet in de System Definition File
worden opgenomen (om te voorkomen dat iedere keer dat er
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---

-

_-

~

- 19 -

parameters geedit worden er opniew nagegaan moet worden wat de
. Als de variabele used van een
waarde is} en heet "used"
formele parameter nul is, dan en alien dan mag de parameter
. Het bijhouden van de waarde van used kan
verwijderd worden
gemakkelijk gebeuren als een expressie wordt -ingevoerd, want
.
dan is immers bekend welke formele parameters gebruikt worden
Als een expressie verwijderd wordt, dan moet used natuurlijk
verlaagd worden .
De bovengenoemde controles vormen samen met up to date
houden van de system definition file de hoofdtaak van het
. Omdat het up to date
parameter verwerkings gedeelte in PLIN
houden niet veel meer behelst dan het invullen van zekere
velden in de file-datastructuur, zal ik dit niet verder
toelichten, temeer omdat hier geen speciale algorith3nes voor
. In bijlage 3 wordt de datastructuur van de file
gebruikt zijn
beschreven, waar blijkt welke delen van de file veranderd
moeten worden als er parameters ingevoerd worden .
§ 2 .7 Een voorbeeld van de invoer van de parameters in PLIN
Ik zal hier aan de hand van een erg eenvoudige schakeling de
.ing is een
invoer van parameters in PLIN toelichten . De schake?
eerste orde laagdoorlaat filter, en ze bestaat- uit twee
(
weerstanden, een condensator en een operationele versterker
. De overdrachts functie wordt gegeven door :
zie fig . 4)

- A,

~-1 C w~ ~ ,~ ~ wo
Het is de bedoeling dat deze functie wordt vastgelegd door drie
formele parameters : Rin , A0 r en W© .

Voor de beechrf.jving moeten nu eerst de formele parameters
ingegeven w o rden . Dit gebeurt door de naam van de compound op
te geven, waarna het programma om de parameters vraagt . Om die
. gevolgd door
in te voeren wordt gewoon de naam ingegetypt, evt
. Op het ogenblik moeten
attributen voor b .v . de default waarde

die attributen nog op een erg primitieve manier gegeven worden,
namelijk door de default, minimum, en de maximum waarde op deze
volgorde te noemen, gescheiden door puntcomma's . In de toekomst
moet de invoer aansluiten bij de syntax die door de compiler
(zie volgende hoofdstuk) wordt gebruikt .
A ls de formele parameters gedefinieerd zijn, dan kunnen die
gebruikt worden om de waarden voor de actuele parameters vast
te leggen . De actuele parameters die hier gebruikt worden zijn
de weerstands waarden van R1 en R2, en de capaciteit van C1 . Om
actuele parameters in te voeren moet eerst het systeem
opgegeven worden . Dit kan op twee manieren, namelijk door het
systeem te geven samen met de -parameters, zodat ze' direct
ingevuld worden, of door alleen het systeem te geven, waarna
het programma expliciet vraagt naar de parameters . Bij de
tweede methode wordt ook een overzicht gegeven van de reeds
ingevoerde waarden, waardoor dit wat tijdrovender is . De eerste
methode is daarom bij uitstek geschikt om snel een parameter
waarde te veranderen .
In fig 5 is de tekst te zien die bij deze invoer sessie
hoort, de uitvoer van het programma wordt hier gemarkeerd door
een "1", die in werkelijkheid niet aanwezig is . Er zijn
opzettelijk een aantal fouten gemaakt, waarvan de betekenis
duidelijk is .

~i9cnur y

>ENTER SYSTEM NAME OR <CR>
FILTER
>THE NUMBER OF FORMAL PARAMETERS = @
>ENTER FORMAL PARAMETER(S) OR <CR>
RIN,A@,OMEGA@
>ENTER FORMAL PARAMETER(S) OR <CR>
RIN :19@@ ;1@ ;1M
>ENTER FORMAL PARAMETER(S) OR <CR>
>ENTER SYSTEM NAME OR <CR>
RI :R=RIN
>ENTER SYSTEM NAME OR <CR>
R2 :R=RIN*AO
e

A

ERROR : UNDECLARED IDENTIFIER
>ENTER SYSTEM NAME OR <CR>
R2 :R=RIN * A@
>ENTER SYSTEM NAME OR <CR>
C1
>THE NUMBER OF ACTUAL PARAMETERS
.
>THE ACTUAL PARAMETERS ARE :
>C
.
>ENTER ACTUAL PARAMETER(S) OR <CR>
C1=1/(RIN*A@*OMEGA@)
A
>ERROR : ACTUAL PARAMETER NAME NOT FOUND
>ENTER ACTUAL PARAMETER OR <CR>

C-I/(RIN*A@*OMEGA9)
>ENTER ACTUAL PARAMETER(S) OR <CR>
>ENTER SYSTEM NAME OR <CR>
FILTER :DEL A0 A
>ERROR : FORMAL PARAMETER IS USED IN AN EXPRESSION
>ENTER SYSTEM NAME OR <CR>
return to main menu .

~i ~ uur
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Hoofdstuk 3
Taal invoer van de leafcell beschriivincxen
§ 3 .1 Inleiding
In het simulatie project wordt voor de invoer van
schakelingen (systemen) buiten de interactieve invoer via PLIN
ook een tekst invoer mogelijk gemaakt . Deze tekst invoer maakt
een flexibeler gebruik van de simulator mogelijk . Men is dan
b .v . niet afhankelijk van een speciale 'terminal om met PLIN te
werken, en het transport van text-files gaat over het algemeen
eenvoudiger dan het transport van files met een' speciale
interne structuur, zoals de system definition file . Het is ook
zo dat in bepaalde gevallen het werken met een text
beschrijving voor de systemen prettiger is omdat dit
overzichtelijker kan zijn, of omdat men b .v . makkelijk
commentaar toe kan voegen . De opbouw van een bibliotheek van
compounds en leaf cells zal met een text invoer waarschijnlijk
beter gaan dan met de interactieve grafische invoer .
Voor de invoer van leafcell beschrijvingen was ten tijde van
mijn afstuderen alleen een heel primitieve mogelijkheid
aanwezig . Dit bestond uit een programma waarmee interactief de
matrix voor een p1-model opgegeven kon worden . Omdat door het
gebruik van parameters de opbouw van de leafcells veel
complexer werd, waardoor de gebruikte invoer te
onoverzichtelijk zou worden, is voor de invoer van de leafcells
een taalbeschrijving met de bijbehorende compiler ontworpen .
Dit deel van de totale taal invoer, en de compiler zullen in
dit hoofdstuk besproken worden .
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§ 3 .2 PL-modellen in matrix vorm
De algemene opbouw van een piecewise linear stelsel
vergelijkingen, zoals deze door de simulator worden gebruikt,
is in figuur 6 .a aagegeven . Ik zal hier niet ingaan op de
wiskundige achtergronden van de pi-modellerings wijze, die zijn
bijvoorbeeld te vinden in lit . 2 . In figuur 6 .b is het stelsel
vergelijkingen aangevuld met vergelijkingen voor
state-variabelen (zie ook genoemde literatuur) waarmee
tijdsafhankelijke effecten mee gemodelleerd kunnen worden . Het
stelsel volgens fig . 6 .b heeft het uitgangs punt gevormd bij
het ontwerp van de invoertaal voor de leafcells .

I

= A ~X + B + C

Y

= D ~ ~ + E ~ I + F

met V en I in R", en Vi :?l 0, Ii. % g' Vi*ii.'
X en Y zijn vectoren met io-variabelen .

~i9uur 6

A

X

U

V

~iguur 6t3

In fig 6 .b is te zien dat er onderscheid gemaakt wordt
tussen drie verschillende soorten variabelen, en dat er ook
drie verschillende soorten vergelijkingen zijn . De variabelen
worden als volgt onder verdeeld :

- 23 : door deze variabelen ontstaat als
- Input-Output variabelen
het ware de communicatie tussen de leaf cell (pi-model) en
zijn omgeving . De It?-variabelen stellen namelijk spanningen
of stromen voor op electrische contacten, of zekere waarden
. Het totale pl-model bepaalt een
bij signaal contacten
relatie tussen de 3©-variabelen, die zich van buitenaf
gezien als een zeker gedrag manifesteerd . De spanning over
. een referentie contact
electrische contacten wordt t .o .v
. Voor
genomen, dat in de invoertaal gedefinieerd moet worden
de stroom geldt de afspraak dat stromen die de leaf cell
ingaan leiden tot positieve waarden voor de IO-variabelen .
- State variabelen, of integrator variabelen

. Deze variabelen

worden gebruikt om tijdsafhankelijke effecten te modelleren

.

Met deze variabelen en de bijbehorende vergelijkingen kan
namelijk een piecewise linear stelsel
. Bij iedere
differentiaalvergelijkingen worden gegeven
state-variabele wordt daarvoor met een vergelijking de
tijdsafgeleide vast gelegd .
- Piecewise linear variabelen . Deze variabelen leggen het
. Voor de variabelen, en het
p3.-gedrag van het model vast
resultaat van de corresponderende vergelijking geldt dat het
produkt nul is, en dat beide waarden groter of gelijk aan
.
nul zijn . Dit is de zogenaamde complementariteits eis
Bij de vergelijkingen wordt het volgende onderscheid gemaakt :
- Zero vergelijkingen : dit zijn vergelijkingen warvan het
. Met deze
resultaat ten alle tijden gelijk aan nul is
vergelijkingen kunnen allerlei lineaire relaties tussen de
variabelen worden vast gelegd .
.
- State vergelijkingen, of integrator vegelijkingen
- PL-vergelijkingen . Dit soort vegelijkingen hangt nauw samen
met de bijbehorende variabelen, en de betekenis is hierboven
al duidelijk gemaakt .
De invoertaal moet het mogelijk maken om de variabelen, en de
vergelijkingen vast te leggen, en om de matrix elementen een
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waarde te geven . Bij dit alles moet door parameters de opbouw
beinvloed kunnen worden .

§ 3 .3 De invoer van pl-modellen
Bij het ontwerp van de parameteriserings mogelijkheden voor
de matrix van het pl-model moet er rekening mee gehouden
worden dat de feitelijke samenstelling van de matrix pas door
PLCONV kan gebeuren omdat pas dan de parameter waarden
beschikbaar zijn . Omdat een leafceli door PLVONV vele malen
geinstantieerd kan worden, moet men zorgen dat de feitelijk
generatie van de matrix, waarbij dan parameters betrokken zijn,
niet te complex is . Dit dient dan afgewogen te worden tegen de
mogelijkheden tot parameterisatie die men wilt toestaan . Het
basis idee voor de beschrijving is daarom het volgende :
Men maakt een matrix waarvan de afzonderlijke elementen
constant zijn of hun waarden krijgen d .m .v . expressies waarin
formele parameters gebruikt zijn . Het aantal en de soort van
variabelen en vergelijkingen, en daarmee de dimensies van de
matrix, ligt echter vast . Dit deel van de beschrijving heet de
"fixed-array-definition" .
Als een matrix is vastgelegd worden nog kleine veranderingen
toegestaan zoals wijziging van een matrix element . Dit gebeurt
door de verwerking van zogenaamde "statements" als de matrix is
vast gelegd . Er zijn ook conditionele statements zodat dit deel
bij uitstek geschikt is om in speciale gevallen nog wat aan de
matrix te veranderen . Het is ook nog mogelijk om met deze
statements bepaalde variabelen met de bijbehorende
vergelijkingen te verwijderen, zodat zelfs de dimensie van de
matrix nog kan veranderen . Waarom dit ook nog 'kleine'
veranderingen zijn wordt nog duidelijk gemaakt .
Omdat bij zekere parameter waarden uitzonderlijke situaties
zouden kunnen ontstaan, waardoor het niet mogelijk is om met de
bovengenoemde kleine aanpassingen een goede matrix te
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genereren, wordt er ook nog de mogelijkheid geboden om te
kiezen tussen verschillende vaste matrices met de bijbehorende
statements . Deze keuze wordt gegeven door het
"select-statement" .
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De totale procedure voor de generatie van de matrix
schematisch weergegeven in fig .

is

7 , en is als volgt :

1 Keuze van een zekere matrix . Het gebruik van dit keuze
mechanisme zal optioneel zijn, maar als het gebruikt wordt,
en een combinatie van parameter waarden maakt de keuze
onmogelijk, dan wordt een foutmelding gegeven door PLCONV .
2 Samenstelling van de matrix, en eventuele evaluatie van de
expressies die gebruikt zijn om matrix elementen hun waarde
te geven .
3 Verfijning

van de matrix door het uitvoeren van kleine

wijzigingen, d .m .v . de uitvoering van statements .
Dit hele proces wordt door PLCONV uitgevoerd, en het moet in de
invoertaal beschreven zijn . Als de beschrijving goed is
opgebouwd dan hoeft er door PLCONV niet veel gerekend te
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enkele conditionele expressies voor de matrix keuze, het
copieren van de matrix, en het berekenen van enkele matrix
elementen . Het uitvoeren van de statements zal ook niet
bewerkelijk zijn . De generatie van de matrix door PLCONV is
niet erg tijdrovend,

maar

er is toch een zeer flexibele

mogelijkheid tot parameterisatie van het pl-model .

§ 3 .4 Compiler bouw .
Bij

het ontwerp voor de

invoertaal voor de

leaf cell

beschrijvingen is uitgegaan van technieken die ook gebruikt
worden om programmeertalen te ontwerpen . Die technieken maken
Ook het ontwerp
een goede beschrijving van de taal mogelijk .
van de compiler, het programma dat de taal verwerkt en data
voor de system definition file genereert, wordt door die
4,5 wordt het ontwerp van
In lit .
techniek ondersteund .
compilers en programmeertalen besproken .
In het algemeen kunnen aan een compiler de volgende delen
onderscheiden worden :
- Lexical analyser . Dit programma deel verzorgt a .h .w . het
inlezen van de text . Er worden hier al bepaalde ondedelen of
zoals b .v . getallen, i dentifiers en
'woorden' herkend
. . . ) . In het algemeen i s de lexical
keywords (BEGIN,END,
analyser opgebouwd als een finite state machine, en is een
vrij eenvoudig programma . De door de lexical analyser
herkende items vormen de invoer voor het volgende compiler
deel, de parser .
Parser . De -parser probeert de door de lexical analyser
herkende items in te passen in een aantal regels, de syntax
regels . Hierdoor wordt de structuur van de taal nagelopen,
en daardoor wordt het mogelijk om de informatie die in de
beschrijving is gegeven te verzamelen . De opbouw vah de
syntax regels, en de bouw van de parser hangen nauw met
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elkaar samen, en daarom zullen in dit hoofdstuk de syntax
regels uitvoerig besproken worden .
Ten slotte is er het deel van de compiler dat de tijdens het
parsen verzamelde informatie omzet en verwerkt zodat die
later weer gebruikt kan worden (b .v . door het als programma
. Bij j de compiler voor de leaf cells is dit
te laten draaien)
deel vrij sterk verweven met de parser, en dit zal hier dan
ook niet nadrukkelijk besproken worden .
Door de parser en bij de beschrijving van de taal wordt er
onderscheid gemaakt tussen twee soorten symbolen namelijk de
. De terminal
nonterminal-symbolen, en de terminal-symbolen
symbolen worden in de taal herkend door de lexical analyser en
ze worden aan gegeven door ze tussen " en " te geven,
. De nonterminal symbolen
bijvoorbeeld : "BEGIN" ,'" ( " ,'")" enz .
staan voor een bepaalde constructie,-of structuur in de taal,
en de parser loopt die structuur na . Een nonterminal wordt
. De constructie van een nonterminal
tussen < en > gegeven
wordt gegeven door de productie regels of syntax regels van de
taal . In dit verslag zijn de syntax regels beschreven met de
Extended Backus Naur notatie ( EBNF ), die er als volgt uit
ziet :

< nonterminal > : := < expressie > .
Hier staat expressie voor een combinatie van een aantal
terminal en nonterminal symbolen . Voor de operaties in de
expressie bestaan de volgende mogelijkheden :
concatenatie : het op elkaar laten volgen van terminals
of nonterminals .
< A > < B > of < A > " B "
keuze : geeft de mogelijkheid om in een productie te kiezen
uit twee of meer varianten voor een onderdeel van de
te vormen nonterminal .

< A> 1 C B> of < A> j° B°
In de productie moet A of B voorkomen .
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repetitie : hier kan een deel van de
p, 1 ,2, . . . keer voorkomen .
<A> 1<A><A> ~
£ <A> 3 betekent EMPTY I
optionele productie :
C<A> 3 betekent

... .

EMPTY 1 <A>
i s een aantal syntax regels gegeven

In het volgende voorbeeld
het is een iets gewijzigd deel van de
volgens deze notatie ,
syntax voor de invoer van leafcells .

<statements> { <statement> } •
<statement> <if statement> ~ <assignment statement>
"IF" <boolean__ expre5sion>
< if,_statement>

.

"THEN" <statements>
C "ELSE" <staments> 3
„FY te .
aantal, >= 0 ,
De productie voor <statements> bestaat dus uit een
t> kan dan een <íf statement> of
<statement>'s . Ieder <stateme n
Het <if_statement> kan weer
een <assignment_„statement> zijn .
andere <statements> bevatten, en tevens een optioneel ELSE
deel .
Behalve
van de taal

de syntax vormt de semantiek ook een belangrijk deel
. Met de semantiek wordt betekenis gehecht aan de

. geeisd worden dat alle
inhoud van alle producties . Zo kan b .v
variabelen in de bovengenoemde boolean ._expressie al eerder
via een andere productie
genoemd z ijn in een declaratie, dus
geeft de semantiek weer hoe het een en ander
Ook
regel .
geinterpreteerd moet worden, bijvoorbeeld dat de statements
achter THEN uitgevoerd moeten worden als de boolean expressie
geeft vaak weer hoe de
als resultaat 'true' geeft . De semantiek
. Helaas is
i nvoer gedestilleerd moet worden
informatie uit de
de semantische regels nog niet mogelijk om een
het voor eenvoudige en praktisch bruikbare formele notatie te gebruiken
.
zoals dat voor de syntax regels mogelijk is
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S 3 .5 LL(l) grammatica's
Bij het samenstellen van de regels voor de invoer taal is er
voor gezorgd dat de taal behoort tot de klasse van LL(l)
grammatica's . De grammatica waaraan de invoer text moet voldoen
kan namelijk in verschillende klassen worden verdeeld . Zo kan
er bijvoorbeeld globaal een verdeling in de volgende vier
klassen gemaakt worden : reguliere talen, context vrije talen,
context gevoelige talen, en talen zonder restricties . Dit is de
De taal die
opdeling volgens de Chomskp hierarchie ( lit . 6) .
hier gebruikt wordt valt in klasse van de context vrije talen .
( Overigens is het niet mogelijk om met de beschijving van de
syntax volgens de eerder genoemde EBNF notatie alle talen uit
de Chomsky hierarchie beschrijven . ) Dit houdt in dat de
interpretatie van een syntax regel niet afhangt van de plaats
in de text, of te wel de context, waar hij gebruikt wordt . Het
is duidelijk dat dit een vereenvoudiging voor de compiler
betekend .
In de klasse van context vrije talen is weer een fijnere
verdeling gemaakt waar ook wat meer aandacht voor de opbouw van
de compiler naar voren komt . In de fijnere verdeling komt de
klasse van Left Linear talen naar voren . Left Linear wordt vaak
afgekort tot LL . Dit houdt globaal in dat bij productie regels
de linker delen van de productie regel het onderdeel vormen dat
door de compiler gebruikt wordt om beslissingen te nemen over
de uitwerking van de regel . In een LL(l) taal bestaat het deel
van de text dat nodig om bovengenoemde beslissingen te nemen
slechts uit een terminaal symbool .
Formeel kan de klasse van LL(l) talen als volgt afgebakend
worden . Beschouw daartoe de lookahead sets van een productie
regel . Een- lookahead set van een productie regel is de
verzameling strings van terminale symbolen die in de text
volgens de betreffende grammatica kunnen voorkomen als begin
van de uitwerking van de productie regel . Om praktische redenen

wordt alleen met een begrensde lengte voor de string gewerkt

.

(De uitwerking van een productie regel kan namelijk een
.) Een taal wordt
oneindig lange string van symbolen opleveren
LL(l) genoemd als voor alternatieven bij de productie regels de
eerste symbool in de
lookahead sets disjunct zijn als het
string wordt bekeken .
Na het voorgaande moet nu duidelijk zijn waarom het gunstig
te stellen dat ze aan de LL(1)
kan zijn om de taal zo samen
voor ieder alternatief in een
eisen voldoet . Het is dan i mmers
productie mogelijk om direct voor een uitwerking te kiezen als
. De compiler wordt dus
naar een symbol in de text wordt gekeken

erg eenvoudig . In een pseudo

programmeer taal komt de compiler

voor de productie

: := <B> 1 <C> .
<A>
er als volgt uit te zien :
PROCEDURE parse(A>
BEGIN
IF current spmbo7l in input string
element van de lookahead set van <B>

THEN parse<B>
ELSE
IF current symbol in input string
element van-de lookahead set van <C>
THEN parse<C>
ELSE error
END .
dezelfde
De structuur van de compiler voor leafcells is op
manier opgebouwd als de bovenstaande procedure . Voor iedere
syntax regel is er dus een aparte procedure gemaakt . Als de
taal uitgebreid wordt kan deze uitbreiding wat syntactische
controle betreft in ieder geval gemakkelijk in de compiler
worden opgenomen .

De opzet waarbij voor iedere syntax regel een aparte
procedure wordt gebruikt maakt de fouten correctie tijdens de
compilatie eenvoudiger . Die fouten correctie of error recovery
is nodig om er voor te zorgen dat de compilatie van een text
door kan' gaan als er een fout in voorkomt . Wanneer een
gebruiker een fout in de text heeft gemaakt, wordt de
compilatie niet onderbroken, maar ze gaat door zodat de hele
text wordt gecontroleerd in een compiler run . Bij de gebruikte
opzet voor de compiler kan er als er een fout gevonden is heel
lokaal gekeken worden hoe die opgevangen moet worden om het
compilatie proces doorgang te laten vinden . Men heeft er immers
maar met een syntax regel te maken . Verder wordt door de
compiler bij iedere syntax regel die verwerkt wordt aangegeven
welke symbolen er op mogen volgen . Hierdoor kan ervoor gezorgd
worden dat ook de text die bekeken wordt als er een fout is
opgetreden beperkt is, want men hoeft niet verder te kijken
totdat er een symbool is gevonden dat in de verzameling van
vervolg symbolen zit .

§ 3 .6 De belangrijkste syntax regels voor de pl-model
beschrijving met hun interpretatie

§ 3 .6 .1 Het vastleggen van de matrix
Het centrale onderdeel van de leafcell invoer vormt de
matrix definitie . In fig . 6 en paragraaf 3 .2 is duidelijk
gemaakt waaruit die matrix bestaat . Omdat bij de invoer een
notatie nagestreefd wordt die aansluit bij fig . 6 zal voor de
matrix definitie de volgende productie regel gelden :
<f ixed array definition> : := .tvariable declaration>
<row_list>

.

Later wordt een iets gewijzigde versie van deze regel
qepre5enteerd . Bij de variabele declaratie moeten nu de
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genoemd worden . De volgorde waarin dat gebeurt is niet van
belang omdat de compiler zelf door permutaties de opeenvolging
van de bijbehorende matrix colo mmen t en rijen ) verzorgt,
zodat de correspondentie met de andere programma's i n orde is .
Voor de variabele declaratie geldt nu :
<variable declaration> -*-= "VAR" "( " <variable list>
Het keyword. VAR duidt het begin van de totale matrix definitie
om de
aan . De symbolen " ( ° .")" en " :" worden o .a . gebruikt
structuur in de taal beter vast te leggen, en om de correctie
van fouten te vereenvoudigen . Op de fout correctie, of error
paragraaf 3 .5 al ingegaan . De variabelen lijst
bestaat uit een opsomming van de variabelen :
recovery is in

<variable_list>

: := <variabl.e_identif i cation>
C <variable_identification> } ,

Verder geldt :
<variable identif i cation>

: .-

<internal variableidentifícation> (
<external variabZe_identifíca .tion> (
<source vector_identification>
<internal variable,_identification>

.

: :=

<variable type> " .° <rank number>
" PL „ ( geuit
:.
<variable_,type>
<external variable_,identification> : :_

.

<electrical__contact name>" ."<extension> j
< signal,_contact name>
<extension>

: :=

<source vector identification>

.

°V° 1 " ;° •
: := "1" .

Met de <variable identification> wordt dus exact aangegeven
welke variabele bedoeld wordt, door bij de I0-variabelen de
contactnaam met de eventuele extensie op te geven, en anders
door het type en een rangnummer te noemen . Iedere variable mag
maar een keer voorkomen . De variable declaratie kan er
bijvoorbeeld als volgt uitzien :
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VAR

( in .I , in .V , sigl , U .1 , U .2 , PL .1 , 1) ;

Een zeer bijzonder deel van de variabele definitie is de
.2 is gezegd
zongenaamde reference definition . In paragraaf 3
dat de spanningen op contacten genomen worden t .o .v . een nader
te definieren contact, het referentie contact . Dit contact moet
gegeven worden voordat de feitelijke fixed array definition
begint omdat het contact niet meer gebruikt mag worden . Om dat
er geen referentie nodig is als er alleen signaal contacten
gebruikt worden, is de definitie (syntactisch) optioneel . De
syntax luidt :

: := C "REFERENCE" "="
<reference def inition>
<electrïcal__contact name> " ;" 3 .
Het tweede deel van de matrix definitie bestaat uit de rijen
van de matrix . Bij iedere rij hoort het type van de '
vergelijking, met daarbij de matrix elementen :

. ._ <row> f <row> } .

<row list>
<row>

<ro+w identification>"="<row_elements>" ;" .
<row identif ication>

. .

T <equation_type> " ." <rank number> .
De <equation_type> bestaat uit een aanduiding voor de drie
verschillende vergelijkingen die in paragraaf 3 .1 genoemd zijn .
Het nummer van de vergelijking maakt onderscheid mogelijk zodat
later een zekere rij van de matrix geselecteerd kan worden, en
tevens geeft het nummer de correspondentie met de variabelen
t alleen zinvol voor state- en pl-variabelen ) .
De elementen van de matrix zijn constanten, of expressies
waarin formele parameters gebruikt zijn :

<row_elements>
<row_element>

:s= <row_element>{<row_element>} .
s := EMPTY I <expression> .

Als er geen expressie voor een matrix element gegeven wordt,
dan vult de compiler een nul op de-betreffende plaats in . De
expressie kan een constante expressie zijn, waarvan het
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formele parameters gebruikt zijn, dan genereerd de compiler een
code zodat de expressie tijdens PLCONV berekend kan worden . Het
spreekt bijna vanzelf dat het aantal elementen in de rij moet
overeen stemmen met het aantal gedefinieerde variabelen, en dat
de bij de state- en pl-variabelen benodigde vergelijkingen ook
gegeven zijn . De compiler test dit allemaal .
Omdat een matrix redelijk groot kan worden (b .v . 40 ~ 40
elementen), kan het gebeuren dat de rijen van de matrix niet
meer op een regel passen . Dit levert voor de lay-out van de
text een enorme warboel op, en daarom is het mogelijk gemaakt
om de <f ixed array def inition> op te delen . Daarvoor worden
dan steeds een aantal colommen gegeven . Voor de syntax van de
fixed array definition geldt nu :
. .<fixed array_definition>

<variable declaration> <row_list>
£ <variable declaration> <row list> } .

§ 3 .6 .2 Aanpassing van de matrix
Nadat de matrix is vastgelegd kan er door de uitvoering van
statements nog het een en ander gewijzigd worden . Voor de
beschrijving van dit proces in de taal geldt het volgende :
<statements>

£

<statement>

<statement>
< if ._statement> {
<assignment statement> ~
<remove_statement> (
<pivot statement> {
EMPTY .

Het if statement is erg belangrijk omdat daarmee bepaalde
condities voor wijzigingen gecontroleerd kunnen worden . De
wijzigingen zijn vrijwel altijd conditioneel omdat anders de
matrix al direct correct opgegeven kon worden . De opbouw van
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het if statement i s als volgt :
<if statement>

: := "IF" <expression>

"THEN " <statements> <optional-_else> "FI" .
.
De express i e moet als resultaat een logische waarde afleveren
i s dezelfde als die bij
De interpretatie van dit statement
allerlei programmeer talen . Door het gebruik van de terminal
van het statement wordt het gebruik van
"FI" als afsluiting
zogenaam de compound statements, om meerdere statements op een
bepaalde voorwaarde te laten uitvoeren, overbodig . Ook is de
:
bekende ambigu l teit in de volgende constructie vermeden
IF . . . THEN IF . . . THEN . . . . . . ELSE
Met het assignment statement kan men aan een matrix element
Dit gebeurt vrijwel altijd onder een
een waarde toekennen .
array definition kon
conditie, omdat het anders bijj de fixed
gebeuren . Bij het assignment statement wordt het matrix element
en de variable '
aangeduid door de row identification
identification te geven .
: :<assignment_statement>
<matrix_element,_identif i cation>
° , --" <expression>
<matrix_,eïement__indentif ication> : :=

.

"C" <row_identification> " ."
<variable_identification> "3" .
Het remove statement maakt het mogelijk om nadat de matrix
nog een variabele te verwijderen . Dit kan nodig
is gegeven,
zijn als er in het systeem b .v . tijdconstanten nul of oneindig
worden, of als er segmenten bij de stuksgewijs lineaire
. Er kunnen geen I0-variabelen
modellering samen vallen
verwijderd worden omdat die variabelen ook vastgelegd zijn door
de contacten van de leaf cell . Bij het remove statement gaat men
uit van een matrix element . Tijdens de uitvoering wordt dan de
bijbehorende colon met het element geveegd, waarna de variabele
met de corresponderende vergelijking verwijderd worden . Het is
niet n o dig dat de rij waarin het element zich bevindt ook de
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is als volgt :
: :_ „REMOVE"

<remove_statement>

<matrix_element__identification>

.

Om het pivot statement te begrijpen moet ik eerst iets
dieper ingaan op de werking van de simulator . Als bij de
simulatie de grens van een lineair gebied wordt overschreden,
dan houdt dat in dat een pl-variabele nul wordt, en de
vergelijking positief, of omgekeerd . Door het resultaat van de
vergelijking ( dit is ook een variabele voor de simulator ) en
de variabele te verwisselen . Hierdoor blijft het bereik van
variabelen behouden (>=0 of 0) . De operatie die op de matrix
nodig is om de verwisseling uit te voeren wordt pivotisatie
genoemd . Bij de uitvoering van een pivot statement zal dus het
pl-model ongewijzigd blijven, maar er wordt alleen een ander
lineair segment gegeven waar de simulatie start . Omdat' de
variabele en de vergelijking gelijkwaardig zijn worden zij
beide met 'PL' aangeduid, zonder het onderscheid als in fig . 6
te maken ('V' en 'I') . Dus het pivot statement vormt een
mogelijkheid om een initiatie te verzorgen bij de simulatie, en
bij goed gebruik kan de simulatie tijd (DC-analyse) hierdoor
verkort worden . Bij het pivot statement moet weer een matrix
element worden gegeven, en bij de uitvoering worden de
vergelijking en de variabele verwisseld . Pivotisatie is
natuurlijk alleen zinvol bij pl-variabelen en vergelijkingen .

De syntax is als volgt :
<pivot_statement>

: := "PIVOT"
<matrix element-.identif ication>

Bij pivotisatie met element Ap , q als pivot in
matrix A gebeurt het volgende :
= Ai Ai ,q * ~p~~~~P / Ap als i , j # P•9.
Ai'
- Ar~ l
.j `q als i# p
Ap,q
A,q
i,q i .q
%,j - p,

, j / p,_ . _, q

als

j# q

.
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,
Ap .g + 1 1 p .q
A' is de matrix na pivotisatie .

§ 3 .6 .3 Matrix keuze
Door het samenvoegen van de fixed array definition, en de
statements ontstaat een blok waarin een matrix volledig
gedefinieerd kan worden . Dit blok wordt samen met de reference
definition de array definition genoemd . De

syntax daarvan is

als volgt :

<array def inition>

: := "BEGIN"
<referencedefinition>
<f ixed array def inition>
<statements>
nimit

.

De array definition is op zich zelf al een complete weergave
van een pl-model, maar eerder ís naar voren gebracht dat er ook
nog een keuze mogelijkheid moet zijn voor duidelijk
verschillende matrices, om zeer bijzondere situaties te
ondervangen . Het mechanisme daarvoor wordt geboden door het
select statement, waarmee aan de hand van logische expressies
gekozen kan worden voor een zekere matrix definitie . De syntax
van dit statement is als volgt :

<select-statement)

: .- <case_statement>
C <case__statement> ~
E <otherwise statement> ]

<case statement>

"CASE" <expression>
<array def inition>

<otherwise_,statement>
<array definition> .

.

"OTHERWISE"

De exacte interpretatie van dit statement ís de volgende : als
de expressie achter de CASE bij evaluatie als resultaat 'true'
geeft, dan wordt de daarbij horende matrix definitie

uitgewerkt . Anders wordt de expressie bij het volgende case
statement uitgerekend, en daar wordt weer een keuze gemaakt .
Dit gaat door tot het laatste case statement verwerkt is, en
dan wordt indien een otherwise statement gegeven is de
bijbehorende matrix definitie gebruikt, en anders wordt door
PLCONV een fout gemeld .
Het gebruik van het select statement is optioneel, en daarom
ziet de syntax voor de totale leafcell body er zo uit :
<leafcell body> <array def inition>

1

<select statement>

.

§ 3 .7 De system heading
De leaf cell body die in de vorige paragraaf is besproken
wordt nog vooraf gegaan door een heading voor het systeem . In
de heading wordt het contact met de buitenwereld
geformaliseerd, en bij het gebruik van het systeem ziet men als
het ware alleen de heading . Voor de compounds en de leaf cells
is de heading gelijk . In de heading moeten de volgende zaken
gegeven worden :
- Systeem naam ; dit is een gewone identifier, en de betekenis
spreekt voor zich .
- Contacten ; waarbij dan opgegeven moet worden of het signaal
of electrische contacten betreft . Bij het opgeven van
contacten dient men momenteel zelf de correspondentie met de
door PLIN gegenereerde data in de gaten te houden . Bij PLIN
wordt bij de volgorde bepaling van de contacten uitgegaan
van de grafische informatie . Daar wordt bij een surrounding
rectangle, (de box die een systeem voorsteld) linksonder
begonnen met het verzamelen van de contacten, waarbij
rechtsom bewogen wordt . Het eerste electrische contact dat
men tegen komt is nog het referentie contact, dit is in
PLCONV vastgelegd . Met de correspondentie dient men rekening
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te houden als een door de compiler aangemaakte system
definition file verder in PLIN uitgebreid wordt .
- Formele parameters ; hier mogen net als in PLIN weer
attributen voor de minimum, maximum of default waarde
gegeven worden . Het vernoemen van formele paramters, of het
gebruik van attributen is optioneel .

De systeem heading wordt vooraf gegaan door een keyword dat
aangeeft of men met een compound of een leafcell te doen heeft .
Omdat dit deel van de compiler en de invoer taal maar
zijdelings betrekking had op mijn afstuderen zal ik hier de
syntax niet zo bespreken zoals dat in paragraaf 3 .6 is gedaan .
De taal is wat dit deel betreft vrij eenvoudig en de syntax is
te vinden in bijlage 4 . In de volgende paragraaf wordt een
voorbeeld besproken, en daar komt de heading ook aan de orde .
§ 3 .8 Voorbeeld van een leafcell beschrijving
In fig . 8 is een complete leaf cell beschrijving van een
eenvoudig most model gegeven . Hier worden de transistor
karakteristieken in vier lineaire stukken verdeeld :
Het subtreshold deel :
< Vt + min ( a
Vgate intern
=
0
Idrain :2
,source
Het triode gebied , waar de transistor "aan" staat :
. + max ( a , 0 )
V gate intern > Vt
=
(Vdrain - Vsource ) ~ Ron
Isource
Idrain =
Het saturatie deel :
+ min ( a,~)
Vgate intern > Vt
Vt + max ( a'¢)
Vgate intern <
Dit deel kan nog onderscheiden worden in de gebieden
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waar geldt :
vsource

> Vdrain en Vdrain > Vsource

met :
_
Ron
Vsource R~at-RonVdrain

0

e

Ron
vdrain
Rsat-RonVs°urce

De interne gatespanning wordt met een RC netwerkje (Rgate en
Cgate ) afgeleid van de spanning op het gate contact . Bij het
model mogen initiele waarden voor de interne gatespanning
. In het totaal zijn
worden opgegeven door de parameter initVG
er dus 6 formele parameters die de werking van het model
. 8 worden
vastleggen . Hier zal nu als voorbeeld de text uit fig
. Bij het lezen van de text moet men het volgende in
nagelopen
: er wordt door de compiler geen onderscheid
gedachten houden
gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters, en alles wat
staat is commentaar . In de bespreking worden
tussen { en )
regel- nummers tussen 'C3' gegeven .
I
;
1
leaf cell NMOST(bu1k,S{ource},G{ate},D{raia} : electr)
;
(resistance
between
internal gate and
: 0 . .500 default 50
2 « Rgate
gate
contact}
3
{gate to bulk capacitance}
4 Cgate
. 0 . .1 default 1? ;
{treshold voltage)
5
Vt
• -10 . .10 ;
{drain-source "on" resistance}
;
.100K
default
3K
6 Ron • 0 .
{drain-source "saturation" resistance)
7 Rsat • 0 . .* default 50K ;
{initial gate voltage with respect
8 initVG
. default 0 ;
to bulk}
9
10 » ;

uur

F

11 case Rsat > Ron
12 begin
13 reference - bulk ;
14 var ( S .í , D .i
15 zero .1 - ,

16

, GA , S .v , D .v , G .v ) ;
-Rgate , , , 1
t
~
.
>
>
.
~
:
>
>
, {1/C} , , ,
;

zero .2 = 1 , 1

17 zero .3 = {?} ,
18 du .1 = ,

19
20

w
pl . 1
pl .2 =
var
( U .1
zero . l = -1
zero .2 zero .3 =
0
du . l
p1 .1 - -1
p1 .2
- -1

,

,

, PL . 1

1
1

, PL .2

-1

, 1 );
, -initVG ;
.

;

,Vt-initVG ;
1 Vt-inítVG ;

if Rsat > 1000*Rán
then

( act as if Rsat is infinite }
[zero .3,S .ij := Ron ;

{ entries at [pl .1,D .v] and [pl .2,S .v] remain zero }
else
[zero .3,S .i] : _ (Rsat*Ron) / ( Rsat-Ron) ;
[pl .1 D .vj : _ - Ron / (Rsat-Ron) ;
[p1 .2 ,S .v] : _ - Ron / (Rsat-Ron) ;
fi ;
if Cgate > 0
then
[du .1,G .i] :- 1/Cgate ;
if initVG > Vt
then
pivot[pl .l,pl .lj ;
pivot[pl .2,p1 .2j ;
fi ;
else
[zero .1,G .i] :- 0 ;
remove[zero .l,u .1] ;
[zero .1,G .i] :=1 ;
[zero .1,G .v] :-0 ;
{zero .l, 1 1 :=0 ;
if Vt < 0
then
pivot[pl .1,p1 .1] ;
pivot[pl .2,p1 .2j ;
fi ;
fi ;
end
{ otherwise, when Rsat<=Ron, PLCONV will generate a runtime error
because in this case no useful PL-model can be generated }
i•cuu r 9

©p de eerste regel zien we eerst de aanduiding voor het
leaf cell, gevolgd door de naam en de contacten .
soort systeem :
en ), en ze zijn gescheiden
De contacten zijn gegeven tussen (
. Bij de contact definitie hoort een aanduiding
door comma's
. Na de
voor het type, en hier betreft het electische contacten
contact definitie volgt de formele parameter definitie C2-103,
waar de formele parameter namen gegeven worden, gevolgd door
. De formele parameter
attributen als minimum en maximum waarden
Rgate moet een waarde krijgen die tussen 0 en 500 in ligt
(inclusief grenzen), en als er geen waarde gegeven is wordt
. Bij de parameter Vt is geen default waarde
Rgate default 50
. Voor Rsat is er geen bovengrens voor de waarde,
gegeven
terwijl er voor initVG helemaal geen beperkingen wat de waarde
. De symbolen C< en » omsluiten het formele
betreft zijn
parameter blok .
formele parameter definitie is de systeem heading
Na de
. De body is
voltooid, waarna de body gegeven kan worden C11-62]
. Omdat er alleen een
verschillend voor leaf cells en compounds
zinvol pl-model gegenereerd kan worden als Rsat groter is dan
Ron wordt door het select statement op deze conditie getest
1111

en omdat er geen alternatieven zijn als de test faalt zal

er door PLCO NV

een foutmelding gegeven worden als Rsat <=Ron

C61-623 .
De array definition waaruit de body bestaat wordt met een
. In de array definition zien
begin £123 en end C60 3 afgesloten
waar het referentie
we eerst de reference definitie £131
. Als er electrische
contact voor alle spaningen gegeven wordt
contacten zijn gebruikt, dan moet er een referentie gegeven
zijn, en dat moet vooralsnog (totdat er in PLCONV andere
mogelijkheden zijn) het eerste electrische contact in de
heading zijn .
p regel 14 begint de fixed array definition die loopt tot
O
. Daar is de matrix met zijn variabelen gegeven, en
regel 2 9
vanwege de layout is de matrix in twee delen gesplitst C14-20]

- 43 en C22-2g3 . In feite worden die twee delen naast elkaar
geplaatst . Bij de Z0-variabelen zijn van alle contacten de
stroom en spanning gegeven . Verder is er een state-variabele,
en twee pl-variabelen . De 1 op regel 22 geeft een indicatie
voor de source vector . In de matrix zijn een groot aantal
elementen nul, en er zijn verder een aantal constante
een expressie
elementen . Een klein aantal elementen moet door
uit de formele parameters bepaald worden .
Na de fixed array definition volgen er door de uitvoering
van statements nog enkele wijzigingen voor de matrix C30-59] .
Er worden in eerste instantie twee gevallen onderscheiden :
Rsat erg groot, en Cgate ongelijk aan nul . Als Rsat erg groot
gerelateerd aan Ron C30], dan kan de
is, en dat wordt hier
matrix wat vereenvoudigd worden, en daarom wordt een aantal
hand van het resultaat van de test
matrix elementen pas aan de
op regel 30 ingevuld £331 en t3b-38] . Het tweede bijzondere
geval onstaat als de gate capaciteit nul is, en op regel 40
wordt daarop getest . Als de capaciteit niet nul is dan wordt
de oorspronkelijke matrix aangehouden , en op de juiste plaats
wordt llCgate ingevuld C42] . Afhankelijk van de initiele
spanning over de interne gate wordt daarna door twee pivot
statements de transistor aan of uit gezet ter initialisatie van
de simulatie C43-4?] . Wanneer de gate capaciteit wel nul is dan
kan de state variabele, met de bijbehorende vergelijking uit de
matrix worden verwijderd . Dit gebeurt met de statements op
. Bij de uitvoering van het remove
regel 49 tot en met 53
statement wordt de kolom van de matrix onder u .l geveegd met
het element dat aangegeven is door Czero .l,u .l], daarna worden
. Omdat er nu geen
de kolom, en de rij du .l verwijderd
expliciete interne gatespanning meer is wordt bij de test op
regel 54 waarbij de initiele conditie voor de simulatie wordt
de initiele gatespanning die
bepaald, niet niet gekeken naar
door de gebruiker is gegeven (initVG), maar naar de door de
. De twee pivot
simulator vastgelgde spanning (0 volt)

statements dienen er dan voor om de transistor aan of uit te
zetten .
Bij dit transistor model komen de belangrijkste aspecten van
de pl-modellering, en de taal beschrijving naar voren, maar
voor verdere toelichting zijn in bijlage 5 nog enkele
beschrijvingen gegeven, zij het zonder commentaar .

§ 3 .9 De opslag van de gegenereerde code voor de
leaf cell beschrijving

De data voor de leaf cells in de system definition file
bestaat ten eerste uit informatie die voorkomt in de heading
van de beschrijving . Dit deel betreft gegevens omtrent de
systeem naam, contacten, en formele parameters . De opslag
hiervan gaat op dezelfde manier als de opslag bij de compounds,
die al gedeeltelijk is besproken in hoofdstuk 2 . De informatie
ín de heading is voor leafcells en compounds immers gelijk .
De body van de leafcell geeft echter wel een duidelijk ander
soort informatie . Daar zijn dan nog de volgende twee soorten te
onderscheiden :
- Informatie over de matrix, die bestaat uit de dimensies van
de verschillende vectoren, en de vaste matrix elementen .
- Code die gebruikt wordt om expressies, statements etc . in te
coderen .
De informatie over de matrix bestaat uit een serie getallen
(integers en reals) zonder een bijzondere structuur . Die
structuur is overigens net als die van de code in bijlage 3
gegeven .
De door de compiler gegenereerde code kan men het beste zien
worden alle code
als de code voor een programma . Door PLCONV
woorden namelijk in een array geplaatst, en op een sequentiele
manier worden dan een voor een alle instructies (= code

- 45 . Bij die instructies zijn er die aangeven
woorden) uitgevoerd
. een optelling of een pivotisatie gedaan moet
dat er b .v
worden, maar er zijn ook nog enkele speciale instructies .-de instructie die voor PLCONV aangeeft dat er een zekere

matrix gekozen is, dit omdat er verschillende matrices kunnen
. Deze instructie wordt aan
zijn i .v .m . het select statement
het begin van iedere array definitie in de code geplaatst .
-instructies voor een sprong of een conditionele sprong .
Daarmee wordt de codering van conditionele statements
mogelijk .
-een instructie waarmee het einde van de code verwerking wordt
aangegeven, deze instructie wordt aan het eind van iedere
array definitie gegenereerd, omdat dan een goede pl-matrix
. In PLCONV kan de matrix dan bijna
aanwezig zou moeten zijn
.
direct naar de system simulation file gecopieerd worden
-en tenslotte is er een instructie die aangeeft dat er een fout
gegeven moet worden door PLCONV als er geen alternatief bij
. De instructie wordt
het select statement is gekozen
gegenereerd als er in het select statement geen otherwise
statement is gebruikt .
De code is zo opgebouwd dat iedere instructie door PLCONV
direct uitgevoerd kan worden zodra ze verschijnt .

~ 3 .1 0

Uitbreidingen van de leaf cell beschrijvings taal .

Naarmate de systemen die men wilt simuleren complexer
worden, worden er aan de beschrijvings wijze hogere eisen
. al enkele suggesties gegeven
gesteld . In hoofdstuk 2 zijn b .v
. Ook de leafcell
om het parameter mechanisme uit te breiden
beschrijving kan verder vervolmaakt worden .
Zo is er tijdens het gebruik van de compiler al behoefte
ontstaan aan het gebruik van lokale variabelen, en aan
loop-constructies, om matrices die op een regelmatige manier
. De lokale variabele kan
opgebouwd kunnen worden te genereren

- 46 bijvoorbeeld gebruikt worden om het resultaat van een expressie
op te slaan zodat die later veel makkelijker gebruikt kan
worden . De expressie hoeft dan niet steeds opnieuw ingevoerd te
worden, en ze hoeft ook niet steeds berekend te worden .
Loop-constructies, een FOR- of een WHILE-lus, kunnen
gebruikt worden om kolommen of rijen van de matrix met een
constante waarde te vullen . Hiervoor wordt nu vaak het remove
statement gebruikt in de vorm van een programmeer truuk .
Als de bovengenoemde constructies worden toegestaan, dan
krijgt de taal steeds meer het karakter van een uitgebreide
programmeer taal zoals b .v . PASCAL . Hierdoor neemt de omvang
van alle programma's natuurlijk sterk toe," maar door de
gestructureerde opbouw, de eenvoudige code generatie en
is het echter mogelijk om de
PLCONV,
verwerking door
uitbreidingen te maken zonder al te grote problemen .

Bij alle overgangen van vader naar zoon ( * )
is voldoende data aanwezig, zodat makkelijk
met de parameters gerekend kan worden . Maar
bij iedere instantiatie (+) is de berekening
noodzakelijk .

fi

9
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Hoofdstuk 4
Par ameter verwerking in PLC ONV

moeten de parameterwaarden worden berekend, en aan de
In PLCONV
hand van de gevonden waarden, worden dan de matrices voor de
bij de
leafcells samengesteld . Als eenmaal de parameter waarden
is de generatie van de matrix nog maar
leaf cells gegeven zijn ,
eenvoudig werk, omdat dat niet meer behelst dan het uitvoeren
van de door de compiler gegenereerd code . De meest
"ingewikkelde" aangelegenheid is hier het berekenen van de
de compounds, en de verzorging van de
parameters bij
.
correspondentie van actuele parameters en formele parameters
Vooral dit laatste zal dan ook in dit hoofdstuk besproken
PLCONV wordt
worden . Voor nadere informatie over het programma
verwezen naar lit . 7 .

§ 4 .1 De parameter verwerking bij expansie van de
hierarchische boom .
Een actuele parameter waarde wordt bepaald door een
expressie die eventueel formele parameters kan bevatten uit te
. Bij de expansie van het systeem wordt vanuit de wortel
rekenen
van de boom (dit is de alles omvattende compound) gewerkt, en
steeds afgedaald . Als er wordt afgedaald kunnen er voor een
compound steeds de waarden van de formele parameters
beschikbaar zijn, omdat deze al eerder als actuele parameter
. Dit is als uitgangspunt genomen voor de
berekend kunnen zijn
berekening van de parameters tijdens het doorlopen van de boom
Het moet duidelijk zijn dat de wortel van de boom
door PLCONV .
geen formele parameters mag hebben, of dat er een speciaal
mechanisme moet zijn om deze parameters een waarde te geven .

- 48 Door PLCONV wordt voor het samenstellen van de verbindings
vergelijkingen een compound alleen "bezocht" (lees in het
geheugen gehaald) als er wordt afgedaald in de systeem boom,
terwijl er voor iedere keer dat wordt overgegaan op een nieuw
subsysteem van de compound, er nieuwe actuele parameters moeten
worden berekend . Dit zou inhouden dat de compound en de formele
parameter waarden een aantal keren extra in het geheugen
gehaald moeten worden . Dit wordt verduidelijkt door fig . 9 . Als
de data voor een compound wordt gegenereerd dan wordt eerst
overgegaan op het eerste subsysteem, waarna de daarbij
behorende subboom wordt uitgewerkd . Daarna wordt aan het
volgende subsysteem begonnen zonder dat daar nog gegevens van
de compound bij nodig zijn . Om nu te voorkomen dat voor de
parameter verwerking wel data van de compound binnen gehaald
moet worden, kan men alle actuele parameters in een keer
berekenen zodra men de compound bezoekt . De actuele parameter
waarden moeten dan wel tijdelijk opgeslagen worden . Omdat de
actuele parameter waardes in het geheugen veel minder ruimte
innemen dan de expressies is hiervoor veel makkelijker ruimte
te vinden, en als er toch voor extra opslag naar disk
geschreven moet worden, dan is dat minder bewerkelijk .
Omdat bij het verder afdalen in de boom steeds nieuwe
verzamelingen actuele parameters moeten worden opgeslagen,
zonder dat de oude (van een hoger niveau) mogen worden
weggegooid, is voor de opslag een soort stack-mechanisme
gebruikt . In fig . 10 is de werking van de stack door een serie
plaatjes duidelijk gemaakt .
Omdat alle actuele parameters van een compound in een keer
berekend worden, i s het niet meer nodig om de waardes van de
formele parameters te bewaren, en daarom kan de grootte van de
stack enigzins verkleind worden .

Op

een wat andere manier

genoteerd komt de stack er dan als volgt uit te
generatie van systeem 18) :
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Otel nu dat PLCONV
met subsystem nummer 1

met de expansie van de boom verder gaat
9 . Daan zou Al$ uit de stack verwijderd

moet worden opgeschoven . Dit houdt in dat
moeten worden, en A1 .
niet alleen aan de top van de stack wordt gewerkt, maar ook op
. Dit moet natuurlijk voorkomen worden om een
andere plaatsen
. Daarom
eenvoudige implementatie van de stack mogelijk te maken
moeten de parameters in omgekeerde volgorde op de stack komen
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te staan,

d .w .z .

de parameters van het subsysteem waarmee

bij de expansie moet boven op de stack
PLCONV verder gaat
. Dit geeft dan de volgende stack, waarbij de actuele
komen
compound :
parameters niet meer gegroepeerd zijn per
q-, A 2 q6 AS A1 .3 A 13 Ar9
het
pansie van de boom gebeurt
Bij de e x
formele
dit zijn de of
De top van de stack wordt binnen gehaald,
gehaalde
parameters van een systeem , en met de binnen

kunnen dan de actuele parameters van de omgekeerde volgorde berekend worden, waarbij het
de berekening steeds terug op de stack wordt gezet

resultaat van
.

overigens of de stack zich alleen maar uitbreidt
Het lijkt
ongewijzigd),
in de boom blijft de stack
(bijj het omho og g aan
niveau van de
maar die uitbreiding gaat alleen door tot het
formele parameters,
. Die hebben immers wel

leaf cells is bereikt
.
maar geen actuele parameters
van
de
stack
gehaald
worden,
die
voor de tussentijdse
Er is hier dus een goed mechanisme
opslag van parameter waarden, en er wordt op een slimme manier
bewerkstelligd dat de parameters op een juiste manier worden
doorgegeven naar een lager hierarchísch niveau .
In de stack die door PLCONV wordt gebruikt, worden behalve
aantallen formele
de actuele parameter waarden ook nog de
fldeze
controleren
actuele parameters opgenomen . Dit om te
. Dit kan namelijk niet door
met elkaar overeenkomen
aantallen
.
aa

PLIN gegarandeerd worden, en tevens vormt dit een eenvoudige
.
controle voor de correcte werking van de programma's

§ 4 .2 Codering

van de expressie voor de actuele parameters

In PLCONV wordt voor verschillende instantiaties van een
Simulation
systeem maar een keer data voor de System
o ieerd
gemaakt, en daarna wordt die data mogelijkerwijs gecP
. Dit bespaart een
i nstantiaties
voor de verschillende
aanzienlijke hoeveelheid rekenwerk, en er is ook geen extra

- 51 file access naar de System Definition file nodig . Bij de
verwerking van parameters kunnen voor verschillende
instantiaties van een systeem echter wel heel verschillende
situaties optreden, als er verschillende actuele parameters
meegegeven worden . De parameter waarden kunnen dus niet zomaar
gecopieerd worden, en de parameters moeten dan ook steeds
. Om
(d .w.z . bij iedere instantiatie) opnieuw berekend worden
deze reden zou dan als er geen speciale maatregelen getroffen
worden er steeds weer gelezen moeten worden uit de System
Definition file . Het is dus aan te bevelen om de data die nodig
is om de parameters te berekenen apart op te slaan .
Ook om een andere reden is het aantrekkelijk om de data die
nodig is om expressies te berekenen apart te verwerken . De
expressies staan namelijk in text vorm in de file, en om de
berekening uit te kunnen voeren moet die text geparsed worden .
Men moet dan identifiers opzoeken, constanten omwerken tot een
waarde waarmee de computer kan rekenen, enz . Het parsen van de
expressie is dus een vrij tijdrovende bezigheid die men het
beste eenmalig kan doen . De expressie wordt dan gecodeerd zodat
ze later makkelijk vele malen berekend kan worden . De code kan
gemakkelijk worden op geslagen .

Een derde, niet te onderschatten, voordeel van een aparte
vewerking van de expressies is het volgende :
In de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat het ivm . de
werking van de stack, noodzakelijk is dat de actuele parameters
van het "laatste" subsysteem van een compound het eerst
berekend werden . Ze komen dan immers verder naar onder op de
stack te staan dan parameters van subsystemen die verder naar
voren in de compound beschrijving staan . Nu is de structuur van
een compound beschrijving in de System Definition file echter
zo dat het omslachtig is om- die berekening in omgekeerde
volgorde uit te voeren . Door met de code te werken kan ervoor
gezorgd worden dat bij het aanmaken van de code de systemen in
normale volgorde worden doorlopen, maar dat bij de uitvoering

-
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van de code die volgorde net omgekeerd is .
om al deze redenen is er een mechanisme geimplementeerd
waarbij de expressies voor de actuele parameters gecodeerd
. De code is zodanig opgezet dat als een compound in het
worden
geheugen wordt gehaald alle informatie met betrekking tot de
. Deze informatie bestaat
parameter berekening wordt gecodeerd
behalve uit de expressies ook uit gegevens voor met grenzene
parameters, zoals het aantal en de default waarden
Bij de berekening van de parameters hoeft er dan geen access
. Het is echter wel
meer te zijn naar de System Definition file
zo dat de hoeveelheid code voor alle gebruikte systemen zo
groot kan zijn dat dit niet meer in het computer geheugen kan
worden opgeslagen, zodat hier mogelijk wel file access plaats
. De hoeveelheid data voor de code is veel kleiner dan die
vindt
voor een totale systeem beschrijving, zodat bij gelijke interne
opslag
dat
die
niet
capaciteit voor het programma, de kans
. Bij het geimplementeerde
voldoende is veel kleiner is
mechanisme waarbij 1200 woorden voor interne opslag gebruikt
werden is nog geen file access geweest in een groot aantal
gevallen waarbij een "normale" hoeveelheid parameters werd
gebruikt .
De opslag van de code in de file (een tijdelijke file)
gebeurt zo dat er code van zoveell mogelijk systemen in een
in de buffer
. Er is steeds een record aanwezing
record passen
. Omdat de hoeveelheid code van een systeem
van het programma
sterk kan varieren is het mogelijk gemaakt dat er voor de
codering van de parameter berekening van eesysteem in eerste
records worden gebruikt
. Er is wel voor gezorgd instantie wordt geprobeerd om de code in een record te

. Voor het exacte formaat waarmee de code wordt op
plaatsen
geslagen wordt verwezen naar bijlage 6 .

Om

de code later te kunnen gebruiken als ze eenmaal

-53gegenereerd is, wordt bij ieder systeem bijgehouden in wel
zich bevind, en wat de start
record de bijbehorende code
. Deze administratie wordt met behulp
positie in het record is
. De verwerking van de code door de
van twee array's gedaan
routines die de feitelijke parameter berekening uitvoeren is zo
dat de code sequentieel doorlopen wordt ( van achter naar voren
), en daardoor ontstaan er geen speciale problemen als de code
. De code wordt dan namelijk
in meerdere records geplaatst is
automaties in opeenvolgende records geplaatst .
de verwerking van code voor leaf cell generatie heeft met
N .B .
deze codes niets te maken, en die verwerking wordt in de
volgende paragraaf besproken .

§ 4

.3 De uiteindelijke generatie van de pl-vergelijkingen

De pl-vergelijkingen die door de simulator gebruikt worden,
kunnen pas in de definitieve vorm gegenereerd worden als alle
. Vandaar dat dit
parameters van de leaf cell berekend zijn
tijdens PLCONV gebeurt, en wel door de uitvoering van de door
. 'In de code kunnen referenties
de compiler gegenereerde code
naar formele parameters voorkomen, en die zijn berekend zodra
. In tegenstelling tot hetgeen er bij
de code verwerking start
de verwerking van parameters bij compounds gebeurt, wordt hier
steeds de hele systeem beschrijving vanuit de System Definition
. Dit heeft de volgende reden :
file in het werkgeheugen gelezen
omdat iedere leaf cell helemaal opnieuw gegenereerd wordt uit de
code die is gegeven, moet die code helemaal aanwezig zijn wil
. Nu is die code ook direct het
men een leaf cell verwerken
minimum wat men nodig heeft en er is dus ook geen winst (in
ruimte of snelheid) als men de code elders opslaat voor
PLCONV
. Verder was de oorspronkelijke versie van
verwerking
. De code wordt dus
ook zo dat steeds het systeem werd ingelezen
gewoon uit de System Definition file gelezen .
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De leaf cell generatie gaat als volgt :
- Eerst worden de formele parameters van de stack afgehaald,
wordt getest of de
en in een lokaal array geplaatst . Hierbij
wordt de default
parameter een waarde heeft, en zonodig
. Als die niet aanwezig is, en er ook geen
waarde ingevuld
waarde is, dan wordt het programma met een foutmelding
afgebroken

. Er wordt tevens op de grenzen voor parameter

waarden getest .
. De code is zo
- Hierna wordt begonnen met de code executie
opgezet dat iedere instructie direct kan worden uitgevoerd
. (P-code) Afhankelijk van de
als ze wordt tegen gekomen
leaf cell beschrijving moeten er eerst wat expressies uit
gerekend worden om een keuze te maken voor een zekere
. De keuze uit zich door
matrix, de fixed array definition
het uitvoeren van een aantal conditionele sprongen door het
. Als eenmaal de keuze voor de matrix is gemaakt
"programma"
dan wordt die met een speciale instructie uit een data-veld
. Op
in de code gecopíeerd naar een lokaal array in PLCONV
dat array worden alle verdere acties voor de matrix
. Al de acties zijn gecodeerd, en met
manipulatie uitgevoerd
. Deze
speciale instructies wordt de matrix veranderd
instructies zijn die voor de assignment, pivotisering, en
het vegen in de matrix .
- Tenslotte wordt door de uitvoering van de stop instructie de
code executie gestopt, waarna de verkregen matrix naar de
System Simulation file wordt gecopieerd .
Het is duidelijk dat voor de leafcel3l generatie zoveel
mogelijk voorbereidend werk door de compiler is gedaan, en dat
.
door PLCONV niet meer dan simpele code executie wordt gedaan
Dit is belangrijk omdat de compilatie van de leafcell maar
eenmalig is, en de uiteindelijke verwerking in PLCONV vele
malen kan gebeuren .

Het moet ook duidelijk zijn dat door de gebruikte opzet een

uitbreiding van de mogelijkheden die de leafcell compiler ons
. Dit hoeft in PLCONV
biedt, gemakkelijk te implementeren is
namelijk niet meer te betekenen dan het definieren van een
aantal extra codes voor de verlangde operaties . Het is zelfs
mogelijk om met de bestaande set van instructies belangrijke
uitbreidingen te doen .

§ 4 .4 Uitbreidingen van PLCONV
Hier wil ik twee uitbreidingen voor PLCONV noemen, die
mogelijk van nut kunnen zijn in de toekomst, maar die nu nog
. Bij de implementatie is er dan
een geringe betekenis hebben
ook maar zijdelings rekening gehouden met deze uitbreidingen .
Een mogelijke uitbreiding betreft het opgeven van signalen
. voor exitatie van een systeem voor de simulatie . Nu is het

enz
zo dat het systeem een gesloten geheel moet vormen, en dat alle

bronnen voor exitatie meestal in de buitenste compound
. Die compound
geplaatst worden, waar ze dan ook waardes krijgen
. Het is dus
heeft dan ook geen contacten, en formele parameters
onmogelijk om d .m .v . bepaalde instructies voor simulatie het
verloop van deze signalen vast te leggen, en men zal dus steeds
de beschrijving van de buitenste compound moeten wijzigen als
men iets andere signalen wilt gebruiken voor de simulatie . In
is het echter mogelijk om aan de buitenste compound toch
PLCONV
formele parameters toe te kennen (nu wordt dit aantal bij
initialisatie op nul gezet), zodat de exitatie door parameters
. Er moet dan alleen een speciaal
gecontroleerd kan worden
mechanisme gemaakt worden dat uit bepaalde invoer die de vorm
.
van simulatie beschrijft, de parameter waarden haalt
Een tweede mogelijke uitbreiding hangt enigzins samen met
het voorgaande, en dit betreft het uitvoeren van een aantal
simulaties na elkaar, zonder dat de System Definition file

-56wordt uitgevoerd .
gewijzigd wordt, en zonder dat heel PLCONV
Als namelijk de code die gegenereerd is om actuele parameters
te berekenen wordt bewaard, dan is het heel eenvoudig om
opnieuw een System Simulation file aan te maken met iets
. Men hoeft dan immers alleen maar
gewijzigde parameter waarden
die code uit te voeren, en voor de leafcells kan dan met
. De
gewijzigde parameters een nieuwe matrix gemaakt worden
beschrijving voor compounds zal altijd hetzelfde zijn, en die
. Voor leaf cells moet nu wel geeisd
kan gewoon gecopieerd worden
. Dit is geen
worden dat de grootte van de matrix niet veranderd
zware eis omdat meestal maar kleine variaties van de parameter
waarden worden gebruikt, en zeker geen veranderde
nauwkeurigheden die leiden tot het gebruik van meer
. Deze snelle herhaalde generatie van de simulatie
pl-variabelen
database kan in de praktijk waarschijnlijk erg prettig werken,
omdat het aantal operaties dat gedaan moet worden voordat de
uiteindelijke simulatie kan gebeuren vermindert .
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Hiilage 1 , Syntax contro l e van expressies .

In deze bijlage wordt aangegeven hoe tijdens de invoer van
expressies een eenvoudige controle gedaan kan worden om na te
gaan of ze syntactisch correct zijn . Er wordt hier uitgegaan
van de volgende grammatica voor de expressies :

Grammatica I
(complete expression)

: := <expression>

<expression> <term>

I

<term> "+" <expression> ~
<term> "-" <expression> .
(term>

: := <factor> ~
<factor> <term> ~
<factor> "1" <term> .

<factor> <primary> >
<primary> <factor> .
<primary> "OPERAND" ~

"{" <expression>
"MONADIC OPERATOR" <primary> .
Bij de controle moet worden nagegaan of een reeks van
* , /, ** , OPERAND, (,
), en MONADIC OPERATOR voldoet aan de gegeven grammatica . Om

invoersymbolen, die bestaan uit $, +, -,

deze controle te maken zal voor de eenvoud eerst de productie
<primary> <expression> ")"
worden weggelaten . De taal kan dan omgeschreven worden naar een
reguliere taal, waarbij controle kan plaats vinden met een
eenvoudige finite state machine . Men kan namelijk bewijzen dat
een <complete expression> altijd moet beginnen met een
<primary>, en dat een <primary> gevolgd wordt door een
+, -, * , /, ** ) of het eind symbool $ .
dyadische operator (
Een dyadische operator wordt altijd gevolgd door een <primary> .
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Voor het bewijs moet aangetoond worden dat de taal die
gegeven wordt door de onderstaande producties ( grammatica II )
) . (n .b .
gelijk is aan de bovengenoemde taal ( grammatica I
twee talen zijn gelijk als ze precies dezelfde invoer strings
) Voor nadere informatie over -grammatica's en de
toelaten .
notaties die hier gebruikt zijn wordt verwezen naar lit . 4 .
Grammatica II
: ._ <primary> <E list> .

<complete expression)
<E list>

: :_ "$" 1
"dyadic operator" <primary> <E list> .

Bewijs :
First(<f actor>) = C (primary> )
First(<term>) = First(<factor>) =' C <primary> }
First(<expression>) = First(<term>) = f <primary> }
First(<complete expression>) = First(<expression>)

= C <primary> }
(1) Dus een complete expression moet met een <primary>
beginnen .
Follow("dyadic operator") =

First{<factor)) U First(<term>) U First(<expression>) _
{ <primary> }
(2) Dus een dyadische operator wordt altijd gevolgd door
een <primary> .

Follow(<expression ) ) = { "$" 3
£
3 U Follow(<expression>)
Follow ( <term>) =
j~
i£

te y Ie

-1

11Lii
$ 31

, s ,~ ie
s

t

2
f

Follow(<factor>) = { } U Follow(<term>) =

E3
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(3) Dus een <primary> wordt altijd gevolgd door een "$"
of een dyadische operator .
De zinnen volgens grammatica I moeten dus minimaal aan de
eisen (1), (2) en (3) voldoen . Nu moet nagegaan worden of
deze eisen voldoende zijn .
De eisen zijn voldoende omdat met d è volgende methode een
string die aan de genoemde punten voldoet met de producties
van I omgewerkt kan worden in een <complete expression> :
Doorloop de string van rechts naar links . Iedere <primary>
mag vervangen worden door een factor vanwege de productie
: := <primary> .
er een " *,k " als dyadische operator wordt gevonden dan
Als
worden de symbolen <primary> "**" <factor> vervangen door
<factor>

<factor> . Dit kan altijd omdat voor de dyadische operator
"**" altijd een primary moet staan . Dezelfde operatie wordt
gebruikt als er andere dyadische operators worden tegen
gekomen .

De string is nu vereenvoudigd tot <expression> "$" en dit
kan omgewerkt worden tot < complete expression > . De
expressie wordt immers direct gevolgd door "$" omdat
Foilow(<primary>) = £ °$" 1 , en "$ "

is het laatste symbool .

Dus eisen (1), (2), en (3) zijn voldoende en noodzakelijk
om alle zinnen die aan grammatica I voldoen te genereren .
Taal II genereert alle ( en alleen ) zinnen die aan de
genoemde eisen voldoen, dus de twee talen zijn equivalent .

Einde bewijs .
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De bedoeling van deze bijlage was om aan te geven hoe
eenvoudig de syntax controle voor de expressies gedaan
kan worden . Door de oorspronkelijke taal om te schrijven
naar taal II is duidelijk geworden dat voor die controle
de volgende eenvoudige finite state machine*gebruikt kan
worden :

-------Y
dyadic operator
Er moet alleen nog nagegaan worden hoe het mogelijk is
om de productie
: .= " (° <expression> ")° .
te controleren . Als deze productie aan taal II wordt toe
gevoegd, zodat die dan weer equivalent is met de
<primary>

oorspronkelijke versie van taal I, dan is taal II niet
meer regulier, wat inhoud dat ze zuiver theoretisch
gezien niet meer met een finite state machine te
. Als men echter de volgende variant van
controleren is
controle process gebruikt heeft men toch
het voorgaande
een eenvoudige controle :
Om de volgende redenen kan men inzien dat deze controle
correct is :
- Men begint met count=0, en men moet eindigen met
wordt count 1 opgehoogd, en bij
count=0 . Bij een " (°
. Het aantal haakjes
een ")" wordt count met 1 verlaagd
moet dus kloppen .
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operand i'r-* E list
--r--~
co #A ht :n0

d'

I

--"'W 'I

expected
erator count

,('count := count+l

=

0

?

count ;>0 ?
count := count-1

Omdat count altijd groter of gelijk is dan nul, is er
bij ieder ")" altijd een passend "(" dat meer naar
links staat in de string .
Na een "(„ moet altijd een <primary> volgen, en voor
een ")" wordt een <E list> verwacht, dus tussen twee
haakjes staat altijd een <expression> .
Een "(" wordt alleen geaccepteerd als er een <primary>
verwacht, en na een ")" wordt een <E list> verwacht,
dus "(" <expression> ")" wordt hetzelfde behandeld
als <primary> .

r tiidens PLIN
Biila~e 2, de commando structuur voo r invoe

In deze bijlage wordt in de EBNF notatie aangegeven hoe de
invoer tijdens PLIN moet gebeuren .
<parameter session> <parameter sequence>
<parameter session> ( "<cr>" .
<parameter sequence>
<compound name>

"<cr>" (formal parameter sequence>

<compound name> " :" <f ormal parameter sentence> 1
<actual parameter sequence>
<subsystem name> "<cr>"
<actual parameter sentence> .
<subsystem name> " : `
<f ormal parameter sequence> : := "<cr>" (

{
I

<formal parameter sentence>
<f ormal parameter sequence> .
"<cr>" {
<f ormal parameter sentence> : := <f ormal item>
<f ormal item> "," <formal parameter sentence> .
<command> <formal parameter name>
<f ormal item> : :=
<attributes> .
.
<command> : .- <> { <delete command>
0 j "_" (value list> .
<attributes>
:" <minimum value>
<value list> : := <default value> "
<maximum value> .
<delete command>

: :_ "DEL"•

(actual parameter sequence>

:•_ "<cr>" I

<actual parameter sentence>
(actual parameter sequence> .
._ <actual item> "<cr>" i
(actual parameter sentence> :
<actual item> "," <actual parameter sentence> .
:= <delete command> <actual parameter name> {
<actual item> :
<actual parameter name> "_" <expression> .

7~

:.
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Bi J laae 3, Data structuur in de System Definition file_ .__
Omdat veel manipulaties op de system definition file plaats
vinden zal ik hier de datastructuur van deze file kort
beschrijven . In het feitelijke verslag zijn geen gedetailleerde
programma beschrijvingen gegeven, maar alleen de globale
werking, samen met de mogelijkheden die de programma's bieden .
De datastructuur die hier gegeven wordt vormt min of meer de
ruggegraat van de programma's, en samen met het in de
programma's opgenomen commentaar moet het goed mogelijk zijn om
de werking van de programma's te begrijpen .
Ik zal hier eerst de opbouw van de file in de eerder
beschreven BNF notatie geven . Omdat dit onvoldoende informatie
geeft over semantische aspecten, die hier erg belangrijk zijn,
zal daarna in de vorm van toelichting, met voorbeelden de
semantiek besproken worden . Voor de uitgebreide beschrijving
van zaken die niet direct iets met de parameterisatie te maken
hebben wordt echter verwezen naar lit . 8 .
: :_ <heading> <contact list>
<formal parameter list> <body> .

<system def inition>

<heading> "reference to contact list"
"reference to formal parameter list"
"reference to body"
"reference to empty space"
<storage information>
"compound name" .
<storage information>

: .= "number of contacts"

( <contact> ) .
<contact> <contact type> "wire number"
"contact name" .
: := °1" I "-1° •
<formal parameter list> : := "number of parameters"
( <f ormal parameter> ) .

<contact type>
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<formal parameter>
"

: :_ "parameter name"

default value" "minimum value"
"maximum value" "used" .
<body>

: :- "number of subsystems"
( (code> { <subsystems list> ) .

(subsystems list> : :_ C <subsystem> }
<subsystem> : ._ °susbsystem number"

.

"length of subsystem call"
<connectivity list>
<actual parameter list>
"instance name" .
<connectivity list> : : = "number of contacts"
C "wire number" } .
<actual parameter list> : :_
"number of actual parameters"
C "length of parameter block"
C (actual parameter> ) 3 .
<actual parameter> : :- "length of expression"
"expression" .
. junmp><array definition> }
.,i C (expression><cond
<code>
( <array definition> I "error code" ) .
. jump code" "jump to address" .
<cond . jump> "cond
.on> <expression><expression><dyadic operator> ~
<expressï
<expression><monadic operator> i

<dyadic operator>

<constant> I
<f ormal parameter ref erence> .
: := "plus code" I'"dyadic minus code"

(

"multiply code" ( "divide code" (
"less equal code" I "greater equal code" j
"less code" ( "greater code" I "equal code"
"equivalence code" I "not equivalence code"
"not equal code" ~ "power code" .
"not code" "monadic minus code"
<monadic operator> : :=
"sin code" I "cos code" j"tan code"

~

- 66 "exp code" j"log code" j°sqrt code" .
: := "constant code" "value ( real ) " .
<formal parameter reference> : .-"negation of parameter number" .
<constant>

<array definition> "get array code" "array data address"
<statements> "stop code" <array data> .
<statements>

: ._ £<statement>3• .

<statement> <remove statement> I
<pivot statement> ~
<assignment statement>

I

<if statement> .
<remove statement> : :- "remove code" "row number" "col number" .
<pivot statement> "pivot code" "row number" "col number" .
<assignment statement> : .= <expression> "assignment code"
"row number" "col number" .
<if statement>

: := <expression> <cond jump> <statements>
C <jump> <statements> 3 .

<jump> "jump code" "jump to address" .
<array data>

: .= "number of cols ."
"number of rows"
"number of state variables"
"number of pl-variables"
<matrix> .

: ._ £ <matrix row> } .
(matrix row> : := C <matrix element (real) > } .
<matrix>

In het voorgaande zijn de volgende drie delen te herkennen
die met de parameterisatie te maken hebben :

- formal parameter list,
- actual parameter list, ( alleen bij compounds )
- leaf cell body . ( alleen bij leafcells )
De formal parameter list begint met een integer "number of
formal parameters" die aangeeft hoeveel formele parameters
gedefinieerd-zijn . Deze integer geeft tevens het aantal keren
dat de constructie "formal parameter name" "default value"

- 67 "minimum value" " maximum value" " used " voorkomt . De
parameter naam bestaat uit en vast aantal karakters ( nu : 6)
die volgens het FORTRAN A2 format in integer woorden zijn
opgeslagen . Dit is een enigszins ongelukkig gekozen, machine
afhankelijke constructie, die stamt uit de tijd dat de PDP
11160 systemen werden gebruikt voor de programma ontwikkeling .
Er is hier namelijk niet vast gelegd hoe de karakters worden
opgeslagen als er meer dan twee karakters in een integer
passen . Tevens kan de gebruikte constructie leiden tot fouten
als er een programmeertaal gebruikt wordt met strikte type
controle, zoals pascal . Na de naam van de parameter volgen drie
reals die de default waarde, en de grenzen weergeven . Door de
default waarde buiten de grenzen te leggen wordt aangegeven dat
er geen default gedefinieerd is . Als de grenzen ongedefinieerd
zijn, dan worden ze zo ruim mogelijk gemaakt . De betekenis van
"used", een integer is al duidelijk gemaakt .
De actual parameter list die bij de subsystems van een
compound voorkomt is als volgt opgebouwd :
Eerst wordt het aantal actuele parameters van het systeem
gegeven . Dit aantal moet overeenkomen met het aantal formele
parameters van het corresponderende systeem . Als dit niet zo is
dan wordt in PLCONV of PLIN een foutmelding gegeven . Als het
aantal actuele parameters ongelijk aan nul is, dan wordt de
lotale lengte van het parameter blok gegeven door "length of
parameter block", dit is een integer . Deze variabele wordt
gebruikt om bij het doorlopen van de file snel de parameters
over te slaan als men daarin niet geinteresseerd is . Hierna
volgen de actuele parameters, die bestaan uit een expresie in
textvorm, vooraf gegaan door het aantal integer woorden dat de
text in beslag neemt . De text is net als de parameter naam
volgens het A2 format opgeslagen . De volgorde van de actuele
parameters komt overeen met die van de formele parameters waar
de uiteindelijke waarde aan toegekend wordt .

- 68 Voorbeeld van de data opslag in de file .
De volgende invoer of declaratie van de formele paramreters
bij het systeem "subsys" leidt tot de daarna gegeven data in de
.
file . Het is de formal parameter list uit de datastructuur
SUBSYS : A,B= 0 ; -10 ; 10
19
20

ti

(

?3 <L ::13N .1
24 <C^;D ,
2 r~

F Cjll~iil L

CF PAi~a:lE`I'E;KS)
P11 ;'a, : :E M,

(t•íII :I'_ : t".1 VriLL ' :)

<U :~ll Fi ( :_.~: ;1?''_Ull
J

(

27

(D IE F A L'LT b' .1Lt' á)
3( ~ (1 .
VALUE)
3ï -, Iv E +C!2

32

.IVL.+'.1i

Bij de volgende compound zijn er drie formele parameters
gedefinieerd, en die worden gebruikt om de actuele parameters
van het subsysteem "subsysl" een waarde te geven . Dit
subsysteem is een instantiatie van van het bovengenoemde
systeem . De parameter A heeft als actuele waarde 'F1+F2+23K7',
en parameter B heeft geen actuele waarde ( length of expression
= 0) . Let ook op de waarde van de variabele used bij de drie
formele parameters .
Bij de leafcell body bestaat de data in de file uit een
groot block code die door de compiler is aan gemaakt . De code
is opgebouwd als P-code, en ze kan als ze in de normale
richting wordt doorlopen gemakkelijk worden uitgevoerd . In de
code zijn drie verschillende soorten te onderscheiden : codes
voor instructies (dit zijn integers), codes voor operanden

- 69 -

14
3
( :I1~LEíZ OF Pr1 K t11lL'I'LrtS)
ï5 FU (FCir .~t.\L PF,I:yr1r:T~'t: ~'A : : .~)
P~1.~A1 .1`TL t:
~. . .
.t[AL
PA"t.AiiE1F.
;
:1L (FMh
17
12S <L" :LCN> (DEVAULT VALUI-)
19 <D EF> (,MiI : :LMU .t VALUE)
2t) <UP .uEF> ('ï=\XI?1Ui' VALUE)
21 G ( "USED" )
22 Fl (F01:.IdL Yr1K :A :E:i1?1~ XA : , r`)
23 (FUF,1lÀL L'AR2>IM1-:TLí : ii iV~ i E )
?4
(FU(':11AL PAu u'':1:tiA t
95 <U N l)GF> (I)tFAULT V .1LUL.)
26 <UND`r.F> VALUE)
27 <U .` :D1..~> VALUE)
21' 1`2 ( F ORF~a,L Pz1Rt1 .`1F.T F.1 :
3í~ (F{)t2t•~\L PA .Ttr1,"ISTI :K ti~:-ir :)
31 (1~'')(2 .~ :E\L t'~Y. Eyi~ETE1? ~ :AP :F)
32 <U :', D ' I,F> ( l)t:FAtiLT W~LUE)
33 <U L\ L'~F> (,II :~I`ILTMi VALUIL)
(`1 .' . :.I :tUM ! Wd,UE)
35 1 ( "USI :D" )
36, 1 (`~U2aEn Ut SM3SYSTLI+S)
37 3 (FIt'.S'! :F.CU( L) l~F 5L'~SYSTE~?•t)

15
39

l,
(z .o PD S) OF SZTSSYSrE-. .
1
( ; :U~~JEE1 ; OF :~Oti L—-'{ t.U_:TF.CTb)

~l

2

EZc

42 ? 7 Lr:~.C•iFt UF PnF.MIAIETl'.lt ;~LOcK
43 5 (Lf:,\GTH OF EXPP ; SSIO~, AC 1U,AL
44 r'i (EXPrLSSLOr~)
45 +F (EXPRESSION)
2+ (rXPi~LSSI0 :1) F 1. t F2 + 23 ~~
47 23 (hXPizESSIJ[\)
4~5 1:7 (L,XPRrS Sll : :,)
ACTUAL PA
4~
C
(LE .`~C;Tti UI' E:XP1?t SSFO :` ., ACTUAL
50 su ( I1vSTANCE SLBSYSIF:,I
51 SS (INSTANCE SUBSYSTEM 1I :AME)
52 YS ( I .~STf\,~CE SU1sSYSTF:3~i
53 1 (I1~S'1'Ati(:E: SUBSYSTEt'~ :,Tr\:?E)
54 (INSTANCE SUbSYSTE~M .;~~.E)
5j ( I2„~STAXCE SULSYS"IL•'ct NA .tr:)

(dit is een formele parameter referentie een integer of een
. De matrix data
constante een reeel getal), en de matrix data
bestaat uit een aantal integers die de dimensies aangeven,
gevolgd door de matrix elementen , en dit zijn reals . In de
code bevinden zich nog enkele aderessen die dienen om toegang

tot de matrix data mogelijk te maken, of om conditionele
sprongen door het "code programma" te coderen .

chri ivincts taal .
Bijlage 4, De syntax van de leafcell bes

.

<leafce7,1-body> <array-definition> ( <select-statement>
<select-statement> <case-statement> C <case-statement> }
C <otherwise-statement> 3 .
.

<case-statement> "CASE" <expression> (array-definition>
:s= "OTHERWISE" <array-definition> .
<otherwise-statement>
(array-definition>

.•_ "BEGIN"
<reference-def inition>
<fixed-array-definition>
<statements>

"FdVD"
<reference-definition> C "REFERENCE" <electrical-contact-name>
:•= <variable-declaration><row-list>

(fixed-array-defi.nition>

C <variable-declaration><row-list> }
(variable-declaration> "VAR" "(" <variable-list), <variable-list> <variable-identification>

<variable-identifícation>

C ", " <varíable-identification), } .
: .= <ínternal-variable-identificatíon> {
I

(external-variable-identification>
(source-vector-identification)

.

<ínternal-variable-identification> : :_
<variable-type> " ." <rank-number>

.

<variable-type>

:- "PL"

I "U"

: := <integer> .
(rank-number>
<external-variable-identification> : :_
<electrical-contact-name> " ." <extension>
(signal-contact-name> •
1 I .V
(extension>

"I"

(source-vector-identification),
<row-list>

"
: :_ "1" •

<row>

C

<row> ?

.

<row> <row-identification> "_" <row-elements>
<row-identification> (equation-type), " ." (rank-number> •
(equation-type> "ZERO" I "DU"
<row-elements> (row-element>

<

,

.

. , _.

I
C

"PL" .
"," <row-element> T

.

I
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<row-element> <> 1 <expression> •
<statement>

(statement> )

<statement> C

(statements)

(if-statement>

{

<remove-statement> f
<pivot-statement> !
<assignment-statem ent> ~
<>

(if-statement>

.

"IF" (expression),
"THEN" (statements>
C "ELSE" <statements> 3
"Fill .

"REMOVE" <matrix-element-identif-ication>
(pivot-statement) `PIVOT" <matrix -element-identification> .
<matrix -element-ídentification> " :_" <expression>
<assignment-statement>
<matrix-element-identífication> : :a

<remove-statement>

"C" <row- identification), (variable
-identification> "3" .
<expression> <símple-expression> C (relational-operator>
<simple-expression> 3 .
_ <terra> C <adding-operator> <term> } .
<simple- expression),
(factor> C (multiply-operator> (factor> } .
<term>
<factor>
<primary>

<primary> L (power-operator>
<formal-parameter-name> I

<primary> J .

<constant> I
"C" <expression> ")" I
<monadic-operator> <primary>
<relational-operator>
<adding-operator>
<multipl y -operator>

.
"<>° •

"OR"

.

. ._ "*" 4 "/" I "2M" •

(power-operator>
<monadic-operator>

: :_ "E XP " 1 "LOG" G "SQRT"
"NOT" I -

I

"SIN"

I

"COS" I

"TAN" I

p1 model l en .
Bii 1aQe 5 . Eniae voorbeelden van

lcatcell it(A,n
begin
ref e rc n cz
var
zeru .l
e nd

: electr) ; « h •

leaf cell C(A,1i : electr) ; « c
begin

: U . . 1 ; initV

: default

• reference = A ;
var ( L .I , B .V , U .l , 1) :
I
, initV ;
,
Z(- ro .1 = , -1
$
du .1 =(1/C}, ,
if C<>(7
then
[ ;.'u .1,li .I} := i/0 ;
else
remove[zero .i,u .1} ;
[zero .1,B .Ij := 1 ;
[zcro .l,i3 .V} := () ;
[zcro .1, 1 } = 0
fi
end
100 ; initl
leateell L( A ,B : electr) ; « L : U . .
case L<>0
b ,-- gin
reference = A ;
var ( B .I , B .V , U .l , 1) ;
zero .i = -1 , , 1 , initl ;
du . l
end
ot hc~ rwisE
beg, in
reference = A ;
var ( 13 .I , 15 .V
zEro .l = , 1 >
end

: default 0 ;>> ;

. {output voitage} » ;
le a f.c411 p owL- r(minus, p lus : tA rctr) ; « r
i ~in
re,L . .r Q nc e = minus*.
var. ( pl[ls .v , plu s .i , 1 ) ;
zero .]
~ nc1
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leafcell square(x,y : signal)

< range : 0 . .* C range for x where y=x*x }

begin
í**** the variable u .1, and the corresponding row are used as a dummy
p, x, u .1 , 1 ) ;
var ( p1 .1,pl .2,p1 .3,p1 .4,p1 .5,p1 .6 ,
.1
=
1
,
2
,
2
,
2
,
2
,
2
, , , 1 , 1 ,
p1
;
., 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , , , 1 , 2
p1 .2 =
p1 .3 = ,
1
p1 .4
p1 .5 =
p1 .6

,

1

,

, ,
1

,
2

2
,

,

2
2

,

2-,

,

,

,

,

, , 1 , 2 , ,
,
,
,
1

zero .l= 2 , 6 , 14 , 30 , 62 ,126 , {?)
.
du .1 = , , , ,
Czero .l,p]
x]

: _ -(64*64)/(range*range) ;
:= 64/range ;

Cdu .1
removeCdu .l,u .1]
end

. 1 , 4
1
, 1
,

,

8

;
.

, 16 ;
32 .

**ik*

}
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crebrui kt wordt voor
Bijlage 6, De datastructuur die door PLCOIW
tijdelijke code otaslaa .

<total code>

: .= ï <system code> <dummy> } .
: := £ "undefined integer" 3 .

<dummy>
<system code> <subsystem code>

I

<f ormal parameter info .>
<general info .> .
<subsystem code>

: ._ C <actual parameter code> ~
° number of actual parameters " .

<actual parameter code> : := "assign code"
<expression> .
<expression>

: := "dyadic operator code" <expression>
<expresion> (
"monadic operator code" (expression> ~
"constant value (real)" "const . code" ~
<formal parameter reference> .

<formal parameter ref erence> : :=
"negation of parameter number" .
<dyadic operator code> : .- "plus code" I
"dyadic minus code" ( "multiply code" j
"divide code" E "power code" .
<monadic operator code> : .= "sin code" I "cos code" E
"tan code" "exp code" I "log code" j
"sqrt code" ~ "monadic minus code" .
<f ormal parameter info> : :_ C "maximum value (real)"
"minimum value (real)"
"default value (real)" 3 .
(general info>

: := "number of subsystems"
"number of formal parameters" .

- 76 Het is duidelijk dat deze data van achter naar voren doorlopen
moet worden om goed verwerkt te kunnen worden . Ze wordt echter
aangemaakt in de "normale richting" .
De {dummy> wordt gebruikt om records in de file aan te
vullen, als er geen volledige systeem code in een zeker deel
past . Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de code van
een systeem in twee records terecht komt, waardoor de
efficientie verhoogd wordt . Het volgende figuur geeft de
plaatsen aan waar de dummy code voorkomt .

Gade F i 1 e
s 't i em

0

~-

14

S

één record
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