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i. STRUCTUUR VAN KASSIfl
1.1 Fasen tijdens het simuleren
Tijdens het simuleren kan men een aantal fasen
onderscheiden, die ook in het simulatieprogramma zijn terug
1*° v i
r*
!"
2. INFO; ophalen van informatie uit de verschi1lende blokken
(dimensies van arrays,nawen van uitgangen enz.),
b. PARAMETERS: wijzigen van parameters (simulatietijden,
outputparameters ? parameters in model -/regelaarb lokken.,
enz.)?
c. INITIALISEREN van simulatie: in-/uitgangen en
geheugenelementen krijgen een beginwaarde, starttijd
wordt gezet;, simulatieparameters getest enz.;
d. SIMULEREN: digitale en quasi-continue "simulatiedelen"
(blokken*) worden doorlopen?
e. "UPDATING": tijdens een "interrupt" kunnen bijvoorbeeld
parameters gewijzigd worden , daarna kan de simulatie
voortgezet worden?
•F. AFSLUITEN: tegenhanger van i n i t i al i seren bij beeindigen
van simulatie (bijvoorbeeld afsluiten van files)«
Alle blekken komen in iedere fase aan bod. In het
flow-diagram in fig. 1.1-1 is het verband tussen deze fasen
gei1lustreerd. In dit diagram zijn onder andere
besturingsmogelijkheden als herstarten en stoppen niet
opgenomen.

s Onder blokken worden in deze handleiding de subroutines
REGELA, MODSIG en ftODEL verstaan.
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Fig. 1.1-i Verband tussen de simulatie-fasen
-

•'

1.2 OPBOUW KASSI.n «ET BEHULP MAN SUBROUTINES

'
De opbouw van KASSIft met behulp v a n subroutines/funkties is
! : schema 1.2-1 aangegeven? basisroutines-uit bibliótheek
I
USERLIB worden h.ierin (bijna) niet genoemd.
-Interpretatie van de boomstructuur:
- Er is slechts een opsomming van aangeroepen routines
gegevenDe 'volgorde komt daarom niet noodzakel ijkerwijs
. .... overeen ;met. d ie in het programma en bovendien worden
v: p y.~ ' routinesV in'-iedere fase hoogstens eenmaal genoemd.
:
- - üiterst. Iinks-komen de subroutines/funkties voor die
aangeroepen worden in het hoofprogrammaî
i
- deze routines roepen vaak weer andere routines aan, die
dan tevens genoemd worden, waarbij het ri i veauversch i l door
•
inspringen wordt aangegeven.
•-i

•

in

t

-

1 -

- Routines op hetzelfde niveau beginnen in dezelfde kolom
of staan op dezelfde regel gescheiden door komaa's.
- undern i veaus van een routine worden slechts eenwaal
genoemd:, «aar bij OUTPUT worden voor iedere fase de
bijbehorende routines genoemd.
;1

; p. -f ' r. pfâ

t ; o -p

o 1' '

INFO
OUTPUT
BLOCKS
MODSIG
REGELA
CQMMOD
MODEL
TSTLÏP!
PARLES
"parameterfase":
COilDIÎ1 ? COfIDEF ,COflTST
SijBR
BLOCKS
OUTPUT
COMDIM,COfIDEFCOMTST
PARAM
PARSHO„CHANGE
"PARSHO
PARN
PARSHN,CHANGE
HDTXT
• . • -MMTAIL
PREP AR
EVHEAD
•
OUTTST
. • :
SCALL
GRHEAD
NAAMEV
MMHEAD
PARLES,PARFIL,PARWIS
PARPRI
COMDIM,COfIDEF,COflTST
- HDTXT
PARSHO
PAR Af!
"i n i t i at i efase":
PARTST
PARAM> '
BLOCKS
OUTPUT
PREPAR
RESET
; - •
'
TTYATA (alleen onder FORTRAN 77)
KBINTP

""
' -,

-

"•

"s imulatiefase":-

BLOCKS
OUTPUT
MEMO
TABLE
TBHEAD
NAAMEM
EVUIT
GRAPH
EVUIT
GRPOS
TYDOP
TTYDET,TTYATA (alleen ondsr FORTRAN 77)
PARAM .-.CHANGE
-— "up date-fa se" .( interrupt ie):
INTRUP
TTYDET (alleen onder FORTRAN 77)
COHDIfl,COMDEF,COnTST
SUSP.
RESET
"afsluitfase":
BLOCKS
OUTPUT
MRT AIL
.......
Schema 1.2-1 Programmastructuur.

...... .

;

Toelichting bij de versch i "1 lende' routines:
Het M e r e n d e e l " v a n d e r o u t i n e s is
ondergebracht., namelijk

in:

in bibliotheken
.
... ..

SL'BLIB: subroutines en functies speciaal voor -PROGRAM
KASSIf! en SUBROUTINE OUTPUT, . .
.
-SIFiLIB: subroutines speciaal voor s i mulat i edoele i nden .
USERLIB: de basissubroutines en -functies voor algemeen
gebruik.
. ; '
De routines uit USERLIB zijn elders.beschreven.
INFO-- berekent-de beginpositie (pointers) in de diverse
arrays voor de verseht 1 lende' blokker,? vervolgens
wordt een parameterfile ingelezen (zie par. 1.3 en
1.4).
TSTLIfl test of arr.aygrenzen' niet overschreden worden

*~v.

CORD IM COHDEF.,COMTST d.i mens i or.eren défi nieeren en testen
van commando's (zie verder de beschrijvingen van USERLIB).
PARLES ? PARPRI7PARFIL ?PARWIS voeren handelingen met de
parameters van het"hele programma uit: resp. inlezen van
schijf., printen, (op terminal of schijf)., wegschr i jven op
schijf, öf /wi ssen van . parameterf i'Les.
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SUBR
BLOCKS
CONMOD

OUTPUT
PARAM
PARB-HO
CHANGE
PARN
PARSHN
PREP AR
OUTTST
HDTXT
SCALL
GRHEAD
GRAPH
GRPOS
T8HEAD
TABLE
EVHEAD
NAAMEV
EVL'IT
MMHEAD
MEMO
MMTAIL
PARTST
RESET
INTRUP
TTYATA
KSINTP
TTYDET
TYDOP

roept, afhankelijk van het gegeven commando, een
bepaalde subroutine aan
roept een of alle blokken aan
versorgt tijdens simulatiefase quas i -cont i nue
simulatie van MODEL door beurtelings te integreren en
MODEL aan te roepen (CONMOD "integreert het
bemonsterinterva1 vol"), in de andere fasen wordt
MODEL slechts eenmaal aangeroepen.
voor définieeren en plegen van output
tonen of wijzigen van (array met) parameters
tonen van (array «et) parameters
wijzigen van een parameter
tonen of wijzigen van 2-dimensionale parameter array
met "n kolommen" (vergelijk PARAM)
tonen van 2-dimensionale parameter-array (vgl« PARSHO)
bereidt plegen van output voor: test parameters
opent/sluit files, enz.
test tabel-/grsfiekparameters op juistheid
verzorgt twee tekst regels boven uitvoer
levert "lege" grafiekregel met punten op
schaalposities
verzorgt kop boven grafiek
tekent grafiek
berekent de positie van een signaal in de grafiek
verzorgt kop boven tabel
print tabel
leest kop van MEMORY-file
"
levert naam van signaal uit opgeslagen simulatie
<"évaluâtie-uitgang")
waarde van "evaluatie-uitgang"
verzorgt kop van MEMORY-file
schrijft signalen weg in MEMORY-file
voltooit MEMORY-file
test juistheid tijdparameters van simulatie
reset variabelen van interruptmechanisme
bepaalt/test op interrupt door tijd, blok of
toetsenbord
koppelt invoer van terminal aan KBINTP
signaleert keyboard-interrupt
complement van TTYATA: geeft terminal vrij
test of eindtijd van de simulatie bereikt is

1.3 VERBINDINGEN TUSSEN DE BLOKKEN.
De in- en uitqangen van de blokken zijn delen van een REAL
array (dimensie 100). In fig. 1.3-1 is aangegeven hoe deze
in- en uitgangen aangebracht zijn. De volgorde van links
naar rechts komt overeen met de rekenvolgorde van de blokken
in een simulatie-slag (bemonstering).

Fig. 1.3-1 Realisatie van verbindingen tussen de blokken.

1.4 Overige arrays
De parametei— en data-arrays van de blokken zijn eveneens
onderdeel van grotere REAL-arrays (dimensies 500 resp.
1000). Een gedeelte van deze arrays wordt gebruikt doqr - PROGRAM KASSIft en SUBROUTINE OUTPUT. De arrays »et namen van
uitgangen en parameters zijn op dezelfde wijze onderdeel van
grotere (type REALMS).
- --J- :...S-L v.*- •.
:::

2. REAL-TIME STRUCTUUR.

-

... .

V a"

In .fig. 2-1 is aangegeven op welke tijdstippen signalen van
een blok doorgegeven worden aan de andere blokken. Bovendien
is (het verloop van) de tijd binnen ieder blok aangegeven.
De basistijd is dus de tijd op het voorgaande
bemonstertijdstip. Moor het model wordt een quasi-continue
tijd gegenereerd door'subroutine C0NM0D. Deze zorgt ervoor
dat het bemonster i nterva 1."vol- ge i ntegreerd" wordt met de
2de-orde integratiemethode van.RUNGA-KUTTA en
integratieinterval dt.

- s -

Jî(k?)

K02SIG

t=kî

MODEL
t-kT
t.kT+dt

M(kT+T)

t-kT+T

JsÇ K(kT+Tmeet)

œeet

F.EG2LA
t=kT

»(M)

**

SfkT^

f

,

K(kT->T)

f

;

OUTPUT
t-(k'+1)T

.aÇÇe'tl )y)

K(kT+TBee^
i + H an gen REGELA
u!
uitgangen flODSIG
uitgangen MODEL
tijd
bemonsterinterva1
intégrâtieinterva1
moment binen bemonsterinterval waarop gemeten
wordt (in ideale geval Tmeet=T, in praktijk
Traeet<T >
=N*T, printinterval

PI
t
T

Cft

Tfsee^

HT
*w«
k7
wn

— i 3 • • .,0,1,2, m > • j J

<=k, veelvoud van N
nulde-orde houdschakeli ng

Fig. 2-1 REAL-TIME structuur.
Opmerking: De simulatietijd is verschoven t.o.v. de tijd
van de Siemens 330 computer. In de simulatie wordt het
moment van regelen, bij de Siemens het meetmoment als
referentie genomen, zie fig. 2-2.

kas meten
SIEMENS
-

I
"0"

regelen
t—output

weer meten
kas meten
!
"1"

Htijd

>

"

weer i nput
kas meten
regelen
!
!
QütpUt->!
SIMULATIE
"0"

kas meten
1

!

tijd — > "1"

Fiç. 2—2. Tijdreferentie bij Siemens 330 en in simulatie.

Consequenties: in de simulatie wordt de regelact ie en zijn
effekt tegelijkertijd weergegeven, in FERLIS verschijnt het
effekt 1 minuut later.

2.1 Het quasi-continue deel van de simulatie.
fïet behulp van de 2de-orde integratiemethode van RUNGA KUTTA
wordt de continue integraal

y(t)=u<to) +

x(t),y(t),t ).dt
to

benaderd «et
P
y ((k+l/2)*T>= y(k T) + l/2«T*f(kT>

*

P
y <(k+l)#T) = y(kT) + Tsf <Ck+l/2)*T>.
P
y en y worden door subroutine CGNP10D berekend en f door
;
V P
v^_
subroutine Î10DEL (de berekening van f en f is i dent i ek ). T -—
is het intégrât ie interval.
Is het bemonsterinterval geen veelvoud van het
_
i ntegrat i e interva 1 dan wordt de laatste ; i nte gra t i eslag
_
uitgevoerd _met een aangepast i ntegrat i e interval y zodat hetbetsonster i nterval pree i es gevuld wordt.
"

*

,f( x(t),y(t),tJ

is af gek ort tot f(t ).

3. BLOKMOORSCHRIFTEN

:

3.1 Blokken als subroutines
De blokken PiODSIG., flODEL ? REGELA moeten als subroutines
uitgevoerd zijn met de volgende argumenten!ijst:
REGELA
SUB ROUTINE - of
< IN,UIT,TSItt,TBEtf,MODUS,P ,D,NAAP1U ,NAAWP )
.
MODSIG
SUBROUTINE !10DEL(IN,UI T,Y,DYDT,TCON ,DT ? P10DUS,P ,D,NAAfiU,NAAPiP)
Type en betekenis argumenten:
REAL IN(d i «),UIT(d i m* ) :i n-/u i tgangen zie ook par. 1.3
REAL Y(ditt)
:uitgangen integratoren (max. 20),
-worden berekend in CONFtOD,
beginwaarden echter door P1QDEL

- 10 REAL DYDT(dim*)

:ingangen integratoren (max. 20),
worden berekend door MODEL
REAL TSIM,TBEM
:(discrete) simulatie- en
bemonsterti jd
REAL TC0N,DT
:quas i -cont i nue s i mulat i et i jd., resp.
t i jd i nterva 1 ciebru i k t door
i nteqrat i erouti ne, deze is gelijk
aan de helft van het opqegeven
i ntegrati e i nterva1 ! Bei den zi jn van
belang voor b i jv u de reali sat ie van
dode tijd m.b.v. SUBROUTINE DELAY
INTEGER MODUS
:MODUS/s i mulat i efase: I: informatie
over d i mens i es en namen.,
2: parameters wijzigen bijv« (zelf
te def i n i eeeren), 3 ï i n i t i eeren,
4: si muieren , 5: afslu i ten
REAL P(di «s),D(d i m*)
:array met parameters resp. data
(~ti jde1i jk op ges1a gen resu1taten)
REALMS NA A HU(dim*) NA AMP >'. dim*) 1 na men (£• karakters) van
uitgangen resp. parameters

3,2 Si mulat i efasen/d i mens i es
In de blokken moet rekening gehouden worden met de
verschillende simulatiefasen (aangegeven door MODUS):
M0DUS=1: INFORMATIE
In deze fase moeten de dimensies (dim*) van UIT, P, D, Y en
DYDT in betreffend blok opgegeven worden via
corresponderende variabelen in het COMMON gebied DIM:
INTEGER NR.EG, NPREG,NDREG,NMOS,NP MOS,NDMOS,HflOD,NY,NP MOD, NDMOD

COMMON/DIM/

1 NR EG,NP REG,NDREG,NMOS,NP Fl OS,NDM0S,NMOD,NY,NP "OD,ND fi OD
HMOD: aantal uitgangen van MODEL
NY:
aantal integratoren van MODEL
NPttOD: aantal parameters van MODEL
HDMOD: aantal geheugenplaatsen van MODEL
analoog de parameters voor de andere blokken,
Let op de juiste volgorde van de elementen.
E>e som van de dimensie's van de versch i 1 lende blokken is aan
maxima gebonden, namelijk:
UIT
:ioo
P
:4é0 (500-(5+35))
D
:fi50 (1000-150)
Y,DYDT :elk 20
Opmerking: Het hoofdprogramma en
van de arrays P en D in beslag.

OUTPUT nemen een gedeelte

M0DUS=2: (PARAMETERS)
Deze modus/fase is zelf te définieeren, hierin kan mer.
bijv. parameters wijzigen, tussenresultaten bekijken enz.

- 1 1 M0DUS=3: INITIATIE
In dene fase, die voorafgaat aan de eigenlijke simulatie»
moeten wellicht de elementen van UIT en D hun beginwaarde
krijgen. Voorts kunnen acties verricht worden zoals het
openen van files.
MÜDUS=4: SIMULATIE
In deze fase worden de s i mulat i eformules doorgerekend.
R0DUS=5: AFSLUITING
Deze fase sluit een simulatie af, hierin kunnen bijv. files
gesloten worden.

3.3 Bewaren van data
Omdat het programma in overlay draait gaan resultaten van
een berekening uit een vorige bemonsterperiode verloren als
ze niet opgeslagen worden in array D. Uitgsngssignalen
echter, blijven hun waarde behouden en hoeven dus niet in D
opgeslagen te worden.

3.4 Interruptie.
Een blók kan een interrupt plegen tijdens het simuleren door
aan de variabele BLINTP de waarde .TRUE, toe te kennen,
r
BLINTP staat in een COMMON:
LOGICAL BLINTP
C0MP10N/CINTRF-/BLINTP :

-

! blok interrupts
.. .... : . .
-

"
S

:

3.5 Service routines
De volgende subroutines staan ter beschikking voor gebruik
in de blokken:
FNC. FASE(MODUSSTRING")-test en vraagt eventueel om MODUS
.
(FASE=MODUS, beide integers)
Manipuleren van arrays:
SUBR. COPARR<ARRIN,ARRUIT,N) voor het copieeren van REAL
arrays (N elementen)
SUBR. COPARS(ARRIN,ARRUIT,N) dito voor REALMS arrays
voor i n i t i eere.n van REAL array
SUBR. NITARR(VAL,ARR,N)

Parameters'wijzigen/tonen:
.
SUBR. PARS(P,NAAMP ,NPAR,IERR) voor tonen/w i jz i gen parameters
i
d.m.v. commando's (gebruikt PARAM)
SUBR. PARAM(NR., VAL,NA AMP ,P,NPAR)
als NR=-3276S worden de NPAR
parameters uit P met de namen NAAMP
op de terminal getoond in 3 kolommen
(of minder indien aangegeven met VAL)

als 10NR<=NPAR en VAL=™327ÓS wordt
voor ?(NR) de waarde gevraagd (door
darï u i ts 1 u i tend <CR> te geven ? b 1 i jft
oude waarde behouden) vervolgens
van volgende elementen tot "S"
ingetypt wordt of NPAR bereikt is?
"als- i<=NR<-NFAR en VALM-327ÓÊ dan
wordt VAL toegekend aan P(NR >
voor commandoqebruik:
3UBR. C0 î'\ DIM(NCOM,NVAL) voor opgeven aantal te definieeren
commando 7 s, resp« sax aantal in te
lenen commando argumenten (getallen)
CQMDEF( NRCOP! STRING') oefinieeert commando met nr.
T STRING T
NRCOM
bestaat uit maximaal
IS tekensbeginnend met een "woord"
(slechts letters).-, dat het
eigenlijke commando vormt
SU BR. COPITST(NR,VAL)
geeft het nr., van het gedecodeerde
commando vrij of 0 bij A Z, bovendien
worden set het commando meegegeven
getallen in REAL array VAL
geplaatst. Is het aantal geta 1len
kleiner dan NVAL dan staan in de
overblijvende elementen -3276S (default)

SUBR.

Testen terminal invoer:
SUBR. REDANS(JA,NEE)
test het antwoord op een vraag er.
retourneert:
JA=.T«,NEE=.F. op 'J 7 , r Y','1 r
JA=.F. ? NEE=.T. op 'U T , M
of <CR>
JA-.F. ,NEE".F. op A Z
SUBR- REDVAL(I R)
kent ingetypt getal toe aan resp,
integer I en real R
Gebruik van files:
FNC. GETF(U)
SUBR» CLÜSEF(U)

SUBR. PUTF(U)

stelt vrij unitnummer berschikbaar
via integers GETF en L !
sluit unit U en geeft nummer vrij
(beveiligd tegen sluiten van reeds
gesloten unit)
maakt unitnummer U vrij.- te
gebruiken als bijv« een fout
optreedt bij openen van een file

Rekenkundige routines:
In de bibliotheek USERLIB zijn diverse routines beschikbaar
voor begrenzen.-, afronden e-d. van variabelen,
Specifieke routines:
In SIMLIB zijn speciale routines voor de regelaar en het
mode 1 aanwez ig:
Voor REBELA:
DAGTYD,DAPRO.LIMIT,I10DPI,PROPR4 >RQQS,SETPT,TEWIZO

- 13 Voor fîODEL:
SUBR. DELAY(X,TDEL,DT,TCON,PYP,NPYP>
voor simuleren van qua si-continue dode tijd
Type en betekenis argumenten:
REAL X
:in-/uitgangsvariabele
REAL TDEL
:dode tijd
REAL DT
:stap grootte (in de tijd)
REAL TCON
:quasi-cont i nue t i jd
REAL PYP
:array dat dient als qeheucer
INTEGER. NP YP
:ditfiensie van M P Y F
soet minstens (TDEL/DT )~K
bedragen
SUBR. FIRSTQCU,Y,K,TAU,DYDT) berekent i ntegrator i ngang DYDT
voor een iste—orde overdracht
SUSR. VRSTEL(WPULS,TSTUUR,TLOOP ,STAND,ESTAND ,P5IN,flAX,DYDT)
sorgt in samenwerk ing met een
integrator (STAND=Y) voor
verstelling van een klep., raars e.d*
SUBR. NITfiET(flPULS,TCON,DTFiEET,TFiEËT)> zorgen voor het «eten
SUBR. F»EET<SIG,SIGfl,RUIS,TCON,TREET) > van siqnalen
SUBR. ENDtlET(TCON ,TflEET)
>

4. HET BOUWEN VAN EEN NIEUW PROGRAMMA
Na het inloggen onder UIC 200,101 (zie handleiding "Gebruik
van KASSIfl") wordt een programs (CPID-file) doorlopen.,*
waarsee men onder andere een bestaand s i mulat i eprogramma kan
bouwen. De structuur, van deze CfiD-file is in fig. 4-1
aangegeven. Hen hoeft slechts tussen acties te. kiezen en
filenamen op te geven? de commando's worden vervolgens door
de CMD-file gegenereerd.
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Fig. 4-1 Opbouw LOGIN.CÎ1D file.

4.1 Hst schrijven en vertalen van Fortran subroutines
Het schrijven van Fortran subroutines gebeurt a.b.v. eer.
editor. Na het opgever: van een naam wordt deze automatisch
door het programma aangeroepen. Het programma kan sum i ere
informatie over deze editor geven.-, meer i nf or as t i e is in
betreffende manuals te vinden. Voor het bouwen van de
benodiqde "blokken" kan men uitgaan van "voorbeeldblokken" ?
namelijk RODSIG, REGELA en MODEL. Na het "editten" wordt
betreffend programma automatisch vertaald. Vervolgens kunnen
eventuele fouten verbeterd worden, ens.

4.2 Het bouwen en draaien van een simulatietaak
De vertaalde, losse subroutines moeten o.a. aan het

- 15 hoofdprogramma gekoppeld (linked) worden. Dit gebeurt m.b.v.
een taskbuilder en resulteert in een "task". Het is
voldoende om de (nieuwe) taaknaam en de nawen van de
versch11lende onderdelen (blokken en eventueel BLOCKDATA) op
te geven, het programma doet de rest. Wel moet men aangeven
of men voor de blokken een overlay-structuur wenst. Als de
blokken tesamen te groot zijn, kunnen ze namelijk niet een
moduul vormen., maar moeten in twee delen "geknipt" worden.
Deze delen worden tijdens het draaien om beurten in het
werkgeheugen geladen. Het eerste deel bestaat dan uit F:0DSIG
en REGELA, het tweede deel uit MODEL. Of deze
overlay-structuur noodzakelijk is blijkt als tijdens het
bouwen gemeld wordt dat er te weinig geheugenruimte
beschikbaar is. Gebruik niet onnodig overlay, omdat "in- en
ui t-transfereren" van programmadelen in het geheugen ook
tijd kost en het programma dus trager maakt.

4.3 Het bouwen van inputfiles
Als inputfiles .voor het simulatieprogramma kunnen zogenaamde
PlEPiORY-f i les gebruikt worden. Deze files hebben dezelfde
structuur als die, die tijdens de simulatie met behulp van
flEPïQRY aangemaakt worden. Deze files kunnen ook uit
alphanumerieke sequentiele files (leesbare tekst)
vervaardigd worden met behulp van programma PIAKPIEfl. D rt
programma kan maximaal vier aIphanumerieke files (input)
omzetten in twee f1Ef10RY-f i les (output). Daarb ij kan voor. elk
FER-nummer uit elke (input)file opgegeven worden.of en in
welke.outputfile dat signaal weggeschreven moet worden en
onder wélke naam en welk uitgangsnummer. De vervaardigde
V
files kunnen vervolgens beschermd worden tegen wissen.

4.4 Overige file-operaties
Na het draaien kunnen files geprint of gewist worden. Een
aantal files zijn echter beschermd tegen wissen, zodat er
een melding kan verschijnen als men dat toch probeert (dit
geldt ook voor "purqen"). Zie voor meer informatie par. 4.11
van "Gebruik van KA§Sin".,
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APPENDIX A
V-PORSEELD SOLLEN IHPUTFILE EH SISULATIETAAK
E*e tekst die tijdens de hierna getooide sessie ingetypt werd, is
onderstreept. Ingesprongen tekst is cosaentaar.
>-£LLD 200,101/KAS5IR
'REX-llR SL32 £1,543 Syste»
NAALDtó
27-DEC-&3 13°4? Logged on Ter«ina! TT5:
Bood Afternoon

'KTÏRE

üelcose to RBX-llri V4.Q-S timesharing 11/44

•ssr***** COMPUTER SYSTEEn PROEFSTATION NAALDWIJK ********
.rs=ss=sr:r=2sss=r=:=r=srsrr:r=:rr:r=r=:rssr====srsszss:2i::=========5=s=2s5ssss

Vrijdags gaat de co»puter in verband set back-up Raken oei iè.OQ uur uit.
Tevens «orden s!Le files op de laatste twee na uit het systeen
verwijderd.

,j=============_==================================================================

Kiachten of vraeen
>?L0GIN.CRD
>J

\I
>?

Leo van den Bos

SIMULATIEPAKKET

tst 145/140/226

K A S S I R i

>;In dit progressa zullen achtereenvolgens verschillende fasen
>/doorlopen »orden. Een fase overslaan kan door RETURN te geven
>?zodra een filenaa» gevraagd »ordt.
v *

V ?

>* SIMULATIE DRAAIEN? ZY/H1: 1
>? KIEUW PROBRARRA. SOUWEN? CY/HÎI £
>* IHPÜTFILES {RERORY-files) AANRAKEN? CY/N3: JY
>RUN HAKKER

Inlezen van files set for»at 14X,66A1,
signalen vermenigvuldigen set D.l,
fcèqschrijven in direct access RERQRY-files voor KASSIfl.
AANTAL IHPÜTFILES (RAX.4): 2.
gEEF FI LENA AR: KLIrlA2.DAT
OEEF FILENAARî' KL2LWB.DAT
"O? NIEUW'?
1 OF 2-0UT?UTFILES;i
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.SEE- Fiiinm: BUZS,*E*
ncvrryyo

:£STE?:r:IH£EN VAN MXIFML ? IMPUT9I0NhLEM PER 0UTPUrFlL£:
OUTFUTFILE SUISSE*
~
'"
Gee? i eder £ i csnaal eer: ui toancsnusaer CD-???) en een «lit (sax- •:• kïrïkters !•.
IMPÜTFILE KLISA2.DAT
Inçangse:gnaal: üi t gangsnuaaer >• na a s:

Î-,

32=
36.
SD,
£4,

27,TS üi5
—

IK?ÜTFILE KL2Llf3.BAT
Incançssignaal: üi tsanqsrusser» naais:
" ÎD~
"
40 ^THUÏSc
34.
OPKIEL'fc?
Gegevens voor flEF!0RY-f i les:
Seeonsterti jd=l
Starttijd 1 hoger kiezen dsn in input file
Pr:r>tifttsrvaî=l
'OUTPUTFILE 5UIS.8EF:
B E E F EEnDHBTERTIJQ: J_
. BTARTTIJD SlfiULATIE: 1
T?RIXT-INTERVAL:J_

P R O B R A Ï M TA " C O N V E R T E E R T " F I L E S ' !

;LAATSTE

SISNkALWAAROEN:

ÎINFUTFILE: KLIfiA2.DAT
: 0.11DOOOE-Î-Q2 Ö.37D00QE+Ü2 D.9080DDE+03 O.éOöQDDE+Gi C.27150DE+04 D.DOOOOOErOO 0
:.2D2DDDE-D3 0.2D100DE+D3 0.525DD0E+03 0.5S2D00E+03
.IMFUTFILE: KL2LWB.DAT
0-56412DE'D3 0.575S51E+D3 O.ODOODOE+OG D.D00D0DE+00 D.OODO.OOE-00 D.OOOOOOE+OD 0
.GODOSOE+DD D.DOODDOEND D.DQODOOE+DD D.DOOODDEtOO
TT5 — STOP
Zodra het eind ven een inpuifile bereikt is, stopt het pro era aas
set lezer: en wegschrijven van data. Zijn de inputf il es ongelijk
ven lengte (zoals hier), dan staan dus de laatst gelezen en hier
getoonde data doorgaans niet als laatste record in de PiEfiDRY-file.
'>;DL!TPÜTFILES BESCHERTEN TEGEN WISSEN?
i>- GEEF FILENAAft (GEEH vERSIEHR.) OF <CR> £33: EUISTER
>* GEEF F ILENAAn (SEEN yERSIEHR.) OF <CR> £53:
•;>' SlnULATIE DRAAIEN? EY/K3:
>? HIEUW PROGRAnnA SOUWEN?
> wILT Ü INFORMATIE OVER DIT PRDGRAFlnA EH DE EDITOR? EY/N3:_
>?EDITTEN...VERTALEN
FILEHAAn (ZONDER EXT.) [S3: REOMOOR!
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"
:
:

PrograeRanaa»
Deel
Inputs:
Outputs:

îREBVDORS.FTH
Ireqelaar voor RODEL
:IH JBIR,T:ER,RDDUS:.-;,D
:UIT ,P ;. D,HAARL .HAAR?

SUBROUTINE REBEL H i IN ? UIT..TBIr; >TSZ" ,RDDUB, 5 ,D,N K ARU ? *AAR- )
REAL
IS{2î »U!T(i>,TBI*.TBES*P(3>,Dî1> >E
IHTE3ER RDDUS,IERR
REALMS

?

JIAAfiLKlMAASFO)

a ants! y: t q a nsen,(i nt e er a t or en),p a r a «st ers,da t a var: blokken
IKTEBER NREB,KP RE5~ HDREB,HRDB,HP RDS,NDRDB ,HRDD;.H Y,HP ROD,HD?ÎDD
CDRROH/DIR/
1 NREG,HP RES,HDRE^HROS^PROS^DROS^RQD^Y.NrROEKHDROD
IF(MODI'S.HE.1 >BOT0 200
NREB=1
H?REB=3
KDREB=1
NAARÜ(1 > ='STURIN6r

?E?

DR2:[200,1013REBVOORS.FTM ï 3 45 lines
Na hst cpenen van de file wordt deze door EDT getoond. Deer het
coaeando EX -wordt de editor verlaten.
>FDR REBvQORS/LIST
,
REBELA
>* LISTIN3C2X5 EH EDITTEH? EY/N3:
>r FILEHAAR CZOKDER EXT.) CS2:
>* -3EEF TAAKHAAR 121'. SIRV00R3
>?z ij de volgende filenasen hoeft de defeult-SKtensie .DB J
>Jniet aanqeçevsn te «orden.
>* NAAF: VAN 8L0CKDATA LSI:
«AAR MAN SUBROUTINE HDDSI5' [S3: SIGVOORB
>s HAAR VAK SUBROUTINE RESELA [S3: REEvDDRS
>* HAAR VAN SUBROUTINE HÖDEL CS3: RODVOORS
SLOKKEN IN OVERLAY? CY/N3: H
>?

.•>îEVEH BEDULD A.U.B. BIRULATIETAAK WORDT BEBOUWD
>:
>TK3 3KASSIR
>DEL KASSIR.ODL? 0,KASSIR.CRD?0
Een BLOCKDATA subprogramma aaç opgegeven «orden, tiaar hoeft m et.
>?AAHfc'EIISE SlfiULATIETAKEK C*.TSK>, PARARETER- EH RERORYFILES (f.FAM.SER):
Directory DR2:E2DD,1D13
27-DEC-S3 12*05
KASSIR.TSKîl
KA=rIR2.TSK?13
UHISIR.TSKîi
RAKRER.TEK?!
vEMTvDUD.TSKî2
rIRvDORE.TSKf1

20?.
211.
233.
101 212.
164.

r 31—OCT—S3 1 é:5?
C DS-SE°-£3 09:02
c 35_r,rr_^3 11:3=
r* D2-DEC-S3 1D:D7
r.
21—S E F -S 3 09:52
C 27—DEC—S3 12: D3
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He het 1 ink en seordt de ni eus1:* task autc-rst i c c.h jest art, aie
vender handleiding "GEBRUIK VAN KASSIn".
^rr BJ*L:LATIE?ED=RA*r!A KASSIn **FARAriE:ERS (ALS AFWEIIB <CR>>;
BEEF FILENAA*: F2ÎD2.FAR
-"REBELAAR*
sSISNALEK*
^-nODEL^
^OUTPUT
-INLEZEN FAR.FILE
^PRIKTEN PARAMETER? ^OPSLAAN PARAMETERS »WISSEN PAR.FILES *
*T=I?ls=*
sRUH
*BTD?
?
*
^lïïïïïïïïïïïïiïïï^ïïj^^ï^^^ïï^^ïïjirHTHrT-rrrrr^iïîTîHFrrtîïîTftrt^ïtT

CDr:>ETD?
EINDE KASSIrlULATIE :
Directory DK2:E200,101]

27-DEC-23 12:06
51DREB.LET ?1
F3003S2.LST?!
RMENT.LBT-H
KvEHT.LST?!
:1D«0D2.LST?2
-"?cs.n'2g3,LST? I
« .1ST?4

31,
12.
37.
37.
41.
7.

13-GC7-33 13:4?
1 7 - H D V - 8 3 14:48
1 £-HDM-S3 11:05
1 8 - N 0 V - S 3 12 :10
05-DEC-Î3 13:33
05—DEC-S3 14:36
21-DEC-S3 13:31

>* TE PRIHTEN FILEE ESDI
"
>;BEEF SEBIHDATür: MOOR FILE-DIRECTORY (voraî -rr-nON-SS, vb: 0i-BAY-S3>
>* DATUS ES31 27-C'EC-g?
Directory D"2:[2DD f 1012
27-DEC-Ê3 12:09

excluded
Dîtes sfter- 27—DEÜ-S3

113.
164.
5.
3.
7.

SUISSE*?!
SISMOORS.TSKîi
REevOORS.OSJrlO
REBvOORS.-TH;3
REBvOORS.LST J10

27-DEC-Î3
C 27—DEC—£3
27-DED-S3
27-DEC-S3
27—DEC—£3

11:52
12:03
12:00
12:00
12:00

Totil o? 2?2./2?4. blocks in 5. files
>* BEEF TE WIBSEH FILES LSI:
>? STOFFEN? [Y/HZ-: Y
>* FÜRBEN VAN ALLE FILES TOEGESTAAN? EY/N3:
H BEEF TE PURBEN FILES [S3: *„DSJ
12:11:01 Task."AT.T5 " tersinsted
Aborted via directive or CLI
U jy et j

£ n n »-{ »ij »'f

ûj

n r.*•,

27-DEC-33 12:11 ITS:

logged off KAALQi?
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APPENDIX S
VOORBEELDEN «LOKSTRUCTUUR
Prssrscßsna&K
rinai
Inputs:
Outputs:

îREBVQORS.F FN
-:rscelaar voor RODEL
:IN,TSIR,fB£R,RODUS,P,D
:UIT,?,D,NAARU,NAARP

SUBROUTINE REGELA(IN,UIT,TSIfl,Ti ER,RDDUS,P,D,N A ARU,NAARP )
REAL
IH(2),UIT(2),TSIfi,TSEft,P(3),D(l),E
INTEGER RODUS,I£RR
REALMS NA ARU(1)? HAARP(3)

r
C

aantal ui tqanqen,( intégrât eren),parameters,data '/an blokken
INTEGER NREG,NP REG",NDRES,MROS,N?ROB,NDflOS,NROD ,NY,NP ROD,NDROD
CORRON/DIR/
1 HRE5,NP REG,HDREB,NflOS,MP ROB,NDBDS,HRDD,H Y,NP ROD ,HDRDD

I,

IF(RODUS.NE.1)GOTO 200
1-

NPREG=3
HÖR£GS1
KAARUd )='STURINB7
_
HAARP(l)=rSETPOINT'
NAARP(2)='KP'
;
NAhRP(3)='KI'
BDTO 9000
.
IF<«0DUS.N£.2)GDTQ 30Q
DO 220 1=1,3
- r-:
CALL CHANGECO,NAARP(I} ,P(I),IERR>
CONTINUE
SOTO 9000
IF(fiODUS.NE.3)GOTO 400 .
UIT(1)=0.
Dti)=0.
GOTO 9000
IF(nODUS.NE.4>GOTO 500
E=P(1)-IN(2)
.. .!IH(l)=RUIS,IH(2)sÜITBAHS Iste-ords overdracht
D(1)=D(1)+E
!FOUTSDR
UIT{1)=P(2)*£-i-?(3>*D(Î) iPI-reaelactie
GOTO 9000
.
.
IF(R0DUB.N£.5)G0TD 600
GOTO 9000
CALL TYPE('RODUS.OH JUIST, KIES RDDUS TUBBEN 1 EN 5!')
RETURN
-, ..

200
220
300

400

500
"
£-00
900Q

.

-

**.^

;

£^£,

;

.

_

rrcçrsaaâniiE
Das!
Inputs:

:SIGV00R8.FTN
:6&N£RSRSH ROIS VDDR RODEL
:TSlF:,?.ODüS,r,D

Outputs:

IUIr ? P>D>Hft*Fü,NAAF?

SDsROUTlHE Ti'J'ùzl G ü H,UIT,TSI F; > T= £F: > f-ODUS>P ,0,H«A*L » HftAHr:
REAL
iilTil > ,TSIf!?TS£?!,? CI > ,£'v2>
IHTEGER FDDjz , 1ER*
REAL^z H A A3D< 2},NAAfsP •' 3)
D

ssrf.ta 1 uitgangsn,( inteqratDrsn),psr3«stsrs,d3t2 van öl ok Ken
IHTE9ER NREG,«rREG,HDRES,MSOS,MP803 » MDSDS,N80B,NY » HP SOD,HDf!OD
COSSON/OIS/
i NREG, NPREG,HDRES,HROB,HP fiOS, NOROS. »SOD ,Ht, HP SOD,KDftDO
I-'FDDDS.NE.I)DDTO 200
HFDS-=I
H?F.OS=i

SDSDS-2
MsASlHi ^s'Rl'IS'
200
ïïO"
HOD

4D0
m
6DD
?DOO

DOTO POOD
IF(fiODUS.HE.2 > BOTD 30D
DD 220 1=1,S?SOS
- CALL CHANBE(D,?iAAfiP(I>,?<I),IERR}
CON TiHut
SOTO ?DDO
IF CfiODUS,ME.3)GOTO 400
UIT(1 )=0.
D(1)=0.
D(2)=0.
GOTO Ç000
2F(fiO0US.HE.4)BOTD 500
UIT(l)*PCl}*(l-+2*ftAN(DCl},D(2> ) >
SOTO POOD
IF(BODOS.HE.5>GOTO 6Ü0
GOTO 9000
CALL TYP£('MODUS ONJUIST, KIES nODUS TUSSEN 1 EH 5!r>
RETURN
END
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C
C
C

c
c
rw

C
C

Progressa na a ts
Doel
Inputs:
Outputs:

—

:RDDVDORS.FTN

:voor-beeld van een

ROQSI

CIste-orde

: UIT, P ,D,NAAFiU, NAAfiP

SUBROUTINE RODEL(I N ,UIT,Y,DYDT,TCON,DT,RODUS,?,D,N F T F T F T U ,NAARP)
REAL
IN(2),UIT(1),TCDN,DT,P(2KD(1 > „TAU,K,Y(!},DYDT(1)
INTESER RODUS,IERR
REAL*8 NAARU(1),NAARP(2)
aantal uitqansen,< intecratprsn)»paraaeters»data van blokken
INTEGER HRSG,N?REG*,NDRE6 » NROS,HP «OS,NDROS,NROD,NY,NPROD»NDROD
CßRRDN/DIR/
: NRES,HP RES,NDRE6,NRDS,NP ROB,NORDS,NRDB,NY,NP ROD,NDflDB

C

IFCRODUS.NE.l)80TD 200
NRDD=1
NPFiOD=2

2DD
220
300

400

500
60D
9000

EYSTESIÜ

:IN,TSIRJ3ER,RODUS,P,ß

NDR0D=0
NY=1
NAARUd )='UITGAN5'
NAA»?ü)-rK'
NAARP(2)=TTAU'
•3DT0 9000
IF(RDDDB.NE.2)ß0T0 300
DO 220 1=1 »NPFIQD
_ ..
CALL CHANGE(0,NAARP(I),P(I)?IERR)
CONTINUE
SDTD ?'DDO
IF{RODUS.NE.3>GOTO 4D0
UITd )=D.
Y(i>=0.
GDTD 9ODD
IF(RODUS.HE.4)GOTO 500
K=P(1)

TAU=P(2)
CALL FIRBTD(IN(1),Y(1),K,TAU7DYDT(i))
UIT(1)=Y(i)^IN(2)
!TOEVOEGING RUIS
GOTO 9DD0
IF(RODUS.HE.5 > GOTO 6Ü0
SDTD 9000
CALL TYPEC7RODüS ONJUIST, KIES RODUS TUSSEN ! EH 5!')
RETURN
END •
.

