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Samenvatting

Dit rapport beschrijft de hardware en de besturingssoftware van het Data Acquisitie Systeem

(DAS), dat het PML-TNO Laboratorium voor Puisfysica gebruikt voor haar experimenteel onder-

zoekl

Her eerste deel van het rapport gaat in op de specificaties van de hardware. De manier waarop het

DAS wordt ingesteld voor het verrichten van een meting, wordt besproken in bet tweede deel van bet

versiag. Dit dee! mag wordc,- brbchouwd als ce gebruikershandieiding van her DAS. -1 enslotte is in

her derde deel van her rapport ter documentatie een gedetailleerde beschrijving van de besturingssoft-

ware toegevoegd.

Summary

This report describes the hardware and software of the Data Acquisition System (DAS) used at the

TNO-PML Pulse Physics Laboratory for their experimental research.

The first part deals with the hardware specifications. How to set up the DAS for performing mea-

surements, is described in the second part of this report. This part can be used as a users manual of

the DAS. For documentation purposes a detailed description of the software is added at the end of

the report. -c*_ ',, F-or

1 . . . . 3.

;ý~y i]-' '



TNO-rapport

PML 233492002 F~agina
5

INHOIJDSOPGAVE

SAMENVATFING/SUMMARY 3

INHOUDSOPGAVE 5

1 INLEIDING 7

2 SPEGIFICATIES VAN DE HARDWARE 10

2.1 De laagfrequent digitizers HP3565 10

2.2 De middenfrequent digitizers BP5 183 12

2.3 De hoogfrequent digitizers HP5 185 13

3 DE BESTURINGSSOFTWARE 14

3.1 Programma's om een meting voor te bereiden 14

3.2 Programnia's om een meting te verrichten 27

3.3 Programxna's om de hard- en software te testen 32

3.4 Programniatuur om de signalen te bekijken 33

4 OPBOUW VAN DE PROGRAMMATUUR 34

4.1 Her programma 'UNITMNGR! 34

4.2 Het programmia 'CHANNELS' 39

4.3 Het programma 'SETUPS' 42

4.4 Het programma 'DATA_-MNGR'4

4.5 Het programnia PROGRAM_65' 51

4.6 De programma's `PROGRAM- 83' en 'PROGRAM 85' 59

4.7 Her programma 'OPVER83' 64

4.8 Het programma 'OP_-VER.85' 65

4.9 Het programma 'DISPLAY 66

4.10 Her programma 'MEAS_-MASTER! 82

4.11 De programma's 'PROG_-83' en 'PROG_85' 82

4.12 He~r program1ma 'PROG_-65' 85

4.13 Her propamma 'MASTER! 86



TNO-rappoq-t

Pagina 
PML 233492002

6

5 ONDERTEKENING 88

6 REFERENTIES 88



TNO-rapport

PML. 233492002 Pagina
7

INLEIDING

Voor het meten van signalen in het kader van het verrichten van experinienteel w,-tenschappelijk

onderzoek, beschikt het Laboratoriumn voor Puisfysica te Delft over een uitgebreid Data Acquisitie

Systeem, kortweg DAS genoemd. Dit DAS valt uiteen in een hardware gedeelte en een software

gedeelte.

Hiet hardware gedeelte bestaat uit een achtendertig computergestuurde meetkanalen. Per twee

kanalen kan de bemonsteringsfrequentie worden ingesteld tussen 61 p.Hz tot 250 MU-z. De signalen

worden opgenomen met een 8- of een 12 bits resolutie. Elk kanaal heeft een geheugencapaciteit van

64k punten.

Dit systeem wordt bestuurd door een HP 9000/370 computer. De computer heeft 16 Mbyte RAM

geheugen. De opslagcapaciteit van het systeem bestaat uit een vaste schijf van 307 Mbyte en een

thruput-schijf van 80 Mbyte. Als back-up medium is er een magneto-optische schijf-L-.iit met een

opslagcapaciteit van 650 Mbyte per schijf. Verder is er een auto-changer tape-unit voor maximaal

acht cartridge tapes. Voor de uitwisseling van gegevens met andere computers is een floppy drive

aangesloten op de computer. Voor het uitdraaien van de gegevens is er een printer HP 2563 B op

het systeem aangesloten. Verder is nog een plotter aangesloten op het geheel. De hardware com-

municeert met elkaar via de zogeheten HP-rn bus.

Verder is de mogelijkheid aanwezig cm maximaal zes terminals aan te sturen. Via bet Local Area

Network (LAN) is er een x-terminal en een HP 9000/425 workstation aangesloten op bet geheel.

Tevens is via een Shiva gateway bet Appletalk netwerk aangesloten op bet LAN.

De computer heeft twee operating-systemen, namelijik UNIX en HP-BASIC. Wanneer de computer

de digitizers bestuurt is het systeem in single-user mode en is bet operating systeem HP-BASIC. In

multi-user mode is bet operating systeem UNIX. De beschikbare programmeertalen ziln C,

Fortran-77 en HP-BASIC.

De systeemconfiguratie is weergegeven in figuur 1.
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Figuur 1 De systeemconfiguratie
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Het software gedeelte bestaat uit een aantal programma-modules. Deze modules zijn onderverdeeld

in een laagfrequent-, een middenfrequent- en een hoogfrequent gedeelte. Deze modules worden

aangeroepen om een meting voor te bereiden en een meting te verrichten. Na het verrichten van de

meting' kuniuzx de signalen worden bekeken. Tevens is er programmatuur aanwezig omn de digitizers

op juiste werking te controleren (venifieren).

Dit rapport is geschreven naar aanleiding van het aanpassen van de DAS software, hetgeen recente-

lijk heeft plaatsgevonden. Dit was noodz-akelijk geworden, omdat er door de modulaire opbouw nogal

wat overbodige gedeelten in de programmatuur aanwezig waren. De structuur van de software is

hierdoor sterk verbeterd, hetgeen er toe heeft geleid, dat de gebruikersvriendelijkheid van het systeem

is toegenomen.

Daarnaast mott dit rapport worden beschouwd als een kwaliteitszorgdocurnent. Kwaliteitszorg-

aspecten van de data acquisitie vormen een integraal deel van het systeem. In de eerste plaats worden

de digitizers periodiek gekalibreerd. Ten tweede is de besturingssoftware zodanig: ontworpen dat alle

voor het betreffende experiment relevante gegevens warden opgesiagen in een database. Per kanaal

zijn hierin de meetcondities en de kalibratiegegevens van de gebruikte digitizers en transducenten

gedocumenteerd. In dit rapport zijn alle handelingen, in aanvulling op het werkvoorschrift voor het

DAS, vastgelegd, die moeten warden verricht om een juiste meting uit te voeren. Het is tevens een

naslagwerk voor onderhoud aan de besturingssoftware.
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2 SPECIFICATIES VAN DE HARDWARE

De specificaties van de diverse hardware componenten van het DAS worden in de volgende paragra-

ten beschreven.

2.1 De laagfrequent digitizers HP'3565

Het laagfrequent gedeelte bestaat uit een source-module, zes, input modules en een signal-processor-

module.

- Source-module Deze module kan signalen genereren, waarmee stimulans/respons-

metingen uitgevoerd kunnen worden. Er zijn vier signalen te gene-

reren: een ruissignaal, een variabel willekeurig burstsignaal, een

impulssignaal en een sinussignaal. Het AC output level is pro-

grammeerbaar van 1.26 mVp (-58 dBVp) tot 10 Vp (20 dBVp). Het

DC offsetniveau is instelbaar van -5V tot 5V. De module is volledig

te besturen door de beschikbare soirtware.

- Zes input-modules Deze modules zetten de analoge signalen om in digitale signalen met

een 12 bits nauwkeurigheid.

- Signal-processor-module Deze module bestuurt de source-module en de input-modules. De

signal-processor-module is gekoppeld aan de host computer.

Omdat de LF digitizers geen eigen geheugencapaciteit hebben, is een zogenaamde thruput-schijf op

het systeem aangesloten om de data op te slaan. Deze thruput-schijf heeft een opslagcapaciteit van

80 Mbyte. De data transfer-sneiheid tussen host computer en de modules bedraagt 930 Kbyte/

seconde. Hierdoor is de maximale bemonsteringsfrequentie beperkt. Tabel 1 geeft de maximale be-

monseringsfrequentie bij het aantal gebrwikte kanalen.
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Tabel 1 Maximale bemonsteringsfrequentie bij het gebruikte aantal kanalen

Aantal kanalen Maximale bemonsteringsfreq uentie

1 51,2 kHz

2 51,2 kHz

3 25,6 kHz

4 25,6 kHz

5 12,8 kHz

6 12,8 kHz

2.1.1 De specificaties van de laagfrequent digitizers

- Bemonsteringsfrequentie: 61 p~z - 51,2 kHz;

- Ingangsbereik / Ingangsnauwkeurigheid:

Tabel 2 Ingangsbereik en -nauwkeurigbeid bij een ingestelde bemonsteringsfrequentie

Frequentie Ingangsbereik Ingangsnauwkeurigheid

30 Hz- 20 kHz 1,26 mVp - 3,16 mVp ± 0,5 dB

3,98 mVp - 39,8 mVp ± 0,3 dB

20 kHz -51,2 kHz 1,26 mVp -3,16 mVp ± 0,75 dB

3,98 mVp - 39,8 mVp ± 0,65 dB

- Ingangsimpedantie 1 M.Q;

- Ingangskoppeling AC / DC;

- Triggeimogelijkheden

Er zijn drie triggermogelijkheden, namelijk:

a) Irmuediate Vanaf bet moment dat op de softkey "START' wordt gedrukt, wordt

direct een signaal opgenomen;

b) First block Vanaf bet moment dat een van te voren geidentificeerd ingangskanaal een

goede triggerconditie kriigt aangeboden, beginnen alle aangesloten

kanalen data op te nemen;
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c) Each block Vanaf her moment dat een van re voren geidentificeerd ingangskanaal een

goede triggercondirie k-rijgt aangeboden, beginnen alle aangesloten

kanalen data op te nemen, ter grootre van hun block-size. Wanneer her

block vol is wacht het sysreem tordar her weer een goede triggerconditie

krijgt aangeboden, waarna her block opnieuw gebruikt wordt, enz.

- Trigger delay ± block-size;

- Trigger slope +1-

- Geheugen capaciteir maximaal 80 Mbyte evenredig verdeeld over 6 kanalen;-

- Kalibratie interval 2 jaar.

Voor verdere informatic betreffende de specificaties wordt verwezen naar het manual: "System refer-

ence for H? 35650 Series Hardware ana HIP VISTA" [I1].

2.2 De middenfrequent digitizers HP5 183

Momenteel beschikt her laboratorium voor Pulsfysica over 12 middenfrequent digitizers. Elke digiti-

zer heeft 2 meetkanalen. De digitizers worden volledig software-matig bestuurd. De op de ingang

aangeboden analoge signalen kunnen worden bemonsterd met een frequenrie cussen 0,25 Hz en

4 Mhz en worden gedigiraliseerd met een resolurie van 12 bit. Elk kanaal heeft 64k geheugen. Indil-n

slechrs I kanaal per digitizer wor7dr gebruikt is er de mogelijkheid cm voor dir kanaal 128k geheugen

re reserveren. Verder kan men alle digitizers synchroon laten werken middels de STA (Sync,

Trigger, Arm) bussen op de achterzijde van de digitizers.

2.2.1 De middenfrequent specificaties

- Bemonsreringsfrequentie 0,25 Hz - 4 MHz;

- Ingangsbereik t 100 mV - ±50V voile schaal in een 1-2-5 volgorde;

- Ingangsimpedanrie :M11 11 45 pF;

- Ingangsmode Single / Differential;

- Irigangskoppeling AC / DC;

- Triggermogelijkheden kanaal 1, kanaal 2, beide kanalen of extern;

- Triggepositie-(Recordlengte - 1) tt 16.7 x 106
- Trigerpsinebemonsteringsfrequentie ttbemonstrenngsfrequenie'

- Triggerslope positief of negatief of allebei;

- Geheugen capacireit 64 k per kanaal, in te stellen in veelvouden van 1024 punten.

Voor verdere informatie betreffende specificaties wordt verwezen nast her manual "Operating and

Programming manual 5183A Waveform Recorder" [2].
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2.3 De hoogfrequent digitizers HP5 185

Momenteel beschikr het laboratorium voor Puisfysica over cirie hoogfrequent digitizers. Elke digi-

tizer heeft twee meetkanalen. De digitizers zijn volledig software-matig te besturer. De op de ingang

aangeboden analoge signalen kunnen worden bernonsterd met een bemonsteringsfrequentie russen

203: Hz en 250 NMz: en worden gedigiraliseerd met een 8 bits resolutie. Elk kanaal heeft 64 k aan

geheugen.

2.3.1 De hoogfrequent specificaties

- Bemonsterings-frequentie 20'5 Hz - 250 M11z;

- Ingangsbereik t 50 mnV - ± 20 V voile schaal in eeil 1-2-5 volgord,:;

- Ingangsimpedantie 1 M.Q I15 pF of 50 Q2;

-Ingangskoppeling AC i DC;-

-Trigger mogelijkheden kanaal 1, kanaal 2, beide kanalen of extern;

-Trigger positie:

a) pr6 trigger 99% of (RecordlengTe - 44) punten;

b) post trigger > 1600%/ of 1 Msample, in te stellen in stappen van 1I/ of I sample,

-Trigger slope positief of negatiefof ailebei;

-Geheugen capaciteit 64 k per kanaal, in -~ stellen in veelvouden van 1024 punten.

Voor verdere inforruatie betreffende specificaties (zoals hysteresis, en dergelijke) W( nit vcrvwezen naar

het manual "Operating and Programming manual 5' 85A Waveform Recorder" [3).
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3 DE BESTURINGSSOIFTWARE

V oor o:l- besturing van dle verschillende dligitizers zijfl een groot aantal programma's beschikbaar.

Dcze programma's kunnen wcLden cnderverdec' J in vier soorten:

-progra mm a's om een meting voor te bereiden;

-programma' o m een meting uit te voeren;

-programma's om de hardware 2n de software te testen;

-programma's om de opgr-nomen signalen zichtbaar te maken.

Het aanroepen van de verschillendle programma's gebeurt vanuit het programma 'MAS7TER'. Na het

starten van 'MASTER' komt er een keuzemenu op het scherm. Vanuit dit keuzemenu kunnen de

verschillende programma's gestart worden. Na het beeindligen van zo'n programma komt automa-

tisch het keuzemenu weer op het scherm.

3.1 Programma's om een meting voor te bereiden

Om een meting voor te bereiden zijn er een viertal programma's beschikbaar. Dit zijn dle program-

ma's 'UNITMNGR', 'CHANNELS', 'SETUPS' en 'DATA MNGR'. De gege:.--s die hier worden

ingevoerd, worden identifiers (IDENTS) genoemd.

3.1.1 Het programmaV`NITMNGR'

Met dit programma kan het aantal beschikbare kanalen ingesteld worden. Het instellen wordt opge-

splitst in dnie delen namelijk laagfrequent (L-F), middenfrequent (MF) en hoogfrequent (HF).

Tabel 3 Het Front-end Identification Menu

Front-end Identification

Channel Front end Unit # Channel# Select Code Address code Available

All30 Units11 2 4

518302 HP5185 1 2 12 24 YES

518503 HIP5185 2 3 12 26 YES

518504 HP5185 2 4 12 26 YES

518505 HP5185 2 5 12 28 YES

518506 HP5185 3 6 12 28 YES
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In tabel 3 is het selectiemenu voor de HF digitizers getekend. Het menu voor de LF en de MIF digi-

tizers ziet er op soortgelijke wijze uit, zij bet dat bij het MIF gedeelte 24 kanalen (12 kasten) te selec-

teren zijn. In dit menu is alleen de kolorm 'AVAILABLE' te wijzigen. In de overige kolommen staan

het type digitizer (FRONT-END), het kast- en kanaalnummer (IJNIT# en CHANNEL#), de

selectcode en de adrescode.

3.1.2 Het programma 'CHANNELS'

Met dit programma is het mogelijk cmn de kanalen van de digitizers, de transducenten en dergelijke

te benoemen en te specificeren. Oak dit programma is weer opgesplitst in een LF, een MIF en een HF

gedeelte. Elk gedeelte is weer opgedeeld in 3 menu's, namelijk het Channel Identification Menu, het

Transducers Identification Menu en het Front-end Identification Menu. De lengte van de spread-

sheets van 'CHLANNELS' is gelijk aan het aantal kanalen dat in 'UNIT MNGR' is ingesteld. In de

volgende paragrafei' zijn de verschillende menu's veer bet HIF gedeelte getekend. De menu's voor bet

LF en het MIF gedeelte zijn gelijk aan de menu's veer bet BF gedeelte.

3.1.2.1 Het Channel Identification Menu

In dit menu kunnen de volgende parameters warden gewijzigd (zie tabel 4):

- Name Hierin meet de naam ingevuld warden van bet op te nemen signaal;

- Id Code Hier meet bet volgende ingevuld warden:

LFlI tim LF 6, MF 1 tim MF 1S, HF 1 Urm HF 6 veer respectievelijk de laag-

frequent, middenfirequent en hoogfrequent digitizers;

- Calibr. date Hier moet de datum ingevuld warden wanneer de digitizers zijn gekalibreerd.

De gegevens, die in dit menu warden ingeveerd, hebben geen invloed op de meting. Ze dienen

slechts ter infarmatie bij de grafieken.
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Tabel 4 Het Channel Identification Menu

Channel Identification

Channel Name Id Code Calibr. Date
All Channel(s)

518501 B-dot 1 HF 1 27 jan 1992

518502 Sw Voltage BF 2 27 jan 1992

518503 Sw Current HF3 27 jan 1992

518504 VISAR sin HF 4 27 jan 1992

518505 VISARcos BF 5 27 jan 1992

518506 VISAR bim HF 6 27 jan 1992

3.1.2.2 Het Transducer Identification Menu

In dit menu kunnen de volgende parameters worden gewijzigd (zie tabel 5):

- Name Hier moet de naam van de transducent worden ingevuld;

- Id. Code Hier moet de identificatie van de transducent worden ingevuld (Deze identifi-

catie moet ook vermeld staan op de betre.Tende transducent);

- Calibr. Date Hier moet de kalibratiedatum van de transducent worden ingevuld.

- Calibr. Type Hier moet het kalibratietype worden ingevuld (LINEAR / NONLINEAR);

- Offset Hier moet de offset van de transducent worden ingevuld;

- Trans. Sens. Hier moet de gevoeligheid van de transducent worden ingevuld.

Ook deze gegevens hebben geen invloed op de meting. Ze dienen eveneens slechts ter informatie bij

de te meten signalen.
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Tabel 5 Het Transducer Identification Menu

Transducer Identification

Channel Name Id. Code Calibr. Date Calibr. Type Offset Trans.Sens.
All Channel

518501 ACP ACP 1 27 jan 1991 LINEAIR 0V 12.5 kTNs

518502 Pearson PFP 1 22 okt 1990 LINEAIR 0V 100 VN

518503 Rogowski R3 7 mrt 1991 LINEAIR 0V 805 kA/V

518504 VISAR VISARA 11 apr 1990 LINEAIR 0V 1 VN

518505 VISAR VISARB ll apr 1990 LINFAIR 0V I VN

518506 VISAR BIM 11 apr 1990 LINEAIR 0V 1 VN

3.1.2.3 Het Front-end Identification Menu

Daar de digitizers worden bestuurd via de HP-IB bus heeft elke kast een eigen adres. Deze adressen

kunnen met het onderstaande menu worden ingevoerd (tabel 6). Dit adres is opgebouwd uit 2 on-

derdelen. Dit zijn:

- Select code Hier moet de select code van het apparaat worden ingevuld. Er zijn verschillende

select codes omdat er slechts een bepaald maximum aantal apparaten op 1 select

code mag worden aangesloten. De codes 7, 10, 11 en 12 zijn beschikbaar voor

het besturen van de digitizers. De code 7 is gereserveerd voor het LF gedeelte. De

codes 10 en 11 zijn gereserveerd voor het MF gedeelte. De code 12 voor het HF

gedeelte;

- Address Code De adrescode is in te stellen van 0 t/m 28. Wordt de adrescode gewijzigd, dan

moet dit ook achter op de betreffende kast worden gewijzigd.
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Tabel 6 Het Front-end Identification Menu

Front-end Identification

Channel Front End Unit# Channel# Select Code Address Code
All Channels(s)

518501 HP5185 1 1 12 24

518502 HP5185 1 2 12 24

518503 HP5185 2 1 12 26

518504 HP5185 2 2 12 26

518505 HP5185 3 1 12 28

518506 BP5185 3 2 12 28

3.1.3 Het programma 'SETUPS'

Dit programma is bedoeld om de kanalen van de digitizers in te stellen en bestaat eveneens uit een

LF, een MF en een HF gedeelte. Tevens bestaat de mogelijkheid om door middel van een spreadsheet

een aantal regels commentaar bij de set-up te voegen. De lengte van deze spreadsheets is gelijk aan
het aantal kanalen ofhet aantal kasten (= aantal kanalen),hetaata kaaln f ht anal asen(= 2 ),dat in UNITMNqGR is ingesteld.

3.1.3.1 Her instellen van de LF digitizers

Het instellen van het LF gedeelte gebeurt door het invullen van twee invul spreadsheets, namelijk

&n voor de input channel parameters en 6n voor de thruput-parameters.

3.1.3.1.1 Het Input Channel Parameter Menu

Per kanaal kunnen de volgende parameters worden gewijzigd (zie tabel 7):

- Input Mode Er zijn drie input modes beschikbaar:

a) Voltage mode (VOLT); voor standaard signaal-analyse

b) Charge mode (CHARGE); te gebruiken in plaats van een externe ladings-

versterker met opnemers;

c) Transducer supply mode (ICP); levert nominaal 4 mA voor opnemers met

geintegreerde elementen;

- Coupling Hier bestaat de keuze uit DC of AC;

- Input grounding Dit bepaalt de aarding van de aangeboden signalen. Hier moet grounded

(GNDED) of floating (FLOAT) worden ingevuld.
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- Range Hier moet worden ingevuld:

- 58 dBVp tot 32 dBVp in stappen van 2 dB, als de INPUT MODE op

VOLT is ingesteld (dBVp=gerelateerd aan piekspanning (Vp));

- 18 dBpCp tot 72 dBpCp in stappen van 2 dB, als de INPUT MODE op

CHARGE is ingesteld (dBpCp=gerelateerd aan pico Coulomb piek (pCp));

- 18 dBpCp tot 72 dBpCp in stappen van 2 dB, als de INPUT MODE op ICP

is ingesteld;

- Trigger Level Deze moet worden ingevuld in procenten van de range. De minimale waarde

is -125% en de maximale waarde is + 125%;

- Trigger Slope Hier bestaat de keuze uit positief ofnegatief.

Tabel 7 Het HP3565 Input Channel Parameter Menu

HP3565 Input Channel Parameters

Frame/ Name Input Cpling Grounding Range Range Level Slope
Channel Mode AC/DC dBV Volts

All Input(s)

(0 1) HPG Volt VOLT DC GNDED 10 10 20 +

(0 2) HPG Curr VOLT DC GNDED 10 10 100 +

(0 3) Rotor Angl VOLT D C GNDED 0 1 100 +

(0 4) HPG Speed VOLT DC GNDED 6 3.98 100 +

(0 5) Sw Volt L VOLT DC GNDED 0 1 100 +

(0 6) Fuse Volt VOLT DC GNDED 0 1 100 +

3.1.3.1.2 Het Thruput-parameter Menu

Dit menu geldt voor alle LF digitizers. In dit menu kunnen de volgende parameters worden ge-

wijzigd (zie tabel 8):

- Disc Address Hier moet het adres van de thruput-schijf worden ingevuld;

- Disc Unit Hier moet het unit-nummer van de thruput-schijf worden ingevuld.

Daar er slechts &n thruput-schijf beschikbaar is, is dit nummer

altijd 0;

- Disc Volume Hier moet het volumenummer van de thruput-schijf worden inge-

vuld. Daar er slechts Un thruput-schijf beschikbaar is, is dit num-

mer altijd 0;
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- File Name Hier moet de naam van de datafile worden opgegeven, waarin de

data moet komen te staan;

- Transfer Block Size Hier moet het aantal samples ingevuld worden, dat per blok opge-

nomen wordt. Het aantal samples dat ingevuld kan worden is: 4,64,

128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192.

- Frequency Span in Hz Negentien bereiken van 195 mHz tot 51.2 kHz. Hiermee kan de

meetkracht geconcentreerd worden, waar het nodig is;

- Zoom Mode Hier moet worden ingevuld on/off. Doordat elke inputmodule een

digitaal filter heeft zijn zoom-opties te bewerkstelligen in de hard-

ware;

- Center Frequency in Hz Hier moet de helft van de frequentiespan worden ingevuld;

- Trigger Delay in % blk-size De pr6 en post trigger mogelijkheden zijn ± recordsize - 1;

- Collection Mode a) Continue --- Stop;

b) Continue -4 Switch to Block;

c) Block.

Tabel 8 Het Thruput-parameter Menu

HP 3565 Thruput-Parameters

Item Value

Disc Parameters

Disc Address 4

Disc Unit 0

Disc Volume 0

File Name E_030291

Thruput-Parameters

Transfer Block Size 2048

Frequency Span in Hz 12800

Zoom Mode Off

Centre Frequency in Hz 6400

Trigger Delay in % blk-size -500

Collection Mode Cont-3Sw to blk

Spare
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3.1.3.2 Het instellen van de MF digitizers

Het instellen van de MF digitizers gebeurt door het invullen van drie spreadsheets, namelijk 6n

voor de Input Channel Parameters, 6n voor de Trigger parameters en &n voor de Timebase para-

meters.

3.1.3.2.1 Het Input Channel Parameter Menu

Per kanaal kunnen de volgende parameters worden gewijzigd (zie tabel 9):

- Input mode Afhankelijk van de manier van meten kan hier single of differential

ingesteld worden;

- Input coupling AC/DC;

- Range Hier kan een bereik worden ingevuld van 100 mV - 50 V in een 1-2-5

volgorde;

- Offset Maximaal 200% van de ingestelde range;

- Anti-aliasing filter YES / NO. Dit filter elimineert alle frequenties boven de bemonsterings-

frequentie;

- Active channel YES / NO. Deze optie maakt het kanaal al dan niet actief.

Tabel 9 Het HP5183 Input Channel Parameter Menu

HP5183 input channel parameter menu

Channel Name Singel/Diff Coupling Range Offsett Anti A- Active
All Inputs AC/DC/NC Volts % ring Filter channel

518301 ACP 1,6 SINGLE DC 5 0 YES YES

518302 ACP 2,7 SINGLE DC 5 0 YES YES

518303 ACP 3,8 SINGLE DC 5 0 YES YES

518304 Total Curr DIFF DC 0.5 0 YES YES

518305 Sw Voltage SINGLE D C 20 0 YES YES

518306 Flux Loop DIFF DC 1 0 YES YES
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3.1.3.2.2 Het Trigger Parameter Menu

Per kast zijn de volgende parameters te wijzigen (zie tabel 10):

- Trigger source Elke digitizer kan worden getriggerd op kanaal 1, kanaal 2, beide kanalen of

extern;

- Trigger slope Elke digitizer kan worden getriggerd op de positieve, de negatieve, of op beide

flanken (bi-trigger) van het triggersignaal;

- Trigger level Wanneer de trigger source op kanaal 1, kanaal 2, of op beide kanalen is inge-

steld, bedraagt het trigger level maximaal ±100% van de ingestelde range.

Wanneer de trigger source op extern is ingesteld is het maximale trigger level

± 5 v;

- Hysteresis Deze moet worden ingesteld in % van de range (0 - 100%);

- Delay Hier moet een aantal punten worden ingevoerd (zie specificaties §2.2.1). De
aantal punten

delaytijd wordt automatisch berekend en is gelijk aan bemonsteringsfrequentie"

Tabel 10 Het HP5183 Triggering Parameter Menu

HP5283 Triggering Parameters

Unit Trigger Slope Level % Hysterisis Delay in Delay in
Number Source RngNolt ext. %Rng # pnt ms

All Unit(s)

(1) EXK' POS 2 0 -6000 -6

(2) Exr POS 2 0 -6000 -6

(3) EXT POS 2 0 -6000 -6

(4) EXC POS 2 0 -6000 -6

(5) EXT POS 2 0 -6000 -6

(6) EXT POS 2 0 -6000 -6

3.1.3.2.3 Het Timebase Parameter Menu

Met dit menu zijn per kast de volgende parameters te wijzigen (zie tabel 11):

- Sample rate Dit is de bemonsteringsfrequentie en is in te stellen van 0.23845 Hz tim

4 MHz;

- Sample clock Deze parameter geeft aan welke bemonsteringsklok wordt gebruikt. Er kan

gekozen worden uit drie soorten. Dit zijn een interne bemonsteringsklok

(INT), een hoge (1,9 - 4 MHz) externe bemonsteringsklok (HEXT) en

een lage (0 - 2,1 MHz) externe bemonsteringsklok (LEXT);
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- Reference clock Hier moet ingevuld worden welke referentieklok wordt gebruikt. Hiervoor

kunnen de volgende klokken voor worden gebruikt: een interne (INT),

een 1 MHz externe (1 EXT), een 4 MHz externe (4 EXT) ofeen 10 MHz

externe (10 EXT) referentieklok;

- Sample clock divisor Instelbaar van I tot 16777216;

- Record length Dit is het aantal punten dat wordt opgenomen en is in te stellen van

1024 t/m 65536 in stappen van 1024 punten.

Tabel 11 Het HP5183 Timebase Parameter Menu

HP5183 Timebase Parameters

Unit AT Sample Sample Reference Smpl Clock Record length T
Number Ut Rate Clock Clock Divisor Length msAll Unit(s) t

(1) 1 IE6 INT INT 1 8192 8.192
(2) 1 1E6 INT INT 1 8192 8.192

(3) 1 IE6 INT INT 1 8192 8.192

(4) 1 IE6 INT INT 1 8192 8.192

(5) 1 1E6 RNT INT 1 8192 8.192

(6) 1 1E6 INT INT 1 8192 8.192

3.1.3.3 Het instellen van de HF digitizers

Het instellen van de HF digitizers gebeurd door het invullen van het Input Channel Parameter

menu, het Trigger Parameter Menu en het Timebase Parameter Menu. Het Input Channel

Parameter Menu wordt per kanaal ingevuld. Het Trigger Parameter Menu en het Timebase

Parameter Menu worden per kast ingevuld.

3.1.3.3.1 Het Input Channel Parameter Menu

Hierin kunnen de volgende parameters worden gewijzigd (zie tabel 12)

Input impedance Alhankelijk van de wijze van meten kan de ingangsimpedantie op 1 M12

of 50 0l worden ingesteld;

Input coupling AC / DC;

Range Hier kan een bereik worden ingesteld van 50 mV - 20 V voile schaal in

een 1-2-5 volgorde;

Offset ±1.35 V voor de bereiken < I V;

±20 V voor de bereiken > 1 V;
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- Anti-aliasing filter YES / NO. Dit filter elimineert alle frequenties boven de bemonsterings-

9frequentie;

- Active channel YES / NO. Deze optie maakt een kanaal al dan niet actief.

Tabel 12 Het HP5185 Input Channel Parameter Menu

HP5185 Input Channel Parameters Menu

Channel Name Input Coupling Range Offset Anti Active
All Input Impedance AC/DC/NC Volts % Rng A-Filter Channel

518301 B-dot I HIGH 1MOhm DC 5 0 YES YES

518302 Sw Voltage HIGH IMOhm DC 10 0 YES YES

518303 Sw Current HIGH IMOhm DC 10 0 YES YES

518304 VISARsin HIGH 1MOhm DC 2 0 YES YES

518305 VISARcos HIGH 1MOhm DC 2 0 YES YES

518306 VISARbim HIGH 1MOhm DC 2 0 YES YES

3.1.3.3.2 Het Trigger Parameter Menu

Hiermee kunnen de volgende parameters worden gewijzigd (zie tabel 13).

- Trigger source De digitizer kan worden getriggered op kanaal 1, kanaal 2 of extem;

- Trigger slope De digitizer kan triggeren op de positieve, negatieve of op beide flanken

van het triggersignaal;

- Trigger level -97% - 98% van de range wanneer de trigger source op kanaal 1 of op

kanaal 2 is ingesteld, -2.56 V - 2.54 V als de trigger source op extern is

ingesteld;

- Hysteresis In te stellen van 0 tot 100 % van de voile schaal;

- Trigger position Instelbaar in % van de recordlengte (-99% tot 12799.4628906%).

Tabel 13 Het HP5185 Triggering Parameter Menu

HP5185 Triggers Parameters

Unit Trigger Slope Level %RngI Hysteresis Position Position
Number Source Volt Ext %RNG %Rec Len in gs

All Unit(s)

(1) EXT POS 2 0 -50 -327680

(2) EXT POS 2 0 -50 -8126.4641

(3) EXT POS 2 0 -50 -8126.4641
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De lengte van deze spreadsheet is eveneens afhankelijk van het aantal kanalen dat in

'UNITMGNR' is ingesteld en is gelijk aan het aantal kasten (aantal kanalen/2).

3.1.3.3.3 Het Timebase Parameter Menu

Hiermee kunnen de volgende parameters worden gewijzigd (zie tabel 14).

- Sample rate Dit is de bemonsteringsfrequentie en is instelbaar van 0.002035 MHz

t/m 250 MHz;

- Sample clock source Deze parameter geeft aan welke bemonsteringsklok wordt gebruikt. Er kan

gekozen worden tilt twee soorten. Dit zijn een interne bemonsteringsklok

(INT) of een exteme bemonsteringsklok (EXT);

- Reference source Deze parameter geeft aan welke referentieklok gebruikt wordt. Er kan

gekozen worden uit een interne (TNT) en uit een externe (EXT) klok;

- Reference select Hier moet ingevuld worden welke frequentie de referentieklok heeft (1, 2,

5 of 10 MHz);

- Record length Hier moet het aantal op te nemen punten worden ingevuld (1024 - 65536

in stappen van 1024 punten).

Tabel 14 Het HP5185 Timebase Parameter Menu

HIP 5185 Timebase Parameters

Unit AT Sample rate Sample Reference Reference Record length T
Number ns MHz Clock SRK Source Select Length ms

All Unit(s)

(1) 1 .1 INT RNT 10 65536 655350

(2) 1 4.032258 INT INT 10 65536 16252

(3) 1 4.032258 INT INT 10 65536 16252
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3.1.3.4 Het Comment Menu

Dit menu wordt gebruikt om enige regels commentaar bij een meting te voegen. Het menu ziet er

als volgt uit (tabel 15):

Tabel 15 Het Comment Menu

Comment Menu

COM description

1 Test: E_270192

2 Test Date: 27 jan 1992

3 Hypervelocity launch experiment

4 250 kA test

5 Copper multi-fibre solid brush armature

6

7

8

9

10

3.1.4 Het programma 'DATAMNGR'

Het programma 'DATA MNGR' is niet bedoeld om een meting voor te bereiden. Het is een pro-

gramma om de aangemaakte datafiles te manipuleren. Er zijn een zestal manipulaties beschikbaar.

- Show directory Hiermee is te zien:

a) Welke directories er voor de identifiers zijn aangemaakt;

b) Welke directories er voor de datafiles zijn aangemaakt;

- Show header Hiermee is te zien:

a) Welke headers er bij de identifiers zijn aangemaakt (dit is hetgeen wat

is ingevuld in het COMMENT MENU);

b) Welke headers er bij de datafiles zijn aangemaakt (dit zijn de gegevens

uit de overige menu's uit de '-ogramma's 'CHANNELS' en 'SETUP);

- Save data Hiermee kunnen de identifier-files en de datafiles in een eigen directory

worden weggeschreven;

- Recall data Hiermee kunnen zowel de identifier-files als de datafiles opgehaald worden

uit een vooraf geselecteerde directory;
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- Remove data Hiermee kunnen zowel de identifier-files als de datafiles in een vooraf gL-

-electeerde directory, verwijderd worden van de schijf;

- Lock Status Nadat een meting is gedaan, zAt op het sysreemn een "software matig" slot.

Dit betekent dat:

a) De data eerst moet worden opgeslagen op de schijf, voordat een nieuwe

meting kan worden gedaan. Hierna word. het slot automnatisch

geopend;

b) H-et slot zeif geopend kan worden door op de software knop "open lock"

te drukken.

3.2 Programma's om een meting te verrichten

Omn een meting met de digitizers te verrichten zijn vijf programma's beschikbaar. Dit zijn de

programma's 'SPAM', 'PROGRAM_65', 'PROGRAM_483', 'PR("3-RAM_85' en 'MEASMASTER'.

De files die door deze programma's worden aangemaakt zijn de headerfiles en de datafiles.

3.2.1 Het programma 'SPAM'

Het programma 'SPAM' (=Signal Processing Application Manager) kan gebruikt worden omn een

meting met de LF digitizers te verrichten. Aangezien de LF digitizers zelden of nooit alleen gebruikt

worden blijft een bespreking van dit programma achterwege.

3.2.2 Met programma 'PROGRAM_-65'

Met programma 'PROGRAM 65' is bedoeld om een meting te vemrchten met behuip van de HP

3565 laagfrequent digitizers. Voordat 'c metine Litgevoerd kan worden moeten er echter eerst ten

aantal spreadsheets ingevuld worden, namelijk de INPUT SETUP, de SOURCE SETUP en de

THROUGHPUT SETUP.

3.2.2.1 Het instellen van de Input Parameters

Het instellen van de Input Parameters gebeurt in het rNPUT SETUP menu (zie tabel 16). Dit

menu korat overeen met het Input Parameters menu wit het programma 'SETUPS' (zie ta~el 7). De

kolommen FRAMFJCHANNEL en RANGE VOLTS zijn weggelaten. Verder is er cen kolom bij

gekomen waarin de triggerznode ingevuld kan worden (SEND / RECEIVE).
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Tabel 16 De Input Channel Parameters

Input Spreadsheet

Channel Input Cplg Input Range Trigger Trigger Trigger
Name Mode Gnding dB Level Slope Mode

All Input

HPG Volt VOLT DC GNDED 10 20.01 + SEND

HPG Curr VOLT DC GNDED 10 100.01 + RCVE

Rotor Angl VOLT DC GNDED 0 100.01 + RCVE

HPG Speed VOLT DC GNDED 6 100.01 + RCVE

Sw Volt L VOLT DC GNDED 0 100.01 + RCVE

Fuse Volt VOLT DC GNDED 0 100.01 + RCVE

3.2.2.2 Het instellen van de Source Parameters

Dit is een spreadsheet om de instelling van de source-modules in te voeren. Bij het uitvoeren van

een meting waarbij geen signaal hoeft te worden gegenereerd, is dit menu niet van belang. Voor de

volledigheid wordt het menu hieronder afgedrukt (tabel 17).

Tabel 17 De Source-mý-2ule parameters

Source Setup

Channel Source DC AMP Sine Freq Span Center Trigger Burst
Name Mode Offset (dBVp) (H7) (Hz) Freq (Hz) Mode %

All
Source

Source 1 OFF 0.0000 -58.000 1000.00 51200.0 25600.00 OFF 50

3.2.2.3 Het instellen van de Throughput Parameters

Als laatste moet het THROUGH-PUT MEASUREMENT SETUP menu worden ingevoerd (tabel

18). Dit menu is bijna gelijk aan het Throughput Parameters menu in het programma 'SETUPS'

(zie tabel 8). De volgende opties moeten hier extra worden ingevuld:

- Throughput Trigger Mode a) Immediately;

b) First block;

c) Each block;

- Throughput length Vul hier de gewenste meettijd in;

- Number of scans in throughput Dit wordt automatisch berekend en is afhankelijk van de

frequency-span en de throughput transfer size.
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Tabel 18 De Throughput measurement set-up

Through-Put Measurement Set-Up

Item Value

Through-put Disc Info

Disc H-P-IB Address -- 4

Disc Unit Number -* 0

Disc Volume Number 0

Through-put File Name - E_030291

Setups for All Inputs

Through-put Transfer Size -4 2048

Frequency Span - 12800

Zoom Mode - OFF

Centre Frequency -4 6400.00

Trigger Delay - -500

Data Collection mode -f Cont--Switch to blk

Through-put Trigger Mode - First Block

Through-put length (mSec) -o 2000

Number of scans in through-put -• 32

Na het invullen van deze menu's kan een meting verricht worden, of kunnen de gegevens van een

reeds uitgevoerde meting worden bekeken.

3.2.3 De programma's 'PROGRAM 83' EN 'PROGRAM_85'

De programma's 'PROGRAM 83' en 'PROGRAM_8t' zijn bedoeld om met behulp van respec-

tievelijk de MF of de HF digitizers een meting uit te voeren. Nadat het programma is geladen wor-

den de digitizers eerst geinitialiseerd. Vervolgens moeten een aantal menu's ingevuld worden. Dit

zijn dezelfde menu's als uit het programma 'SETUPS'. Deze worden hier dan ook niet verder

beschreven (S 3.1.3). Als de menu's correct zijn ingevuld, moeten de digitizers gekalibreerd worden.

Deze stap kan eventueel ook worden overgeslagen. Dit is echter niet aan te bevelen. Na het kalibre-

ren kunnen de digitizers gestart worden om een meting te verrichten. Nadat de meting verricht is,

kunnen de meetsignalen via de functietoetsen bekeken worden. Tevens kunnen de digitizers met deze

programma's geverifieerd worden. Hiervoor wordt bij 'PROGRAM_83' de volgende spreadsheet op

het scherm gezet (tabel 19).
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Tabel 19 De UP5183 input channel verification spreadsheet
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Bij 'PROGRAM 85' wordt onderstaande spreadsheet op het scherm gezet (tabel 20).
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3.2.4 Het programima'MEASMASTER'

Met dit programma kunnen alle digitizers gestart worden. Allereerst worden de MF digitizers geini-

tialiseerd en gekalibreerd. Vervolgens worden ze ingesteld voor de meting. Hetzelfde gebeurt met de
HF digitizers. Voar deze twee groepen hoeven verder geen menu's meer te worden ingevuld. Dit is al

gebeurd in het programma 'SETUPS'. Als Iaatste warden de LF digitizers ingesteld voor de meting.

Hiervoor moeten dezelfde menu's ingevoerd warden als bij 'PROGRAM_ -65'. Voordat deze menu's

ingevuld kunnen warden moet eerst bet soart meting warden ingesteld Er is bier een keuze uit drie

mogelijkheden:

Automatic De MF en de I-IF digitizers warden gestart, zodra de thruput van de LF digitizers

gestopt is,

Manual De MF en de HE digitizers warden gestart, zadra de gebruiker op fUnctietoets F I

drukt;

Simultaneous De ME en de HF digitizers warden gestart op betzelfde moment als de L.F digiti-

zers.

Na het invullen van de menu's kan de meting met een druk op de knop gestart warden. Nadat de

meting verricht is, wordt de data uit de ME en HIF digitiier-buffers ingelezen in de computer en

kunnen de signalen bekeken warden. De LF signalen kamen direct na bet inlezen op bet scherm.

Om de MF en de HF signalen te bekijken is er bet programma 'DISPLAY'. Dit wordt in een

volgende paragraaf bespraken.

3.3 Programma's amn de bard- en software te testen

Hiervoor zijn een tweetal programma's aanwezig. Dit zijn 'OP VER83' en 'OP VER85'. OP VER

staat voar Operational Verification.

3.3.1 Het programma 'OPVER 83'

Dit programma is bedoeld am de HP5 183 digitizers; te testen. De tests die warden uitgevoerd staan

bescbreven in bet manual "Operating and programming manual HP5 183 A Waveform recorder"

[21.

3.3.2 Het pragramna 'OP-VER85'

Dit pragramma is bedoeld am de HP5 185 digitizers te testen. De tests die warden uitgevoerd staan

bescbreven in bet manual "Operating and programming manual HP 5185 A Waveform Recordet"

[3].
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3.4 Programmatuur amn de signalen te bekijken

Omn de signalen te bekiij-en is bet programma 'DISPLAY beschikbaar. In dit programma kan via

een menu uit 4 programma's gekozen warden. Vanuit elk programma kunnen de signalen naar de

plotter of de printer gestuurd warden. Dit zijn de volgende programma's.

3.4.1 'MULTIPLOT

Hiermee kunnen een aantal signalen in dezelfde figuur zichtbaar gemaakt warden (maximaal 4).

Vervolgens kunnen hiermee bewerkingen (inzoomen, integreren, enz) warden uitgevoerd.

3.4.2 'STATSTCS'

Hiermee kan een histogram of een distributiefunctie van een of meer signalen gemaakt worden.

3.4.3 'SCOPE DISPLAY

Hiermee warden. de signalen per meetkast (2 kanalen) afgebeeld in 2 onder elkaar staande grafieken.

3.4.4 'CURSORS'

Hiermee kan 1 kanaal afgebeeld warden op het scherm. Vervolgens kunnen bier bewerkingen op,

uitgevoerd warden, zoals bijvoarbeeld inzoomen. Oak kan bet signaal met behulp van X-Markers en

Y-Markers nauwkeurig warden bekeken.
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4 OPBOUW VAN DE PROGRAMMATUUR

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de opbouw van de programmatuur. Van de

verschillende programma's zijn structuurdiagrammen getekend in de bijbehorende bijiagen.

4.1 Het programma 'UNIT MINGR'

Met het programma 'UNITMNGR' kunnen kanalen geselecteerd of gedeselecteerd warden. Van dit

programma zijn structuurdiagrammen getekend in bijiage 1.

Het programma is opgesplitst in drie delen.

Het eerste deel van bet programma initialiseert een aantal variabelen, bet Iaadt de bijbehorende soft-

waremodtiles en leest enige parameters uit een file in. Tevens wordt een titelscherm op bet scherm

gezet. Dit gebeurt overigens in elk programnia, dat vanit 'MASTER' kan worden opgestart.

In het tweede gedeelte van bet prograMMa wordt ingevuld welke kanalen beschikbaar zijn. Hiervoor

zorgt de routine Channel mz-gr.

In het laatste gedeelte van het programma warden de ingevoerde gegevens naar disk gescbreven en

wordt bet programma bedindigd en wardt bet programnia 'MASTER' geladen.

In de softwaremodules die worden geladen, staan universele subroutines die door verscbillende

programma 's warden gebruikt. De modules, die bij bet prograMM2a'UNITMNGR' boren, zijn de

modules 'USER','UJTIL' en 'OTHER'. Na bet laden van de softwaremodules wordt bet titelscherm op

bet scherni gezet. Dit gebeurd in de subroutine Ident-page. Deze routine staat in de module

'OTHER'. Aan deze routine warden de volgende parameters nieegegeven:

- Maintitle$ Dit is de titel van bet programma;

- SubtitleS Dit is een tweede tiel (bijvoarbeeld de datum);

- Off on$ Als deze string "ON" is warden graphics aangezet;

- Hold-off on Dit is cen OPTIONAL INTEGER- Als deze meegegeven wordt, wordt de

tekst vet afgedrukt op het scherm.
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Vervolgens worden de finctietoetsen gernitialiseerd en wordt gewacht totdat op, Un van deze toetsen

gedrukt wordt. Het initialiseren van de functietoetsen gebeurd met het commando 'ON KEY <Nr>

GOTO <Line>'. De toetsen wordeu als volgt gedefinieerd:

Fl = ]E=I Einde programma

F6 =HP13565 -LF gedeelte

F7 =HIP5183 -4 MF gedeelte

F8 =HI-P5185 -* HF gedeelte

Met de functietoetsen F6, F7 en F8 wordt ingesteld welke set kanalen gekozen is. Dit wordt bijge-

houden in de variabele Channel-set. Deze kan 3 waarden aannemen ni. 1, 2, en 3 voor resp. LF,

MF en HF. Afhankelijk biervan wordt het aantal kanalen ingesteld. Dit is bet maximaal aantal

mogelijke kanalen (LF=6, MF=26 en HF=6). Dit wordt bijgehouden in de variabele N-chan.

Vervolgens wordt de routine Ident~page nog een keer aangeroepen en worden de gegevens van de

gekozen kanalenset ingelezen. Dit gebeurd in de routine Read-chanId-m. Hieraan worden de

volgende parameters meegegeven:

- Channel-set Hfierin staat welke set kanalen is gekozen;

- N-chan Dit is bet maximaal aantal kanalen.

Deze SUB is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt de file geopend, waarin de gegevens staan die bij

de gekozen kanalenset horen. Welke file wordt geopend is afhankelijk van de lokale variabele

Set-no. Dit is in bet hoofdprogramma de variabele Channel-set.

Set-no= I File--1HP3565' (LF gedeelte)

Set-no=2 -~File=-'I-P5183' (MF gedeelte)

Set-no,=3 -~File=HW5 185' (I-F gedeelte)

De files zijn als volgt opgebouwd.

-File HIP3565' - Record I t/m 6 gegevens voor de programma's 'UNITMNGR' en

- Record 7 t/m 12 gegevens voor bet programma 'SETUPS' (Input

Channel Parameters);

- Record 13 gegevens voor bet programman 'SETUPS' (Thruput-

Parameters);



TNO-rapport

Pagina PML 233492002

36

- File 'HP5 183' - Record 1 t/m 26 gegevens voor de programma's 'UNIT MNGR' en

'CHANNELS";

- Record 27 t/m 52 gegevens voor het programma 'SETUTPS' (Input

Channel Parameters);

- Record 53 t/m 66 gegevens voor bet programma 'SETUPS' (Trigger +

Timebase Parameters);

- File 'H?5 185' - Record 1 t/m 6 gegevens voor de programma's 'UTNIT MNGR' en

'CHANNELS';

- Record 7 t/m 12 gegevens voor bet programma 'SETUJPS' (Input

Channel Parameters);

- Record 13 t/m 16 gegevens voor bet programma 'SETUPS' (Trigger +

Timebase Parameters).

Deze files zujn te vinden in de directory /APPL-ICATION/IDENTS'.

Vervolgens worden met bet 'ENTER' commando de volgende variabelen ingelezen:

Ch-nameS(I) M*Herin staan de kanaalnamen;

Ch_idS(I) M~Herin staan de kanaal identificatiecodes;

Ch-dateS(I) M*Herin staat de datum van de meting;

Tr-name$(I) -~Hierin staan de transducer-namen;

Tr-ldS(I) -~Hierin staan de transducer-identificatiecodes;

Tr-dateS(I) M Herin staan de kalibratiedata;

Tr-typeS(I) M*Herin stoat bet kalibratietype;

Dummy$(*) - HMerin staan de offset en de transducer-gevoeligbeid;

Fr-name S(I) - Hierin stoat bet type meetkast;

Unit(I) - Mierin staan de kastnummers;

Channel(J) M~Herin staan de kanaalnummers;

Sel(l) M~Herin staan de selectiecodes;

Addr(I) M Herin staan de adrescodes;

AvaillI) - HMerin stoat of een kanaal beschikbaar is of niet.

Voor elk kanaal wordt zo'n regel ingelezen, vandaar de index TI bij elke variabele. Van deze variabe-

len is echter alleen de array Avail(*) van belong. De variabelen Unit(*), Channel(*) en Sel(*)

worden wel in de spreadsheet afgedrukt maar kunnen niet gewijzigd worden (dit zijn respectievelijk
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het kastnumnmer, kanaalnuxnmer en de Select-code). Als alle gegevens zijn ingelezen, wordt de file

weer gesloten en wordt teruggekeerd naar bet hootiiprogiramnia.

Vanuit bet hoofdprogramma wordt flu de SUB Channel-mngr aangeroepen. Hieraan wordt de

parameter N-chan meegegeven. Hliervan is een structuurdiagram getekend in bijlage 1.

De routine is als volgt opgebouwd. Allereerst worden de titels en de breedte van de kolommen

gedefinieerd. Tevens wordt een prompt voor elke kolom gedefinieerd. Deze gegevens worden vanuit

het onderstaande 'DATA' statement, met bet 'READ' commando, ingelezen in de variabelen

Col-wldth(C), Titde$(C, 1), TitleS(C, 2), CwndS(C en PromptS(C).

DATA <Col-width>, <TitlelS>, <Title2$>, <Cmd$>, <Promp$>

Er zijn evenveel van deze DATA-regels als er kolommen zijn. Voor de kolomnamen zijn drie regels

gereserveerd. De eerste regel is voor de naamn van de spreadsheet, de volgende twee voor de kolomna-

men. De naam van de spreadsheet staat in de variabele Tltle$(l,O). Tltle$(C,l) en Title$(C,2)

zijn de kolomnamen, Col-wldth(C) is de kolombreedte in karakters, Cnid$(C) wordt bier miet

gebruikt en Prompt$(C) is de kolomprompt.

Vervolgens wordt de SUB Channel-filU aangeroepen. In deze SUB worden de kolommen van de

spreadsheet gevuid met de waarden die in de SUB Read-chanid-m zijn ingelezen. Deze SUB

beeft als parameters Box$(*) en Max-row. Box$(*) is gedefinieerd als BoxS(l: Max-col, 1:

Max-row) [201. Max_col is bet aantal kolommen en Max-row is bet aantal regels.

Nu de spreadsheet geheel gedefinieerd is, kan de spreadsheet op bet scherm gezet worden en wacbten

op invoer. Dit gebeurd in de SUB User-spread. Deze SUB staat in de module 'USER' en wordt als

volgt aangeroepen.

CALL User -spread(Box$(*), Title$(*), Prompt$(%) New-entryS, Col-Wldth(*),

Modify_col, Col, Row, Start_row)

De variabelen Box$(*), Tidle$(*), Prompt$(*) en Col-wldth(*) zijn reeds besproken.

Modify_!col is de eerste kolom die gewijzigd mag worden, Col en Row zijn respectievelijk de kolom

en de regel waarop, de cursor staat toen iets werd ingevoerd, Start-row is de eerste regel die op bet

scherm staat. Deze routine wordt veriaten als de gebruiker een nieuwe invoer afslwit met een <CR>.

De ingewa~de waarde is in dit geval opgeulagen in de variabele New-entryS. Deze routine wordt
eveneens verlaten als de functie FNUser-key~press waar wordt (in dit geval is er op een functie-
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toets gedrukt). Als er een invoer is geweest wordt er met behuip van de ftinctie FNUser-check-key

gecontroleerd welke toets is ingedrukt. Deze finctie levert het nuxnmer van de ingedrukte functietoets

op, of een 'O' indien er een andere toets is ingedrukt.

Als er een andere toets is ingedrukt wordt naar de routine New-entiry gesprongen door middel van

het GOSUB commando. Hier wordt gecontroleerd of er een geldige invoer is geweest. Is dit bet geval

dan wordt de invoer ingevuld in de spreadsheet. Is dit miet het geval dan wordt er een foutmelding

gegenereerd en wordt er miets gewijzigd.

Als er op een functietoets is gedrukt, wordt afhankelijk van de toets naar een subroutine gesprongen.

De volgende acties worden ondernomen:

F1 = MAIN -4 Einde invoer, terug naar boofdprogramma;

F5 = Reset -~Alle waarden worden op bun oorspronkelijke waarden teruggezet;

F6 = Toggle -*Dit is een toggle tussen <YES> en <NO>;

F7 = Previous -Deze selecteert de voorg-aande mogelijkbeid;

F8 = Next -Deze selecteert de volgende mogelijkbeid.

Voor de keuze F5 wordt de al eerder besproken SUB Channel-fill aangeroepen. Voor de

keuzes F6 t/m F8 wordt de subroutine Prey-next door middel van bet GOSUB commando

aangeroepen. Doordat er slecbts twee mogelijkbeden (<YES> en <NO>) zijn, is dit een toggle tussen

<YES> en <NO>. Met de variabele Dir wordt aangegeven of de vonige of de volgende waarde moet

worden geselecteerd (-1 =vorige, 1--volgende).

Met Fl wordt de SUB Channel-rmngr verlaten. Voordat de SUB wordt verlaten, moeten de

gewijzigde gegevens teruggezet worden in bun oorspronkelijke variabelen. Dit gebeurt in de SUB

Channel-extr. Deze SUB is bet tegenovergestelde van de SUB Channel-fill en wordt dan ook

met dezelfde parameters aangeroepen. Hierna kan de routine Channel mugr worden verlaten en

kan teruggesprongen worden naar bet boofdprogramma. Hier kan door middel van twee

functietoetsen Fl en F8 gekozen worden of de ingevoerde data moet worden bewaard. Het selecteren

gebeurd weer met bet ON KEY .. commando.

De ingevoerde gegevens worden weggescbreven door de SUB Write-chan-id-m. Deze SUB wordt

met dezelfde parameters aangeroepen als de SUB Read-chanid-m. In deze SUB word allereerst

bepaald in welke file de gegevens gezet moeten worden. Vervolgens worden de gegevens met bet

'OUTPUT' commando weggescbreven. Het aantal geselecteerde kanalen wordt weggeschrcven in de
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file 'NOOFCHANNEL-S'. In deze file staan drie getallen. De getallen komen overeen met het

aantal ingestelde kanalen van respectievelijk het LF, bet MF en het HF gedeelte. Als laatste wordt

het hoofdmenu van het progranima 'UNITMNGR' geactiveerd.

Met F 1 kan het pragramma warden verlaten. Hiertoe wordt gesprongen naar de regel met het label

Exit-level. Hier wordt eerst met bebuip van de SUB Ident~page een titelpagina, die het einde van

bet pragramma aangeeft, op bet scherm gezet. Vervolgens wordt bet programina 'MASTER' geladen.

4.2 Het programma 'CHANNELS'

Met bet pragramma 'CHANNELS' warden allerlei gegevens ingevoerd, die geen invloed hebben op

de meting. Ze dienen slecbts ter informatie bij de grafieken. De gegevens warden ingevoerd door bet

invullen van een drietal spreadsheets. Dit zijn bet Channel identification menu, bet Transducer

identification menu en bet Front-end identification menu. Een uitzondering hierop is het Front-end

identification menu. In dit menu warden de adressen van de verscbillende digitizers ingevoerd. Dit

adres bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de zogenaamde select code. Dit is bet adres van de

HP-IB kaart, waarop de betreffende digitizer is aangesloten. Het tweede deel van bet adres is de

adrescode. Elk apparaat op, dezelfde I-P-IB bus heeft een unieke adrescode. Deze code is achterop bet

apparaat in te stellen.

Het programma 'CHANNELS' kan globaal onderverdeeld warden in drie delen. Het eerste deel is

een initialisatie gedeelte. Hier warden een aantal variabelen gedeclareerd en gelnitialiseerd, de nodige

software modules geladen en een aantal parameters warden van disk gelezen. Het tweede ,,edeelte van

bet programma verzorgt bet menugedeelte van bet programma. Het derde deel van bet programma

sluit bet programma af. Hier warden de mngevoerde gegevens weggescbreven naar disk en wardt bet

hoofdmenuprogramma 'MASTER' geladen. Van bet programma zijn structuurdiagrammen gete-

kend in bijlage 2.

Aan bet begin van het programma warden cen aantal variabelen gedeclareerd en geinitialiseerd.

Vervolgens warden de bijbeborende softwaremodulen 'USER', 'T=L en 'OTHER' geladen. Hiemna

wordt bet titelscberm op bet scherm gezet. Als dit gebeurd is, wordt gewacht tot een keuze gemaakt is

uit de drie groepen (LF, MF of HF). Dit alles gebeurt op identieke manier &Is in bet programma

'UNIT_-MNGR'. Nadat een keuze is gemaakt, warden de gegevens uit de bijbehorende file gelezen.

De files die bier warden gebruikt zijn dezelfde files als in bet pragramma 'UNITMNGR'. In de

routine Read-chanId warden de gegevens ingelezen. Deze routine heeft als parameter de variabele

Channel-set. Deze kan drie wairden sannemen namelijk 1, 2, en 3 (resp. LF, MF en HF

kanalen).



TNO-rapport

Pagina PML 233492002

40

In deze routine wordt allereerst bepaald welke file ingelezen moet worden en hoeveel kanalen zijn

ingesteld in 'UNITMNGR'. Dit gebeurt in de SUB Read-no-of chan, die in de module `UTIL':

staat. Deze routine heeft als parameters:

Set-no is gelijk aan Channel-set;

Nchannels hierin staat het aantal kanalen dat beschikbaar is en wordt ingelezen uit

de file 'NOOFCHANNELS';

File$. deze bevat de naam van de file waarulit de gegevens gelezen moeten

worden.

Als bekend is hoeveel kanalen er beschikbaar zijn en uit welke file de gegevens moeten worden inge-

lezen, wordt de betreffende file geopend en worden de gegevens met het 'ENTER' commando ingele-

zen. Hfier worden dezelfde gegevens ingelezen als bij het programma 'UNITMNGR', behalve de

variabele Avail(*). Hiera wordt deze file gesloten en wordt de routine bedindigd.

Nadat de gegevens ingelezen zijn, wordt het Channel identification menu geselecteerd en op bet

scherm gezet. Met de variabee Level wordt bijgehouden welk menu geselecteerd is. Deze variabele

kan de waarden 1, 2 en 3 aannemen voor respectievelijk bet Channel identification menu, bet

Transducer identification menu en bet Front-end identification menu. De variabele krijgt de waarde

o als alle gegevens voor de geselecteerde kanalenset zijn ingevoerd. In dit laatste geval krijgt de vani-

abele Done de waarde 1. Met behulp van de variabele Done wordt getest of de gebruiker klaar is

met het invoeren van de gegevens voor de geselecteerde kanalenset.

Het invoeren van de gegevens gebeurt in de SUB's Channel-menu 1, Channel-menu 2 en

Channel-menu 3. Dit zijn respectievelijk het Channel identification menu, bet Transducer

identification menu en het Front-end identification menu. Daar deze menu's op dezelfde manier zijn

opgebouwd, wordt slechts bet Channel identification menu besproken. De structuur van de andere

twee menu's is identiek aan de structuur van dit menu.

Allereerst wordt de geselecteerde spreadsheet gedefinieerd en gevuld met de ingelezen gegevens. Dit

gebeurt op identieke manier als bi) het programrna 'UNITMNGR'. Na bet definieren van de

spreadsheet worden de functietoetsen als volgt gedefinieerd:

1-1 = MAIN -~Einde invoer, terug naar hoofdprogramma;

F2 = TRANSDUCERS -~Selecteer het Transducer Identification Menu;
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F-3 = FRONTENDS -*Selecteer het Front-end Menu;

F5 =Reset -*Alle waarden we--den op bun oorspronkelijke waarden

teruggezet;

F6 = Toggle -4 Dit is een toggle tussen <YE-S> en <NO>;

F7 =Previous -4 Deze selecteert de voorgaande mogelijldeid;

F8 = Next -* Deze selecteert de volgende mogelijkheid.

In bet Transducer Identification Menu worden de functietoetsen op dezelfde manier gedefinieerd, met

dit verschil dat met Fl naar bet Channel Identification Menu wordt gesprongen en met F2 de

invoer wordt bedindigd (MLAIN).

In het Front-end Menu zijn eveneens dezelfde ftinctietnetsen actief. Met F3 wordt nu de invoer

beeindligd (MAIN) en wordt met FlI naar bet Channel Identification Menu gesprongen.

Vervolgens wordt de spreadsheet op bet scherm gezet. Hiervoor wordt de al cerder genoemde routine

User-Spread aangeroepen. Deze routine wordt verlaten als een gebruiker een invoer beeft afgeslo-

ten met een <CR>, of op een flinctietoets beeft gedrukt. Hierna wordt de invoer met de functie

FNUser-checký_key gecontroleerd. Deze functie staat in de module 'USER!. Ads deze functie een '0'

oplevert is de variabele New-entry$ gevuld met nieuwe invoer. Deze variabele wordt op geldigbeid

gecontroleerd in de routine New-entry.

Levert de functie FNUser-check-key de waarde 1, 2 of 3, afhankelijk van bet gekozen submenu,

dan wordt de invoer van deze spreadsheet bedindigd. De ingevoerde gegevens worden vervolgens weer

in bun oorspronkelijke vana~belen gezet en de variabele Level krijgt de juiste waarde. De toetsen

F5 t/m F8 werken op dezelfde manier als bij bet programma 'UJNITMNGR', zij bet dat bij de

'Previous' en de 'Next' toets er meer mogelijkbeden kunnen zijn.

Afhankelijk van de variabele Level wordt een andere spreadsheet aangeroepen of wordt de invoer

beeindigd. Ads er niet meer ingevoerd boeft te worden, kunnen de gegevens opges1agen worden in de

bijbehorende file. Dit gebeurt in de SUB Write-chanId. Hierna2 wordt bet hoofdmenu weer geac-

tiveerd.

Met Fl kan bet programma worden verlaten. Hientoe wordt gesprongen naar de regel met het label

Exit-level. Hier wordt bet programma 'MASTER' geladen.
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4.3 Het programma 'SETUPS'

Dit programma begint met de gebruikelijke declaratie en initialisatie van een aantal variabelen.

Vervolgens worden acbtereenvolgens die modulen 'USER', 'UTIL', 'OTHER', 'MENU_65',

'MENU_83' en 'MENU_85' geladen. Nu wordt het titelscherm op bet scherm gezet. Vervolgens

wordt gewacht tot de gebruiker een keuze maakt uit de drie groepen. Tevens is er hier een vierde

mogelijkheid. Dit is het zogenaamde Comment Menu. Het selecteren van de juiste keuze gebeurt op

dezelfde manier als in de programma's 'UNIT MNGR! en 'CHANNELS'. Vim dit programma is

een structuurdiagram getekend in bijiage 3. Voor de structuur van de verschillende menu's wordt

verwezen naar het diagram van de SUB Channel-menu I in bijiage 2. Deze is niet opnieuw gete-

kend, omdat alle menu's op dezelfde manier zijn opgebouwd.

4.3.1 Het Command Menu

Als op de functietoets F5 gedrukt wordt, wordt het Comment Menu geselecteerd. Hiervoor wordt

naar de routine Setup_comment gesprongen. Hier wordt allereerst de bijbehorende file ingelezen.

Dit gebeurt in de routine Comment-setup_r. In deze routine wordt eerst de file geopend. Dit is de

file 'COMMEMNT' en staat in de directory '/APPLICATION/IDENTS'. Vervolgens wordt de file

met behuip van het 'ENTER' commando ingelezen. De commentaarregels worden opgeslage r ýn de

a rray Comment(*). Vervolgens wordt de file weer gesloten.

Hierna wordt bet menu op bet scherm gezet en kan de gebruiker commentaarregels gaan invoeren.

Hiervoor is de -outine Comment-menu. Deze routine start weer met de gebruikelijke initialisatie

van het menu en de definities van de functietoetsen. De functietoetsen ziln als volgt gedefinieerd:

Fl = MAIN -4 Einde invoer, terug naar boofdprogramma;-

F5 = Rteset -~Alle waarden wor'len op bun oorspronkelijke waarden teruggezet;

F8 = Edit -Met deze optic kan de builige regt ,ewijzigd worden.

Nu kan de spreadsheet op bet scherm worden gezet. Hier zorgt de routine User-Spread voor. De

invoer wordt op dezelfde man'er gecontroleerd als bil de programma's 'UNITMNGR' en

'CHANNELS'. Als alles ingevoerd is, wordt de routine verlaten en kan de data opgeslagen worden.

Hiervoor wordt de routine Comment-setup_ýw aangeroepen. In deze routit.e wordt eerst de file

geopenti. Vervolgens worden de gegevens met bet 'OUTPUT' commando in de file gezet. Hierna

wordt de file weer geqloten en wordt teruggesprongen naar bet boofdprogramma.
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4.3.2 Het LF gedeelte

Als op functietoets F6 wordt gedrukt, wordt naar bet LF gedeelte gesprongen. Hier worden de LF

gegevens ingelezen uit de file HP3565'. Hiervoor zijn twee routines beschikbaar, die in de module

'MiENU_65' staan. Allereerst worden de kanaalnamen en het aantal ingestelde kanalen ingelezen.

Dit gebeurt in de routine Hp3565 chanid. Deze SUB heeft de volgendle parameters:

N-channels Dit is bet aantal geselecteerde kanalen;-

Units Dit is het aantal geselecteerde kasten;

Channel-id6SS(*) Dit is een array met de kanaalnamen.

Vervolgens worden de Input Channel en de T'hruput gegevens ingelezen. Hiervoor is de routine

Hp3565_setupý_r. Deze SUB beeft als enige parameter N-channels.

AMs alle gegevens zijn ingelezen, komt het programma in een lus, waarin de verscbillendle menu's

geactiveerd worden. Bij bet LF gedeelte zijn er twee menu's bescbikbaar, namelijk bet Input Channel

Parameter Menu en bet Thruput-Parameter Menu. Hiervoor zijn twee SU`B's bescbikbaar, A.amelijk

Hip3S6S-menul en tlp3565_menu2. Deze SUB's staan in de module 'MENU_65' en bebben de

parameters N-channels en Level. Met de variabele Level wordt getest welke van de twee menu's

geactiveerd moet worden, of dat de invoer moet worden bedindigd.

Wanneer alles is ingevoerd kan de data opgeslagen worden in de bijbeborende file. Hiervoor is in

tegenstelling tot hiet laden van de gegevens, slecbts 1 routine nodig, omdat bet aantal kanalen en de

kanaalnamen niet opgeslagen boeven te worden. Deze kuninen immers; niet gewijzigd worden in bet

programma 'SFTTJPS' Voor bet opslaan van de andere gegevens (Input Channel Parameters en

Thruput gegevens) is de routine Hp3565_setup_w. Deze SUB beeft als enige parameter

N-channels en staat in de module 'MENU_65'. Hierna wordt naar bet boofdmenu terugge-

sprongen.

4.3.3 1l~et MF gedeelte

Met functietoets F7 wordt naar het MF gedeelte van het programma gesprongen. Deze routine

begint met het inlezen van de MF gegevens uit de file 'HP5 183'. Hiervoor zijn 2 routines beschikbaar

in de module 'MEN U_83'. Dit zijn de SUB's Hp5 183 chanId en Hp5 183_setup_r. In de eerste

SUB worden de kanaalnamen en het aantal kanalen ingelezen. Deze SUB beeft als parameters:

N channels Het aantal geselecteerde kanalen;

Units Het aantal geselecteeide kasten;

Channel_1d83$(*) Array met kanaalnamen;
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Hp5183_address Array met adressen van de kasten (Selectcode * 100 + Adrescode).

In de tweede SUB worden de Input Channel Parameters, de Trigger Parameters en de Timebase

Parameters ingelezen. Deze SUB beeft als enige parameter N-chsannels.

Als alles correct ingelezen is, komt bet programma in een lus, waarin de verschillende menu's

worden geactiveerd. In het MF gedeelte zijn 3 menu's beschikbaar, namelijk het Input Channel

Parameter Menu, het Trigger Parameter Menu en bet Timebase Parameter Menu. Deze menu's

staan respectievelijk in de SUB's Hp5183_mnenu 1, Hp5183_menu 2 en Hp5183 mnenu 3. Deze

SUB's staan eveneens in de module 'MENU_83' en hebben als parameters:

N-channels Het aantal geselecteerde kanalen;-

Level Geeft aan welk menu geactiveerd moet worden;

(0) Ads deze waarde I is worden nog extra controles op de invoer uitgevoerd.

Dit wordt alleen gebruikt bij 'PROGRAM_83'.

Ook bier wordt weer met de variabele Level getest of alles is ingevoerd, of dat een ander menu moet

worden geactiveerd.

Als laatste kunnen de gegevens worden opgeslagen. Hiervoor is de routine HpSl83_setup_w. Ook

deze SUB staat in de module 'MENU 83'. Nadat alles is opgeslagen, wordt teruggesprongen naar

het hoofdmenu.

4.3.4 Het HF gedeelte

Het HF gedeelte is op dezelfde manier opgebouwd als bet MW gedeelte. De routines om de gegevens

in te lezen beten hier ecbter Hp5l85_chan_id en Hp5l85_setup r. De routines die de menu's

besturen beten Hp5l85_menu 1, HpSlS5_menu 2 en Hp~l85_menu 3. De SUB om de gegevens

op te slaan beet HpS 185_setup_w. Al deze SUB's staan in de module 'MENU 85' en bebben

dezelfde parameters als bij bet ME gedeelte

4.4 Het programma 'DATAMNGR'

Het programma 'DATA- MNGR' is een programma om de datafiles te manipuleren. Met dit

programma zijn de volgende manipulaties mogelijk:

-Show directory Zet een vooraf geselecteerde directory op bet scherm;
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- Show header Zet een vozraf geselecteerde header op het scherm;

- Save data Zet de data / identifier-files in een aparte directory;

- Recali data Hiermnee kunnen zowel de identifier-files als de datafiles opgehaald

worden ult een vooraf geselecteerde directory;

- Remove data Hiermee kunnen zowel de identifier-files als de datafiles in een vooraf

geselecteerde directory, verwijderd worden van de schijf;

- Lock Status Hiermee kan het software slot op de datafiles worden geopend.

Van dit programma is in bijiage 4 een structuuirdiagram getekend.

Dit programma begint met de gebruikelijke declaratie en initialisatie van een aantal variabelen.

Vervolgens worden de modulen 'USER', UTIL', 'OTHER! en 'LOCK' geladen. Na het definieren van

de functietoetsen wordt gewacht totdat 66n van deze toetsen wordt ingedrukt. De toetsen zijn als volgt

gedefinieerd:

F1 SHOW DIRECTORY -*Zet een directory op het scherm;

F2 SHOW HEADER -*Laat een header zien;

F3 SAVE DATA -~Zet gegevens in cen aparte directory;

F4 RECALL DATA -Haal gegevens terug ult een geselecteerde directory;

F5 REMOVE DATA -*Verwijder gegevens uit een geselecteerde directory;

F6 LOCK STATUS -~Geef info over de lockstatus van de huidige datafiles;

F8 EXIT -*Terug naar 'MASTER'.

4.4.1 Show DirmCtory

Na het indrukken van functietoets F 1 krijgt de gebruiker de keuze of een IDENTS of cen DATA

directory moet worden afgebeeld. Oak kan teruggekeerd warden naar het hoafdmenu. De fuinctie-

toetsen zijn hiervoor als volgt gedefinieerd:

Fl IDENTS -~Show IDENTS directory;

F2 DATA -*Show DATA directory;

F3 RETURN -4 Terug naar hoofdmenu.

In de variabele Type$ wordt bijgehouden welke van de twee keuzes is gemaakt. Type$ kan twee

waarden aannemen, nameijik:
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Type$ ='IDENTS"

Type$ ="DATA"

Na een keuze te hebben gemaakt, moet een keuze worden gemaakt uit tiles of directory. De functie-

toetsen zijn hiervoor als volgt gedeflnieerd:

F1 FILES -4 Geeft een lijst van files;

F2 DIRECTORY -*Geeft een lijst van de beschikbare directories.

Met de keuze F2 krijgt de gebruiker een lijst van directories op het scherm te zien. Hiervoor wordt de

SUB Show-dir aangeroepen. Deze SUB heeft de volgende parameters:

Option$ --4 Dit is de variabele TypeS in het hoofdprogramma;

Directory$ --- Dit is de geselecteerde (sub) directory;

Df_optS - Deze variabele geeft aan of de files of de directories moeten

worden aftebeeld. Dlf_optS kan rwee waarden aannemen name-

lijk "F"(iles) of "D"(irectories).

In deze SUB wordt allereerst de directory bepaald, die gelezen moet worden. Hiervoor is de variabele

DirS. Deze variabele krijgt de waarde "/APPLICATION/IDENTS" of de waarde

'/APPLIGATIONIDATA', afhankelijk van de variabele Option$. Als de variabele Directory een

waarde heeft, wordt deze ook nog aan de variabele Dir$ gekoppeld. Vervolgens wordt de directory

ingelezen in de variabele Cat$(*).

Hiernia worden uit deze array van strings de namen geselecteerd van de files of van de directories.

Als laatste word de lijst afgedrukt op het scherm. H-iervoor is de routine Show-list. Deze SUB heeft

drie parameters narnelijk:
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CatS$(*) -~Dit is een Ii 1st met filenamen of directorynamen;

Nitemns -*Dit is bet aantai namen dat bovenstaande lust bevat;

Title$ - Dit is de titel die boven de lijst wordt afgedrukt.

In deze SUB wordt gebruik gemaakt van de routine User-print-sprd die in de module 'USER'

staar. Deze routine heeft de volgende parameters:

Box$(*) -ý Dit is de array waarin de totale tabel met de directory staat;

TitleS$(*) -4 Dit is de titel;

Col-width(*) -4 Dit is een array met de breedtes van de verscbillende kolommen;

Col, Row -3 Positie van de opgelichte cel;

Start-row --) Eerste rij op het scherm.

Deze SUB zet de lijst met filenamen of directorynamen op bet scherm. Hierna worden de functie-

toetsen op de volgende manier gedefinieerd:

F6 Prey Laat vorige pagina zien;

F7 Next -*Laat volgende pagina zien;

F8 EXrT Terug naar hoofdmenu.

Kiest de gebruiker voor FILES in plaats van voor DIRECTORY in het voorgaande menu, dan

moet opnieuw een keuze gemaakt worden door de gebruiker. Hiervoor zijn de fiinctietoetsen als volgt

gedefinieerd:

Fl Current FILES -Geeft een lust van de huidige files;

F2 Select DIR -4 Geeft een lijst van files uit een geselecteerde directory.

Met FlI wordt de directory van "/APPLICATION/DATA' of '/APPI-JCATIONIIDENTS" afge-

drukt op het scherm. Hiervoor wordt eveneens de SUB Show-list gebruikr.

Met F2 kan de gebruiker eerst kiezen uit een directory /APPLICATI1ONIDATA' of uit een directory

'/APPLICATION/IDENTS'. Hiervoor wordt de routine Select-dir gebruikt. Deze SUB heeft de

volgende twee parameters, namelijk TypeS en SelectS. De variabele Type$ is reeds bekend en in

de variabele Select$ staat welke directory is geselecteerd. In deze routine wordt allereerst een lijst met
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directorynamen gegenereerd. Deze wordt bewaard in de variabele Cat$(*). Als er 66n of meerdere

directories aanwezig zijn, wordt de SUB Select-item met onderstaande parameters aangeroepen:

Cat$ (*) -~Dit is een lujst met directorynamen;

Nitems -Dit is de lengte van voorgaande lijst;

Select-flag -*Deze variabele geeft aan of een directory geselecteerd is.

Vanuit deze SUB wordt de routine Select-menu aangeroepen. Deze SUB heeft als parameters:

List$(*) -fGelijk aan Cat$(*);

J - Aantal directories;

Selected -Gelijk aan Selectjflag;

Vanuit deze routine kan een directory geselecteerd worden. Hiervoor wordt de routine User-spread

gebruikt. De functietoetsen zijn als volgt gedefinieerd:

F5 Reset -Zet alles weer op NO';

F6 Toggle -*Dit is een toggle tussen YES' en "NO';

F8 SELECT -4 Uitvoeren van de selectie.

Met F8 wordt de keus bevestigd en worden de voorgaande routines afgesloten. Hierna wordt de gese-

lecteerde directory op het scherm gezet. Hiervoor wordt weer de routine Show-dir gebruikt.

4.4.2 Show Header

Bij deze keuze moet op analoge wijze als bij 'Show directory' een keuze gemaakt worden tussen de

headers van de IDENTS en de header van de DATA. De functietoetsen zijn op dezelfde manier

gedefinieerd als bij Show Directory. Hierna moet gekozen worden tussen de huidige IDENTS- of

DATA-header of een header ult een geselecteerde directory. De functietoetsen zijn op dezelfile manier

gedefinieerd als bij Show Directory. Voor her selecteren van een directory wordt de routine

Select-dir gebruikt.

Als er geen directory geselecteerd is, wordt voor het afdrukken van de header van de IDENTS de file

'/APPL.IGATION/IDENTS/COMMENT geopend. Is er wel een directory geselecteerd dan wordt de

file 'IAPPUICATION(IDENTS/Selected dir/COMMEN~r geopend. Nadat de file is ingelezen en
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afgedrukt, wordt deze weer gesloten. Met functietoets F8 kan teruggesprongen worden naar het

IDENTS / DATA keuzemenu.

Moet een DATA header worden afgedrukt, dan wordt allereerst een Iijst gegenereerd met headerfiles

uit de directory '/AFPUICATIONIDATA', mndien geen directory is geselecteerd, of ult de directory

'/AFPLIICATION/DATA/Select-dir', indien wel een directory is geselecteerd. Vervolgens kan een

headerfile geselecteerd worden uit deze Iijst. Hiervoor wordt de routine Select-item gebruikt. Ads er

een headerfile geselecteerd is, wordt deze file geopend en ingelezen in de Variabele Header$(*).

Vervolgens wordt de header afgedrukt. Hiervoor zijn een tweetal routines beschikbaar, namelijk

Dispheader83 voor de ME kanalen en Disp_header85 voor de 1fF kanalen. Voor de LF kanalen

zijn geen headers beschikbaar. Met functietoets F8 kan teruggesprongen warden naar het

IDENTS/DATA keuzemenu.

4.4.3 Save Data

Na bet kiezen van Save Data moet ook allereerst een keuze gemaakt worden tussen de IDENTS of

DATA. Dit gebeurt op identieke manier als bij de voorgaande keuzemogelijkheden. Vervolgens

wordt de routine Get-file-dirid aangeroepen. Deze routine heefr twee parameters naieliik "'D",

am aan te geven dat bet am een directory gaat en Destination$. Dit is de naam van de

subdirectory van "APPLICATIONIIDENTS" of "/APPLICATION/DATA", waarin de datafiles

of de identfiles gekopieerd ("gesaved") moet worden. In de SUB get-file-dirid wordt

Destination$ ingelezen. Vervolgens worden de files gekopieerd met de routine Down copy_dir.

Deze routine heeft de volgende drie parameters:

Type$ Geeft aan of de IDENTS of de Datafiles gekopieerd macten woxtien;

Destination$ Subdirectory waamnaar de files gekopieerd moeten worden;

Nfiles -Aantal files dat gekopieerd is.

In deze SUB wordt allereerst de directory bepaald, Waarin de files staan die gekopieerd moeten

worden. Vervolgens wordt de directory, Waar de files naar toe moeten worden gekopieerd, aaflge-

maakt. Hiemna worden of de IDENTS-files of de DATA-files gekopieerd. Van de IDENTS worden

de volgende files gekopieerd: 'COMMENT', 'NOOFCHANNELS', 'HP3565', 'HP5 183' en

'H-5185'. Voor het kopieren zijn twee Variabelen van belang, namelijk From$ en To$. In de

vaniabele FromS$ stast het volledige pad van de file, die gekopieerd inoet worden. In de variabele

To$ staat bet pad van de directory waar naartoe de file moet worden gekopieerd. Hierna wordt de file

met bet 'COPY' commando gekopieerd.
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Voor het kopieren van de DATA-files wordt per gedeelte (LF, MF of HF) ingelezen hoeveel datafiles

(= aantal kanalen) gekopieerd moeten worden. Hiema worden de datafiles en de headerfiles met

behuip van de variabelen From$ en To$ gekopieerd. Hiemna worden nog een aantal files

gekopieerd. Dit zijn de files 'CHANNSET83', 'CHANN_5ET85', 'COMMSET83',

'COMMSET85', TrIMBASE83' en 'SNAP_1M83'. Ook deze files worden met behuip van de

variabelen From$ en To$ gekopieerd. Na het kopieren van de files wordt de routine beeindigd.

Als er datafiles zijn gekopieerd, wordt vervolgens de routine Lock-reset in de module 'LOCK'

aangeroepen. Deze routine heeft geen parameters. De routine zorgt ervoor dat het softwareslot op de

datafiles geopend wordt. In deze routine wordt de file '/APPLICATIONJDATA/LOCKFILE'

geopend. In deze file worden vier waarden geschreven ni. Time (niet van belang) en de variabelen

Status65, Status83 en Status85. Deze laatste drie variabelen zijn '0', omdat de datafiles overschre-

yen mogen worden. Is 66n van deze variabelen '1' dan mogen de bijbehorende datafiles niet over-

schreven worden. Hiema wordt de file weer gesloten en wordt de routine verlaten en wordt terugge-

sprongen naar bet hoofdmenu.

4.4.4 Recall Data

Met de keuze Recall Data kunnen datafiles ult een van tevoren geselecteerde directory gekopieerd

worden naar de /APPLICATIONIDATA' of de VA.PPLICATION/IDENTS' directory. Voordat dit

kan gebeuren wordt allereerst met de routine Lock-avail uit de module 'LOCK' getest of het

sofwareslot is geopend. Is dit niet het geval dan kan met behulp van functietoets FlI teruggesprongen

worden naar het hoofdmenu.

Vervolgens kan op de gebruikelijke manier gekozen worden tussen de IDENTS of DATAfiles.

Hierna wordt de routine Select-dir aangeroepen, waarmee de directory geselecteerd kan worden,

die teruggehaald moet worden. Voor het terugkopieren van de files wordt de routine Up_copy-dir

gebruikt. Deze SUB heeft dezelfde parameters als de routine Down copyý_dir, zij bet dat in plaats

van de parameter Destination$ nu de parameter SourceS wordt meegegeven. In deze SUB wordt

eerst de directory, die gekopieerd moet worden ingelezen. Vervolgens worden hieruit de BDAT

(BASIC datafiles) files en HP-UX (Unix datafiles) files gekopieerd. Hier wordt weer gebruik

gemaakt van de variabelen From$ en To$. Als alles gekopieerd is, wordt teruggesprongen naar het

hoofdmenu.
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4.4.5 Remove Data

In deze routine kan een geselecteerde directory verwijderd warden. Hiervoor moet allereerst weer de

keuze gernaakt worden tussen de IDENTS directory en de DATA directory. Vervolgens wordt met

bebuip van de routine Select-dir een directory geselecteerd. De geselecteerde directory wordt dan

met de routine Clean-dir verwijderd. Deze routine beeft als parameters Type$ en de naam van de

geselecteerde directory. In deze SUB warden allercerst de filenamen ingelezen uit de geselecteerde

directory. Hierna warden alle BDAT en HP-UX files met het 'PURGE' commando verwijderd van

schijf. Ads alle files verwijderd zijn, wordt teruggekeerd naar bet boofdnienu.

4.4.6 Lock Status

Hier wordt allereerst de lockstatus ingelezen. Dit gebeurd met de routine Lock-avail. Deze routine

beeft de volgende parameters:

Available ---i Geeft aan of de lockfile aanwczig is;

Time -~De tijd waarop, het slot geactiveerd is;

Status65 -De slotstatus van de LF kanalen;

Status83 -*De slotstatus van de ME kanalen;

Status85 -~De slotstatus van de HF kanalen.

Hierna wordt met de routine Lock-status de status van de drie groepen kanalen afigedrukt. Deze

routine heeft dezelfde parameters als de routine Lock-avail. Is het slot gesloten, dan kan het met F 1

geopend warden. Met F8 kan teruggekeerd warden naar bet boofdmenu. Moet bet slot geopend

warden, dan wordt de routine Lock-reset aangeroepen. Al deze routines staan in de module

'LOCK'.

4.5 Het programma 'PROGRAM 65'

Het programma 'PROGRAM_65' kan gebruikt warden am een laagfrequent meting te verricbten.

Tevens kan de Iaagfrequent data biermee bekeken warden. Als de graficken op bet scherm staan

kwinen er zogenaamde markers-functies op de data witgevoerd warden. Hiermee kunnen de

grafleken met cen cursor nauwkcurig warden bekeken (tracen van bet signaal). Het programnia is

biervoor onderverdeeld in vier delen. In bet eerste dccl van bet programma warden een aantal

variabelen gedeclareerd en gelnitialiscerd, de digitizers warden gelnitialiseerd, enz. Het tweede

gedeelte van bet programma is bet thruput-gedeelte. Met dit gedeelte van bet programma kan ccii

thruput mcricht worden. Het derde dccl is het post-thruput gedeelte. Hiermee kan de data in de vorm
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van grafieken warden bekeken. Met het vierde deel kunnen manipulaties met de data warden

uitgevaerd. Van dit programma zijn structuurdiagrammen getekend in bijiage 5.

Aan bet begin van dit programma warden allereerst een groat aantal variabelen gedeclareerd en

gefnitialiseerd. Tevens warden de bijbehorende softwaremodulen geladen. Dit zijn de modulen

I-1P3565AL.L' en 'OTHER'. Vervolgens wordt naar de routine Appirmain gesprangen. Dit is de

hoafdroutine van bet programma. Deze SUB heeft 66n parameter. Dit is de variabele Init. Deze

geeft aan of de SUB voor de eerste keer wordt aangeroepen.

Allereerst wordt in deze routine de subroutine Appi main keys aangeroepen. Hier warden de

thruput-funcdectoetsen geactiveerd. De fiinctietoetsen warden als volgt gedefuineerd:

F1 INPUT SETUP -i, Selecteer bet Input Setup menu;

F2 SOURCE SETUP --+ Selecteer het Source Setup menu;

F-4 MEASUREMENT SETUP -*Selecteer bet Measurement Setup menu;

FS POST THRUPUT -*Deze fun ctie is actief als er goede data in de opgegeven file

staan. Deze functie zet de grafleken op bet scherm;

F6 HELP -On-line help functie;

F7 START -i. Start de meting;

F7 STOP --+ Stop de meting;

F7 " *Als de BDAT file miet aanwezig is;

F8 E~rT -4 Verlaat het programma en laad 'MASTER'.

Opmerking. Funcrietoets F7 wordt niet in de routine Appi main keys geactiveerd, maar pas in de

hoofdlus van bet programma.

Als de variabele Initl1 dan wardt de SUB App~init aangeroepen. Deze SUB initialiseert alle

modulen en de bijbehorende spreadsheets. Tevens warden de waarden in de measurement spread-

sheet en de ICODE programma's in de 35651A controller module ge-tnitialiseerd. De icode pro-

gramma's zijn gecompileerde BASIC programma's. Er zijn twee icode programnia's beschikbaar. Dit

zijn bet Thruput icode programma en bet Read-disc icode programma. De SUB AppLinit

wardt aangeroepen als de configuratie is veranderd en tijdens bet opstarten van het programnia.

Vervolgens wordt de routine Thiru check disc aangeroepen. Deze routine leest parameterblokken

van disk en controleert op goede thruput-data. De routine heeft de volgende parameters:
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Disc-Present -4 Geeft aan of de BDAT-flle bestaat die in de measurement spreadsheet is

gespecificeeid;

Good-disc-data -4 Geeft aan dat er goede data in de thruput-fle staat;

Thruput-set65$(4) -4 Dit is de filenaam uit de measurement spreadsheet.

De parameter Thruput-set65$(4) is optioneel.

Vervolgens komt het programma in de hoofdlus van programma. Deze lus bestaat uit twee delen.

Het eerste deel wordt doorlopen als de thruput-toetsen actief zijn. Dit is het geval tijdens het opstarten

van het programma. Allereerst wordt hier F7 actief gemaakt. Vervolgens wordt, als

Disc_present=1 en Setup changedl1, de routine Thru inltjparM aangeroepen. Hierna wordt

de variabele Setup__changed weer V0. De variabele Setup-changed wordt T1 als er in 66n van de

menu's iets wordt veranderd.

De SUB Thru-init~parm heeft geen parameters. Deze SUB initialiseert de array, die gebrwikt

wordt als parameter block voor het Thruput icode programma. Dit blok wordt tevens bijgewerkt

door het icode programma en wordt bewaard op disk, nadat de thruput compleet is. Dit blok moet

weer worden ingelezen om de plot-parameters te bepalen. Deze SUB moet telkens worden

aangeroepen als er iets in de set-up verandert.

Ais Disc present--- en Restart-meas=1 , dan wordt de routine Appi start aangeroepen. Deze

routine heeft als parameter de variabele Good-disc-data. Deze routine start een thruput en be-

waart de data op disk. Als Disc_present•1 en Restart-measl1 dan wordt een foutmelding

gegenereerd. Restart-meas wordt '1, zodra op 'START gedrukt wordt.

Vervolgens wordt de routine Appi do mrain aangeroepen. Deze routine heeft als parameters:

Restart-meas -4Geeft nan dat op 'START is gedrukt;

Setup_changed -Geeft nan dat er iets is veranderd in de menu's;

Disc~present -Geeft aan dat de gespecificeerde BDAT file aanwezig is;

Good-disc-data -Geeft aan dat er goede data in de file staat;

New-disc-data -Wordt 'geset' als de thruput-file wordt veranderd;

Keys-changed -Geeft nan dat de POST-THRUPUT toetsen actief moeten warden;

Leavc_. .::e -~Geeft asn dat het programnua moe: worden verlaten.
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Vanuit deze routine worden de diverse spreadsheets aangeroepen. Voor bet invullen van de input set-

up wordt de routine Jopt _spread aangeroepen. Voor het inviillen van de source set-up wordt de
routine Srce-spread aangeroepen en voor bet invullen van de measurement set-up wordt de rou-

tine Meas-spread aangeroepen. Als er in de measurement spreadsheet jets is veranderd, moet ook

de routine Thru-check-disc worden aangeroepen. Voor de on-line help functie wordt de routine

Appi~help aangeroepen. Deze routines zet de help pagina's op het scherm.

Als de variabele Keys changed=I, dan wordt de routine Appi other -keys aangeroepen, is
Keys_changed•1 dan wordt de routine Appl main_keys aangeroepen. Met de routine

Appi_otherý_keys worden de post-thruput-toetsen actief gemaakt. Ads deze toetsen actief zijn, wordt

bet tweede gedeelte van de lus doorlopen. In dit gedeelte worden, als New -disc -datai1 of

First-time= 1, de volgende routines doorlopen. Allereerst wordt de routine Thru -check -disc door-

lopen. Vervolgens wordt de routine Thrujpost -iit aangeroepen. Deze routine initialiseert de post-

thruput spreadsheet gebaseerd op de gegevens, die gelezen worden van de thruput-schijf. Deze routine

moet telkens worden aangeroepen als een thruput is verricht en na bet lezen van de thruput-

parameters met Thru-check-disc.

Vervolgens wordt de routine Thru inlnt~pp aangeroepen. Deze routine initialiseert de plotparame-

ters met default waarden, nadat de thruput-parameters zijn geladen van disk. De routines

Thruypost-hilt en Thru_imitý_pp worden aangeroepen zonder parameters.

Vervolgens worden als Displayý_changed=1 en Good -disc -data= 1 de routines Thru-update~pp,
Appi~update en Thru-read-disc aangeroepen. De SUB Thru-update~pp wordt aangeroepen,

voordat de gegevens, die nodig zijn om de plotparameters van de andere spreadsheets te 'updaten",

van disk worden gelezen. De SUB Appi~update wordt aangeroepen a1s de display-configuratie is

veranderd. Het gebruikt de parameters die in bet POST spreadsheet zijn ingevuld en de thruput-

parameters van disk om de DISP subprogramma's te "updaten". De routines Thru_update~pp en
Appi update worden zonder parameters aangeroepen. Ads laatste wordt de SUB Thru-read-disc

aangeroepen. Deze SUB download bet Discjparni common blok met de aangepaste parameters,

voert het Read-disc icode programma uit en laadt de data in de plot databuffer. Deze SUB heeft

21S parameter de variabele New-data. Deze variabele is T1 als er goede data in de thruput-file staat.

Voor meer informatie over het programmeren van de LF digitizers wordt verwezen naar het manual

"Introduction to Programming The H-lP 35650 Series Hardware" [4).

Vervolgens wordt getcst of de grafleken moeten worden getekend. Hiervoor zijn 3 variabelen van

belang. Allereerst moet Good-disc-data=i waar zijn. Ten tweede moet of Displayý_changed~l of
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Repaintl- waar zijn. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dlan woruen allereerst de assen van de

grafickNcil gc~ckciu. iic~rvuor -",rdL dc rutiiinc Disp_pklwax& jaing.roc~pcln. Dczc SUB ij'ck ýI

grids, labels en de assen voor alle grafieken. Deze SUB beeft geen parameters. Vervolgens wordt de

routine Disp~plot -data aangeroepen. Deze routine heeft als parameters de array's Data-array(*)

en Data-header(*). Hierin staat respectievelijk de data en de bijbehorende headers.

Vervolgens wordt de routine Appi-do-other aangeroepen. £)eze routine heeft als parameters:

Mod-ali-plots -Definieert de functie van de PREV REC en NEXT REC toetsen;

Display_changed -*Geeft aan dlat de plotparameters zijn veranderd;

Repaint -Geeft aan dat de grafieken opnieuw getekend moeten worden;

Keysý_changed -4 Geeft aan dlat de THRUPUT toetsen actief moeten worden.

Vanuit deze routine worden de verschillende functies aangeroepen. Hiervoor zijn de functietoetsen als

volgt gedefinieerd:

Fl <PREV REC -4 Teken bet vorige blok van de grafieken;

F2 ALL PLOTS1FIRST PLOT -4 Toggle of bij PREC REC en NEXT REC alle of slecbts

66n grafiek opnieuw getekend moet worden;

F3 NEXT REC> -4 Tekent het volgendle blok van de grafieken;

F4 DISPL-AY SETUP -~Selecteer bet DISPLAY set-up menu;

F5 THRUPUT Activeert de tbruput-toetsen;

F6 MARKER -*Activeert de markers-functie;

F7 PLOT BLKSIZE -~Hierna kan een nieuwe blokgrootte ingevoerd worden.

Voor bet tekenen van her vorige blok van de data wordt de fianctie Post prey rec aangeroepen.

Deze routine beeft als parameters Mod alifilots en Disp modified. Deze routine wijzigt de post-

parameters, zodat bet voorgaande blok data van disk wordt gelezen. Met de variabele Mod aI1_pIotz

wordt aangegeven of van alle grafieken bet voorgaande blok moet worden gelezen of dat slechts van

de eerste grafiek bet voorgaande blok moet worden gelezen. De routine controleert tevens of bet

buidige blok bet eerste blok data van de thruput is. De variabele Diapý-modified geeft aan dat de

grafieken opnieuw moeten worden getekend.
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Met functietoets F2 wordt de variabele Mod-all~plots '1 of '0'gemaakt. Is deze variabele '1'dan

,A v~dLn1 bi,ý JCX fWILLic,, F, ~:n F73 &41i A41C grdfiI~k(.C1 A~ '.UfigC Of h~t ýuigCIIJC bluk g~c~.L

Mod aHlplots=O, dan wordt bij deze functies slechts de eerste grafiek opnieuw getekend.

Met functietoets F3 wordt het volgende blok van de data getekend. Hiervoor is de routine

Post-next-rec. Deze SUB heeft dezelfde parameters als de SUB Postjyrev rec. Deze routine

wijzigt de post-parameters zo, dat bet volgende blak data van de eerste grafiek of van alle grafieken,

afhankelijk van de variabele Mod_alljlots, van disk wordt gelezen. Tevens wordt gecontroleerd ý, f

het huidige blok het laatste blok data van de thruput is.

Met furictietoets F4 kan de display set-up worden gewijzigd. Hiervoor wordt de funictie Post spread

aangeroepen. Deze functie heeft als enige parameter de variabele Dlsp_mrodified. Na afloop v2n de

procedure wordt tevens de variabele Repaint "geset". Functietoets F4 krijgt flu de betekenis 'EXIT

DISPLAY'. Hierdoor kan de display set-up weer worden veriaten. De routine Post spread kunnen

de display-parameters worden gewijzigd. FHiervoor wordt een spreadsheet op bet scherni gezet. In deze

spreadsheet kunnen grafieken actief of inactief worden gemaakt, de assen kunnen opnieuw worden

geschaald, enz. Ifiervoor wordt een invulmenu op het scherm gezet. Deze routine heeft dezelfde

structuur als de routines voar de menu's, die bij de overige programma's worden gebruiikt.

Met functietoets F5 warden de thr~iput-toetsen actief gemaakt. Hiervoor wordt de variabele

Keys-changed 'geset".

Door het drukken op functietoets F6 warden de markers-functies ýictief gemaakt. H-iervoor wordt de

functie Disp_do_nikr aangeroepen. Deze routine heeft als parameters de array's Data-array(*)

en Data-header(*). Deze routine verzorgt de rnarkers-functies. In deze routine warden de functie-

toetsen op onderstaande manier gedefinieerd:

Fl Marker to X --+ Verplaatst Lie marker naar een in te voeren X-pasitie;

F2 Marker to Min -4 Verplaatst de marker naar de minimale X-positie;

F3 Marker to Max -4 Verplaatst de marker naar de maximale X-positie;

F4 Store Trace -4 Bewaard het signaal in een ASCII tile;

F7 Previous Trace -Selecteer de voorgaande grafiek;

F8 Next Trace -lSelecteer de volgende grafiek.

Vervolgens wordt in de subroutine New-mkr-plot de array Plot_array(*) gevuld met data.

Hierna komnt het programma in een lus. Deze lus wordt verlaten, zodra een niet gedefinieerde func-
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tietoets wordt ingedrukt. In deze lus wordt allereerst de routine Plot-set-vlewp aangeroepen. Deze
OTfl -T I

N 11 iC -S

Total-num plots -Dit is het totaal aantal grafieken op het scherm;

p -4 Dit is bet huidige grafieknummer;

0 --* Aantal karakters waarvoor ruimte is in de titel van de grafiek;

Y-units-len -- Aantal karakters waarvoor ruimte vrij moet zijn links van de viewport;

1I Aantal pixels waarmee de viewport moet warden gekrompen om

binnen het frame te blijven.

Deze SUB wordt aangeraepen voor het plotten. Dit is nodig am de viewport in te stellen voar de

grafiek.

Vervolgens wordt de routine Plot-do-mkr aangeroepen. Deze routine activeert de marker en de

bijbehorende markers-functies in de geselecteerde grafiek. De routine wordt verlaten, zodra op een

functietoets wordt gedrukt. Deze SUB heeft de volgende parameters:

Plot-array(*) -4 De plotarray met XY paren, die klaar zijn voor plotcommando's;

X-unltS(P) -4 Dit is de dimensie langs de X-as;,

Y-unltS(P) -*Dit is de dimensie langs de Y-as;

X-min(P) -~Minimale X-waarde;

X-max(P) -Maximale X-waarde;

Y-mln(P) -- Minimale Y-waarde;-

Y-max(P) --) Maximale Y-waarde;

Offset -De offset van het signaal;

Scale-factor -*Dit is de schalingsfactor;

Do-logý_y(P) -Geeft aan of de Y-as een logaritmische schaalverdeling heeft.

Hierna wordt gecontraleerd op welke functietoets is gedru~kt. Wordt op functietoets Fl, F2 of F3

gedrukt (Marker to ... ), dan wordt de routine Plot-move-mkr aangeroepen. Deze routine heeft de

volgende parameters:
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Plot-array(*) -De plotarray met XY paren, die klaar zijn voor plotcomrnando's;

X-UnIL$(PI) -, i is 11c dhit i,,ic Xng., de X-aý.,

Y-unitS(P) -Dit is de dimensie langs de Y-as;

X_mnin(P) -Minimale X-waarde;

X-max(P) -Maximale X-waarde;

Y-min(P) --4 Minimale Y-waarde;

V_mnax(P) -*Maximale Y-waarde;

Offset -De offset van bet signaal;

Scale-factor -Dit is de schalingsfactor;

Do-log-y(P) -Geeft aan of de Y-as een logaritmische schaalverdeling heeft.

Deze SUB verplaatst de marker naar de opgegeven positie.

Wordt op functietoets F4 gedrukt (Store trace) dan wordt de routine Disp_store-tr aangeroepen.

Deze routine schrijft de grafiek weg in een ASCII file volgens HP's implementatie van het zoge-

naamde Neutral File Format. Deze SUB heeft de volgende parameters:

Plot-array(*) -De plotarray met XY paren, die klaar zijn voor plotcommando's;

P -Grafieknummer;

Overload -Geeft aan of er een overload van bet signaal is geweest;

Offset -*De offset van bet signaal;

Scale-factor -4 Dit is de schalingsfactor.

Met functietoets F7 en F8 wordt respectievelijk de vorige of de volgende grafiek, geselecteerd. Hiervoor

wordt de variabele Mkr plot met 1 opgehoogd of verlaagd. Hierna wordt de subroutine
New-rmkr-plot aangeroepen. Deze subroutine selecteert de vorige of de volgende grafiek. Hier

wordt onder andere de array Plot_array(*) gevuld met de waarden van de nieuwe grafiek.

Met funct~ietoets F5 worden de tbruput-toetsen weer actief gemaakt.

Nadat een van de hiervoor genoemde functies is uitgevoerd, wordt de SUB AppI do -other verlaten

en wordt teruggesprongen naar de hoofdlus van bet programma. In de boofdlus van bet programma

worden, als de vaniabele Keys changed=1, de tbruput-toetsen actief gemaakt. Is Keys_changed=O

dan blijven de po'-t-thruput-toctsen actief.
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De hoofdlus wordt verlaten indien de variabele Leave-me~l. In het hoofdprogramma wordt ver-

volgiens herpr rana MSTR gaicnn wordut h-etprgama'P GRM6'bni.

4.6 De programma's !PROGRAM_83' en'PROGRAM 85'

Met deze twee programma's kan een meting worden verricht met respectievelijk de MF en de HF

digitizers. Daar dit twee nagenoeg identieke programma's zijn, wordt volstaan met de bespreking van

'PROGRAM_83'. Het programma kan globaal worden onderverdeeld in drie delen. In het eerste deel

van het programma worden een aantal variabelen gedeclareerd en gelnitialiseerd. Tevens worden de

bijbehorende softwaremodulen geladen. Dit zijn voor 'PROGRAM_83' de modulen 'MENU_83',

UJSER', 'TI', 'OTHER', 'SCOPE', 'SETULP_83', 'MEASURE_83', 'VERIFY_83' EN 'LOCK'. Voor

'PROGRAM 85' zijn dir de modulen 'MENU_85', 'USER', 'UTL, 'OTHER','SCOPE', 'SETUP 85',

'MEASURE_85', 'CALIB_85', VERIFY_85' EN 'LOCK'. Vervolgens wordt de lock-status van de

betreffende kanalenset gecontroleerd. Na het initialisatie gedeelte van bet programma kan gekozen

warden tussen een verificatie van de digitizers of bet verrichten van een meting. Ads er een meting is

verricbt kunnen de opgenomen signalen worden bekeken. Van 'PROGRAM_83' zijn structuur-

diagranimen getekend in bijlage 6.

Aan het begin van bet programma worden allereerst een aantal variabelen gedeclareerd en ge-initiali-

seerd. Vervolgens warden de bijbehorende sofiware-modulen geladen. Nadat de software-modulen

zijn geladen, worden de kanaalgegevens ingelezen. Hiervoor wordt de SUB Hp5lS3_chanid aan-

geroepen. Deze SUB staat in de module 'SETUP 83'. De SUB wordt aangeroepen met de volgende

parameters:

N-channels -~Het aantal ingestelde k~nalen;

Units -*Het aantal kasten (aantal kanalen / 2);

Channel-id83$(*) -bDit Aijn de kanaalnamen;

HpS 183_address(*) -Dit zijn de bijbehorende HP-IB adressen.

Hierna wordt de lockstatus van de digitizers gecontroleerd. Hiervoor wordt de SUB Lock-avail

aangeroepen. Is bet slot van de MF digitizers gesloten, dan wordt de lock-status op het scherm gezet

met de SUB Lock-status. Vervolgens wordt een foutmelding op bet scherm gezet en wordt bet

programma verlaten.
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Is het slot niet gesloten, dan kan gekozen worden of er een meting verricht moet worden, of dat de

figilizC0~, 111CLC11 ".Urdcii gVcfificcrd. ilienvOtr Wurdlen dIC fUL1LiCuL0CeI1 0j) unertn11aic~r

gedefinieetd:

17l ABORT -4 Verlaat het programma;

F7 VERIFY --* Verificatie van de digitizers;

F8 PROCEED -4 Verrichten van een meting.

4.6.1 Verificatie van de digitizers

Met functietoets F7 kunnen de digitizers worden geverifieerd. Hiervoor wordt de SUB

Hp5 183_verify aangeroepen. Deze SUB staat in de module 'MENU 83'. Deze SUB heeft de vol-

gende parameters:

Units H4 et aantal ingestelde kasten;

HpS 183_address(*) -De HIP-LB adressen van de kasten;

Hp5183_status(*) -Geeft aan of de verificatie goed is verlopen.

In deze SUB warden allereerst een aantal variabelen gedeclareerd en geinitialiseerd. Tevens wordt de

spreadsheet gedefinieerd. Hierna kan met de functietoets F8 de verificatie gestart worden. Nadat op,

F8 is gedrukt, komt bet programma in een 'FOR / NEXT' lus terecht, waarin alle kasten warden

geverifieerd. Flier wordt ee-st de SUB Hp51I83_report met de volgende parameters aangeroepen:

1 1p5 183_address(Unit) -4 Het HIP-LB adres van kastnummer Unit;

Status-byte -- Status van de geselecteerde kast;

Device_type -4 Geeft device-type aan;

Info$ -+ Naamn van bet device.

Deze SUB bepaald het device-type dat op het geselecteerde adres is aangesloten. De variabele

Device-type krijgt hiervoor de waarde '1' als bet een HP5 183. In dit geval krijgt de variabele Info$

de waarde "HP 5 1083A". De variabele Device-type krijgt de waarde '2 als het een ander soort

device is. De variabele Info$ krijgt in dat geval de waarde "OTHER".

Vervolgens wordt de lus gesplitst in twee delen. Het eerste deel wordt gevolgd indien het aangesloten

apparaat op een bepaald adres geen HIP 5183 is aangesloten. In dit geval warden de diverse kolomn-

men van de spreadsheet gevuld met ''.De laatste kolomn van de spreadsheet wordt gevuld met
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'FAIL'. Hiema wordt de spreadsheet op het scherm gezet met de routine Userý_print_sprd uit de

inoduke 1USER~.

Het tweede deel van de lus wordt doorlopen, als het aangesloten apparaat een HIP 5183 is. Hier

warden ook eerst een aarital kolommen van de spreadsheet gevuld en afgedrukt op het scherm. met de

routine User-print-sprd. Hierna warden de twee kanalen afzonderlijk getest op zeven bereiken.

Hiervoor wordt de routine FNOpver _test gebruikt. Deze routine heeft de volgende parameters:

HpS 183_address(Unit) -> Het HP-JR adres van kastnunmer Unit;

Unit -Het nuniner van de geselecteerde kast;

@§Dia,_buffer -*Pointer naar de databuffer Data-a(*);

@Dmnb buffer -*Pointer naar de databuffer Data-a(*);

Data-a(*) -*Databuffer, waarin de golfvorm opgeslagen wordt (kanaal 1);

Data-b(*) -~Databuffer, waarin de golfVorm opgeslagen wordt (kanaal 2);

Range -4 Index naar bet te verifidren bereik;

info$ -~Naam van bet device;

Channel -~Het kanaalnunimer van de geselecteerde kast C'1' of '2D.

Deze functie levert de waarde T1, als de verificatie goed is verlopen. Is er iets mis gegaan met de yeni-

ficatie, dan levert deze flinctie een '0'. In bet eerste geval wordt de variabele Passcountl voor kanaal

1 of Passcount 2 voor kanaal 2 opgehoogd. Deze variabelen houden bij hoeveel bereiken (maxi-

maal 7) succesvol geverifieerd 2ijn. Als alle bereiken geverifieerd zijn, wordt de spreadsheet afedrukt

op het scherm. Hierna wordt getest of alle bereiken succesvol geverifieerd zijn. Vervolgens wordt de

routine User_print Sprd nogmaals aangeroepen. Hierna wordt functietoets F8 (CONTINUE)

gedeflnieerd en geactiveerd. Na het drukken op F8 wordt de routine HpSIS3_veritf' verlaten en

wordt teruggesprongen naar bet hoofdprogramma.

4.6.2 Het verricbten van een meting

Nadat op functietoets F8 is gedrukt, kan een meting warden verricht. Hiervoor moeten de digitizers

eerst worden getnitiajiseerd. Hiervoor wordt de routine Hp~l83_initial met onderstaande parame-

ters aangeroepen.

Units -4Het aantal geselecteerde kasten;

Hp5 183_addrehs(*) -~De HPJR adressen van de geselecteerde kasten;

Hp5l83_9tatus(*) -*Status van de geselecteerde kasten.
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Nadt4 Lie digiLi/ers gewicitiaiseerd zija, worden de gegevens, die in heE programma 'SETIUPS' Z)n

ingevoerd, ingelezen met de routine HpS 183_setup_r uit de module 'MENUBY'. fHemna kunnen de
gegevens eventucel worden gewijzigd. Hiervoor worden dezelfde routines gebruikt als in het

programma 'SETUPS'. Als alle gegevens zijn ingevoerd, worden de digitizers gekalibreerd. Voor bet
kalibreren van de digitizers wordt de routine Hp5S83 calibr aangeroepen. Deze SUB wordt met

dezelfde parameters aangeroepen als de SUB lipS183 -Initial. Na bet kalibreren van de digitizers;

moeten de ingevoerdle gegevens worden weggeschreven in de file 'HP5183'. Dit gebeurd in de SUB
Hp5183_setup_ýw in de module 'MIENU_83'. Hierna worden de fuinctietoetsen op onderstaande

manier gedefinieerd.

FI to SETUP -4 Terug naar bet begin van bet programma

F7 ABORT ALL -bVerlaat bet programma

F8 START HP5 183 * Start de meting

Door het drukken op fimctietoets F8 kan de meting worden gestart. Voordat een meting gestart kan

worden, moeten eerst de ingevoerde gegevens vertaald worden naar HP5 183 registerwaarden. Dit
omizetten gebeurt in 2 routines. In de routine Hp5 183 -fillU-corn, met als parameter bet kastnum-

mer, wordt de ingevoerde gegevens in de array Commron SetupS3(*) gezet. Vervolgens worden

deze gegevens en de gegevens uit de array Channel -setup83(*) (kanaalgegevens) omgezet naar

HP5 183 registerwaarden in de routine lipS183_bitgen. Ook deze routine beeft als enige parameter

het kastnummer. Deze registerwaarden worden opgeslagen in de array Snap image83 (*). Nadat

deze waarden bepaald zijn wordt de meting vanuit een 'FOR / NEXT' loop voor elk van de geselec-
teerde digitizers gestart. Het starten van een meting met een bepaalde digitizer gebeurt in de routine

Start-incas. Deze SUB beeft als enige parameter de variabele Unit. Deze variabele bevat bet
nummer van de kast, waarvoor de meting gestart moet worden.

Ads de meting is verricht, worden acbtereenvolgens de files 'CHANN - ET83','COMM_5ET83',

T'IMBASE83' en 'SNAP_1M83' in de directory'/APPUICATIONIDATA' aangemaakt. In deze files

worden de ingestelde gegevens van de meting opgeslagen.

Als de gegevens opgeslagen zijn, wordt de opgenomen data per kast ingelezen. Hiervoor wordt de
routine Complete-meas in de moduie MEASURE 83' met de volgende parameters aangeroepen:
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Unit -*Het numiner van de kast, die uitgelezen moet warden;

CaD ma-b uffecr -> Pointer naar de databuffer Data-a(*);.

*Dmbý_buffer -4 Pointer naar de databliffer Data-b(*);

Sweep mode Sweep delay -* Deze twee variabelen geven aan hoelang op een trigger wordt

gewacht.

Ads Sweep mnode=1, dan wacht het prograrnia, totdat er een trigger is geweest. Heeft de variabele

Sweep_mode een andere waarde, dan wordt de tijd gewacht die de variabele Sweep_delay

aangeeft.

Na het inlezen van de data wordt voor elk kanaal een headerfile aangemaakt. Dit gebbeurt in de SUB

Data-header83 met de volgende parameters aangeroepen:

Time_stamp -+ Tijd en datum van de meting;

Unit -~Het nummer van de kast, die uitgelezen is;

Channel -~Het kanaalnummer van de geselecteerde kast;

Header$(*) M*Herin staat de header, zoals hij in de headerfile wordt

opgeslagen;

File-nameS -+ Dit is de naam van de headerfile.

Ads de header aangemaakt is, wordt de ingelezen data en de aangemaakte header opgeslagen in een

file. De ingelezen data wordt opgeslagen in de file T)ATA83_x'en de aangemaakte header in de file

'IERAD83_x', waarbij 'x het kanaalnummer voorstelt.

Ads alle data opgeslagen is in de juiste files, wordt de routine Lock-dump aangeroepen. Met deze

routine wordt het software-slot gesloten. Aan deze routine wordt als parameter de variabele

Time_stamp meegegeven. Verder warden drie getallen aan deze SUB meegegeven. Deze getallen

geven de status van het software-slot aan. Dit zijn de getallen '0', '1'en '0'voor respectievelijk de LF,

MF en de HF kanalen.

Nadat het software-slot gesloten is, kan de data bekeken warden. De manier waarop de

functietoetsen warden gedefinieerd is afiiankelijk van het aantal geselecteerde kasten. Elke toets komt

overeen met een kastnummer (FlI -+ UNIT 1, F2 -+ UNIT 2, enzovoorts). Zijn er meer dan zeven

kasten geselecteerd, dan warden via F8 (NEXT UNITS) de functietoetsen gedefinicerd voor de

avenige kasten (Fl1 -4 UNIT 8, F2 -4 UNIT 9, enzovoorts). Functietoets F8 is nu EXIT. Hiermee
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kan het programma worden verlaten. Dit is eveneens het geval als er minder dan zeven kasten

Als er een kast geselecteerd is, wordt voor elk kanaal van de geselecteerde kast de header uit de

headerfile ingelezen. Vervolgens wordt de header met de routine Show-header83 afgedrmkt op het

scherm. Deze routine heeft als enige parameter de variabele Header$(*). Dit is de array met de

ingelezen header. Als de header is ingelezen, wordt de bijbehorende DATAfile ingelezen in de

variabele Data-a(*) of Data-b($) voor respectievelijk kanaal I en 2.

Als alle benodigde data is ingelezen, wordt de SUB Scope_display uit de module 'SCOPE' aan-

geroepen. Deze SUB zet de data van de twee meetkanalen in een grafiek op het scherm. Aan deze

routine worden de volgende parameters meegegeven:

HeaderlS(*) -*Header behorendle bij kanaal 1;

Header2S(*) -*Header behorende bij kanaal 2;

(5183) -*Type aanduiding van de meetkast;

Data-a(*) --i Data ingelezen uit kanaal I van de geselecteerde meetkast;

Data b(*) -~Data ingelezen uit kanaal 2 van de geselecteerde meetkast.

Nadat de graflken op het scherm zijn gezet, kunnen de grafieken afgedrukt worden via de printer, of

er kan cen vc!gL'idt. kast WtL,Cr' WOr'Ie- T)c F býci~e"etsen zijn hiervoor als volgt gedefinieerd:

F1 COPY TO PRINTER -4 Druk grafleken af op printer;

F8 CONTINUE -4 Selecteer een volgende kasi'

Met functie toetst F1 kunnen de grafieken worden afgedrukt op de printer. Dit gebeurt met het

commando 'DUMP GRAPHICS'. Met functietoets F8 kan een nieuwe kast worden gekozen, of het

programma kan worden beeindigd. In het laatste geval wordt het programma 'MASTER' geladen,

waarna 'PROGRAM_83' wordt bedbndigd.

4.7 Het programmna'OPVER83'

Met bet programma 'OP VER83' kunnen de MF dligitizers geverifleerd worden. Het programma is

hiervoor opgesplitst in twee delen. Het eerste deel verifleert de digitizers op selectcode 10. Het tweede

deel verificert de digicizers op selectcode 11. Van het programma zijn strucruurdiagrammen sctekendjin bijlage 7
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\'oor het Ecsicn van dc Jigi~izcrs v~ud~fn LtcwulcnifineS aanigeroepen. In ulc rujwinc R~tP'Ort-_4eies~,

die zonder parameters wordt aangeroepen, wordt bepaald op welke adressen een HIP5 183 is aangeslo-

ten. Dit wordt bijgehouden in de array Device_array(*).

Voar het verifieren van de digitizers wordt de routine Reportý_hpS 1083s met de volgende parameters

aangeroepen:

@Dla,_buffer -Pointer naar de databuffer Data-a(*);

@Dmb_buffer -4 Pointer naar de databuffer Data-b(*);

Data-a(*) *-4 Data ingelezen uit kanaal 1 van de geselecteerde meetkast;

Data-b(*) -4 Data ingelezen uit kanaal 2 van de geselecteerde meetkast.

Vanuit deze SUB wordt voor elke aangesloten H-P5 183 de functie FNOpver-test aangeroepen In

deze functie vindt de eigenlijke verificatie plaats. Het algoritme dat gebruikt wordt omn de functionali-

teit van de digitizers te testen is het initialiseren van een I-P5 183 meetcyclus en daarna de uitvoer te

analyseren. Elke meetcyclus heeft alc signaalbron 66n van de precisie spanningsreferenties van de

BP5 183 + een negatieve offset van hetzelfde niveau, zodat het signaalniveau, bijna nul is. Vervolgens

wordt een meetcyclus gestart en de gedigitaliseerde data wordt vergeleken met de waarden, die

gemeten moeten worden met deze ingangsspanning. Komen de gemeten waarden overeen met de

juiste waarden, dan wordt verondersteld dat de hoofdonderdelen van de HP5 183 werken en wordt de

digitizer functioneel verklaard.

4.8 Het programma 'OP VER85'

Met het programxna 'OPVER85' kunnen de HF digitizers worden geverifieerd. Hiervoor worden een

tweetal routines aangeroepen. De eerste routine die wordt aangeroepen is de routine Test-mode.

Deze routine wordt zonder parameters aangeroepen. In deze routine wordt ingevoerd of de test moet

stoppen na een fout, of de trigger-flinctionaliteit getest moet worden en of de testresultaten ninar bet

scherm of de printer gestuurd moeten wordt~n. Van dit programma zin structuurdiagrammen gete-

kend in bijlage 8

De tweede routine, die aangeroepen wordt, is de routine Report_devices. Qok deze routine wordt

zonder parameters aangeroepen. Deze routine controleert of het inangesloten apparinat een HP5 185

digicizer is. Is dit het geval dan wordt de routine Report hp51OSS aangeroepen. Vanuit deze SUB

wordt de eigenlijke verificatie van de digitizer gestart. Dit gebeurt door de functie FNOpvctr test
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aan te roepen. In deze functie warden de beide kanalen van de digitizer op vijf bereiken getest.

Evctiiacci wordi uuk dcLigrfi~xni~i gcic~a.

4.9 Het pragramna DISPLAY

Met bet pragramma 'DISPLAY kunnen de gemeten signalen warden bekeken. Het programma is

verdeeld in vier delen. Elk deel geeft bet meetsignaal op een andere manier weer. De vier onderdelen

zijn:

MULTIPLOT Hiermee kunnen een aantal signalen tegelijk warden bekeken;

STATISTICS Maakt histogrammen of distributiefuncties van de signalen;

SCOPEDISPLAY Zet twee signalen in twee grafieken op bet scherm;

CURSORS Tekent 66n signaal, bierap kunnen'markers-functies' warden uitgevoerd.

Van bet programma DISPLAY zijn structuurdiagrammen getekend in bijiage 9. Aan het begin van

bet programma warden eerst een aantal variabelen gedeclareerd en geinitialiseerd. Tevens warden de

saftware-modulen 'USER', 'UIL, 'OTHIER','SCOPE' en'ANALYSIS' geladen. Vervolgens wordt bet

aantal ingestelde kanalen van bet LF, bet MF en bet HF gedeelte ingelezen uit de file

'NOOFCHANN'ELS'. Hierna moet gekozen warden uit het MF of bet BF gedeelte. Oak kin men

kiezen am alle grafieken autamatiscb af te drukken op de printer. De functietoetsen zijn biervoor als

volgt gedefinieerd:

F1 E)IT -4 Verlaat programma;

F6 COPY TO PRIN4TER -*Afdrukken grafleken op printer;

F7 MF chan HP5 183 -~Selecteer bet WF gedeelte;

F8 HF chan HP5 185 -4 Selecteer bet HF gedeelte.

Door bet drukken op F6 warden shle grafleken (inclusief headers) afgedrukt op de printer. Hiervoor

warden twee lussen doorlopen, namelijk ktn voor de MF grafleken en L'n voor de HF grafieken.

Allereerst wordt de lus vaar bet MF gedeelte doarlopen. Hier warden eerst de headers ingelezen. Dit

gebeurt in de routine Read-headcr83. Deze routine wordt met de volgende parameters aan-

geroepen:
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Unit -*Het huidige kastnummer;

Channel > Kanaalnmrmer van de huidige kast;

Header$(*) -Array waarin de header komt te staan;

File-nameS - Dit is de naamn van de headerfile;

Print -Geeft aan of de header geprint moet worden (optionele

parameter).

De routine Read-header83 wordt twee keer aangeroepen, namelijk 66n keer voor de header van

kanaal 1 en 66n keer voor de header van kanaal twee. Vervolgens wordt de routine Read-dataS3

voor elk kanaal aangeroepen. In deze routine wordt de datafile van het huidige kanaal ingelezen. De

routine wordt met de volgende parameters oangeroepen:

Unit -~Het huidige kastnummer;

Channel -*Kanaalnummer van de huidige kast;

Data-block(*) .- Array waarin de data komt te staan;

File-nameS - Dit is de naam van de headerfile.

Vervolgens wordt naar de routine Fill-vars gesprongen. In deze routine worden een aantal vaniabe-

len gevuld met waarden uit de header. Hierna kan de gratiek op het scherm worden gezet. Hiervoor

wordt de SUB Scope__display ult de module 'SCOPE met de volgende parameters aangeroepen:

Headerl$(*) -4 De he-,2.!r van kanaal 1;

Header2$($) -) De header van kanaal 2;

Type -4 Type meting (5183 of 5185);

Data-a(*) -4 Data van kanaal 1;

Data-b(* -4 Data van kanaal 2;

Exp$ -+ Het experinientnummer.

Nadat de grafleken op het scherm zijn gezet, worden ze afgedrukt op de printer. Hiervoor wordt het

commando 'DUMP GRAPHICS, gebruikt.

Voor bet afdrukken van de HF kanalen wordt eenzelfde soort lus gebruikt. De routines om de

headers en de data in te lezen heten echter Read-header85 en Read-datagS.
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Door het drukken op F7 of F8 wordt respectievelijk het MF en bet HF gedeelte geselecteeri. Hierdoor

k~r;igt 01c variaibeic Type 'I, julstc waarde (5183 voor NIF ý-n 5185 voor !IF',. Tcývcaý vw i 11t c:

aantal kanalen ingesteld op het aantal actieve kanalen van bet betreffende gedeelte. Hierna wordt een

lus opgestart, van waaruit de verschillende onderdelen van het programma gekozen kunnen worden.

Hiervoor wordt een keuzemenu op het scherm gezet door de routine Processlngý_menu. Deze SUB

heeft als parameter de variabele Option. Deze variabele geeft de gemaakte keuze uit het menu weer.

In dit menu kan gekozen worden uit vier programma's. Dit zijn de programma's 'MULTIPLOT,

'STATISTI7CS', 'SCOPE DISPLAY en 'CURSORS'.

4.9.1 IMUITPLOTr

Indien het programma 'MULTIPLOT' wordt gekozen uit bet menu, dan heeft de variabele Option

de waarde '1'. In dit gedeelte van bet programma wordt allereerst naar de subroutine

Select-Channels gesprongen. Hier wordt een keuze gemaakt uit de bescbikbare kanalen (maximaal

vier kanalen). In deze subroutine wordt vervolgens de routine Select-chan met de volgende

parameters aangeroepen:

Chan$(*) M~Herin staan de kanaalnamen;

Nchannels -Aantal beschikbare kanalen;

Sel-channels(*) M Herin wordt bijgebouden welke kanalen geselecteerd zijn;

Max-channels -M~aximale aantal kanalen dat geselecteerd kan worden;

N-channels -Aantal kanalen dat geselecteerd is.

Als er &n of meerdere kanalen geselecteerd zijn, wordt voor elk kanaal de header en de data ingelezen

met de routines Read-header83 en Read-data83 voor bet MF gedeelte. De beader en de data

worden voor het HIF gedeelte ingelezen door de routines Read-header8S en Read-data85. Als de

gegevens zijn ingelezen, wordt getest of bet aantal opgenomen datapunten niet groter is als 16384. Is

dit wel bet geval dan moet een gedeelte van de data gekozen worden. Hiervoor is bet datablok ver-

deeld in maximaal vier blokken van 16384 punten (totaal 64k punten). Hiema wordt de subroutine

bedindigd en wordt teruggesprongen naar bet hoofdprogramma. Vervolgens wordt van hieruit de

SUB Multiplot-menu met de volgende parameters aangeroepen:

N-channels -. Aantal geselecteerde kanalen;

Menu$(*) M Herin staan bet kanaalnummer, de grafiektitel en de X-as

schaal.
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Deze routine zet het Multiplot menu op, het scherm. In dit menu kunnen de gegevens voor de

arrayNMenu$(*) ingiovocrd of gewij'zigd wor~.cn.

Hiema worden de grafieken door de routine Multi-plot op het scherm gezet. De routilie wordt met

de volgende parameters aangeroepen:

Menu$(*) -4 Hierin staan de kanaalnuntmer, de grafiektitel en de X-as

schaal;

Data(*) -~Hie~in staat de data voor de grafieken;

Cli-label$(*) -4 HMerin sraan de kanaalnamen.

In deze SUB worden eerst een aantal variabelen gedeclareerd en gefnitialiseerd. Hierna worden de

grafieken op het scherm gezet. Hiervoor wordt naar de subroutine Graph Resprongen. Nadat de

grafieken op het scherm zijn gezet, worden enige gegevens uit de header en een kf~uzemenu, waarin

kanalen aan of uit gezet kunnen worden, op het scherm gezet. Vervolgens worden de flinctietoetsen

geactiveerd. H-iervoor wordt naar de subroutine Activate-select gesprongen. Er worden twee func-

tietoetsenmenu's op onderstaande manier geactiveerd:

Fl HRD COPY -* Maak afdruk op printer of plotter;

F2 REPLACE -4 Vervang geselecteerde grafiek door een andere graflek;

F3 REMOVE -*Verwijder de geselecteerde graflek;

F4 RESCAL.E -*Pas de schaal aan voor de geselecteerde graflel';

F5 UPDATE -+Tekent de grafleken opnieuw;

F7 OTHER MENU -~Activeer menu 2;

F8 endPLOT -Einde MULTIPLOT.

Met de <up> en <down> cursortoetsen wordt een graflek geselecteerd. Met de <left> en <right> cursor-

toetsen kriigt de geselecteerde graflek een ander nummer. Dit nummer varieert van 1 tot en met bet

aantal geselecteerde grafieken in Select channels en komt overeen met de volgorde, waarin de

grafieken zijn geselecteerd in Select-channels. Tevens kunnen met deze toetsen grafleken gedeselec-

teerd worden.

De tweede set functietoetsen is als volgt gedefinieerd:
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F9 WINDOW -* iermee kan het window worden verkleind (inzoomen);

-10 ZOO OUT p ii~n~ce kai 11c, yvij' wordcil ýCfrjfuL kWLL~jkA1cLbL1

Fl 1 FULL VIEW -~Geef de volledige grafiek weer;

F 12 UPDATE -*Tekexi de grafieken opnieuw;

F13 TRACE -4Hermee kunnen fuincties op de geselecteettie grafiek worden

uitgevoerd;

F15 OTHER MENU -4 Activeer menu 2;

Fi6 endPLOT -Einde MULTIPLOT.

Nadat de toetsen gedefinieerd zijn, wordt er gewqcht totdat op een toets wordt gedrukt. Wordt er op

een toets gedrukt en is dit geen fuinctietoets, dan wordt naar de routine Kbd chan select gespron-

gen. In deze routine wordt bijgehouden, welke grafiek geselecteerd is (bijgehouden in de variabele

Plot-number) en welk nummer hier bij hoort (bijgehouden in de variabele Chan-number).

Met functietoets FlI wordt naar de routine Hard~copy gesprongen. Hier wordt een nieuw keuze-

menu op, onderstaande mat-ter geactiveerd:

Fl PRINTER -4ý Maak afdruk op printer;

F3 PLOTITER -4 Maak afdruk op plotter;

F7 CANCEL -*Annuleer afdrukken;

F8 endPLOT -~Beeindig MULTII'LOT.

Met functietoets Fl wordt een afdruk op de printer gemaakt. Dit gebeurt in de routine

Prlnterjplot. Met functietoets F2 wordt een afdrtik op plotter genwaakt. Dit gebeurt in de routine

Plotter~plot. In beide routines wordt eerst de SUB Check-graphics met onderstaande parameters

aangeroepen:

Prt dcv -~Dit is het printeradres;

Pit-dcv -Dit is het plotteradres;

Prt ok -Status van de printer;

Pit ok -- Status van de plotter.

Is het geselecteerde device goed ingesteld, dan wordt de afdruk gemaakt en wordt het hoofdmenu weer

actief.
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Indien in bet hoofdmenu op functietoets F2 (REPLACE) wordt gedrukt, dan wordt naar de routine

Add Lt~u~~~i U'CZ LvU111 rui~WOFd cc"rL de Q~d gr~fZCk gcii DiL gc'bcUxL Juvot dte SUbrut"wif

Picture aan te roepen. In deze routine wordt de oude grafiek met een zwarte 'pen opnieuw getekend.

Vervolgens wordt bet nieuwe kanaalnummer bepaald en wordt de subroutine Picture opnieuw

aangeroepen, waarna de nieuwe grafiek wordt getekend. Nadat de grafieken getekend zijn wordt bet

hoofdmenu weer actief gemaakt.

Indien op ftnctietoets (REMOVE) F3 wordt gedrukt, dan wordt naar de routine Delete ge-

sprongen. In deze routine wordt de geselecteerde grafiek gewist. Hiervoor wordt weer de subroutine

Picture gebruikt.

Indien op functietoets F4 (RESGALE) gedrukt wordt, wordt de routine Rescale aangeroepen. In

deze routine worden eerst de minimum- en maxiniumwaarden van de geselecteerde grafiek bepaald.

Dit wordt bijgehouden in de variabelen Mini_y en Mlaxi~y, voor respectievelijk de minimum- en de

maximumnwaarde van de grafiek. Vervolgens worden alle gratleken getekend op dit bereik. 7-lervoor

wordt de subroutine Graph aangeroepen. Hierna wordt de bijbehorende tekst opnieuw getekend en

wordt het hoofdmenu weer actiefgemaakt. Dit gebeurt in de routine Chan-menu.

Wordt op functietoets F5 (UPDATE) gedrukt, dan wordt naar de routine Update gesprongen. In

deze routine worden alle gratleken opnieuw getekend. Hliervoor wordt allereerst de subroutine Graph

aangeroepen. Vervolgens wordt naar de routine Chan-menu gesprongen.

Met functietoets F7 wordt het tweede menu actief gemaakt. Via FlI (WINDOWV) van het tweede

menu wordt naar de routine Window gesprongen. In deze routine worden de functietoetsen op

onderstaande manier gedeflnieerd:

F1 TOP -4Verplaats bovenas;

F2 BOTTOM -~Verplaats onderas;

F3 LEFT -4 Verplaats linkeras;

F4 RIGHT -4 Verplaats rechteras;

F7 CANCEL. -- Annuleer inzoomen;

F8 EXECUTFE --4 Voer zoomfunctie uit.

Met de functietoetsen FlI en F2 wordt in de y-richting ingezoorad. Met de functietoersen F5 (UP) en

F6 (DOWN) wordt de geselecteerde as bewogen in de y-richting.
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Met de functietoetsen F3 en F4 wordt in de x-richting ingezoomd. Met de functietoetsen F5 (LEFT)

-1'6 "MIGI-I word-,c Ik ccterc sbwgcn ind.ex-richu'ig.

Met functietoets F7 wordt de ziomfunctie geannuleerd. Met F8 wordt de zoomfunctie uitgevoerd.

Het gedeelte dat binnen de vier assen ligt wordt op de voile schermgrootte getekend. Hiervoor krijgen

de variabelen Mini-x, Mini_y, Maxi-x en Maxi_y de waarden die door de vier assen worden

aangegeven. Als de grafiek opnieuw getekend is, wordt bet hoofdnienu weer geactiveerd.

Met functietoets F2 (ZOOM OUT) van het tweede menu wordt de uitzoomfunctie geactiveerd.

Hiervoor wordt naar de routine Zoomout gesprongen. Hier worden de variabelen Mini-x,

Mini_y verlaagd met de heift van bet huidige bereik. De variabelen Maxi-x en Maxi_y worden

verhoogd met de helft van bet buidige bereik. Het huidige bereik van de x-as staat in de variabele

X-width. Het bereik van de y-as staat in de variabele Y-width. Het tweede menu blijft geactiveerd

na het gebruik van de ZOOM OUT functie.

Met fuinctietoets F3 (FUL-L VIEW) wordt naar de routine Plot-all gesprongen. Hier krijgen de

variabelen Mini-x, Mini_y, M~axi-x en Mlaxi y bun oorspronkelijke waarden weer terug, zodat de

grafiek in bet gebeel op bet scherm komt. Hierna wordt bet eerste menu actief gemaakt.

Na bet drukken op functietoets F4 (UPDATE) uit bet tweedc menu wordcn alle grafieken opnieuw

getekend. Hiervoor wordt naar de al besproken routine Update gesprongen.

Met functietoets F4 (TRACE) uit het tweede menu wordt naar de routine Trace gesprongen. Hier

wordt allereerst de geselecteerde grafiek opnieuw getekend. De graflek wordt zodanig getekend, dat de

minimale en de maximale waarde van de y-as overeenkomen met de minimale en maximale waarde

van de graflek. Vervolgens wordt bet Trace menu geactiveerd. In dit menu zljn de functietoetsen op

onderstaande manier gedefinieerd:

Fl CURSOR -*Activeer cursorfuncties;

F2 SCROLL -*Activeer scroilfuncties (werkt alleen op ingezoomde grafieken);

F3 MATH -*Activeer matbematische functies;

F-4 DELTA -*Activeer delta-functies;

F8 endTRACE -*Verlaat bet Trace menu en activeer bet eerste menu.

Met functietoets F I wordt bet Cursormenu geactiveerd. Hiermee kunnen de signalen nauwkeunig

bekeken worden. De functietoetsen worden in dit menu op onderstaande manier gedefinicerd:
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F7I < I OME iCu~rsor rwar livt bc~in vai dc: grafick;

F2 < CURSOR -~Cursor naar links;

F3 CURSOR > -4 Cursor naar rechts;

F-4 HOME > -ý Cursor naar bet einde van de grafiek;

F5 hardCOPY -4 Hardcopy van de grafiek op de printer;

F6 PRINT -Druk cursorwaarden af op de printer;

F8 end CURSOR -*Verlaat het Cursormenu en activeer het Trace menu.

Met functietoets F2 uit bet Tracemenu wordt, indien de grafiek in de X-ricbting is ingezoomd, bet

Scrollmenu geactiveerd. In dit menu zijn de functietoetsen op de volgende manier gedefinleerd:

Fl to BEGIN -4 Scroll naar bet begin van de grafiek;

F2 <LEF -4 Scroll naar links;

F3 RIGHTi> -4Scroll naar rechts;

F4 to END -~Scroll naar het einde van de grafiek;

F5 CANCEL -Annuleer scrollen;

F6 EXECUTE -4 Voer scroll-functie uit;

F8 end SCROLL -+ Verlaat het Scrollmenu en activeer bet Trace menu.

Met functietoets F3 uit bet Trace menu worden de matbematische fuincties geactiveerd. De functie-

toetsen zijn als volgt gedeflnieerd:

F1lINTEG -* Integreren van de grafiek;

F2 MOVING AVERAGE -4 Teken de grafiek van de gemiddelde waarde;

F3 RESTORE ORIGINAL -4 Teken de oniginele graflek;

F4 end MATh1 -+ Activeer bet Tracemenu.

Nadat 66n van deze functies is uitgerekend en er een grafiek van is getekend, wordt bet Trace menu

weer actief gemaakt.

Met functietoets F4 (DELTA) warden de functies actief gemaakt die verscbillen tussen twee grens-

waarden berekenen. In dit programma zijn deze functies ecixter (nog) niet beschikbaar. Met functie-

toets F8 worden deze functies verlaten en wordt bet Trace menu weer actief.
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Met functieroets F7 (OTHER MENU) wordt menu 1 actief gemaakt. Met functietoets F8

(.endPLOT) wordt de SUB AMulI~plot veriaLCen en wordE teruggesprongen naar h~et hoofdpru-

gramma. Hier wordt de a] eerder besproken subroutine Select channels aangeroepen. Nu kunnen

andere kanalen warden gekozen of kan er warden teruggesprongen naar het processing menu.

4.9.2 'STATLISTCS'

Indien in bet processing menu 'STATISTICS' wordt gekozen, dan heeft de variabele Option de

waarde '2'. Hier wordt eerst naar de subroutine Select-channels gesprongen. Zijn er 66n of

meerdere kanalen geselecteerd (maxiniaal 4), dan wordt de routine Statsplot-menu aangeroepen.

Deze routine beeft de volgende parameters:

N-channels -*ý Het aantal geselecteerde kanalen;

N scans -4 Het aantal opgenomen punten;

Menu$(*) -* Hierin staan de in bet menu ingevoerde gegevens.

In de variabele Menu$(*) staan onder andere de voigende gegevens: het kanaalnummer waarop de

distributiefunctie op uitgevoerd wordt, bet bereik van de distributiefianctie, de intervalbreedte, de

soort grafiek die getekend wordt (histogram of cumulatief) en de plottitel. De gegevens kunnen via

een invulmenu warden gewijzigd in deze routine.

Nadat deze gegevens zijn ingevoerd, wordt de routine Statsplot aangeroepen. Deze routine beeft de

volgende parameters:

Menu$(*) -4 HMerin staan de in bet menu ingevoerde gegevens;

Data(*) MbHerin staat de ingelezen data;

Ch-labelS(*) M~Herin staan de namen van de geselecteerde kanalen.

In deze routine worden eerst een aantal variabelen gedeclareerd en geinitialiseerd. Vervolgens warden

de printer instellingen gecontroleerd in de routine Check_graphics. Hiemna wordt het histogram of

de cumulatieve distributiefunctie berekend. Welke grafiek berekend wordt, is afhankelijk van betgeen

is ingevuld in bet voorgaande menu. Als de grafiek getekend is, worden de functietoetsen gede-

finieerd. Voor bet histogram warden de functietoetsen op onderstaande manier gedefinieerd:
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Fl CURSOR -*Met cursor de grafiek nauwkeurig bekijken;

172 NEW INTS fl Vucr hii. itenal, in)

F-4 CDF -~Teken de cumulatieve distributieflinctie;

F5 NEW CHAN -4 Kies een nieuw kanaal uit de geselecteerde kanalen;

F6 NEW SCAN -*Kies een nieuwe scan ult de grafiek;

F7 HRD COPY -Maak een afdruk van de grafiek;

F8 endSTAT -Verlaat'STATISTICS'.

Met fuinctietoets F 1 (CURSOR) wordt het cursor besturingsmenu geactiveerd. Hiervoor worden de

fiinctietoetsen als volgt gedefinieerd:

Fl <<- -*Beweeg de cursor naar links;

F2 offCURSR -~Verlaat bet cursornienu en activeer het histogram-menu;

F3 -» - Beweeg de cursor naar rechts;

F7 HRD COPY -4 Maak een afdruk op papier.

Met functietoets F2 (NEW INTS) uit bet histogram-menu wordt een nieuw interval tussen twee

kolommen gedefinieerd. Het nieuwe interval wordt afgedrukt op de afbeelding van functietoets F2.

Met functietoets F4 wordt de grafiek met bet nieuwe interval berekend. Hierna wordt menu 1 weer

actief.

Met functietoe,, F5 (NEW CHAN) wordt uit de geselecteerde kanalen een ander kanaal gekozen.

De kanalen hebben een nummer, dat overeenkomt met de volgorde waarin de kanalen gekozen zijn

in het Channel Selection menu. Het nieuwe kanaalnummer wordt aangegeven op de afbeelding van

functietoets F2. Met functietoets F4 wordt de grafiek van bet gekozen kanaal getekend.

Met fuinctietoets F6 (NEW SCAN) wordt een nieuwe 'scan' gekozen. De nieuwe scan wordt afge-

drukt op de afbeelding van functietoets F2. Met functietoets F4 wordt de grafiek met de nieuwe scan

getekend. De drie voorgaande functies worden met de muis ingesteld. De bewegingen van de mwis

worden uitgelezen met het 'ON KNOB ... ' commando.

Met functietoets F7 (HRD COPY) wordt een afdruk van de grafiek gemaakt op de printer of op de

plotter. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij bet programma-onderdeel 'MULTIPLOT' en wordt

bier verder miet besproken.
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Door het indrukken van fuinctietoets F4 (CDF) wordt de cumulatieve distributiefunctie getekend.

NdhcL berckcncii vaii de grafick worden de fUwnL CLQCLase up VflJCfS.dAijJc jiiIkicr gedeilie~rd.

Fl CURSOR -~Met cursor de graflek nauwkeurig bekijken

F4 HISTO -*Teken het histogram

F5 NEW CHAN -Kies een nieuw kanaal ult de geselecteerde kanalen

F6 NEW SCAN -*Kies een nieuwe scan uit de grafiek

F7 HIRD COPY -Maak een afdruk van de grafiek

F8 endSTAT -+ Verlaat 'STATISTICS'

De functies CURSOR, NEW CHAN, NEW SCAN en HRD COPY werken op dezelfde manier als

deze functies bij het histogram. Met fuinctietoets F4 (HISTO) wordt het histogram getekend. Met

functietoetrs F8 wordt teruggesprongen naar het hoofdprogramma. Hier wordt de subroutine

Select-channels aangeroepen, waarin andere kanalen gekozen kunnen worden. Het onderdeel

'STATlISTIlCS' kan verlaten worden door het indrukken van functietoets Fl1.

4.9.3 'SCOPE DISPLAY

Indien in het processing menu 'SCOPE DISPLAY wordt gekozen, dan heeft de variabele Option de

waarde '3'. Met het onderdeel 'SCOPE DISPLAY' worden de signalen per kast geselecteerd. E~r

worden dus twee headers ingelezen en afgebeeld op het scherm. Ook worden er twee datafiles ingele-

zen en komen er twee gra'ieken tegelijk op het scherm. Dit alles werkt op dezelfde manier als bespro-

ken is bij de programma's 'PROGRAM 83' en 'PROGRAM 85'.

4.9.4 'CURSORS'

Indien in het processing menu 'CURSORS' wordt gekozen, dan heeft de variabele Option de waarde

'4. Met het programma-onderdeel 'CURSORS' kan slechts 66n signaal tegelijk bekeken worden. Het

signaal wordt geselecteerd met de a! bekende subroutine Select-channels. De variabele

Max-channels heeft nu de waarde '1. Hiemna wordt de routine Cursor_1 met de volgende parame-

ters aangeroepen:

Hleader lS(*) -*De header van het geselecteerde kanaal;

Block(*) -*De ingelezen data;

Exp$ -4 Het experimentnummer.

In deze SUB worden eerst een santa! variabelen gedeclareerd en gelnitualiseerd. Vervolgens wordt de

grafiek getekend. Hiervoor wordt naar de subroutine Draw-curve gesprongen. Nadat het plaatje is
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getekend, wordt naar de subroutine Trace-cursor gesprongen. Alle bewerkingen, die op de grafiek

kunner, wordcn uitgcvý:r vidcn in deze r.ou~iie plaats. Af-eesxordt menu 1 actief gemaakt.

Het menunummer wordt bijgehouden in de variabele Menu-no. De functietoetsen worden in menu

1 op de volgende manier gedefinieerd:

F1 CURSOR MOVES -4 Activeer cursor verplaatsingsfuncties;

F2 X-MARKERS --ý Activeer een cursor langs de X-as;

F3 Y-MARKERS -4 Activeer een cursor langs de Y-as;

F-4 MARKER FUNCTS --- Activeer de 'markers! functies;

F5 GRID ontoff -4 Toggle om het grid aan of uit te zetten;

F6 SCALE WINDOW -*Inzoomen;

F7 COPY TO PRINTER -4Maak een afdruk van de grafiek;

F8 EXIT- Verlaat 'CURSORS'.

Na het drukken op F I (CURSOR MOVES) kan de cursor verplaatst worden met behuip van func-

tietoetsen (werkt alleen als de functie X-markers actief is). Hiervoor wordt naar de subroutine

Move-cursor gesprongen. In deze routine wordt menu 2 (Menu_no=2) actief gemaakt. Hierna

wordt teruggesprongen naar de routine Trace-cursor. De functietoetsen worden bier op, onder-

staande manier gedefinieerd:

F1 < HOME -4 Verplaats de cursor helemaal naar links;

F2 < CURSOR -4 Verplaats de cursor naar links;

F3 CURSOR > -4 Verplaats de cursor naar rechts;

F-4 HOME > -i Verplaats de cursor helemaal naar rechts;

F8 OTHER MENU -ý Activeer het hoofdmenu.

Door het drukken op F2 (X-MARKERS) wordt de X-markers-functie actief gemaakt. Er wordt nu

een cursor op bet scherm gezet op, het punt met de boogste y-waarde. Hiervoor wordt naar de sub-

routine X-markers gesprongen. Vanuit deze routine wordt naar de subroutine Draw-cursor

gesprongen. Hierna wordt menu 3 (Menu-no=3) actief gemaakt. Hierna wordt teruggesprongen

naar Trace-cursor. Hlier worden de functietoetsen op de volgende manier gedefinicerd:
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Fl HOLD LEFT on/off -4 Houdt de linkerpositie vast;

F2 H.1OLD C'NTR on/off -I IouJR dc Imijd"Iifpobki~i VaSL,

F3 HOLD RIGHT on/off -*Houdt de rechterpositie vast;

F4 HOLD OFF on/off -Houdt beide posities vast;

F5 SINGLE on/off -4 Houdt geen enkele positie vast;

F8 OTHER MENU --+ Activeer bet hoofdmenu.

De cursor kan bes'uurd worden met de muis en met behuip van de cursortoetsen. Tevens kan de

cursor met de functietoetsen bestuurd worden. Hiervoor moet in bet hoofdmenu de functie

'CURSOR MOVES' geactiveerd worden. Indien 66n van de bovenstaande functies wordt geactiveerd,

dan wordt de vorige geselecteerde functie uitgeschakeld. Voor de functie Y-MARKERS gelden

dezelfde functietoetsen als bij X-markers behalve Fl en F3. Deze zijn bij Y-MARKERS, respectievelijk

HOLD UPPER, om de bovengrens vast te houden, en HOLD LOWER, om de ondergrens vast te

houden. De gekozen cursormode wordt bijgehouden in de variabele Cursor-mode. (1=X-markers

en 2--Y-markers).

Met fuinctietoets F4 (MARKER FLINCT'S) worden de markers-fiincties actief gemaakt. Hiervoor

wordt naar de subroutine Marker-functs gesprongen. Hier wordt menu 4 (Menu-no=4) geacti-

veerd. Vervolgens worat teruggesprongen naar Trace-cursor. De functietoetsen worden bier op

onderstaande manier gedefinieerd:

Fl SLOPE on/off -4 Laat de helling van bet signaal zien;

F2 DELTA on/off -Berekent bet verscbil tussen 2 markeringen;

F3 PEAK on/off -Berekent de pieken in bet signaal;

F6 FULL SCALE -Tekent de grafiek op de voile X-schaai;

F7 MARKER SCALE, -4 Tekent het gedeelte van de grafiek binnen de markeringen;

F8 OTHER MENU -ý Activeer het hoofdmenu.

Deze functietoetsen worden alleen geactiveerd als de functie X-markers actief is. Is dat niet bet geval

dan wordt alleen functietoets F8 gedefinieerd.

Bij de functie 'SL-OPE' wordt de helling van de grafiek berekend op bet punt waar de marker staat.

Met de functie 'DELTA' wordt bet verscbil bepaald tussen 2 markeringen (in de X- en de

Y-richting). Hiervoor moeten er wel twee markeringen actief zijn. Deze functie werkt ook als de

functie Y-markers actief is. De functie 'PEAK' berekent de pieken in het signaal. Hier wordeii nog

twee fu~nctietoetsen actief gemaakt. Dit 2ijn de functietoetsen F4 en F5, deze dienen om respectievelijk
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de vorige en de volgende piek in het signaal te bepalen. De flinctie'FULL SCALE' werkt ook als de

functic Y-mar'-ers aczief is. T,ývens moet .ic grafiek zi'n ingezoom, d. 11Lt rek-ent le gralekk op cen

volledige X-schaal. De Y-schaal verandert bier niet. De functie 'MARKER SCALE' tekent bet

gedeelte van de gratiek, dat aangegeven wordt door de twee markeringen. Deze firnctie is alleen

beschikbaar als er twee markeringen op het scherm aangegeven zijn. Met functietoets F8 wordt het

hoofdmenu weer geactiveerd.

Met functietoets F5 (GRID on/off) wordt een extra fijn grid in de grafiek getekend. Hiervoor wordt

naar de subroutine Grid-on-off gesprongen.

Met functietoets F6 (SCALE WINDOW) wordt naar de routine Scale-window gesprongen. Hier

wordt menu 6 (Menu-no=6) actief gemaakt. Vervolgens wordt teruggesprongen naar

Trace-cursor. HI-er worden de volgende functietoetsen actief gemaakt:

F1 FULL X/Y SCALE -4 Tekent de ingezoomde grafiek op de volledige X- of Y-schaal;

F2 MOVE WINDOW -4 Hiermee kan gescrolled worden door de grafiek;

F3 DEFAULT SCALES -4Tekent de ingezoomde grafiek op bet ingestelde Y-bereik;

F4 MIN/MAX SCALES -Tekent de graflek op de voile X-schaal. Het bereik langs de Y-as

is de minimale en de maximale waarde van de grafiek;

F5 ZOOM IN -l Hermee kan de grafiek ingezoomd worden;

F6 ZOOM OUT -4 Hiermee kan de grafiek uitgezooxnd worden;

F8 OTHER MENU -+ Activeer bet boofdmenu.

De functietoetsen Fl, F2 en F6 werken allecn als de gratiek is ingezoomd.

De functie 'FULL SCALE' (F 1) tekent de grafiek op het volledige X- of Y-bereik. Het bereik dat

volledig getekend wordt, is afhankelijk van de variabele Cursor-mode.

Met de functie 'MOVE WINDOW' (F2) kan, als de grafiek niet in z'n gebeel op het scherm staat,

gescrolled worden in de X- of de Y-richting. Ook dit is affiankelijk van de variabele Cursor mode.

Voor bet scrollen wordt naar de routine Move-window gesprongen. Hier wordt menu 5 actief

gemaakt. Vervolgens wordt teruggesprongen naar Trace-cursor. Hier worden de functietoetsen op

6nvan de onderstaande manieren gedefinieerd:
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F3 <«<10%/ LEFT 10%/ Verschuif het window 10% naar links;

14 < 5/. LE.FT 5/. - VerschuifhLlCL Wiuduw -)%' n~ar14k"

F5 5%/ >>RIGHT 5% -~Verschuif bet window 5% naar recbts;

F6 10%/ >>RIGHT 10%/ Verscbuif het window 10%/ naar rechts;

F7 EXECUTE -4 Voer de verschuiving ult;

F8 OTHER MENU -ý Activeer het hoofdmenu;

F3 << 10%/ DOWN 10% -4 Verschuif het window 10%~/ naar beneden;

F4 << 5%/ DOWN 50/ -4 Verschuif bet window 5% naar beneden;

F5 5%/ >>UP 5%/ - Verscbuif het window 5% omhoog;

F6 10%/ >>UP 10%/ - Verschuif bet window 10% omhoog;

F7 EXECUTfE -*Voer de verscbuiving uit;

F8 OTHER MENU -Activeer bet boofdmenu.

De functie DEFAULT SCALES' (F3) ult bet 'SCALE WINDOW' menu tekent de grafiek op bet

volledige bereik langs de Y-as. Dit is bet voor de meting ingestelde bereik. De x-as blijft ingezoomd.

De functie MIN/MAX SCALES (F4) berekend de minimale en de maximale y-waarde van de

grafiek. Deze twee waarie vormen bet bereik langs de y-as. De grafiek wordt op bet volledige bereik

van de x-as getekend.

Met fuinctietoets F5 (ZOOM IN) kan de grafiek worden ingezoomd. Hiervoor wordt naar de sub-

routine Zooming-in gesprongen. Vanuit deze subroutine wordt de routine Zoom-window met de

volgende parameters aangeroepen:

Data(*) -~De ingelezen data;

Zoom-exec -~Geeft aan of de zoomfunctie uitgevoerd moet worden;

Dt -4 Dummy variabele.

In deze SUB worden na bet declareren en initialiseren van een aantal variabelen de functietoetsen op

onderstaande manier gedefinieerd:
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Fl MOVE BOX -*Verplaats het zoomvenster;

F2 ZOOM X Zoomnenin do -x-ichting;-

P3 ZOOM Y -4 Zoomen in de y-richting;

F-4 ZOOM XY -) Zoomen in beide richtingen;

F7 EX[ECUTE -4 Voer de zoomfunctie uit;

F8 OTHER MENU/ RETURN -4 Activeer het voorgaande menu.

Met functietoets F 1 kan het gedeelte van de grafiek, dat ingezoomd wordt verplaatst warden. Met de

functietoetsen F2 en F3 kan respectievelijk in de x- en de y-richtmng gezoomd worden. Met functie-

toets F4 kan in beide richtingen ingezoomd wordey . Met functietoets F7 wordt de zoomfunctie uitge-

voe.'d. Het bereik van de beide assen wordt aangegeven met de variabelen Mini-x, Mlaxr_x, Mini-y

en Mtaxl_y. De variabele Zoom-execution wordt bier eveneens '1' gemaakt. Met functietoets F8

wordt de ingescbakelde zoomfunctie (MOVE BOX, ZOOM X, ZOOM-Y of ZOOMXV) uitge-

schakeld (RETURN). Als geen van deze functies actief is, wordt bet SCALE WINDOW menu weer

actief gemaakt.

Met functietoets F6 (ZOOMING OUT) ult bet 'SCALE WINDOW menu kan het ingezoomde

deel van de grafiek warden vergroot of verkleind. Hiervoor wordt naar de routine Zoomingý-out

gesprongen. In deze routine wordt menu 7 (Menu-no=7) actief gemaakt. Vervolgens wordt

teruggesprongen naar Trace-cursor. Hier warden de functietoetsen op onderstaande nianier

gedefinieerd:

Fl X ZOOM on/ff -4 Zoomen in de x-ricbting;

F2 V ZOOM on/off -4 Zoomen in de y-ricbting;

F7 EXECUTE -Voer de zoornfunctie uls;

F8 OTHER MENU -*Activeer bet hoofdmenu.

Als 66n van deze twee toetsen geactiveerd wordt, dan warden er nag twee functietoetsen geactiveerd.

Dit zain de volgende twee toetsen:

F3 X/Y ZOOM OUT -4 Uitzoomen in de x- of de y-ricbting;

F-4 XJV ZOOM IN -4lizoomen in de x- of de y-richting.

In welke ricbting gezoomd wordt, is afhankelijk van de fuinctie die gekozen is (X-ZOOM of V-

ZOOM). Met de functietoetsen F3 en F4 kan het bereik langs de gekozen as warden vergroot of
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verkleind. Met functietoets F7 wordt de zoomfunctie uitgevoerd. Met fUnctietoets FS wordt bet

huoidrnenu van C URzSUi<S aCtief gernaakt.

Met functietoets F7 (COPY TO PRINTER) wordt een afdruk gemaakt op de printer van de op bet

scberm afebeelde grafiek. Hiervoor wordt naar de subroutine Printer gesprongen. Hier wordt met

bet commando 'DUMP GRAPHICS' een afdruk gemaakt op de printer.

Met functietoets F8 (EXIT) wordt bet programma-onderdeel 'CURSORS' verlaten en wordt het pro-

cessing menu op bet scherm gezet. Het processing menu kan met functietoets FLI worden verlaten,

waarna bet hoofdmenu van bet progranina wordt geactiveerd. Door nogrnaals op functietoets FlI te

drukken wordt bet programma 'DISPLAY' verlaten en wordt bet besturingsprogramma 'MASTER'

geladen.

4.10 Het programma 'MEASMASTER'

Met bet programma 'MEASMASTER' kan een meting met alle digitizers (LF, MF en HF) worden

uitgevoerd. Na bet verricbten van de metingen wordt, nadat de MF en de HIF digitizers zijn uitge-

lezen, de LF data meteen op bet scberm vertoond. Voor bet bekijken van de MF en de HF data moet

bet programma 'DISPLAY igebruikt worden. Van bet programma 'MEASMIASTER' is een struc-

tuurdiagram getekend in bijlage 10.

Aan bet begin van bet programma worden allereerst de bijbeborende modulen geladen. Dit zijn de

modulen 'USER', 'OTHER' en 'LOCK'. Vervolgens wordt de 'lock'-status gecontroleerd en op het

scherm gezet. Hiervoor worden respectievelijk de routines Lock-avail en Lock-status aangeroepen.

Als bet software-slot gesloten is moet bet programma via bet drukken op Fl verlaten worden.

Is bet software-slot niet gesloten dan wordt bet programma 'MEASMASTER' betindigd en wordt

het programma TROG_83' geladen. Met dit programma worden de M.F digitizers ingesteld.

4.11 De programma's 'PROG 83' en 'PROG 85'

Met de programma's 'PROG_83' en 'PROG_85' worden respectievelijk de ME en de HF digitizers

gelnitialiseerd en gekalibreerd. Tevens worden in deze programma's de codes voor de ME en de HF

digitizers gegenereerd. Deze twee programma's zitten op dezelfde Inanier in elkaar, zodat bier wordt

volstaan met bet bescbrijven van 'PROG 83'. Van bet programma 'PROG 83' is een structuurdia-

gram getekend in bijlage 11.
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Het programnma 'PROG_831' begin,, met h.- dec-lar.-ren en initialise-ren van t!an aanmal variabecln.

Vervolgens worden de bijbehorende softwaremoduilen geladen. Dit zijn de modulen 'MENU- 83',

'USER', 'UTIL', 'OTHER', 'SETUP_83' en 'MEASURE_83'. Vervolgens worden de kanaalgegevens

ingelezen. Hiervoor wordt de routine fip5l83_chanid (Zie 'SETUTPS' §4.3) aangeroepen. Hierna

worden de digitizers, geinitialiseerd meL de routine HpISMinitial (Zie 'PROGRAM 83' §4.5). Na

het initialiseren van de digitizers worden de setup gegevens ingelezen. Dit gebeurt in de routine

Hp5 183_setup-r (zie 'SETUTPS' S4.3). Nadat de setup gegevens zlin ingelezen, worden de input

channel parameters in de array Channel-setup83(*) gezet. Hiervoor wordt voor elke kanaal de

routine HpS 183_set-lap uit de module 'SETUP_83' met onderstaande parameters aangeroepen:

Unit -4 Het kastnummer;

J+1 --4 Het kanaalnummer (1 of 2);

S-range -+ Het ingestelde bereik;

S-offset --4 De ingestelde offset;

S-coupling --ý De ingestelde 'coupling' (O=-NG, 1=DC, 2=AC);

S-config -4 De meetmethode (1= SINGLE, 2=-D1FFERENTIAL);

S-filter -*Anti-aliasing filter (1~aan, O--uit).

Nadat deze array gevuld is met de juiste waarden, worden de geheugenparameters in de array

Commnon-setups3(*) gezet. Net vullen van deze array gebeurt in de routine 11p5183 set mnem

uit de module 'SETUJP 83', die met de volgende parameters wordt aangeroepen:

Unit -4 Het kastnummer;

S-mode -4 De ingestelde 'coupling' (O=NG, 1rDC, 2--AC);

S-recjlength -+ De ingestelde recordlengte.

tDeze twee routines converteren tevens de gegevens in deze twee array's naar FW5 183 registerwaar-

den. Deze gegevens worden opgeslagen in de array Snap_imnage83(*).

Vervolgens worden de digitizers gekalibreerd. 1-iervoor wordt de routine Hp5183_caiibr

aangeroepen (zie 'PROGRAM 83' S4.6). Nadat de digitizers zijn gekalibreerd, worden de trigger-

parameters in de array Commnon-setup83(*) gezet. Hiervoor wordt voor elke kast de routine

Hp5183_set-trig uit de module 'SETUP_83' met de onderstaande parameters aangeroepen:
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Unit -*Het kasinummer;

S-sourcc De trigger sourcc 'I-' niall 1, 2-~kaaI 2, 3-beid,4 Icxzrr

S slope -4 De trigger-flank (2--positief 3=negatiet 4--beide flanken);

S-level -4 Het trigger-level;

Sý_hyst -~ De hysteresis;

S_position -41>- trigger-positie.

Tevens worden deze waarden geconverteerd naar HP5 183 registerwaarden. Deze waarden worden

opgeslagen in de array Snap_images3(*). Vervolgens worden de timebase-parameters in de array

Commnon setup83(*) gezet. Hiervoor wordt de routine Hp5l83_set_tmb uit de module

'SETUP_53' met de volgende parameters aangeroepen:

Unit -4 Het kastnummer;

S sample rate 4De sample-frequentie

S-scik src -*De sample-kiok source (1=intern, 1=laag exte~n, 2=hoog

extern);

S rclk src -4 De referentieklok (Or-intemn, 1=1 MHz extern, 2=4 Milz extem,

3--10 MYI-z extern).

Ook deze waarden worden geconverteerd naar HP5 183 registerw"arden. Deze waarden worden even-

eens opgeslagen in de array Snaplm.dge83(*).

Als laatste word. nog enige aanvullende gegevens in de array Commnon_setup83(*) gezet.

Vervolgens worden deze gegeveni gezonverteerd naar HP5 183 registerwaarden, die opgeslagen

wordei, in de array Snap_imnages3(*). Hiervoor worden respectievelijk de routines

Hp5I83 fll_corn en HpS183_bitgen uit de module 'MEASURE_83' aangeroepen. Deze routines

hebben als enige pa-imeter het kastnummer. Hierna wordt het programma 'PROG 83' beeindigd en

wordt het programma 'FROG 85' geladen.

Nadat O1e code voor c~e 1-F digitu :ers is gegenereerd en de digitizers Ain geinitialiseerd en gekailbreerd

wordt bet programma 'PROG_65' gelaiden.
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4.12 Het programma 'PROG 65'

Voor de beschrijving van het programma 'PROG_65' wordt verwezen naar de beschrijving van het

programma 'PROGRAM_65' in §4.5. Deze programma's zijn identiek, totdat op de 'START' knop

wordt gedrukt. Daarnaast worden er enige extra software-modulen geladen. Dit zijn de modulen

'UTIL':, 'ME-ASURE_83', 'MEASURE_85' en 'LOCK'. Een ander verschil is dat v66r bet invullen

van de menu's het soort meting ingesteld moet warden. Hiervoor wordt aan bet begin van bet pro-

gramma de routine Start-option aangeroepen. Deze routine heeft geen parameters. In deze routine

wordt ingesteld of de meting automatic, manual of simultaneous moet verlopen. Dit wordt bijge-

houden met de variabele Auto-manual. Deze variabele kan drie waarden aannemen (O--manual,

l=automatic, 2=simultaneous).

Nadat de 'START' knop is ingedrukt wordt de routine Appi-start met de parameter

Good-disc-data aangeroepcn. In deze routine wordt een tbruput voor de LF digitizers gestart.

Tevens warden vanuit deze routine de WF en de HIF digitizers gestart. Van de SUB Appi-start is

een structuurdiagram getekend in bijlage 12.

Voor her star-ten van de meting wordt de routine Thru_do_thruput met de parameter

Good-disc-data aangeroepen. Deze routine start bet thruput icode programma voor bet verrichten

van een LF meting. Tevens wordt de meting voar de MF en de HF digitizers; gestart vanuit deze

routine. Hiervoor warden respectieveiijk de routines Hp5 183_meas en Hp5 185_meas aangeroepen.

Deze parameters hebben als parameter de waarde '1. Dit am aan te geven dat de meting gestart moet

ward~en.

Na het beeiridigen van de meting warden de routines HpS 183_meas en 1Hp5 185_incas nogmaals

aangeraepen. Nu echter met de waarde '2' als parameter. Dit am aan te geven dat de digitizers

uitgelezen kunnen warden en de apgenamen data opgeslagen kan warden in de files 'DATA83 x' en

D[ATA95 x'. Hlierbij staat de x voar bet kanaalniimmer.

Na het inlezen van de data kan het programma op de manier, zoals beschreven bij her pragramma

'PROGRAM_ 65'5wordcn verlaten, waarna teruggekeerd wordt naar het 'MASTER' besturingspro-

gramma.
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4.13 Het programma 'MASTER

Met het programma MIASTER kunnen de verschillendle programma's via een programma selectie-

menu opgestart worden. Van dit programma is een stnictuurdiagram getekend in bijlage 13.

Het programma begint met het dleclareren en initialiseren van een aantal variabelen. Hierna worden

dle bijbehorende softwaremodulen geladen. Dit zijn de modulen 'USER' en 'OTHER'. Vervolgens

komt het programma in een ]us terecht. In deze lus wordt de SUB Program-menu met dle

variabele Option als enige parameter aangeroepen. Deze SUB zet het programma selectie menu op

het scherm. Met dle variabele Option wordt bijgeholiden welk programma is gekozen. De naam van

het programma wordt opgeslagen in de variabele Program$. Hiervoor geldt ondlerstaandle tabe.

Tabel 21 Variabelen in het Program$

Option ProgramS '. chrijving

I UNITMNGR Unit management

2 CHANNELS Kanaal identificatie

3 SETUPS Hardware setup

4 DATAMNGR Data management

5 SPAM HP3565 meting

6 PROGRAM_65 HP3565 thruput

7 DIAGNOSE Niet beschikbaar

8 PROGRAM_83 HP5183 meting

9 OPVER83 HP5 183 verificatie

10 PROGRAM_85 HP5 185 meting

it OPVER85 HP5 185 verificatie

12 DISPLAY Display data HP5 18x

13 MEASMASTER Master measurement

14 ITIMEDATE Instellen datum en tijd

15 SYSB60 Reboot BASIC

16 SYSHPUX Reboot UNIX

17MASTE R Verlaat MASTER
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Als de variabele Option een waarde kleiner dan 14 heeft, wordt het bijbehorende programma

gcladdcll. 1ihcll dc Afiabuci )piUU dcz d,ýfJfd 14, Jdii "uIJL dIC ivuiinc TiiucdaW_11" mtuu L

onderstaande parameters aangeroepen:

1 -4 Mode;

Clock$ -~De tijd;

Calendar$ - De datum.

Bij mode 0 krijgen de variabelen Clock$ en CalendarS de huidige tijd en datum. Bij mode I kan

de tijd en datum via een menu ingevuld warden.

H-eeft Option de waarde 15 dan moet de keuze nog een keer bevestigd worden. Hiervoor worden de

functiietaetsen op ondersraande manier gedefinleerd:

F1 reboot BASIC -*Start BASIC opnieuw op.-

F8 stay at BASIC *Blijif in BASIC.

Wordt de gemaakte keuze met functietoets F 1 bevestigd, dan wordt met het commando 'SYSBOOT

ProgramS' BASIC opnieuw opgestart. Indien de gemaakte keuze niet bevestigd wordt, blijift het

programma selectiemenu actief.

Heeft Option de waarde 16 dan moet de keuze eveneens bevestigd warden. Hiervoor warden de

functietoetsen op onderstaande manier gedefinieerd:

Fl go forl-Ii-UX -*Start UNIX op;

F8 stay at BASIC -~Blijf in BASIC.

Wordt de gemaakte keuze met functietoets FlI bevestigd, dan wordt met het commando 'SYSBOOT

ProgramS' UNIX apgestart. Indien de gemaakte keuze niet bevestigd wordt, blijift bet pragramma

selectiemenu actief.

Heeft de variabele Option de waarde 17 dan wordt het programma MASTER' beeindigd en wordt

teruggekeerd naar BASIC.
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Biji1-GEi S=cC1-,7 E VAN I uIT PrOGrAMýMA 'U ,TM-NGIR

-- Initialisatie van de diverse variabelen, titelpagina op bet
Init -- schermn en laden van de bijbehorende software modu~len

Begin chan~nel ['ý

Fl GCT Ext Beve indig programma en

F6 Channel set I 1 EF kanalen

tF7 Channel set = 2 YJMF kanalen

HF8 --- [Chamm~cls t ý-3 F kanalen

Rad chan id m -- chr wordt per kansal van de gekozen kanalenset

_ ingelezen of het beschikbaar is of miet

Channel mngr Indeze SUB kunnen kanalen worden
11-Fl,,selecteerd of gedeselecteerd

Wacht op F-toets

F 1 Wite~canýidm Hier worden de ingevoerde gegevens
F1 Wrte Iper kansal weggeschreven

GOTO BeiThn el rug naar het hoofdmenu

H~fGEOTO ýBeichanl Fierug naar b et hoofdmenuFS egncann van 'UNIT MNGR'

LOAD 1~AATER" fiitindig programma en laadt hetLOAD "TAASTER [ -fdhý.menuprogramma
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-F ~hannelff Hiier warden de kolommen gevuld met de gegevens
Chanel fll lt de file, die in Read-Chan id mis ingelezen

Hier wordt de spreadsheet op her scherm
Usersra - gezet. Deze SUB wordt vedlaten 21S er op e

tunctietoets wordt gedrukt of als er nieuwe
invoer is geweest

Fl D ne =1 f~~aatspreadsheet en keer

F1 Done I -- ltmrug- naar hoofdmenu

F2 erwjde inut Fourieve invoer, mc
F2 VerijdrinputI--geantsuleerd warden

F3 Verwijder input j-utie-mvoerm
1[.E nnu eerd warden

F4 Verwijder input -Fojutieje inver warde

F5 Channel Bfi ll .filiekIto mmen met hun

oTýggle tussen 2 waarden

F7 Prev-next1[fiecteer vonige waardc

F8 Prev-next f~Es'cteer volgcnde waarde

ELSE Newentry euwe invocr

aim Dontroleerecn zet in spreadsheet

-. [fiier warden de variabelcn grvuld

Chsannee r mnet de ingevoerde gegevens

SUEN
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Bi-ALAGE 2 STRUC-!-URDIAGRAMMEI:IFN VAN 1 IET- PR-,O GRAN MA C"! IANN=L

Begin channel D

Fl GOTO Exit level - a.lfa~x)~a mae

aF6 Channel-set 1 - - kanalen

F7 hanel~et1 2- -~aaE n

F8 Channel-set = 3 -- E1F kanalen

H ier worden de gegevens van de gekozen

Rea Chn dJ. anlnsel merknu 1 in Tlhaenne dniiainM

2 Ch -annel-menu2l. - fansduer Identification Menu

3 Channel_menuj3 -- fEront-end Idenktification Menu
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Wacht op F-toets

dControleer toets

F 1 Write chan~i~ k=Ieordt dcdata per

GOTO Begin channel Trgna ofmn
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mi .Initialisatie van de, diverse variabelen

Ii L de functietoersen

fil ie .orden de kolomnien gevuld
-JCh~annelfl [re de juisre gegevens

UNTIL Done

[H~e od deLspredsheet op het scherm
T~~.~n Jgezs Dee SU wrdt verlaten als er op ese-p a -- functiesoets wordtwgecdrukt of als crnieuwe

i tnvoer is geweesi

Controleer toets

Fl Doe F~elaalspreadsheet en keer
= terug naar hoofdmenu

F2 Done= I Fleindigl Channel -menu I en
Leve = 2 selecteer Channel matu2

Done= 1 .jeeindig Channel-menulI enF3 se= lecteer Channel menu3

F4 Verwijder input

flRESET
F5 Channel fill Iu MlSie kolommen met bun

Lcirspronkelijke 
waarden

F6 Prey next T+OGGLE

Lioggle tussen 2 waarden

Prvnext PREVh~IOUS ani

LilLL~1I lIecteer volgende waarde

weiveELSEw nr R~entmleer en zet in spreadsheet

Chanel .xt F~icr worden de gegevens weer

[~eruggezet in de juiste variabeen

SUBEND
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BiijIAGE 3 STRUCTUURDIAGRAMy VAN 1 1LT PROGRAMMAýt= STTS"

'Start
Begi-setp Iit --{¶iitialisatie van de diverse variabelen

T Wacht op F-toets1

Fl EBegindig prograrma en

F1 GOT0 Exit-level -I.ad MASTER

F6 GOTO Hp3565ý .ikanalen

F7 GOTO Hp5 13 Jkanakn

F8 GOTO Hp5l85 H{F kanalen

setup-comment

-U ý ý I-Ein. en'ovree

F1 Commcnt-setup-w -. mnzregl nfl

GOTO Begin-setup Terug naar hoofd~menu

F8 GOTO Begin-setup -Irug naar hoofdmenu

if_
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FHP3565-ý

beschikbare kanalen in

Hp355_seup~ - -~esInput Channel en

UNTIL Done

r ~ji THp3565_menul-Chne

2 Hp3565_menu *FhrUPUt Parameter

Fl A Hi.er wordt de diata per

F1 Hp 3565_setp k.naal wegeschreven

GOTO Begin setupl-F fdernaa

F8ý- GOTO Begin -setuo~ Tderugn



TNO-rapport

III I'AGE. 3
PML 233492002 Pagina

3

Hp5l83.-j I

Hp5- 18_caid Lbschikbare kin aen in

1"5 183 s -- jies Input Channel, Trigger
setp ! L Timebase gegevens in

UNTIL Done

1 Hp5183_mrenul -- Input Chann~el

2 Hp5 183_nmenu -. Yrr Parameter

3 Hp 18 _me u3 . Tmebase Parameter

Fl~~ Hr583t Her wordt de data per
Fl. I p51_etu;pw Ck naal weggescbreven

GOTO Begin !!sýetup gen

FF8 GOTO Begin_setup _
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es Inphannnerige

1 Hp5185menul. Parameter Menu

2 Hp5l85_menuj2 jFtn,'ffr Parameter

Fimý:base Parameter
3 Hp5l85 menu3- Mjenu

Wah p F-toets

Fl LY U185t Hier -ordt de data per

F1 Hp~l8seup 2an21 weggeschreven

GOTO Begin setup hoeofdmenu

F8 GOTýOBegin isetup e- .. '

Exit level
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Start

Dmngr ain Iit --[31itialisatie van de diverse variabelen

Wacht op F-toets

F 1 OTOShowdirctor -- Laateenlijat Vail files of
F1 G TO howdirctl -- dirCtr's ,zien

F2 GOTO Show header4 - Laa ee vooraf
geselecteerdle header zien

F3 GOTO Save-files -- CoPieetfies n2areen tyEvooraf ingevoerde direLtr

F4 GOTO Recall files Coietfiles teiug uit eenE g rfeselecte--rde directory

F5 GOTO Remove files .. FV;rwijdeed files uit .e Vooraf

Leseecteerde dii -,)ry

F6 GOTO Lock status - etinkstaousvan de

[ F e Fi e tri cdig p o r m enloandF8 GOTO Dmngr exit L -SR-

Show d rectory-j

Wacht opleF-toets

7 WchtopF-tetFl 
GO TFO File_or-di 

r EDIENTS

F2 GOTO Type-data *-fATA

F. G OTO Dmngr main - ~rug naar hoofdmenu
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I ype data

TvneS = "DATA" .fiekg.-naalnamn en aantal-I ~schikbare kanalen in

File or dir -j

Wacht op F-toets

FF1 1 GOTO Typefl --EcGeef een hijst van files

F2 GOTO Type dir -- fefeenlijst van
[irectory's

eru { f "8iar voflge

F8 GOTO Currentdiles efenIto a
de huidige file

F_ toT SeetdflsGef een lijst van files uit eenSeleselecteerde directory

_ (/PPUCATIONIDATA' of /APPUICATION/IDENTrS")
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F2ga~ae GeT Hea dendtaaEl

F8 GOTO i mngrmi aro~m

Fl GOTO Showrhea

-ffy~pde:r = orID

__e a d ietoygaletedwodn aaiýd
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Zi~T tod dc file geopend:
DENTS Open de file -- "/iAp'pi~cATIONIDEN-TS/C0MMEiNT of

tLAPPLCTINJENS dietdjr/COMMENW

Wacht op F8-. Waht tot F8 wordt ingedrukt,
daama propramma vervolgen

DATA Selecteer juiSt "/APPUICATIONIDATA" or

rectory "/APPLICATIONIDATA/Selected-dir"

Lees directory en -,-ewaar in een array

Seleteerheadrfils -- f~t zijn d.efiles : -EAD65_x
[1 HEAD83_x" en "HEAD85_x"

Select item --f~ieecteer de juiste

LFhae? Foutmelding -

MF hader Dispeade83 E MF header op
het scherrn

Disphader8 - th HF header
HF header ? Dshae85 EPhet scherm

Wacht ~ at opFt. ~h ot F8 wordt ingediukt,
J~j ý Ed. programins vervolgen

GOTO how~eader-. frug nanr IDENTSI
-EýT~ ho~hea~er _ED~ATA keuze
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FLpe GOT SvestffI3 NT

F2 GOTO Save_data -]IDATA

NF8 VGOTO Dmngrý_main - -d

Save data--o

Get file dir id Invoeren directorynaam, Waar

d e data moet komen te staan

Copieert: de datafiles flair de ingevoerde directroy:Downcopy_di "APPICATlON/IDENTS/dir" of
""/AP PLCATION/DATA~dir"

--n As de DATA-files gesaved7DATA-files gecopieerrd? Lock-reset -- zij-n, moct het seftwareslot

wLEwrden geopend

GOT D ngrman . ITrug flair hoofdmnenu
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RecaTlReallstufilesNT

F8~rzr GOuTOmedng, damai

S gelected Selecterun vn de diector, waui

data o F toetsghadmotwre

Copicrt edtfl evad gseteere diretory

Up copy dir "/PICTONIETS/i Reall -stuffCAIONDENTS o

VAPPICATON/)TAOi nealdar a /APICAINDATA"

GOT Dmgrmai8- Ijrus naar r ho~mainu hfg
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R.Moe ils -Vp

-TypeS = ý"IDENTS'

Wacht op F-toets

rFi GOTO Remove_stf - EDENTS

F2 GOTO Remove-data -ET

F8 GOTO Dmngrmain -

Remnove-data -- 
Ergn~ ofre,

Rernove-stuff-b

Selec di [lecteren van de directory, die
- Slc i- Lserwuderd moer warden

Vewidert de data-ls itd geselecteerdle directory:
GleanTd ir NY"/PIrATION/IEN- dr""/APPUCATION/DATA/dir'

5de status van het softworeslot in. Dit statat in de file:

Fl Slot gesloten? Lock-resel[Jp arei

GOTO Dmngr maijn Tecdriaa

F8 OTO Dmg main g
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TStart
ini - E 1 itialisatie van de diverse variabelen, titelpagina op het

r~j scerm en laden van de bijbehorende software mo~dulen

A lp- j i is de hoofdroutine van bet

man pTgranmma

GO SUB A link J ,tivr de tjhnuput

-fGOSUB pplmain eys f- nct etoetsen

I nitialisatje van de rnodulen en spreadsheets. Tevens
worden de [CODE programma's getnitialiseerd

ru ý:check disc *.Les paramneterblokken van disk en controleer

N p goede data in de sessieparameters

Thruputtoetsen

2
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Iniialiscer parameterblok

file aanwezig ? veranderd nit__a vrogratruutica

gedniE ? waar dlata op disk

fiActievoer post-hnip

GOSUB Appi oai keyn
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(2s eee Leparameterblokken van disk
gewesthru check dis en con. troleer op goede data in

gewest? de seseparamreters

Thrupost [It nitialisarie van de
_pos post-thruput spreadsheet

Thru iit pp Initialisatie van de plotparameters
flit I met default waarden

Plotparameters Ud.aten van plotparameters
gewijzigd en hru update p- van andere spreadsheets

r=Wortangeroepen telkens als de display
Appi upda te co1grtie is gewijzigd. Is nodig om de DISP

s uubprogramma's te updaten

Fonoaden Disc parm common blok,
Thru read ýdisc -uiwtoren Read disc icode programma,

L~ra inlezen in plot databuffer

Moetn ggrafiken iS ,ken de assen van de
getekend worden ? Disp~plot_axi '~feken

Dis lotdta -- Yekcn de grafieken

ApIA 5 F- -Her wordt de gemaakte
rsppioouie keue uirgevoerd

Functietoetsen fy . Ativeer thruput
veraner ? GC'U"1 Api main k~y t.sc

11 ýfinve~er post-thrupur"GOSUB APPI other keys t ,i [1 sn
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Inptspreal -chpannel parameters te wijzigen

F2 Sce sread-. freadsheet om de source

F4 Mas sread-. preamdsheet om de measurement

F5 Keys changed j -E(ief moaan wtostCrud u

"" f~eaan dat ethut

Setup_verauiderd ý? Setup moidified = 1 -Eef ndeda iseu
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Fl. ostprevrec Fwiizig plotparametei-s. zodat bet von ge

Llkdata van disk gelezen wordt

I F2 M Mod a~llplo~ts (Mod all plots + 1) MOD 2

ef~einr.:er fincric van P'REV P

F3izl Post nexterec , Zodat hct volgende
F3 lostnextrel -- bok ata an iskgelezen word t

F4 Post spreald - Iit is de display spreadsheet (hiermee kan
dle display setup worden gewiizigd)

6 eef aari dat thrsiput roetsenF5 Keys changed E.eufmocten worden

F6 Disp_do k Aknveer de 'marker' funcý ies

F7 Thunw-sz -- voer nicuwe blokgpootte
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mit Inialisaric van de diverse vaniabelen, titelipaginaa op het

Int chcrm ei. .- den van de bijbchorende software modulen

THp 51_ [I3 cha -ln n kanaalidentificarie

Begin channel-o

Goto Exit levte ? out el -- ilnl pora

F1 GOTO Exit leve- I Beeindig programma en
- I�laadMASTER

F7 OT Verficcatio -. ~ ficatie van de

F8 G T Enr levell Es-rt een meting

Venliccn vaond
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Entry :cvel

Level=1

Ji wznstup

Hp 83stur-.E wgens

I Hp~83-mnul nputChannel Parameter menu

2 Hpl.83me .1--Trigger Parameter menu

itim-Timebase Parameter menu

EW~acht ojp f--ets

F4 GOTO Exit level -- E Begindig
___________________ proa a

OT ttýv -- Sart dermeting
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Start hp5 183 --.IR.Uit

_.E ~ wrdt dcarrayHHp5 183_fillIcorn Comtmon aetup83(*) gevuld

Hier worden de %warden in de array's

Hp5 183bte Channel ic up83(*)vertavl aad
HP 83 Rgilstcrwaardes, die

opgeslagen worden in de array
Sn-ap lmage-83(*)

StEEart een HP5 183

- Schrnjf de setupgegevens uit de array's

Save setup gegevens - Common uetupg3(*), Time 8ae3(-)
[2n Snap finage83(-)

FOR Unit =1 to Unit

+ ompet- aCht tot einde meting en lees
_op~t_mejas [ffbedekanalenuit

IFOR 

Channel

Daa h a e 8 M fagic headerfile

Saveheadr f~hriif header naar disk

[avedat de file 1DATA83 dVki

ILock-dump 11-j3suit bet softwareslot
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UNIL Done

Leshader uit headerfile

Show header83 Zet de header op bet

Scepe dutap

Printt d grafieken opT Chekdn

Flop exitcoe

Don GOT 1hc~d

0-Check-done
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Pgn

¶ 'lp1I~3S3_vcrify'

Init
Wacht~ F8 f~ctont op 'start'

183_epor f~i~aaIhet devicetype van het

Hp518 reor follp -1teerde apparaat

0, 2 Viii spreadsheeti

I ~ ~ ~ ~ I mi pedhe- ~dbeen van de spreadsheet e

Pass coun~t I 0

Pass coun2 = 0

Fiest het kanzal op 7 bereaken
etkanaa -i Update variabele Puas count

[~pdate spreadsheet

Wact opcte F8

SUBEND
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BijL\NGE 7 VAUTPD\R~j -N HET PP.oGPAMNMA 'oP VPP?3'

F~aiop welke adressen met Selectcode 10

Reiport:devices -- ivpH P5 183 digitizer is aangesloten

Report ~ ~ ~ e h5I83-- arevan de verificatie

s.o, L k digitizer

Reprt~evies -Beaop~ pwelke adressen met Selectcode I I
-EEýý E n H5183digitizer is aangesloten

Repot hplOSs -- f~are~vn de venificatieL digitizer

Es~~es ofAS - nkis

prsn gtsaler

FNem 1Areen ST5
1 kIhee

LOApDtnf "MAShTiERt]-fiurti

ENperts .ndt edgiie
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BUIJAGE 8 STRU C: lTULI;DIAG-lAMM'vEN,. VAN iI IiT PRGRA 'OP_\T.RS 5

Start

Init

lest mode 11-Evoeren van enige testgegevens

Repot~deices-- .~aren van de verificatie
+ ý__ Lzoors--vs-. elke digitizer

LOAD "MASTER"'

Report- hp105vicesed~tie
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DuI-LAGE 9 STUT PLGYMN A EIGX M DISPLAY

Begin display nt E itaiaivadedvreaibln

F! GOO Ext~levl Beindig programnia en

F6 GOTO Prinit datal-jPrnt alle grafieken

KF7 GO-TO Hp5l 83_dioplajy-- kanalen

F8 GOTO Hp5l8;7displayl- Hjkanalen

Prnnt-data -0

FOR Unit I TO~
Nchan_5183 DIVY~ 2 E

Readheaer83-- ec:de header van

Readheadr83 de header van

Rea~daa83-- ecde data van

Read~atad danata 2 a

GOSU Dup~dta .E2;d. grafieken af op
_ L "r
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FOR Unit=1T F
Nchan_5185; DIV 2 .L~aae

Readheadr~5 jeesde header van

fi~ de header van
Readheadr85 [k~naal 2

-Fiees de data van
-Read data851fna I

..[ie de data van

_.EDI7k de grafieken af op

displayn~isp

Hp5 185
display

Type =5185

HN channels =Nchan_518ý
Entry_
level

UNTIL Done

--Zt een keuzenienu op her scherm enProcessing~menu -- wacht cotdat de gebruiker een keuze maakt

1 GOSUB Select-channels - Electeer kanalen

7W-Multiplot men

Mult plr dmulfiplot hoofdroutine

GOSUB n I-17let'er nieu-we
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4 GOSUB Selectchannels kanalen

Starspiotmenu

Statsplot - hoafdroutine

- f�iectcer cen kast

Scope display op her

Cursor_1 Koo(droubne
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j~hek -- Controleer printer

-[,nTiHrdop H dntlln e prn troopdplte

F2SU GrahTOe Add graVervangdgsecteegrfk

doormen --lbndr afe

d3 GOSUB DciatelecAte ~is egsleerdfnte grafiek

Bem de miiu e aiumwad

grafeke opopu op dt bre

F8 GTEEixitiatMltpo

A 4
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Controleer toets

F 1 GOTO Window Ifnzoomen van de grafiek

F2 GOTO Zoom ýout ilEuitzoomen van de grafiek

F3 GOTO Plot-all -- fjekcn de volledige grafiek

F4 GOTO Update lTeken de grafieken opnieuw

F5 GOTO Trace 1--I 7 ktiveer de Trace' fi~nc--es

F7 GOSUB Toggemn -- lEktiveer menu I

F8 GOTO Exit V.FeiatMipo
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MENU I

Fl. HRD COPY -~GOTO Hard copy -4 Maak afdruk op printer of plotter

Hard-Copy:

F1 PRINTER -4GOTO Printer plot -4 AfdruJk op printer

F3 PLOTTR -4 GOTO Plotter-Plot -4 druk op plotter

F7 CANCEL -4 GOTO Default -keys -bAnnuleer hardcopy

F8 endPLOT -. GOTO Exit -Verlaat Mulitplot

F2 REPLACE - GOTO Add -4 Vervang de geselecteerde grafiek

door een andere grafiek

F3 REMOVE -4 GOTO Delete -4Wis de geselecteerde grafiek

F4 RESCALE -~GOTO Rescale -Bepaal de minimum en de maxi-

mum waarde van de geselecteerde

grafiek. Teken alle grafieken op dit

bereik.

F5 UPDATE -*GOTO Update -Teken alle grafleken opnieuw

F7 OTHER MENU - GOSUB Toggle menu -4Activeer Menu2

F8 endPLOT -. GOTO Exit -*Verlaat Multiplot
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MENU 2

F1 WINDOW -* GOTO Window -4 Inzoomen van de grafiek

Window:

Fl TOP --4 GOTO Top -4 Verplaats bovenas

F2 BOTT'OM -+ GOTO Bottom -* Verplaats onderas

F5 UP -4 GOSUB Cursor-large -4 Verplaats geselecteerde as omboog

F6 DOWN --4 GOSUB Cursor-small -4 Verplaats geselecteerde as omlaag

F3 LEFT' GOTO Left -4 Verplaats linkeras

F4 RIGHT - GOTO Right - Verplaats rechteras

F5 toLE.FT - GOSUB Cursor small - Verplaats geselecteerde as omhoog

F6 toRIGHT -4 GOSUB Cursor large -4 Verplaats geselecteerde as omnlaag

F7 CANCEL -~GOTO Previous -* Annuleer

F8 EXECUTE -+GOTO Zoom -4 Voer zoomfunctie uit

F2 ZOOM OUT -. GOTO Zoom-out --- Uitzomen

F3 FULL VIEW -*GOTO Plot-all -4 Teken alle grafieken op het origi-

nele bereik

F4 UPDATE - GOTO Update -4 Teken de grafieken opnieuw

F5 TRACE -4 GOTO Trace - Activeer Trace' functies

Trace:

Fl CURSOR -4 GOSUB Trace-currsor -4 Activeer cursor functies,

Trace cursor:

Fl <. HOME -*GOTO Home-left -4 Cursor heleinaal naar links

F2 < CURSOR - GOSUB Left-cursor -* Beweeg cursor naar links

F3 CURSOR > -*GOSUB Right_cursor -~Beweeg cursor naar rechts

F4 HOME > -4GOTO Home-right -4 Cursor helem~al naar rechts

F5 hrdCOPY --4 GOSUB Trace-hardcopy --4 Afdruk op printer

F6 PRINT -4 GOSUB Print-value -+ Afdrukken Van de met de cursor

aangegeven Waarde

F8 endCURSOR - GOSUB Trace_keys -+ Activeer Trace' functies

F2 SCROLL -4 GOSUB Trace-scroll -4 Scrollen van de grafiek. Is alleen

actief als de grafiek is ingezoord
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Trace-scrofl:

i-i to huiSl.JN -* 1j U 6croii begin 11i uso IC11cal1ii fldraius

F2 < LEFT -4 GOTO Scroll-left -* Beweeg cursor naar links

F3 RIGH[T> - GOTO Scroll right - Beweeg cursor naar rechts

F4 to END -*GOTO Scroll-end - Cursor helemaal naar rechts

F5 CANCEL -4 GOTO Scroll-cancel -4 druk op printer

F6 EXECT E -4 GOTO Scroll-,exec Af drukken van de met de cur-

sor aa~ngegeven waarde

F8 endSCROLL -4 GOTO Trace-keys - Activeer Trace' functies

F3 MATH -4 GOSUB Trace-math - Mathemnatische functies

Trace-math:

F1 INTEG -4 GOTO Integrate - Integreer grafiek

F2 MOVING AVARAGE -4 GOTO Moving-average -4 Bepaal gemiddelde

F3 RESTORE ORIGINAL -~GOTO Restore~plot -4 Herstel origineel

F-4 end MATHE GOSUB Trace-keys -4Activeer Trace' functies

F-4 DELTA -4 GOSUJB Trace-delta -4 Delta functies

Trace-delta:

Fl end DELTA - GOSUB Trace keys -4 Activeer Trace' functies

F8 endTRACE - GOTO Endtrace -4 Einde TFrac 'functies

F7 OTHER MENU -*GOSUB Toggle-menu -4 Activeer Menu I

F8 endPLOT -. GOTO Exit -4 Verl2at MUhtiplot
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Hist ogram geee --[ , nd heSU Histora key de Yckmiuefrhisoe

GOSUB Cdf keys -. ikrivc,-r C~ddf-functietoets,-n

SUBENpD-tet
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F1 GOTO Bin curso -. J3ktiveer cursor f'uncties

F2 ~ ~ FjON~~ms-etecteer een nieuw interval

F 4 GOTO Chooseýc~df -- istibtidCCflunctiC

F5 GOTO Newca -- ~eiecteer een nieuw kanaal

F6 GOTOINNew scan *jKies een nieuwve 'scan'

F7 GOTO Hard copy 7Maak cen afdruk van de

F8 GOTO Exit --Evertaat Multiplot

F1 ~ ~ GOOCfcusr-3ktiveer cursor functies

F4 OTO Choshio Teken het histogram

F5 GOTO Newca -- jelecteer cen nieuw Itanaal

F6 GOTO New-scan 1- -Ilies cen nicuwe scan

F7 GOTO Hard copy- [M:~~fikenadnkan

F8 GOTO Exit-jeratMipt

xi3els utpo
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HISTO KEYS:

Fl CURSOR -4 GOTO Bin-cursor -~Activeer cursoe'functies

Bin-cursor:

Fl <<- -4 GOSUB Move cursorI -* Beweeg de cursor naar links

F2 off CURSOR --4 GOTO Turn off cursor -. Afdruk op, plotter

F3 -*-> -4 GOSUB Move-cursor-r -4 Beweeg de cursor naar rechts

F4 Zie F4 uit Histo keys

F5 Zie F5 uit Histo-keys

F6 Zie F6 uit Histo keys

F7 HRD COPY -kGOTO Hard-copy -4 Maak een afdruk op de printer of

plotter

Hard-copy:

Fl PRINTER -+GOTO Printer-Plot -4 Afdruk op printer

F3 PLO=rR -~GOTO Plotter -plot -4 Afdruk op plotter

F5 CANCEL -~GOTO Cancel-Plot -4 Annuleer

F8 endl'RINT --4 GOTO Exit -% Vedlaar Statsplot

F8 endPLOT -4 GOTO Exit -4 Verlaat Mulitplot

F2 NEW INTS -4 GOTO New-ints --4 Selecteer een nieuw interval

NewInts:

F2 Param-valS -4 GOSUB Choose-next -* Verhoog of verlaag het interval

F4 ENECUTE -4 GOTO Newyplot -* Teken de grafiek opnieuw

F-4 CDP *-4 GOTO Choose-cdf --4 Teken de cumulatieve distributie-

functie

F5 NEW CHAN -4 GOTO New-chan -+ Selecteer een nieuw kanaal. De

functietoetsen zijn gedefinieerd als bij

New-mins:

F6 NEW SCAN --4 GOTO New-scan -* Selecteer eeo nieuwe scan. Voor func-

Eietoetsen definitics; zic New ints.

F7 HRD COPY -eGOTO H-ard-copy -4 Maak eco afdruk op de printer of

plotter.

F8 cndSTAT -4 GOTO Exit -4 Verlaat Multiplot

De CDF functietoctsen zijn op dezelfde manier gedefinieerd als de histogram functictoetscn. Met

functie-r-'q F4 wordt bet histogram getekend.
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Scope display

Plot de header
boven de grafieken

F+eken de grafiek

Plot wfm [-- Iaaa

PlotV~wfm j kanaal 2
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Trace_ OU rwcuv 1-~end rfc

Fl GOSUB Move-cursor -- AkvE=.2

F2 GOSUB Xým~arkers Aktiveermenu3

F3 GOSUB Yýmarkers me§

F4 IGOSUB Marker functsll-~.4

F5 IGOSUB Grid-off-on Toggle grid

F6 IGOSUB Scale-window l-. j~ktvuC6

F7 GOSUB Prine - prnter

F8 GOTO Exi~rIirat
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Fotrle GOSBHmFet jrohlma

F2 ~ -E GOSU Let_ Fie4e cursorc2so r~a lnk

F3~~~uromd GOU Rig ti cusor- ~arct

F8 GOSUB ManCursor -- hjenuI a

Eard linker
F2 GOU odlft -cu rsor nos ink vst

_s hL 2 I ew crsorpoii at

F5 GOSUB Single curso -- E Scakel gch

F1.J~.W 77 Lm f eeaue
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F~ze functietoetsen w erken ailcen
X :. X ,7' ,7

Functietoctsen F2, F6 & F7
werken ook als Y-mnarkers aktief is

4 Controleer Functietoctsen F2 & F7 werken
4 allen als er 2 markers akticfzijn

Functietoctsen F4 & F5 werk~n
ailcen als de peakmode akdief is
Voor functictocts F6 maci de
graflck tevens ingczoomd zijjn

F I GOSB Slopeoff o de hellingFl ~ ~ -OU [lpeo on vn het signaal

F2 G SUBDela~of_ ~- fpaalt verschil tussenF2 GOUB Dlta ff o 2Lnarkexingen.

F3 GOSUB Peak off on JYONk gikn. i

F4 GOSUB Prey peak g ursrn:;

F5 GOSUB Next vc~geakie

Tekensd gra1iek op d

F7 GOSUB Mkr scale -- chaldi do2mark"s
- an..gcgcvn wordt

FS G SBMincro -
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Cotoee ie funcrietoetsen F3 r/cm F6
to t L I ken alleen als markers aknef zijn

GOSUB -- Vershuif het

Window left_10 naar links

GOU Ve I uihe

GOSUB Verschuif het
F5 Window right-5 w~wndow 56/ht

GOSUB -- Verschuif het
F5 Wndow-right_10 naarrechts

GOSUB -Vorde scroll
F7 Window~ee functeU

F8 ~ ~ GS [Akriveer menu I

Controleer V-.e functietoetsen Fl, F2 en F6 werken
6 toels I .leen de grafiek is ingezoomd

Teken de grafiek, athankelijkFl GSUB ull~cale- vn de cursorrnode up de
ol x-V. of y-schaal

F2 IGOSUB Move_windo A-Iakfiveer menu5

F3 IGO SUB Default_scale .Leen-srhafle

F4 IGOSUB Minmax-scalelde.1 xsha

F5 GOSUB Zooign- nzo men van de

F6 I orning Fin ID:8 oomen van deFo GOSUB Zoomn u -figrlk
A.kriveer menu7

F8 GOSUB Main-cursorjj--[ýnl
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7 Controleer -. Defucetoetsen F3 en F4 werken
toets 12 een als de grafiek ingezoomd is

FL GOSUJ F2 omen in deFl Zoomx L_ chting

F2 GOSUB [Z oomen inde

F2 Zoom-y l1 1 ichting

F7 GOSUB -- Vetezoome
Zoom-eoec fcleuit

Main cursor Ltv mn

=SUB END
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BIAE10 STI =-U,-,DL-%G I VAN1 I''O~' -I'C G ' fAMS'

Start

Init

WaclE optrlF8
Locký availe-l-

LUck~sta~tus -- Zet de status van het

Slot gesloten ? Melding op het scherm
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rHp5l83_chan~idi--EIL-e kanaalgegevens in

T~egiscerwaarder.

Inlze arra Co mo setup3(

-Fregisrerwaardes

FOR UIt = 1 TOUnt
NFchnel STEePraerr 2n

Hp5183_settig - arpuy Commone sparamter
_HP nc vee e n cnaarH ee nrHP18

egistaerwaardes
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FZet timebaseparameters in
-- Iarray Comamon setup83(*)p51 83_st-t~t en converteer flair HP5383

[egisterwaardes

Hp5 83fil~con t aanvtullende gegvns in array

T~r~2L ~ -. [onvrteer naar H PS18 3L-lp~o~u~gen egiserwaardes

LOAD "PROG 85"

CEinde
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TUUjLiAILIiLM LAN 3-L U3 App! start, B10RENDE~ D'Ij iLT

PROGRAMMAT'ROG 65'

Initialisatie voor het trunput

Ftathet thruput ICODE programma
vor her verrichten van een LF meting.

ri,.en van de MF en de I-F digitizers.

Thruput geweest ? Hp5 183_meals u-Iiiznvnd Fdgtzr

Hp5l85_meals- EuY-tiezen van de HF digitizers
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WiLAL s, 13 WjARA\ 1 LifT i)RAX\.LSR

Start

Init

UNTIL Done

Program menu E 3kctecr een programma

Dc~ vanabele Program$ knigt hier de
ProramS =programmanaam -j juiste weardc, zie hiervoor tabel 3

ýProgrnll __one = I als ProgramS =MASTER'

SELECT e vanlabele Row heeft dez*e1fdc
SELECT Row wardc als de vaniabeje Option

14 LOAD L.-dt het gekozeri
< 1Programr S Programma

14 Tiedatemen [ nstclHen tsid

1 TImeaemn - Ljn datum

SYSBOOT Rbo
Fl Program$ BASIC

16 Wacht op -ot

SYSBOOT - ~bo
ProgramIS LY

=Einde
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