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Sammanfattning 
reMIND är ett verktyg som kan användas för att modellera och optimera 
processer. Programmet genererar ett ekvationssystem som därefter kan 
optimeras av ett externt optimeringsprogram. Ursprungligen utvecklades 
reMIND på Linköpings universitet och är ett ”Open Source”-projekt. 
Programmet befinner sig fortfarande på utvecklingsstadiet och målet med det 
här projektet är att komma vidare i den utvecklingen. I det här fallet innebär det 
att förbättra den existerande funktionaliteten och lägga till lite ny. 

 
I ett tidigare projekt på Luleå tekniska universitet lades en ny flexiblare 
funktion till programmet som är tänkt ska ersätta de befintliga 
nodfunktionerna. Designen av denna funktion bygger på ett kalkylark där 
användaren fritt ska kunna skriva sina ekvationer och samband. Till denna 
funktion behövdes en parser för att kunna översätta dessa uttryck till ekvationer 
som kan skrivas till en fil som det externa optimeringsprogrammet kan läsa. I 
detta projekt har en sådan tagits fram för klara av denna översättning. Förutom 
att ta fram en parser till funktionen har även lite annan funktionalitet lagts till 
och förslag på vidareutveckling av programmet har utarbetats. 
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Abstract 
reMIND is a tool that can be used to model and optimize industrial processes. 
The program generates an equation system that can be optimized by an external 
optimizer. Originally reMIND was developed at the university in Linköping 
and is an Open Source project. The program is still under development and this 
work aims to further develop the program. In this case it means improving the 
existing functionality and adding some new. 
 
A more flexible function was added to the program in an earlier project at the 
Luleå University of Technology. The design of this new function was based on 
a spreadsheet where the user is able to write expressions more freely than 
earlier. This function required a parser that could transform the expressions to 
an exportable file that the optimizer can read. A parser that can handle this 
transformation has been developed during this project. Some other new 
functionality has also been added to the function and a proposal for further 
improvements has been developed. 
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Förord 
Denna rapport är en del av ett examensarbete som utfördes under sommaren 
2004 vid Luleå tekniska universitet. Arbetet har utförts som en del av det 
pågående utvecklingsarbetet med reMIND. Grundtanken med projektet har 
varit att försöka göra programmet än mer flexibelt och kraftfullt. 
 
Författarna vill tacka Mikael Larsson vid institutionen för Energiteknik och 
Urban Liljedahl vid institutionen för Systemteknik för deras hjälp med 
projektet. Mikael har villigt ställt upp med sin kunskap när det gäller 
användningen av programmet och har också gjort en hel del tester under 
arbetets gång. Urban har fungerat som examinator och handledare och har trots 
semestertider ställt upp med handledning framför allt när det gäller 
programmering och parsning.  
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Inledning 
Programmet reMIND är ett verktyg som används av forskare och ingenjörer för 
att optimera användningen av olika resurser i tex. en industriprocess. Det 
används även inom ett forskningsprojekt vid institutionen för energiteknik vid 
Luleå tekniska universitet. Ursprungligen utvecklades programmet som ett 
elevprojekt vid Linköpings universitet men är numera ett ”Open Source”- 
projekt. Med hjälp av reMIND skapas en modell av resursflödet i form av en 
riktad graf. Programmet kan sedan exportera modellen i form av ett 
ekvationssystem. Detta system kan därefter lösas med hjälp av ett externt 
ekvationslösningsprogram för att hitta en optimal lösning.  
 
Att skapa en modell i reMIND börjar oftast med att man skapar själva grafen 
som representerar resursflödet i systemet som ska simuleras. Detta görs genom 
att dra och släppa noder från en sidomeny till programmets rityta. Noderna 
representerar olika objekt i modellen som påverkar resursflödet på något sätt. 
Till exempel en värmepanna som har ett inflöde av ved och som genom 
förbränning omvandlar denna till värme i form av varmvatten. Därefter 
sammanbinds noderna med pilar som representera flöden. Ett exempel på en 
sådan graf visas i illustration 1. En modell kan sparas som en fil i RMD-format 
vilket är ett XML-baserat filformat speciellt för reMIND.  
 

 
Illustration 1.  Exempel på riktad graf. Beskriver resursflödet i modellen. 
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För att kunna beskriva sambanden mellan flödena används ett antal 
fördefinierade nodfunktioner. Dessa adderas till en nod genom att dras från 
sidomenyns funktionsflik med musen. Dessa nodfunktioner har någon form av 
dialogruta där man kan definiera sina samband. 
 
 Det finns också tre speciella nodfunktioner som skiljer sig från de andra. Man 
kan med två av dessa ange att en nod är källa eller destination för en resurs. I 
en källnod kan man ange kostnaden för en resurs som används vid 
optimeringen för att hitta lösningen med lägst kostnad. Den tredje är en 
begränsningsfunktion där man kan ange att ett flöde ska hålla sig inom ett visst 
intervall. 
  
Ett annat viktigt koncept i reMIND är tidssteg. Dessa används för att simulera 
hur förhållanden förändras över tiden. Till exempel är kanske energibehovet  
olika vissa tider på året; eller att priset  på en resurs varierar över tiden. Tiden 
kan också indelas i olika tidsstegsnivåer. Till exempel kan man tänka sig att 
topptidssteget är ett år. Då kan man ha en första nivå som har fyra delar för att 
simulera kvartalen. Därefter kan man ha en undernivå som delar dessa i tre 
delar för att simulera månader. Då kan man i vissa noder simulera förändringar 
mellan kvartalen och i andra använda tidsstegsnivån som simulerar månader. 
Illustration 2 visar hur de olika nivåerna delas till undernivåer. 
 

 
Illustration 2. Tidsstegsnivåer. 

Utgångsläget   
Under en projektkurs vintern 2003 - 2004 utökades programmet genom att 
lägga till en kalkylbladsliknande nodfunktion kallad Super Function. I 
kalkylbladet kan användaren definiera sambanden mellan flöden in eller ut till 
noden. För att programmet skulle kunna tolka innehållet i kalkylarket och från 
det generera ett ekvationssystem skrevs en enkel parser. Eftersom den skrevs 
för hand, och för att få det att överhuvud taget fungera, så blev dess 
funktionalitet begränsad. Dessutom blev källkoden svår att förstå och 
följaktligen svår att underhålla. Då programmet fortfarande är under utveckling 
är möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna ändra eller lägga till funktionalitet 
av stor vikt. 
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Mål 
Några specifika mål för arbetet sattes upp i början på projektet: 
• Skapa en generell grammatik för hur samband ska beskrivas och tolkas i 

kalkylbladet. Dessa samband ska kunna beskrivas med hjälp av referenser 
till andra celler, operatorer och koefficienter. Tillåtna aritmetiska operatorer 
ska vara +, -, *, / och tillåtna jämförelseoperatorer ska vara <=, >=  och =. 
De olika tillåtna numeriska typerna ska vara heltal eller flyttal. Stöd ska 
också finnas för parenteser.  

• Skapa en syntax för beskrivning av egna funktioner. 
• Infoga stöd för binära variabler. 
• Implementera ett grafiskt gränssnitt och en ”editor” för funktioner. 
• Skapa stöd för samband mellan tidssteg för att kunna simulera förändringar 

över tidssteg till exempel som ett lager. 
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Bakgrund 

Parsning 
En stor del av det här arbetet har skett inom området parsning. En parser är ett 
datorprogram eller en algoritm som utför parsning. Det betyder att den tolkar 
en text enligt en viss grammatik. Resultatet blir en datastruktur, vanligen en 
trädstruktur, som kallas parsträd.  
 
I vårt fall är parsningen delad i två tydliga steg: lexikalisk analys och ett steg 
som utför syntaktisk och semantisk analys. Den lexikaliska analysen innebär 
att man plockar ut nyckelord och tecken med särskild betydelse som ”token”. 
Dessa token blir sedan indata till den syntaktiska och semantiska analysen. Den 
senare delen kontrollerar sedan att texten som bearbetas är skriven med korrekt 
grammatik och bygger samtidigt upp en datastruktur som används för att 
generera ekvationer.  
 
Inom kompilatortekniken används ofta system där man beskriver grammatik 
för ett programspråk med ett särskilt uttryckssätt. Därefter används olika 
verktyg för att från dessa beskrivningar generera källkod till en kompilator.[1]  
 
Tanken med det här projektet var att utforska möjligheterna att använda dessa 
verktyg för att skapa en underhållsvänligare parser. Detta skulle även inbegripa 
konstruktion av grammatik för sådana uttryck som ska vara tillåtna i 
kalkylbladet. En implementering av parsern skulle också göras inom arbetet. 
Det var också meningen att man samtidigt skulle kunna utöka funktionaliteten 
så att användaren ska kunna skriva egna funktioner. Detta skulle göra reMIND 
till ett betydligt flexiblare verktyg.  
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Verktyg 
En kort presentation av de verktyg och de programmeringsspråk som har 
använts under arbetet: 
 
Java  
Eftersom reMIND ursprungligen är skrivet i Java har detta språk använts för 
att knyta ihop delarna med varandra. 
 
JFlex 
JFlex är en lexergenerator som genererar Java-kod för lexikalisk analys av 
text. Det är en vidareutveckling av ett liknande verktyg kallat JLex. JFlex är 
skrivet av Gerwin Klein vid University of New South Whales i Australien [2]. 
Programmet är tillgängligt som fri programvara under GPL-licens. 
 
Lexern genereras av systemet med hjälp av en speciell regelfil. Reglerna för 
vilka ord eller teckenföljder som är tillåtna specificeras med hjälp av reguljära 
uttryck (regular expressions). Dessa uttryck anger vissa mönster i en 
teckensträng.  
 
Några exempel på reguljära uttryck och hur de tolkas: 
     

hej Ordet ”hej” 

 .  Vilket tecken som helst 

A*  Noll eller flera av bokstaven a 

A+  Ett eller flera av bokstaven a 

hej | hopp      Strängen "hej" eller "hopp" 

[ a-z ]  Någon av bokstäverna mellan ‘a’ och ‘z’. Dvs. Alla 
små bokstäver i det engelska alfabetet. 

[Ff][1-9][0-9]* Sträng som börjar på stort eller litet ’f’ och följs av en 
eller flera siffror. 

"#"[a-zA-Z][0-9]+ Sträng som börjar med ”brädgård” (’#’) och följs av 
en stor eller liten bokstav mellan ‘a’ och ‘z’ och 
därefter en eller flera siffror. 

 
Tillsammans med reglerna kan också anges vilka åtgärder som ska vidtas av 
lexern. Det vanliga är att man sparar den matchande strängen i en variabel och 
returnerar en token till parsern. [2] 
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Jacc  
Jacc är en parsergenerator som genererar Java-kod för grammatisk analys av 
text. Parsern genereras från en regelfil som beskrivs med ett speciellt 
beskrivningsspråk. Dessutom har den en mekanism som gör att den generera 
felmeddelanden från exempel givna i en speciell regelfil. 
Ursprungligen skrevs Jacc i slutet av 1999 av Mark P Jones vid Oregon Health 
and Science University. Syftet med systemet var att det skulle användas i 
undervisningen i kompilatorkonstruktion. För närvarande distribueras det som 
öppen källkod. 
Jacc kan sägas vara en Java-version av ett tidigare liknande system för C kallat 
yacc. Syntaxen för regelfilen och funktionen hos parsern är i stort sett 
densamma som i det tidigare systemet. Reglerna beskrivs med något som kallas 
kontextfri frasstrukturgrammatik (eng. Context-free grammars). [3]  
Varje regel beskriver en tillåten struktur och ger den ett namn. Reglerna står då 
på formen: 
Namn : regelkropp ; 
 
Regelkroppen innehåller en eller flera sekvenser av regelnamn eller token 
(strängkonstanter). Namnen kan användas i andra regler för att flexiblare kunna 
beskriva strukturen. Alternativa strukturer med samma namn kan också anges. 
Ett exempel på detta skulle kunna se ut så här: 
Namn: regel1 
 | regel2 
 | regel3 
 ; 
 
Till varje regel kan också adderas olika åtgärder som ska vidtas när en regel 
matchar. I vårt fall adderas en lämplig del till parsträdet som byggs upp. [4] 



Generering av parser för reMIND 
 

 

- 16 - 



Generering av parser för reMIND 
 

 

- 17 - 

Resultat av arbetet 

Analys och design 
 
Målet med projektet var att skapa en parser som kan tolka uttryck som en 
användare skriver i ett kalkylblad. För att underlätta användningen var det 
meningen att man skulle kunna få uttrycka sig så fritt som möjligt. I stort sett 
alla matematiskt tillåtna uttryck som kan skrivas om till ett för 
ekvationslösaren giltigt uttryck skulle vara tillåtet. Till exempel att kunna 
uttrycka att två flöden är lika känns mera logiskt att skriva som ”F1 = F2” än, 
som ekvationslösaren kräver, ”1 * F1 + (-1) * F2 = 0”. 
 
Då MPS-formatet, som ekvationslösaren använder, är väldigt strikt i hur 
ekvationssystemet ställs upp, krävs att  parsern ska kunna skriva om och 
förenkla uttryck. Dessutom var tanken att man skulle kunna göra systemet 
kraftfullare genom att skapa möjlighet att i uttryck referera till andra celler i 
kalkylbladet. Detta skulle ge användaren  möjlighet att återanvända delar av 
uttryck och att kunna bygga upp sina uttryck på ett överskådligare sätt. 
 
Eftersom projektet bygger på tidigare skriven kod så har en del Java-klasser 
kunnat återanvändas. Klassen EquationControl fungerar som en behållare för 
ett antal ekvationer. Detta är mycket användbart eftersom Super Function ska 
generera en stor mängd ekvationer från kalkylbladets uttryck. Ekvationer i 
systemet representeras av Equation-objekt som i sin tur innehåller variabler i 
form av Variable-objekt. Dessa variabler innehåller ett ID-nummer och en 
koefficient. 
 
Parsningen sker vid två tillfällen; när användare stänger kalkylbladet och när 
export ska ske. Parsningen som sker när användaren stänger 
kalkylbladsfönstret är till för att uttrycken ska kunna kontrolleras och 
användaren ska kunna varnas för eventuella fel. När export till MPS-fil sker 
anropas metoden getEquationControl i Super Function. Denna förväntas 
returnera ett EquationControl-objekt fyllt med ekvationer.  
 
I vår lösning har Super Function ett  EquationControl-objekt som variabel. 
Detta objekt fylls med Equation-objekt under parsningen. Equation-objekten 
fylls i sin tur med variabler och flöden av parsern. Efter att data för validering 
av modellen har uppdaterats kan EquationControl-objektet returneras.  
 
När det gäller själva parsningen är frågan om hur man avgör var roten för 
uttrycket finns ett viktigt designbeslut. Vi har valt att låta förekomsten av en 
jämförelseoperator i en cell avgöra roten. Detta gör det lätt att hitta roten och 
man kan parsa kalkylbladet cell för cell. Detta ger också en entydig tolkning av 
uttryck med cellreferenser. I annat fall kommer man lätt i situationer när det är 
svårt att avgöra om en cell ska generera en ekvation eller inte. Det blir också 
stor risk för att användaren misstolkar cellreferensfunktionen. Till exempel kan 
man tänka sig nedanstående scenario i illustration 3. 
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Illustration 3. Exempel på cellreferens. 

 
Hur ska innehållet i cell A2 tolkas? Det skulle kunna tolkas som: F1 + 2 * F2 + F3 
= 13. Men tolkningen blir då ändå aningen kryptisk och det är lätt att fel smyger 
sig in. Att i stället skriva ”#A1 +#B1 = 13” i cellen A2 och ta bort högerleden i de 
andra cellerna minska risken för missförstånd. 
 
En bieffekt av detta är att man inte behöver ha någon särskild markör för 
kommentarer. Så länge man undviker jämförelseoperatorer i texten kommer 
inte cellerna att parsas. 
 
Ekvationslösarens begränsningar har använts som begränsningar för hur 
reMIND ska kunna generera ekvationer. Men tanken har ändå varit att försöka 
skapa möjlighet för användaren att kunna uttrycka sig så fritt som möjligt. 
Allmänt vedertagna matematiska regler har också tagits i beaktande.  
 
En viktig begränsning är att endast linjära uttryck är tillåtna. Detta innebär att 
multiplikation eller division mellan flöden inte är tillåtet. Inte heller en 
konstant delat med ett flöde tillåts. Alla andra kombinationer är möjliga. 
Multiplikation eller division före eller efter ett flöde tolkas så att termernas 
produkt respektive kvot blir koefficient till flödet. För att minska risken för 
missförstånd ska multiplikation skrivas ut explicit. Tex. 4 * F2 är korrekt men 
inte 4 F2. Det senare kan ju med stor sannolikhet vara ett glömt annat tecken. 
Samma regler gäller för de nya egengenererade variablerna eftersom 
ekvationslösaren behandlar dessa på exakt samma sätt som flöden. 
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Parserns konstruktion  
Som tidigare nämnts så består den här parsern av två skilda steg, ett som utför 
den lexikaliska analysen och ett som utför den syntaktiska och semantiska 
analysen. Resultatet av dessa blir ett så kallat parsträd med vars hjälp reMIND 
kan generera ekvationer till MPS-formatet. I beskrivningen av den här parsern 
kommer den del som har hand om den lexikaliska analysen att kallas för lexer 
och den del som har hand om den syntaktiska och semantiska analysen för 
parser.  
 
Lexern har som uppgift att tolka indata i form av en ström av tecken och 
generera tokens som utdata. En token är ett tecken eller en symbol med särskild 
betydelse. I det här fallet tex. variabler, konstanter och operatorer. Hur dessa 
tokens ska vara representerade bestäms av ett antal regler som definierats i en 
speciell definitionsfil. Denna fil används av JFlex när den genererar källkoden 
till lexern.  
  
Den här lexern har även fått utökad funktionalitet i form av att den har hand 
om cellreferenser. När lexern påträffat en cellreferens i den inkommande 
teckenströmmen så läggs den aktuella strömmen undan på en stack och en ny 
teckenström skapas som läser från den refererade cellen. När en teckenström 
tar slut plockar lexern nästa ström på stacken och fortsätter att läsa ifrån den. 
Finns det inga strömmar kvar på stacken avslutar lexern genom att skicka en 
ENDINPUT token till parsern för att meddela att det inte finns några mer 
tokens att skicka. En orsak till att låta lexern ta hand om cellreferenserna är att 
inte komplicera parsreglerna ytterligare. Dessutom så finns det färdiga metoder 
i JFlex som är lämpliga att använda för att lösa problemet med cellreferenser.  
 
Lexern har även hand om en del av felhanteringen. Bland annat så har den 
hand om att rapportera om ogiltiga tecken använts i ett uttryck och även 
felhanteringen av cellreferenser. Till exempel så genereras ett fel om en 
cellreferens pekar på en tom cell, en cell som innehåller en kommentar eller en 
obefintlig cell.  
 
Lexern genererar alltså utdata i form av tokens som parsern i sin tur har som 
indata. Parserns uppgift är att tolka sammansättningen och betydelsen av dessa 
tokens. Hur användaren får ordna tokens i ett uttryck, sammansättningen, 
bestäms av de regler som definierats i en speciell regelfil. Denna regelfil 
används sedan av Jacc för att generera källkod till parsern.  
 
Med hjälp av de givna parsreglerna byggs ett parsträd upp som gör det möjlig 
att skapa ekvationer som reMIND klarar av att exportera. När en del av ett 
uttryck matchat mot en parsregel läggs en ny nod till i parsträdet. Illustration 4 
visar ett bubbeldiagram över dessa parsregler.  
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Illustration 4.  Regelverket för parsern.  En ”equation” består som synes av en ”lrexpr”. 
En ”lrexpr” i sin tur kan bestå av en ”addconst” eller en ”expression” osv.  Bubblor med 
versaler innehåller terminaler (token).  

 
Delar av regeldefinitionen har blivit något komplicerad på grund av att 
konstanta uttryck i en ekvation beräknas av parsern medan variabler inte ska 
beräknas. Orsaken till att konstanta uttryck beräknas i parsreglerna är för att 
inte komplicera konstruktionen av parsträdet.  
 
För att kunna göra beräkningar av konstanta uttryck i parsreglerna skapades en 
enkel behållarklass för flyttal. I denna klass finns också metoder för att utföra 
alla beräkningar som behövs. 
 
Parsern har även hand om en stor del av felhanteringen. Främst det som har att 
göra med syntax. För detta ändamål har en speciell fil skapats där regler 
liknande parsreglerna definieras men som istället används för att specificera 
olika fel som kan uppstå. Om parsern misslyckas med att matcha mot någon av 
parsreglerna kommer den att försöka matcha mot felreglerna. Finns ett 
specifikt felmeddelande angett i felreglerna kommer det att användas för att 
informera användaren om vad som är fel. Annars så kommer ett generellt 
felmeddelande (”Syntax error”) att genereras som i princip inte säger någonting 
om vad som är fel.  
 
I och med att parsern har gått igenom ett fullständigt uttryck ska ett parsträd ha 
skapats. Sista momentet i parsningen blir när parsträdet gås igenom och en 
ekvation med variabler, operator och ett högerled skapas. I illustration 4 visas 
ett diagram över hur parsern är konstruerad.  
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Illustration 5. Klassdiagram över parsträdsklasser. 

 
Eftersom endast linjära uttryck är tillåtna i reMIND så har parentesuttryck 
definierats så att ett uttryck i en parentes som innehåller variabler endast får ha 
koefficienter som är konstanta uttryck (se klass Parenthesis i illustration 5). En 
av anledningarna till att ett parsträd infördes var just för att lösa problemet med 
parenteser i ett uttryck. Parsträdet har även hand om en del av felhanteringen 
för parsningen. Den består av två delar, validering av variabler och validering 
av tidsreferenser. Kontroll sker av att man använt existerande variabler 
respektive hänvisning till existerande tidssteg.  
  
Exempel på parsning av uttryck  
Uttryck som ska parsas är följande: 2*2*(F1+F2)/2 = 5  
I första steget skapar lexern följande tokens åt parsern: 2, *, 2, *, (, F1, +, F2, ), 
/, 2, = och 5  
I nästa steg försöker parsern matcha ordningen av dessa tokens mot reglerna i 
parsern. När en regel matchat läggs lämplig information till i en ny nod i 
parsträdet. Se appendix 2 för komplett uppsättning av reglerna. Illustration 6 
visar det genererade parsträdet för uttrycket ovan.  
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Illustration 6. Exempel på parsträd bildat från uttrycket ”2*2*(F1+F2)/2=5”. 

 
I exemplet ovan visas bland annat hur lösningen av parenteser är konstruerad. 
En parentes (Parenthesis) antas alltid ha en koefficient före och efter. Alltså:  
a * (b) * c.  
Där ’a’ är koefficienten före ’b’ är parentesens innehåll och ’c’ är koefficienten 
efter. Om någon koefficient saknas skapas en sådan med värdet ett. I annat fall 
beräknas den först och läggs sedan till själva parentesobjektet. Till sist läggs 
parentesobjektet till i parsträdet. När ett parentesuttryck ska divideras med ett 
konstantuttryck läggs den till som en koefficient enligt regeln: ”koefficient  = 1 / 
konstantuttrycket”.  
 
När sedan parsträdet evalueras multipliceras båda koefficienterna till 
parentesuttrycket med varje variabel inne i parentesen. För varje variabel så 
skapas därefter en slutgiltig variabel som läggs till en ekvation som kan 
exporteras. Under evalueringen av parsträdet så adderas alla konstanter, som 
inte är koefficienter till variabler, till högerledet i ekvationen. Sist av allt så 
läggs jämförelseoperatorn till och en komplett fullständig ekvation har skapats 
som är möjlig att exportera. 
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Variabler och tidsstegsreferenser 
Ett av målen med projektet var att införa någon form av binära variabler. Detta 
för att kunna simulera situationer där man bara kan välja mellan hela flödet 
eller inget flöde alls. Dessutom önskades en möjlighet att komma åt flöden i 
andra tidssteg. Motivet till detta var bland annat att kunna ge användaren 
möjlighet att kunna implementera lagring av resurser. Detta för att till exempel 
kunna simulera en oljetank. 
 
För att kunna skapa ett lager behövs också någon form av behållare i modellen. 
Vår lösning blev att ge användaren möjlighet att kunna skapa helt egna 
flyttalsvariabler. För att göra det lättare för användaren att hålla reda på vilka 
variabler som finns tillgängliga skapades en grafisk komponent som ger 
användaren möjlighet att skapa, använda och ta bort variabler. Super Function 
med de nya komponenternas layout kan studeras i illustration 7. För att 
använda en variabel i ett uttryck kan man antingen klicka i menyn eller skriva 
den manuellt i kalkylbladet. För att minska risken för att man använder en 
variabel felaktigt, och för att man ska kunna hänvisa till tidssteg som inte finns, 
begränsades en variabels räckvidd till den nod där den skapades. 
 

 
Illustration 7. Super Function dialogen med variabelkomponenter. 

 
Eftersom en binär variabel egentligen är ett specialfall av en heltalsvariabel så 
infördes ett liknande system med heltalsvariabler. På så sätt ges också 
möjlighet att använda heltalsvariablerna till annat. Till exempel kan man ha en 
situation där man ska välja högst två flöden av tre möjliga. 
 
Variablernas namn byggs upp av tre tecken och ett löpnummer. Den inledande 
teckenkombinationen återspeglar vilken typ variabeln har. Heltalsvariablerna 
namnges ”Int” och ett löpnummer medan flyttalsvariablerna får namnet ”Flt” 
och ett löpnummer. Denna metod valdes bland annat för att skrivsättet skulle 
bli så kompakt som möjligt och för att användaren skulle slippa hitta på egna 
namn. Om man skulle tillåta fritt valda namn måste man också skapa en 
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notation för att ange vilken typ det är frågan om. Då är det troligt att det inte 
blir så kompakt eller så får man för få tecken att använda för att det ska vara till 
någon nytta. 
 
Om man utgår i från att varje nod endast har en Super Function blir 
implementeringen av variabler ganska rättfram. Super Function klassen har två 
vektorer som håller reda på varje Super Function:s variabler och två 
klassvariabler som håller reda på de högsta löpnumren för respektive typ. 
Parsern genererar sedan variabler med de namn som den stöter på i kalkylarket 
efter att ha kontrollerat att den verkligen finns i funktionen.  
 
En konsekvens av att införa möjligheten att skapa egna variabler blir att man i 
någon mån frångår den grafiska beskrivningen av modellen. Hittills har alla 
variabler (flöden) som genererats varit synliga i den grafiska representationen. 
Dessa förändringar gör programmet mera kraftfullt men lägger samtidigt ett 
större ansvar på användaren. Vi tror i alla fall att vår lösning med en viss 
styrning av användningen av variabler ska underlätta arbetet för användaren. 
 
För att göra en lagerfunktion möjlig krävs också att man kan komma åt flöden 
och andra variabler i föregående och efterföljande tidssteg. Mängden av en 
resurs i ett lager är ju summan av lagret i föregående tidsteg och det som 
tillförs i nuvarande tidssteg minus uttaget i nuvarande tidssteg.  
 
En lämplig notation för att uttrycka att man hänvisar till ett annat tidssteg 
måste vara relativt kompakt och lätt att skilja från andra vanliga 
teckenkombinationer. Vi har valt att låta en klammerparentes med ett minus- 
eller plustecken betyda en hänvisning mellan tidssteg. Till exempel betyder 
”F1[+]” flödet F1 i efterföljande tidssteg och ”Int2[-]” variabeln Int2 i föregående 
tidssteg. För att hjälpa användaren att använda tidsstegsreferenser finns en 
kontroll som förbjuder att man i sista tidssteget hänvisar framåt eller att man i 
första tidssteget hänvisar bakåt.  
 
En annan frågeställning som inte har ett självklart svar är hur 
tidsstegsreferenser ska fungera när olika noder är inställda på olika 
tidsstegsnivåer. Då kan tidsstegsreferenser bli något tvetydiga eftersom en nod 
som är inställd på en mindre detaljerad tidsstegsnivå genererar flera tidssteg 
från samma uttryck. Illustration 8 åskådliggör problemet. Se också illustration 
2 som visar hur tidssteg kan delas upp i olika nivåer.  
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Illustration 8.  Tidsstegsproblemet.  Referens till annat tidssteg ger tvetydig tolkning när 
det finns flera tidsstegsnivåer i modellen och noder som använder olika upplösning. 

 
Anta att man i en nod, inställd på nivå 2, hänvisar framåt. Ska då hänvisningen 
i tidssteg ett hänvisa till tidssteg två eller tre och ska hänvisningen i tidssteg två 
hänvisa till tidssteg tre eller fyra? Svaret är inte självklart. Vi har valt att låta 
hänvisningarna gå till de tidssteg som är synliga i den aktuella noden, dvs. i 
detta exempel enligt alternativ två. Vi tror att detta är det mest logiska sättet 
eftersom man i noden egentligen bara ser det som i modellen är tidssteg tre och 
fyra som nästa tidssteg. Hur detta fungerar måste nog ändå tydligt framgå av 
den hjälptext som ska finnas till Super Function.
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Exempel på användning av variabler och tidsstegsreferenser 
 
Exemplet i illustration 9 utgår från modellen som visas i illustration 1. In till 
noden ”panna” finns flöden där man vill välja högst tre av de fyra. Noden 
”lager” är inte helt oväntat en lagersimulering. Illustration 9 visar hur 
heltalsvariablerna används för att välja ett visst antal flöden. 
 

 
Illustration 9. Användning av heltalsvariabler. 

 
De uttryck som finns i cellerna på rad 10 kolumn A till D skapar själva 
valfunktionen. Generellt skulle den kunna beskrivas som; ”Flöde – G * variabeln” 
där ’G’ är ett stort tal som är större än vad flödet någonsin kan bli. Dessa 
knyter också ihop flödena med sina heltalsvariabler. Om då heltalsvariabeln får 
värdet noll kan flödet endast ha värdet noll. Å andra sidan om heltalsvariabeln 
har ett värde större än noll kan flödet ha vilket värde som helst mindre än det 
stora talet multiplicerat med heltalsvariabeln.  
 
I cellen F10 finns uttrycket som begränsar valet av flöden till högst 3. I princip 
kan heltalsvariablerna få vilket värde som helst mindre än tre. Om man vill ha 
en strikt binär funktion hos variabeln måste man begränsa den till att vara 
mindre än eller lika med ett. 
 
Illustration 10 visar hur man kan skapa en lagerfunktion med det nya sättet att 
referera till andra tidssteg. 
 

 
Illustration 10. En lagerdefinition. 

 
Variabeln Flt6 håller reda på nivån i lagret, inkommande resurs repressenteras 
av Flt 5 och uttaget av resurs av Flt7. I cellen A3 definieras lagernivån i nästa 
tidssteg som: lagernivån i nuvarande tidssteg plus inkommande resursflöde 
minus uttaget. Lagernivån begränsas också till 150 i cellen A4. Uttrycket i 
cellen A2 används för att knyta ihop variablerna med respektive flöde.  
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Exemplet nedan visar hur resurserna skulle kunna flöda i ett lager: 
 
 Tidssteg 1 Tidssteg 2 Tidssteg 3 Tidssteg 4 
Inflöde  (Flt5) 10 20 20 - 
Uttag  (Flt7) 3 10 17 - 
Nivå  (Flt6) 0 7 17 20 

 
 
Dessa enkla exempel visar hur man kan använda möjligheten att skapa helt nya 
variabler och att referera till andra tidssteg. Troligtvis finns det fler 
användningsområden som ännu inte är prövade. Hur som helst kommer detta 
att göra reMIND till ett ännu kraftfullare verktyg. 



Generering av parser för reMIND 
 

 

- 28 - 

Analys av egendefinierade funktioner 

För att underlätta arbetet med större modeller har tanken dykt upp om att införa 
någon form av  funktioner i reMIND. Detta skulle göra det möjligt att så att 
säga lyfta ut en del av kalkylarket och spara det som en funktion för att senare 
återanvända det. På så sätt skulle man slippa skriva samma sak om och om igen 
och man skulle kunna lyfta upp arbetet till en högre abstraktionsnivå. Till 
exempel skulle en värmepanna kunna definieras som en funktion där man 
skickar med parametrar i form av verkningsgrad,  inflöden och utflöden. Då 
behöver man inte skriva de exakta uttrycken för en värmepanna gång på gång 
utan kan repressentera sin värmepanna som en funktion med önskade 
parametrar för att få de egenskaper man vill simulera. Ett tänkbart anrop med 
exempelfunktionen i illustration 11 skulle då kunna bli: Boiler(F1,F2,0.87). 

I en första fas skulle man kunna se på funktioner som makron liknande dem 
man kan använda i c-språken, dvs. en form av ren textersättning. I en senare fas 
skulle man kunna gå vidare och tillåta att funktionerna har returvärden så att 
man kan implementera matematiska funktioner. Tänkbara in-parametrar till 
dessa funktioner skulle kunna vara flöden, variabler, konstanter och 
cellreferenser. Ordningen på parametrarna ska vara upp till användaren själv 
för att få systemet så generellt som möjligt. Däremot kan eventuellt en 
konvention av något slag införas. Tanken är att dessa funktioner ska ersätta de 
befintliga nodfunktionerna. Eventuellt ska ett standardbibliotek med funktioner 
som fungerar som de gamla finnas. Detta för att användare av tidigare 
versioner ska känna igen sig och kunna fortsätta att arbeta på det sätt som de är 
vana vid. 

För att användaren smidigt ska kunna redigera, lägga till och ta bort funktioner 
bör någon form av grafisk funktionseditor finnas. Eftersom funktionerna 
lämpligen bör vara åtkomliga globalt i hela modellen bör denna vara tillgänglig 
i huvudfönstret som ett menyval eller en knapp i verktygslisten. Möjligheten att 
använda funktionerna bör däremot finnas i Super Function -dialogen.  

En tänkbar grafisk layout på en sådan editor visas i illustration 11. Till vänster 
om avdelaren finns en lista med alla sparade funktioner. Knapparna ovanför 
ger möjlighet att ta bort en markerad funktion och att lägga till en helt ny. Den 
högra delen innehåller definitionen av den för tillfället markerade funktionen. 
När en funktionsdefinition finns framme ska det också vara möjligt att redigera 
den direkt. 
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Illustration 11. Förslag till grafisk layout för funktionseditor. 

Uttryckssättet i funktionens kalkylark bör så mycket som möjligt likna det som 
används i Super Functions kalkylark för att användaren ska slippa lära sig flera 
olika uttryckssätt. Möjligheten att referera till parametrar blir dock speciell för 
funktionseditorn. Cellreferenser inom funktionens kalkylark ska gå att använda 
och ska fungera som i Super Function.  Däremot cellreferenser från funktioner 
till anropande kalkylark blir riskabelt eftersom det blir svårt att som användare 
komma ihåg var referensen pekade. Cellreferenser från det anropande 
kalkylarket kan däremot användas som parametrar till funktionen. 

Eftersom inget riktigt typsystem med olika objekttyper finns implementerat i 
dagsläget kan fältet ”Type” mera ses som en minnesanteckning. Detta kan 
hjälpa användaren att använda rätt sorts parameter på rätt plats i anropet. 
Eventuellt skulle man kunna låta parsern göra ett enkelt test för att avgöra om 
en parameter är av typen flöde eller konstant. Vid cellreferenser blir det 
däremot lite mer komplicerat. 

För att funktionerna ska kunna återanvändas måste deras data sparas undan på 
något sätt. Ett tänkbart sätt vore att införa ett XML-baserat filformat liknande 
RMD-formatet. Då skulle det kanske bli möjligt att återanvända en del redan 
befintlig kod.  

En besläktad fråga är också hur laddningen av funktioner till reMIND ska ske. 
Om alla funktioner laddas till någon form av datastruktur vid uppstart av 
programmet finns det risk att alla funktioner tar upp onödigt mycket minne. Å 
andra sidan om parsern ska leta fram en funktionsdefinition från fil under 
parsning kan det göra att exporten blir oerhört långsam. Om dessutom denna 
sökning ska ske vid parsningen när dialogrutan stängs, kommer antagligen 
gränssnittet att upplevas långsamt. En medelväg skulle kunna vara att hålla de 
funktioner som används för tillfället i en datastruktur i minnet. En konsekvens 
av den lösningen blir att en funktions data måste uppdateras på flera ställen om 
användaren redigerar en funktion som är i bruk för tillfället. 

För att slippa implementera ett otal lika funktioner, för situationer som kräver 
funktioner som tar olika antal parametrar, skulle man kunna införa någon form 
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av list- eller vektortyp. Man skulle då kunna anropa en generell funktion med 
en sådan vektor som parameter. Till exempel en funktion på formen:  
”F1 * C1 + F2 * C2 +... + Fn * Cn = 0”.  
Med tanke på att kalkylbladet i sig är väldigt nära konceptet med en vektor 
skulle man eventuellt kunna nyttja en kolumn som vektor.  

Hur man än gör måste man, för att kunna definiera vad som ska ske med varje 
element i vektorn, införa någon form av iterationer eller rekursion. Man 
behöver ju gå igenom vektorn och vidta någon slags åtgärd för varje element i 
vektorn. Dessutom behövs förmodligen någon form av indexering dvs. något 
sätt att ange en viss position i vektorn. 

Möjligen kan detta göras transparent för användaren. Man skulle kunna skapa 
någon slags generell loop som traverserar en vektor tills den tar slut. 
Användaren skulle bara behöva ange vad som ska hända med varje element. 
Exakt vilka begränsningar och konsekvenser en sådan infallsvinkel skulle få 
har inte kunnat utredas under projektet. 
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Diskussion 
reMIND är i dag ett fullt användbart program. Men eftersom det fortfarande är 
under utveckling så finns det ständigt möjlighet till förbättringar och nya idéer 
dyker hela tiden upp. Vårt arbete har förhoppningsvis fört utvecklingen ett steg 
framåt och vi hoppas att de nya möjligheterna ska uppskattas av användarna 
och eventuell göra att man finner nya användningsområden för programmet. 
 
Om man bortser från de nya koncepten med variabler och tidsstegsreferenser så 
har den nya parsern till synes inte så mycket mer funktionalitet än den gamla. 
Däremot så är den betydligt stabilare nu och betydligt enklare att underhålla 
eller utöka. Att ändra funktionaliteten idag kan sannolikt göras genom en enkel 
ändring i regelfilerna. Dessutom innehåller den till skillnad från den gamla en 
fungerande lösning för användning av parenteser.   
 
Som bekant är ju sällan utvecklingen av en teknisk produkt en spikrak väg från 
utgångsläge till mål. Så har också fallet varit med vårt projekt. Vissa mål har 
förändrats under resans gång. Idén med att skapa binära variabler har breddats 
till en möjlighet att skapa generella heltalsvariabler. När det gäller 
lagerimplementeringen insåg vi att det mest logiska sättet att lösa det på var 
genom en form av virtuell behållare, dvs. en flyttalsvariabel. Ursprungligen var 
det tänkt att man skulle klara sig utan att tillföra nya variabler, men vi har inte 
lyckats lösa det på det sättet. Att använda en variabel känns ändå som en mer 
lättbegriplig och allmängiltig lösning. Eftersom dessa lösningar inte är 
begränsade till någon viss specifik användning finns säkert fler möjligheter till 
användning än vad som har upptäckts hittills. 
 
Idén med egendefinierade funktioner är troligen inte färdigutforskad. Vårt 
projekt har på grund av tidsbrist inte kunnat implementera någon lösning och 
inte heller kunnat fullständigt analysera problemet i detalj. Här finns nog en hel 
del kvar att göra. 
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Möjligheter till vidareutveckling  
För att göra Super Function mera komplett skulle man kunna införa 
möjligheten att definiera begränsningar på variabler på ett mera kompakt sätt. 
Om man vill uttrycka begränsningen ”0 < x < 8” måste man idag använda två 
celler i kalkylarket, dvs. skriva ”0<x” och ”x<8” för sig. För att komma förbi det 
här problemet måste parsern kunna returnera fler än en ekvation. Detta är 
dessutom  något som behövs för att kunna implementera funktioner. 
 
Som nämnts tidigare har parsergeneratorsystemet Jacc en funktion för att skapa 
regler för felmeddelanden. Om en regel matchar skrivs ett specifikt 
felmeddelande ut  i en dialogruta. Om ingen regel matchar skrivs ett generellt 
medelande ut (”Syntax error”). Under projektet implementerades ett antal 
sådana regler. Att skapa ett heltäckande regelverk för fel skulle vara ett nästan 
lika stort projekt som att skapa regelverket för tillåtna uttryck men skulle vara 
till stor hjälp för användaren. 
 
För att fullt ut kunna använda de tidsstegsreferenser som utvecklas skulle en 
möjlighet att referera till det första tidssteget kunna införas. Till exempel vid en 
implementering av ett lager vill man ofta kunna bestämma att lagret i det sista 
tidssteget ska ha samma nivå som i det första. Detta torde vara riskfritt 
eftersom det alltid finns ett första tidssteg. För att följa mönstret för notationen 
skulle man kunna ange det första tidssteget som ”[1]”. Till exempel blir flöde ett 
i det första tidssteget: ”F1[1]”. 
 
Under arbetets gång har vi använt programmet en hel del när vi testat de nya 
delarna i programmet och upptäckt en del smått irriterande egenskaper hos 
programmet: 
 
• För att komma åt en funktion i en nod måste ett popup-fönster öppnas för 

att sedan därifrån öppna funktionen i ännu ett popup-fönster. Om man inte 
flyttar på det första popup-fönstren kommer de oftast att skymma stora 
delar av modellen som man gärna vill kunna ha en överblick över när man 
definierar sina ekvationer i funktionerna se illustration 12.  

 
• Att rita noder och flöden görs på ett inkonsekvent och otympligt sätt dels 

genom att de ligger på skilda platser i programmet, fungerar på olika sätt 
och att man måste anropa kommandot för varje ny nod eller flöde man vill 
rita ut. 
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Illustration 12. Nuvarande layout med diverse problem i det grafiska upplägget. 

 
För att åtgärda dessa egenskaperna som gör arbetet med programmet aningen 
otympligt föreslår vi följande förändringar: 
 
För det första så är det tänkt att Super Function ska kunna ersätta alla de 
befintliga nodfunktionerna. Då skulle man inte behöva ett nytt popup-fönster 
för varje nod. Vårt förslag går ut på att dela upp arbetsytan i två delar som 
illustration 13 visar. Varje nod ska automatiskt ha en Super Function och när 
en nod markeras visas dess Super Function i den undre halvan av arbetsytan. 
Detta skulle medföra att man har mycket bättre uppsikt över modellen medan 
man definierar sambanden för en nod. 
 
För att underlätta utritandet av noder respektive flöden skulle man kunna införa 
två så kallade ”radioknappar”. Detta är en typ av knapp som när man klickar på 
den förblir nertryckt och aktiv tills man klickar på den igen. Dessutom kan man 
koppla ihop två sådana knappar så att bara en åt gången kan vara aktiv. Detta 
skulle medföra att båda funktionerna återfinns på samma ställe, fungerar på 
samma sätt och man slipper klicka på knappen för varje ny nod eller flöde som 
ska ritas ut. Illustration 13 visar hur det skulle kunna se ut. 
 
Den information som återfinns i det första popup-fönstret, som nämns i 
beskrivningen av vad som behöver åtgärdas, skulle man kunna lägga till vid 
sidan av Super Function (se illustration 13). Där skulle även hjälpen till Super 
Function kunna läggas in så att man kan ha den framme samtidigt som man 
jobbar utan att den skymmer några andra delar av arbetsytan. 
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Illustration 13. Förslag till ny grafisk layout. 

 
För att ytterligare göra kalkylbladet mer lättläst skulle man kunna införa en 
funktion som låter olika celler ha olika typsnitt. Då kan man t.ex. låta 
kommentarer få fet text. Alternativt skulle man kunna låta det vara en 
automatisk funktion som ser till att kommentarer alltid har fet stil. 
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Slutsatser 
 
Projektet har i stort sett nått de mål som sattes upp i början. Det har skapats en 
generell grammatik för hur man får uttrycka sig i kalkylbladet. Stöd för 
tidsstegsreferenser har även infogats. En implementering av en parser som 
stöder dessa funktioner har också gjorts. 
Några mål har omformats under  projektet. Stödet för binära variabler har 
utökats till det mera generella systemet med heltalsvariabler. Stöd för att skapa 
och redigera egna funktioner har inte implementerats av projektet. Däremot så 
har grunden lagts för att kunna göra det senare genom den analys och det 
förslag till grafiskt gränssnitt som gjorts.  
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Bilaga 1 - Ordlista 
 
Ekvationslösare Ett program som löser ett ekvationssystem. I fallet med 

reMIND finns ekvationssystemet som en textfil i MPS-
format. Ett exempel på ett sådant program är CPLEX från 
ILOG.  

Lexer I denna rapport om den del som utför lexikalisk analys. 

Lexikalisk 
analys 

Kontrollerar om ett ord är tillåtet i språket. Ett ord i detta 
sammanhang är en följd av tecken med viss betydelse t.ex. 
”F1”. 

Parser Program som utför parsning. I denna rapport speciell om den 
del som utför semantisk och syntaktisk analys. 

Parsning En process där orden i en text och deras kategorier och 
relationer identifieras.  

reMind Ett program för att optimerar resursanvändning. Genererar 
ett ekvationssystem som kan exporteras för lösning av en 
extern ekvationslösare. Programmet finns tillgängligt som 
”Open Source” från bl.a. SourceForge. 
(http://sourceforge.net/projects/remind/) 

RMD-format Ett XML-baserat filformat som används av reMIND för att 
spara modeller. 

Semantisk 
analys 

Processen att identifiera ordens betydelse. 

Syntax Inom datavetenskapen används syntax som en 
sammanfattande beteckning för de regler som bestämmer hur 
uttryck i ett språk kan se ut.  

Tidssteg Ett sätt att simulera att förhållanden förändras över tiden. 

Tidsstegsnivåer Tidssteg kan ordnas i nivåer. Då kan ett tidssteg uppdelas i 
nya tidssteg. Till exempel kan det högsta tidssteget simulera 
ett år. Underliggande tidssteg kan dela upp året i fyra delar 
för att simulera kvartal. Om man skapar ännu en nivå som 
delar kvartalen i tre så kan man simulera månader.  

Token En symbol eller markör som repressenterar ett antal tecken 
ur en teckenström. En sådan token skapas oftast vid 
matchning mot en regel i lexern. 
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Bilaga 2 – Lexerregler   

  
 
/* 
 * Lexical rules 
 */ 
 
"#"[a-zA-Z]+[0-9]+ { try { yypushStream(new 

StringReader(getCellContent(yytext().substring(1)))); }  
   catch (Exception e) { throw new ModelException(e.getMessage());  
    } celref = true;}  
[Ff][1-9][0-9]*  { semVal = yytext(); return token = FLOWVAR; } 
[Ff][1-9][0-9]*"["[+-]"]" { semVal = yytext(); return token = FLOWVARTSO; } 
([0-9]*"."[0-9]+)|[0-9]+  { semVal = new SFFloat(yytext()); return token = CONST; } 
"="   { semVal = "E"; return token = OP; } 
">="|">"   { semVal = "G"; return token = OP; } 
"<="|"<"   { semVal = "L"; return token = OP; } 
" "   { /* ignore space */ } 
"%".*     { return token = COMMENT; } 
"("   { semVal = yytext(); return token = LPAR; } 
")"   { semVal = yytext(); return token = RPAR; } 
"+"   { semVal = yytext(); return token = ADD; } 
"-"   { semVal = yytext(); return token = NEG; } 
"*"   { semVal = yytext(); return token = MUL; } 
"/"   { semVal = yytext(); return token = DIV; } 
<<EOF>>   { if (yymoreStreams()) { yypopStream(); } else return ENDINPUT; } 
"Int"[1-9][0-9]*  { semVal = yytext(); return token = INTVAR; } 
"Flt"[1-9][0-9]*  { semVal = yytext(); return token = FLOATVAR; } 
"Int"[1-9][0-9]*"["[+-]"]" { semVal = yytext(); return token = INTVARTSO; } 
"Flt"[1-9][0-9]*"["[+-]"]" { semVal = yytext(); return token = FLOATVARTSO; } 
.   { throw new ModelException("Invalid character in"); } 
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Bilaga 3 – Parserregler 
 
%type <Expr> lrexpr expression flowvar intvar floatvar parenthesis 
%type <SFFloat> addconst mulconst 
%type <String> flow int float 
%token SPACE COMMENT FLOWVAR FLOWVARTSO CONST OP LPAR RPAR INTVAR FLOATVAR 
INTVARTSO FLOATVARTSO 
%left ADD NEG  
%left MUL DIV 
%left UMINUS 
 
%% 
/* 
 * Parser rules 
 */ 
 
equation  : lrexpr OP lrexpr { sfeq = new SFEquation($1,(String)$2, $3); } 
  ; 
 
lrexpr  : addconst { $$ =  new ConstExpr($1.floatValue()); } 
  | expression { $$ = $1; } 
  ; 
 
expression : expression ADD addconst { $$ = new AddExpr($1,  
    new ConstExpr($3.floatValue())); } 
  | expression NEG addconst { $$ = new AddExpr($1,  
    new ConstExpr(-$3.floatValue())); } 
  | addconst ADD expression { $$ = new AddExpr( 
    new ConstExpr($1.floatValue()), $3); } 
  | addconst NEG expression { $3.neg(); $$ = new AddExpr( 
    new ConstExpr($1.floatValue()), $3); } 
  | expression ADD expression { $$ = new AddExpr($1, $3); } 
  | expression NEG expression { $3.neg(); $$ = new AddExpr($1, $3); } 
  | flowvar { $$ = $1; } 
  | intvar { $$ = $1; } 
  | floatvar { $$ = $1; } 
  | parenthesis { $$ = $1; } 
  ; 
 
addconst  : addconst ADD addconst { $$ = new SFFloat($1.add($3)); } 
  | addconst NEG addconst { $$ = new SFFloat($1.sub($3)); } 
  | mulconst { $$ = $1;  } 
  ; 
 
mulconst  : mulconst MUL mulconst { $$ = new SFFloat($1.mult($3)); } 
  | mulconst DIV mulconst { $$ = new SFFloat($1.div($3)); } 
  | LPAR addconst RPAR { $$ = $2; } 
  | NEG mulconst %prec UMINUS { $$ = new SFFloat(-$2.floatValue()); } 
  | CONST { $$ = $1; } 
  ; 
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flowvar  : mulconst MUL flow MUL mulconst { $$ = new FlowExpr($1.floatValue() 
    *$5.floatValue(), $3, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | mulconst MUL flow DIV mulconst { $$ = new FlowExpr($1.floatValue()/ 
    $5.floatValue(), $3, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | mulconst MUL flow { $$ = new FlowExpr($1.floatValue(), $3, tStepOffset);  
    tStepOffset = 0; } 
  | mulconst MUL NEG flow MUL mulconst { $$ = new FlowExpr( 
    -($1.floatValue()*$6.floatValue()), $4, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | mulconst MUL NEG flow DIV mulconst { $$ = new FlowExpr( 
    -($1.floatValue()/$6.floatValue()), $4, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | mulconst MUL NEG flow { $$ = new FlowExpr(-$1.floatValue(), $4,   
    tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | NEG flow MUL mulconst { $$ = new FlowExpr(-$4.floatValue(), $2,     
    tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | NEG flow DIV mulconst { $$ = new FlowExpr(-1/$4.floatValue(), $2,   
    tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | NEG flow { $$ = new FlowExpr(-1f, $2, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | flow MUL mulconst { $$ = new FlowExpr($3.floatValue(), $1, tStepOffset);  
    tStepOffset = 0; } 
  | flow DIV mulconst { $$ = new FlowExpr(1/$3.floatValue(), $1, tStepOffset);  
    tStepOffset = 0; } 
  | flow { $$ = new FlowExpr(1f, $1, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  ; 
 
flow  : FLOWVAR { $$ = (String)$1; } 
  | FLOWVARTSO { $$ = timestepOffsetCheck((String)$1); } 
  ; 
 
intvar  : mulconst MUL int MUL mulconst { $$ = new IntExpr($1.floatValue()  
    *$5.floatValue(), $3, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | mulconst MUL int DIV mulconst { $$ = new IntExpr($1.floatValue()/  
    $5.floatValue(), $3, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | mulconst MUL int { $$ = new IntExpr($1.floatValue(), $3, tStepOffset);  
    tStepOffset = 0; } 
  | mulconst MUL NEG int MUL mulconst { $$ = new IntExpr(-($1.floatValue() 
    *$6.floatValue()), $4, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | mulconst MUL NEG int DIV mulconst { $$ = new IntExpr(-($1.floatValue()/ 
    $6.floatValue()), $4, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | mulconst MUL NEG int { $$ = new IntExpr(-$1.floatValue(), $4,   
    tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | NEG int MUL mulconst { $$ = new IntExpr(-$4.floatValue(), $2,   
    tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | NEG int DIV mulconst { $$ = new IntExpr(-1/$4.floatValue(), $2,   
    tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | NEG int { $$ = new IntExpr(-1f, $2, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | int MUL mulconst { $$ = new IntExpr($3.floatValue(), $1, tStepOffset);  
    tStepOffset = 0; } 
  | int DIV mulconst { $$ = new IntExpr(1/$3.floatValue(), $1, tStepOffset);  
    tStepOffset = 0; } 
  | int { $$ = new IntExpr(1f, $1, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  ; 
 
int  : INTVAR { $$ = (String)$1; } 
  | INTVARTSO { $$ = timestepOffsetCheck((String)$1); } 
  ; 
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floatvar  : mulconst MUL float MUL mulconst { $$ = new FloatExpr($1.floatValue() 
    *$5.floatValue(), $3, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | mulconst MUL float DIV mulconst { $$ = new FloatExpr($1.floatValue()/ 
    $5.floatValue(), $3, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | mulconst MUL float { $$ = new FloatExpr($1.floatValue(), $3, tStepOffset);  
    tStepOffset = 0; } 
  | mulconst MUL NEG float MUL mulconst { $$ = new FloatExpr( 
    -($1.floatValue()*$6.floatValue()), $4, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | mulconst MUL NEG float DIV mulconst { $$ = new FloatExpr( 
    -($1.floatValue()/$6.floatValue()), $4, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | mulconst MUL NEG float { $$ = new FloatExpr(-$1.floatValue(), $4,   
    tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | NEG float MUL mulconst { $$ = new FloatExpr(-$4.floatValue(), $2,   
    tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | NEG float DIV mulconst { $$ = new FloatExpr(-1/$4.floatValue(), $2,    
   tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | NEG float { $$ = new FloatExpr(-1f, $2, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | float MUL mulconst { $$ = new FloatExpr($3.floatValue(), $1, tStepOffset);  
    tStepOffset = 0; } 
  | float DIV mulconst { $$ = new FloatExpr(1/$3.floatValue(), $1,   
    tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  | float { $$ = new FloatExpr(1f, $1, tStepOffset); tStepOffset = 0; } 
  ; 
 
float  : FLOATVAR { $$ = (String)$1; } 
  | FLOATVARTSO { $$ = timestepOffsetCheck((String)$1); } 
  ;   
 
parenthesis : LPAR expression RPAR { $$ = new Parenthesis(new ConstExpr(1f), $2,  
    new ConstExpr(1f)); } 
  | NEG LPAR expression RPAR { $$ = new Parenthesis(new ConstExpr(-1f),  
    $3, new ConstExpr(1f)); } 
  | mulconst MUL LPAR expression RPAR { $$ = new Parenthesis( 
    new ConstExpr($1.floatValue()), $4, new ConstExpr(1f)); } 
  | LPAR expression RPAR DIV mulconst { $$ = new Parenthesis( 
    new ConstExpr(1f), $2, new ConstExpr(1/$5.floatValue())); } 
  | LPAR expression RPAR MUL mulconst { $$ = new Parenthesis( 
    new ConstExpr(1f), $2, new ConstExpr($5.floatValue())); } 
  | mulconst MUL LPAR expression RPAR MUL mulconst { $$ =  
    new Parenthesis(new ConstExpr($1.floatValue()), $4,  
    new ConstExpr($7.floatValue())); } 
  | mulconst MUL LPAR expression RPAR DIV mulconst { $$ =  
    new Parenthesis(new ConstExpr($1.floatValue()), $4,  
    new ConstExpr(1/$7.floatValue())); } 
  ; 
 
%% 
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Bilaga 4  – Felregler 
//Rules for generating errors 
 
"RHS missing in" 
: lrexpr OP ; 
 
"LHS missing in" 
: OP lrexpr ; 
 
"Operand missing after '+' in" 
: expression ADD 
| expression ADD OP 
| expression ADD RPAR 
| addconst ADD 
| addconst ADD OP 
| addconst ADD RPAR ; 
 
"Operand missing after '-' in" 
: expression NEG 
| expression NEG OP 
| expression NEG RPAR 
| addconst NEG 
| addconst NEG OP 
| addconst NEG RPAR ; 
 
"Operand missing after '*' in" 
: flow MUL 
| flow MUL OP 
| flow MUL RPAR 
| mulconst MUL 
| mulconst MUL OP 
| mulconst MUL RPAR ; 
 
"Operand missing after '/' in"  
: flow DIV 
| flow DIV OP 
| flow DIV RPAR 
| mulconst DIV 
| mulconst DIV OP 
| mulconst DIV RPAR ; 
 
"Operand missing before '+' in" 
: ADD expression 
| expression OP ADD expression 
| LPAR ADD expression ; 
 
"Operand missing before '*' in" 
: MUL flow 
| expression OP MUL expression 
| LPAR MUL flow ; 
 
"Operand missing before '/' in" 
: DIV flow 
| expression OP DIV expression 
| LPAR DIV flow ; 
 
"Unexpected closing parenthesis in" 
: expression RPAR 
| addconst RPAR ; 
 
"Unexpected opening parenthesis in" 
: LPAR expression 
| LPAR addconst  
| LPAR expression OP expression ; 
 


