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Samenvatting

Dit rapport beschrijft de hardare en de besturingssoftware van her Data Acquisitie Systeem
(DAS), dat bet PML-TNO Laboratorium voor Pulsfysica gebruikt voor haar experimenteel onder-

zoek.

Het eerste deel van het rapport gaat in op de specificaties van de hardware. De manier waarop her
DAS wordt ingesteld voor het verrichten van een meting, wordt besproken in bet tweede deel van bet
verslag. Dit deel mag worden beschouwd als de gebruikershandleiding van het DAS. Tenslotte 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 user's manual of
the DAS. For documentation purposes a detailed description of the software is added at the end of

the report.
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Voor het meten van signalen in het kader van het verrichten van experimenteel wetenschappelijk

onderzoek, beschikt het Laboratorium 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.

Het hardware gedeelte bestaat ult een achtendertig computergestuurde meerkanalen. Per twee

kanalen kan de bemonsteringsfrequentie worden ingesteld tussen 61 pHz tot 250 MHz. De signalen

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

64k punten.

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

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

rhruput-schijf van 80 Mbyte. Als back-up medium is er een magneto-optische schijf-umit met een

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

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

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

het sysreezn aangesloren. Verder is nag een plotter aangesloten op het geheel. De hardware comn-

municeert met elkgar via de zogeheten HP-IB bus.

Verder is de mogelijkhe;d aanwezig am maximaai zes terminals aan re sturen. Via het Local Area

Network (LAN) is er cen x-terminal en een HP1 9000/425 workstation aangesloren op het geheel.

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

De computer heeft twee operating-systemen, namelijk UNiX en HP-BASIC. Wanneer de computer

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

multi-user mode is het operating systeem UNIX. De beschikbare programmeertalen zijfl C,

Fortran-77 en HP-BASIC.

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

in een laagfrequert-, een niiddenfrequent- en een hoogfirequent gedeelte. Deze modules worden

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

meting kunnen de signalen worden bekeken. Tevens is er programnzatuur aanwezig am de digitizers

op juiste werking te controleren (verifidren).

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

lijk heeft plaatsgevonden. Dit was noodzakelijk geworden, omdat er door de modulaire opboixw nogal

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

hierdoor sterk verbeterd, hetgeen er toe heeft geleid, dat de gebruikersvriendelijkheid van bet systeemn

is toegenamen.

Daarnaast moet dir rapport worden beschouwd als een kwaliteitszorgdocument. Kwaliteitszorg-

aspecten van de data acquisitie varmen een integraal deel van bet sysreemn. In de eerste plaats worden

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

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

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

gedocumenteerd. In dit rapport Aijn alle handelingen, in asilvulling op het werkvoorschrift voor h-er

DAS, vasrgelegd, die moeren warden verricbr om een juiste meting uit te voeren. Het is revens een

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

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

fen beschreven.

2.1 De laagfrequent digitizers HP3565

Het laagfrequent gedeehte 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 software.

- 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-snelbeid tussen host computer en de modules bedraagt 930 Kbyte/

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

monseringsfrequentie bij bet aantal gebruikte kanalen.
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Tabel I Maximale bemonsteringsfrequentie bij het gebruikte aantal kanalen

Aantal kanalen Maximale benionsteringsfrequentie

1 51,2 kHz

2 51,2 kHz

3 25,6 kI-z

4 25,6 kI-z

5 12,8 kHz

6 12,8 kHz

2.1.1 De specificaties van de Iaagfirequent digitizers

- Bemonsteringsfrequentie: 61 pHz - 51,2 kHz;

- Ingangsbereik / Ingangsnauwkeurigheid:

Tabel 2 Ingangsbereik en -nauwkeurigheid bij een mngestelde bemonsteririgsfrequentie

Frequentie Ingangsbereik Ingangsnauwkeurigheid

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

3,98 rsVp - 39,8 mVp ±L 0,3 dB
20 k1-z- 51,2 kHz 1,26 mVp -3,16 mVp ± 0,75 dB

3,98 rsVp - 39,8 rsVp ± 0,65 dB

- Ingangsimpedantie I M1,

- Ingangskoppeling AC / DC;

- Triggermogelijkheden

Er zijn drie triggermogelijkheden, namelijk:

a) Immediate Vanaf het moment dat op de softkey "START" wordt gedrukt, wordt

direct een signaal opgenomen;

b) First block Vanaf het moment dat een van te voren geldentificeerd ingangskanaal een

goede triggerconditie krijgt aangeboden, beginnen alle aaingesloterx

kanalen data op te nemen;
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c) Each block Vanaf het moment dat een van te voren geidentifticeerd ingangskanaal een

goede triggerconditie krijgt aangeboden, beginnen alle aangesloten

kanalen data op te nemen, ter grootte van hun block-size. Wanneer het

block vol is wacht bet systeem totdat het weer een goede triggerconditie

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

- Trigger delay ± block-size;

- Trigger slope + / -;

- Gebeugen capaciteit maximaal 80 Mbyte evenredig verdeeld over 6 kanalen;

- Kalibratie interval 2 jaar.

Voor verdere informatie betreffende de specificaties wordt verwezen naar bet manual: "System refer-

ence for HP 35650 Series Hardware and BFU VISTA" [1].

2.2 De middenfrequent digitizers B-P5 183

Momenteel beschikt bet laboratorium voor Puisfysica 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 bernonsterd met een frequentie tussen 0,25 Hz en

4 Mhz en worden gedigitaliseerd met een resolutie van 12 bit. Elk kanaal heeft 64k geheugen. Indien

slechts I kanaal per digitizer wordt gebruikt is er de mogelijkheid om voor dit kanaal 128k geheugen

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

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

2.2.1 De middenfrequent specificaties

- Bemonsteringsfrequentie 0,25 Hz - 4 MHz;

- Ingangsbereik ± 100 mV - ±50V volle schaal in een 1-2-5 volgorde,

- Ingangsimpedantie I M.i 11 45 pF;

- Ingangsmode Single / Differential;

- Ingangskoppeling AG / DC;

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

- rggroste-(Recotdiengte - 1) 16.7 x 1
- Trigerpsinebemonsteringsfrequen Fie t ot bemonsteiingsfrequentie'

- Triggerslope positief of negatief of allebei;

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

Voor verdere informatie betreffende specificaties wordt verwezen naar het manual "Operating and

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

Momenteel I-scnikt het laboratoriuni voor Puisfysica over drie hoogfrequent digitizers. Elke digi-

tizer heeft twee meetkanalcn. De digitizers zijn volledig software-matig te besturen. De op de ingang

aangeboden analoge signalen kunnen worden bemnonsteid met een bemonsteringsfrequentie russen

2035 Hz en 250 MHz en worden gedigitaliseerd met een 8 bits resolutie. Elk kanaal heeft 64 k aan

gelieugen.

2.3.1 De hoogfrequent specificaties

- Benionsterings-frequentie 2035 Hz - 250 MIHz;

- Ingangsbereik ± 50 mV - ± 20 V voile schaal in een 1-2-5 volgorde;

- Ingangsimpedantie 1 Milli 15 pFof 50il;

- Irigarzgskoppeling AC / DC;

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

- Trigger posite:

a) prd trigger 99% of (Recordlengte - 44) punten;

b) post trigger > 16000/ of 1 Msample, in te stellen in stappen van 1% of I sample;

-Trigger slope positief of negatief of allebei;

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

Voor verdere informatie betrefe~nde specifica ties (zoals hysteresis, en dergeijike) wordt verwezen naar

bet manual "Operating and Programming manual 5185A Waveform Recorder' (3].
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3 DE BESTURINGSSOFTWARE

Voor de besturing van de verschillende digitizers zijn een groat aantal programma's beschikbaar.

Deze programma's kunnen worden onderverdeeld in vier soarten:

- programnias amn een meting voor te bereiden;

- programma's am een meting uit te voeren;

- programma's amn de hardware en de software te testen;

- programma's am de opgenomen signalen zichtbaar te maken.

Het aanroepen van de verschillende programma's gebeurt vanuit het programnia 'MASTER'. Na het

starten van 'MASTER' kant er een keuzemenu op het scherm. Vanawt dit keuzemenu kunnen de

verschillende programma's gestart warden. Na her bedindigen van za'n programnia konit automa-

tisch bet keuzemenu weer op het scherm.

3.1 Programma71'S am een meting voor te bereiden

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

ma's 'UNITMNGR!,'CHANNELS', 'SETUPS' en DATAMNGR'. De gegt~vens die hier warden

ingevoerd, warden identifiers (IDENTS) genoemd.

3.1.1 Het programma VUNITMNGR'

Met dit pragramma kan bet aantal beschikbare kanalen ingesteld warden. Het instellen wordt opge-

splitst in drie delen namelijk Iaagfrequent (LF), middenfrequent (MF) en hoogfrequent (RW).

Tabel 3 Het Front-end Identification Menu

Front-end Identifiation

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

518301 HP5185 1 1 12 24 YES

518502 HP5185 1 2 12 24 YES

518503 HP5185 2 3 12 26 YES

518504 HP5185 2 4 12 26 YES

518505 HP5185 3 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 menui voor de LF en de MF digi-

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

teren zijn. In dit menu is alleen de kolom 'AVAILABLE' re wijzigen. In de avenige kolommen sraan

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

selectcode en de adrescode.

3.1.2 Her programma 'CHANNELS'

Met dit programma is het mogelijik om de kanalen van de digitizers, de transducenren en dergelijke

te benoemen en te specificeren. Oak dir programnima is weer opgesplitsr in een I-F, een MF en een HF

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

Transducers Identification Menu en her Frant-ence Identification Menu. De lengre van de spread-

sheets van 'CHANNEILS' is gelijik aan het aantal kanalen dat in 'UNITMNGR' is ingesteld. In de

volgende paragrafen zijn de verschillende menu's voor het HF gedeelre gerekend. De menu's voor her

LF en bet MF gedeelte zijn gelijk aan de menu's voor her HF gedeelte.

3.1.2.1 Her Channel Identificatioi1 Menu

In dir menu kunnen de volgende parameters warden gewijzigd (zie rabel 4):

- Name Mierin moet de naam ingevuld warden van her op re neinen signaal;

- Id Code Hier moer her valgende ingevuld warden:

LF I tim LF 6, MF 1 t/m MF 18, HF 1 t/m HF 6 voar respectievelijk de laag-

frequent, middenfrequent en hoogfrequenr digitizers;

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

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

slechts tre informatie 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-dot1 HF 1 27 jan 1992

518502 Sw Voltage HF 2 27 jan 1992

518503 Sw Current HF 3 27 jan 1992

518504 VISAR sin HF4 27 jan 1992

518505 VISARcos BF 5 27 jan 1992

518506 VISARbim 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 betreffende transducent);

- Calibr. Date -ier 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.

a

L-
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Tabel 5 Her 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 OV 12.5 kTNs

518502 Pearson PPP 1 22 okt 1990 LINEAIR OV 100 V/V

518503 Rogowski R3 7 mrt 1991 LNEAIR OV 805 kA/V

518504 VISAR VISARA 11 apr 1990 NEAIR OV 1 V/V

518505 VISAR VISARB 11 apr 1990 LINEAIR OV 1 V/V

518506 VISAR BIM I Iapr 1990 INEAIR oV I VN

3.1.2.3 Her Front-end Identification Menu

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

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

derdelen. Dit zijn:

- Select code Hier moet de select code van her 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

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

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

gedeere;

- 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.

5,

ar.
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Tabel 6 Her Front-end Identification Menu

Front-end Identification

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

518501 HIP5185 1 1 12 24

518502 HP5185 1 2 12 24

518503 HP5185 2 1 12 26

518504 IP5185 2 2 12 26

518505 HP5185 3 1 12 28

518506 HP5185 3 2 12 28

3.1.3 Her 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 oum door middel van een spreadsheet

een aantal regels commentaar bij de set-up te voegen. De lengte van deze spreadsheets is gelijk aan
santal kanalenher aantal kanalen of het aantal kasten (=-nt, an,-), dat in UNIT MNGR is ingesteld.

3.1.3.1 Het instellen van de LF digitizers

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

t~n veer de input channel parameters en 66n voor de thruput-parameters.

3.1.3.1.1 Het Input Channel Parameter Menu

Per kanasl 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 eoterne ladings-

verstesker met opnemers;

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

gdntegeerd elementen;

- Coupling Hier bestart de keuze uit DC of AC;

- Input grounding Dis bepialt de sarding van de aungeboden 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 of negarief.

Tabel 7 Her HP3565 Input Channel Parameter Menu

HP3565 Input Channel Parameters

Frame/ Name Input Cpling Grounding Range Range Level Slope
Channel Mode ACIDC 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 Angi VOLT DC GNDED 0 1 100 +

(0 4) HPGSpeed 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 Her 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 her adres van de thruput-schijfworden ingevuld;

- Disc Unit Hier moet her unit-nummer van de thruput-schijfworden ingevuld.

Daar er slechts 6n thruput-schijf beschikbaar is, is dit nummer

uldjd 0;

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

vuld. Daar er slechts tn thruput-schijf beschikbaar is, is dit nun-

mer altijd 0;

'- -I> .... . .*1?I .m.aLm~mmnmn m
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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 wordr. 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 geconcenlreerd 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 -- 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--Sw to blk

Sparm
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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, 66n voor de Trigger parameters en bln 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 Aflhankelijk van de manier van meten kan hier single of differential

ingesteld worden;

- Input coupling ACIDC;

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

volgorde;

- Offset Maximaal 2009/6 van de ingestelde range;

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

firequentie;

- 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

,-ti
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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 her triggersignaal;

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

steld, bedraagt het trigger level maximaal ± 1 0 00 /6 van de ingestelde range.

Wanneer de trigger source op extern is ingesteld is her 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 specificaries S2.2. 1). De

delaytijd wordt automatisch berekend en is gelijk aan aantal punuen

bexnonsteringsfrequenrie

Tabel 10 Het HP5183 Triggering Parameter Menu

HP5283 Triggering Parameters

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

All Unit(s)

(1) EXT POS 2 0 -6000 -6

(2) EXT POS 2 0 -6000 -6

(3) EXT POS 2 0 -6000 -6

(4) E POS 2 0 -6000 -6

(5) EXT POS 2 0 -6000 -6

(6) EXT POS 2 0 -6000 -6

3.1.3.2.3 Her 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 steUen van 0.23845 Hz t/m

4MHz,

Sample clock Deze parameter geeft san welke bemonsteringsklok wotdt gebruik. Er kan

gekozen worden uit drie soorten. Dit zijn een interne bemonsteringklok

(InT, een hoge (1,9 - 4 MHz) ererne bemonsteringsklok (HEXT) en

een lage (0 - 2,1 MHz) aterne bemonteringsklok (LEXM;

- , -!
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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) of een 10 MHz

externe (10 EX1) referentieklok;

Sample clock divisor Instelbaar van 1 tot 16777216;

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

1024 tIm 65536 in stappen van 1024 punten.

Tabel 11 Her HP5183 Timebase Parameter Menu

BP5183 T'imebase Parameters

Unit AT Sample Sample Reference Smpl Clock Record length T
Number Rate Clock Clock Divisor Length ms

All Unit(s)

(1) 1 IE6 TN TNT 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 IE6 INT 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 Afhankelijk van de wijze van meten kin de ingangsimpedantie op 1 Mil

of 50 fEl worden ingesteld;

- Input coupling AC I DC;

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

een 1-2-5 volgorde;

- Ofet ±1.35 V voor de bereiken < I V,

±20V voor de bereiken_> I V;

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

frequentie;

- Active channel YES I 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 SwVoltage HIGH 1MOhm DC 10 0 YES YES

518303 Sw Current HIGH 1MOhm DC 10 0 YES YES

518304 VISAR sin HIGH IMOhm DC 2 0 YES YES

518305 VISARcos HIGH IMOhm DC 2 0 YES YES

518306 VISARbim HIGH 1MOhm DC 2 0 YES YES

3.1.3.3.2 Her Trigger Parameter Menu

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

- Trigger source De digitizer kan worden gerriggered op kanaal 1, kanaal 2 of extern;

- 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 %Rng/ Hysteresis Position Position
Number Source Volt Ext %RNG 0/Rec Len in gs

All Unit(s)

(1) EXT POS 2 0 -50 -327680

(2) EKT POS 2 0 -50 -8126.4641

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

'UNITMGNR' is ingesteld en is gelijk aan het aantal kasten (aantal kanalenl2).

3.1.3.3.3 Het Timebase Parameter Menu

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

- Sample rate Dit is de bemonsteringsfrequentie en is instelbaar van 0.002035 M!Hz

t/m 250 MHz,

- Sample dlock source Deze parameter geeft aan welke bemnonsteringsklolc wordt gebruikt. Er kan

gekozen worden wit twee soorten. Dit zijn een interne bemonsteringbadok

(RNT of een externe bemonsteringsklok (EX'I);

- Reference source Deze parameter geeft aan welke refereatiekiok gebrwikt wordt. Er kan

gekozen worden uit een interne (11-M en uit een extemne (EXT) Idok;

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

5 of 10 M~z);

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

in stappen van 1024 punten).

Tabel 14 Het t{P5 185 Timebase Parameter Menu

BIP 5185 Timebase Parameters

Unit AT Sample rate Sample Reference Reference Record length T
Number ns MMz Clock SRK Source Select L-ength Ins

All Unit(s)

(1) 1 .1 In-T WT 10 65536 655350

(2) 1 4.032258 INT DNT 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. Her 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'

Her programma 'DATAMNGR' 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 aangema akt;

b) Welke directories er voor de datiafiles zijn aangemaakt;

- Show header Hermee is ret zien:

a) Welke headers er bi- de identifiers zijn aangemaakr (dir is hengeen war

is ingevuld in her COMMENT MENU);

b) Welke headers er bij de daOafiles zijn Uangemaakt (dir ziuj de gegevens

b it de overige menu's b it de programma's'CHAkNNELS' en 'SETUP');

- Save data fitermee kunnen de identifier-files en de darafiles in Nen eigen directory

worden we eknhreven;

- Recall data Hermee kunnen zowel de identifier-files als de datafies opgehaald wotden

uit een vaonf geselecteesde directoi;y

tj
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-Remove dat- Hiermee kunnen zowel de identifier-files als de datafiles in een vooraf ge-

selecteerde directory, verwijderd warden van de sdii j,

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

Dit betekent dat:

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

meting kan worden gedaan. Hierna wordt het slot automatisch

b) Het slot 7elf geopend kan warden door op de software knop "open lock"

tc drukken.

3.2 Programnma's am een meting te verrichten

Om een meting met de digitizers te vernichten zijn vijf programma's beschikbaar. Dit zijn de

programma's 'S PAM', !PROGRAM_-65','PROGRAM_83', PROGRAM_85' en 'MEAS MASTER'.

De files die door deze progrmnia's warden aangcmaakt zijn de headerfiles en de datafiles.

3.2.1 H-et propramma'SPAM'

Het programnna 'SPAM' (=Signal Processing Application Manager) kan gebruikt warden om cen

meting met de LF digitizers; xc verrnchten. Aangezien de LF digitizers zelden of nooit alleen gebruikt

worden blijft ccii besprekuing van dit pmograima achtcrwege.

3.2.2 Het programma 'PROGRAM_-65'

Het programma 'PROGRAM_65' is bedoeld am cen meting te vemfchten met behuip van de HP

3565 laagfrequent digitizers. Voordat de meting uitgevocrd kan warden moeten er echter cenrt ccii

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

THROUGHPUT SETUP.

3.2.2.1 Het instelien van de Input Parameters

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

menu kamt avereen met het Input Parameters menu uit hex programnia 'SETUPS' (zit tabel 7). De

kolommen FRAME/CHANNEL en RANGE VOLTS zijn weggelaxen. Verder is er ten kolam bij

gekomen waarin de triggermode ingevuld kan warden (SEND / RECFIVE).
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Tabel 16 De Input Channel Parameters

Input Spreadsheet

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

All Input

HPG Volt VOLT DC GNDED 10 20.01 + SEND

HPG Curr VOLT D C GNDED 10 100.01 + RCVE

Rotor Angi 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 D C 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 dir menu nier van belang. Voor de

volledigheid wordt het menu hieronder afgedrukt (tabel 17).

Tabel 17 De Source-module parameters

Source Setup

Channel Source DC AMP Sine Freq Span Centet Trigger Burst
Name Mode Offset (dBVp) (Hz) (Hz) Freq (H1z) 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 Iaatste moet het THROUGH-PUT MEASUREMENT SETUP menu worden ingevoerd (tabel

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

(zae tabel 8). De volgende optics moeten bier extra worden ingevuld:

- Throughput Trigger Mode a) Immediately;

b) First block;

0) Each block;

- Throughput length Vul bier de gewenste meettijd in;

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

firequency-span en de throughput transfer size.



TNO-rapport

PML 233492002 Pagmna

29

Tabel 18 De Throughput measurement set-up

Through-Put Measurement Set-Up

Item Value

Through-put Disc Info

Disc HP-1fl Address -~4

Disc Unit Number ---* 0

Disc Volume Number -~0

Through-put File Name - E030291

Setups for All Inputs

Through-put Transfer Size 2048

Frequency Span 12800

Zoom Mode -4OFF

Centre Frequency -6400.00

Trigger Delay -*-500

Data Collection mode - ~ Cont--4Switch to blk

Through-put Trigger Mode -4 First Block

Through-put length (mSec) -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 uitgevoexde meting worden bekeken.

3.2.3 De programma's ¶PROGRAM _BY EN 'PROGRAM 85'

De programma's 'PROGRAM_-83' en 'PROGRAM_85' zijn bedoeld omn met behulp van respec-

tievelijk de NO of de HF digitizers een meting uwt te voeren. Nadat het progrmma is geladen wor-

den de digitizers eerst geinitialiseerd. Vervolgens macten cen aantal menti's ingevuid warden. Dit

zijn dezelfde menu's als uit het programma 'SETUPS'. Deze worden hieT lai. kook wiet verder

beschreven (S 3.1.3). Als de menu's correct zijn ingevuld, moeten de digitizer-, gckal!reerd worden.

Deze stap kan eventucel oak worden overgeslagen. Dit is echter miet aan te bevelen. Na het kalibre-

ren kunnen de digitizers gestart worden orm een meting te verrichten. Nadat de meting verrncht is,

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

programma's geverihecerd warden. Hiervoor wordt bij 'PROGRAM 83' de volgende spreadsheet op

het scherm gezet (tabel 19).
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Bij TROGRAM 85' wordt ondersraande spreadsheet op het scherm gezet (tabel 20).

In IA A in

,4

nA ; A W

6aaa

A
A>

if

110 0

ggCA

A> 2

Tabl 0 e P585inu chanel veiiaio spedhe
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3.2.4 Her programma'MEASMASTER'

Met dir programma kunnen alle digitizers gesrart worden. Allereerst worden de MF digirizers geWn-

tialiseerd en gekalibreerd. Vervolgens worden ze ingesteld v~oor de meting. Hetzelide gebeurt met de

HF digitizers. Voor deze twee groepen hoeven verder geen menu's meer re worden ingevuld. Dir is at

gebeurd in het programma 'SETUPS'. Als laatste worden de L.F digitizers ingesreld voor de meting.

Hiervoor moeten dezelfiie menu's ingevoerd worden als bij 'PROGRAM_65'. Voordar deze menu's

ingevuld kunnen worden moer eerst het soort meting worden ingesteld. Er is bier cen keuze uiti drie

mogelijkheden:

Automatic De MF en de BF digitizers worden gestart, zodra de thruput van de LF digitizers

gestopt is;

Manual De MF en de HF digitizers worden gesrart, zodra de gebruiker op funcdtieoets F I

dnik;

Simultaneous De MF en de HF digitizers worden gestart op hetzelfde moment als de LF digiti-

zers.

Na her invullen van de menu's kan de meting met een druk op de knop gestart: worden. Nadar de

meting verrichr is, wordr de data uir de MF en HF digitizer-buffers ingelezen in de computer en

kunnen de signalen bekeken worden. De LF signalen komen direct na her inlezen op bet scherm.

Om de MF en de HF signalen te bekijken is er her programxna 'DISPLAY'. Dir wordr in een

volgende paragraaf besproken.

3.3 Programma's om de hard- en software re testen

Hiervoor zijn een tweeral progriamma's aanwezig. Dit zijn 'OPVER83' en 'OPVER85'. OPVER

sraat voor Operational Verification.

3.3.1 Her programma 'OPVER 83'

Dir programma is bedoeld om de HP5 183 digitizers te testen. De rests die worden uirgevoerd staan

beschrevcn in her manual "Operating and programming manual HIP5183 A Waveform recorder"

12].

3.3.2 Her programma 'OP-VER85'

Dit programma is bedoeld om de HP5185 digitizers re resten. De rests die worden uirgevoerd stsan

beschreven in her manual "Operating and programming manual BP 5185 A Waveform Recorder"

[3).
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3.4 Programrnatuur om de signalen te bekijken

Orn de signalen. te bekilken is het prograrnma 'DISPILAY' beschikbaar. In dit proprarnma kan via

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

plotter of de printer gesruurd worden. Dir zijn de volgendle pragramma's.

3.4.1 'MULTIPLOT

Hiermee kunnen een aantal signalen in dezelfde figuur zichtbaar gemaakr worden (maximaal 4).

Vervolgens kunnen hierniee bewerkingen (inzoomen, integreren, enz) worden uitgevoerd.

3.4.2 'STATISTCS'

Hiermee kan een histogram of een distributiefunctie van cen of nieer sigiialen gemaakt warden.

3.4.3 'SCOPE DISPLAY'

Hierniec worden de signalen. per meetkast (2 kanalen) afgebeeld in 2 onder elkaar staonde grafieken.

3.4. 'CURSORS'

Hiermee kan I kanaal afgebeeld warden op het scherm. Vervolgens kunnen hier bewerkingen op

uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld inzaomen. Oak kan het signaal met behuip van X-Markers en

Y-bMazkers 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 strucruurdiagrammen getekend in de bijbehorende bijlagen.

4.1 Het progranima 'UNiTMNGR'

Miet het PrOgramina 'UNTNMNGR' kunnen kanalen geselecteerd of gedeselecteerd worden. Van dit

programma ziin structuurdiagranimen getekend in bijlage 1.

Het programina is opgesplitst in drie delen.

Het eerste deel van het programma initialiseert een aanral variabelen, bet laadt de bijbehorende soft-

waremodules en leest enige parameters ult een file in. Tevens wordt een titelscherm op her scherm

gezet. Dit gebeurt overigens in elk programina, dat vanuit 'MASTER' kan worden opgestart.

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

zorgr de routine Channel-mngr.

In het laatste gedeelte van het programma worden de ingevoerde gegevens naar disk geschreven en

wordt bet programma beeindigd en wordt bet programma'MASTER' geladen.

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

programma's worden gebruikt. De modules, die bij het programma 'UNiTMNWGR' hornn, zijn de

modules 'USER', UT=V en 'OTHER'. Na bet laden van de softwaremodules wordt hert utelschen OP
bet scherm, gezet. Dit gebeurd in de subroutine Ident~page. Deze routine staat in de module

'OTHER'. Aan deze routine worden de volgende parameters meegegeven:

- MaintitleS Dit is de titel van bet programma;

- Subtitle$ Dit is een tweede titel (bijvoorbeeld de datum);
- Off on$ Als deze string "ON" is worden graphics aangezet;
- Bold-off on Dit is een OPTIONAL INTEGER. Aus deze meegegeven won*t, wonit de

tekst vet afgedruktt op het scherm.
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Vervolgens warden de funcuietoetsen gelnitialiseerd, en wordt gewacht totdat op 66n van deze toetsen

gedrukt wordt. I-let initialiseren van de functietoetsen gebeurd met bet commando 'ON KE~Y <Nr>

GOTO <Llne>'. De toetsen worden als volgt gedefmioeerd:

F1 = EXIT -* inde programma

F6 = I-P3565 -4 LF gedeelte

F7 =HBP5183 - NF gedeelte

F8 = BP5185 -+1-BF gedeelte

Met de functietoetsen F6, F7 en FS wordt mngesteld welke set kanalen gekozen is. Dit wordt bilge-

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

MF en HF. Afixankellik hiervan 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 ldent page nog een keer aangeroepen en worden de gegevens van de

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

volgende parameters meegegeven:

- Channel set Mierin 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 stsan die bij

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

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

Set-no=1 - File-'HP3565' (IY gedeelte)

Set-no=2 -~File='P51M83' (MF gedeelte)

Set-no=3 -*File=¶P5 185' (HF gedeelte)

De files zijn als volgt opgebouwd.

-File WH3565' - Record 1Ir./m 6 gegevens voor de programma's 'UNIT MNGR' en

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

Channel Parameters);

- Rocord 13 tegevens voor bet propramma 'SETUPS' (Thruput-
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- File *HP5183' - Record I t/m 26 gegevens voor de programnma's 'UNrTMNGR' en

- Record 27 t/m 52 gegevens voor bet programma 'SETUPS' (Input

Channel Parameters);

- Record 53 t~m 66 gegevens voor het programma'SETUPS' (Trigger +

Timnebase Parameters);

- File 'MI{P85' -Record 1 t/m 6 gegevens voor de prograznma's 'UNITMNGR' en

-Record 7 ttm 12 gegevens voor het programma 'SETUPS' (Input

Channel Parameters);

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

Timebase Parameters).

Deze files zijn re vinden in de directory VAPPLICATIONIIDENTS'.

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

Ch-narnes(I) M*Ierin staan de kanaalnamen;

ChIdS(1) M eri staan de kanaal identificatiecodes;

Ch-date$(I) -Hierin staat de datum van de meting;

Tr- name$(J) M~Herin staan de transducer-namen;

Tr-id$S ) M~Herin staan de rransducer-identificatiecodes;

Tr-date$(I) -4 Meien staan de kalibratiedata;

Tirtyp$(I) M.Herin stiat het kalibratietype;

Duminy$(*) MerHien staan de offset en de transducer-gevoeligheid;

Fr-name$(I) -4 Hierin stiat bet type meetkast;

Unit(l) -4 Mierin stuan de kastnummers;

Chmnnel(I) -4 HMerin stsan de kanaalnummers;

Sel(I) -4 Heien staan de selectiecodes;

Addr(J) -+ Hierin qcaan de adrescodes;

AvaiI(I) -4 HMerin saaat of een kanaal beschikbaar is of miet.

Voor elk kannal wordt zo'n regel ingelezen, vandear de indexc T bij elke variabele. Van deze vauiabe-

len is echter asheen de army Avail(*) van belang. De variabelen Unit(*), ChauneI(*) en Se1(*)

worden wel in de spreadsheet afgedrukt niaar kunnen niet gewijzagd worden (dit 7iam respectieveliik
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het kastnummer, kanaalnummer en de Select-code). Als alle &egevens Zijn ingelezen, wordt de file

weer gesloten en wordt terugekeerd naar bet hoofdprogramma.

Vanuit het hoofdprogrammna wordt flu de SUB Channel mnngr aangeroepen. Hieraan wordt de

parameter N-chan meegegeven. Hiervan is een structuurdiagram getekend in Lijlage 1.

De routine is als volgt opgebouwd. Allereerst worden de tiels en de breedte van de kolomnmen

gedefinieerd. Tevens wordt een prompt voor elke k4' n geo -ýnieerd. Deze gegevens worden vanuit

het onderstaande 'DATA' statement, met bet 'Rz. D' commando, ingelezen in de variabelen

Cot width(C), TitleS(C, 1), TitleS(C, 2), Ctnd$(C) en PromptS(C).

DATA <Cot width>, <TtleclS>, <T~tle2S>, <CmdS>, <Promps>

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

gereserveerd. De eerste regel is voor de naam. van de spreadsheet, de volgende twee voor de kolonina-

men. De naam van de spreadsheet stoat in de variabele Tltle$(1 ,O). TltleS(C,1) en Title$(C,2)

zijn de kolomnamen, Cotl wldth(C) is de kolombreedte in karakrers, Cmd$(C) wordt hier miet

gebruikt en Prompt$(C) is de kolomprompt.

Vervolgens wordt de SUB Channel fill aangeroepen. In deze SUB worden de kolonuaen van de

spreadsheet gevuld met de waarden die in de SUB Read-chan_id_m zijn ingelezen. Deze SUB
heeft als parameters Box$(*) en Max-row. Box$(*) is gedefinieerd als BoxS(l: Max col, 1:

Maxr row) [20]. Max-col is bet mantal kolommen en Max-row is bet aantal regels.

Nu de spreadsheet geheel gedehinieerd is, kan de spreadsheet op bet scherm gezet worden en wachten

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

volgt aangeroepen.

CALL User spread(BoxS(*), Title$(*), Prompt$(*), New-entryS, Col width(*),
Modify ccl, Cot, Row, Start _row)

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

ModifySol is de eerste kolom die gewijzigd mag worden, Col en Row ziji respectievelijk de kolom

en de regel waarop de cursor stoat toen iets word ingevoerd, Start- row is de eerste regel die op het

scherm stoatr. Deze routine wordt verlaten ala de gebruiker eon niouwe mivoer afuluit met eon <CR>.

De WSaevoorde wairde is in dh 5ev. oppeipage in de vudiabele New _eany. D=z fzinc wordt
eveneens verlaten ale de functie FNUs eyýýpreu wear wotdt (in dir geval is or op eon funcrie-
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toets gedrukr). Als er een mnvoer is geweest wordt er met behuip, van de functie FNUser-check ky

gecontroleerd welke woets is ingedrukr. Deze functie levert het numnier van de ingedrukte functietoets

op, of een 0'indien er een andere woets is ingedrukt.

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

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

dan wordt de invoer ingevuld in de spreadsheet. Is dit miet bet geval dan wordt er een fautmelding

gegenereerd en wordt er wiets gewijzigd.

Als er op een functietoets is gedniukt, wordt afliankelijk van de toets naar een subroutine gesprongen.

De volgende acties worden andernomen:

Fl MAIN -Einde invoer, rerug naar hoofdprogramma;

F5 =Reset -4Alle waarden worden op hun oorspronkelijke waarden teruggezet;

F6 =Toggle -4Dit is een toggle tussen <YES> en <NO>;
F7 =Previous -. Deze selecteert de voorgpande mogelijkheid;

F8 =Next -Deze sciecteert de volgende mogelijkheid.

Voor de keuze F5 wordt de al cerder besproken SUB Channel -fill aangeroepen. Voar de
keuzes F6 t/m F8 wordt de subroutine Prey-next door middel van bet GOSUB commando

aangcroepen. Doordat er sleclirs twee mogelift~eden (<YES> en <NO>) zijn, is dit een toggle tussen

<YES> en <NO>. Met de variabele Dfr wordt aangegeven of de vorige of de volgende waarde moet

warden geselecreerd (4-1vorige, I--volgende).

Met FI wordt de SUB Channel-mngr verlaten. Voordat de SUB wordt verlaten, macten de

gewijzigde gegevens teruggezet worden in hun oorspronkelijke variabelen. Dit gebeurt in de SUB
Channel -eztr. Deze SUB is het tegenovergestelde van de SUB Channel fil en wordt dan oak

met dezelfdie parameters aangeroepen. Hierna kan de routine Channeljrnngr warden verlaten en

kan teruggesprongen warden naar het hoofdprogramma. Miet kan door middel van twee

functieroetsen Fl en F8 gekozen wosrden of de ingevoerde data moer worden bewsard. Het selecteren

gebeurd weer met her ON KEY ... commando.

De ingevoerde gegevens warden weggeschreven door de SUB Wrlte-chan-ld m. Deze SUB wordt

met dezelfde parameters aangeroepen als de SUB Bead chmin dtni. In deze SUB word allereerst

bepaald in welke file die gegeveas gS=e moeten worden. Vervolgezaa worden de gegevem met het

IOUTPUT'r commando weggeschreven. Het santal geselecteerde kanalen wordt weggeschreven in de
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file 'NOOFCHANNELS'. In deze file staan drie getallen. De getallen komen overcen met het

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

her hoofdmenu van het programma 'UNITMNGR' geactiveerd.

Met F I kan bet programma worden verlaten. Hiertoe wordt gesprongen naar de regel met bet label

Exit level. Hier wordt eerst met behuip van de SUB Identyag ecen titelpagina, die bet einde van

bet programma aaogeefr, op bet scberin gezet. Vervolgens wordt bet programma'MASTER' geladen.

4.2 Het prograrnia 'CHANNELS'

Met bet programma 'CHANNELS' worden allerlei gegevens ingevoerd, die geen invioed bebben op

de meting. Ze dienen slechts ter informatie bij de grafieken. De gegevens worden 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 uitzondcring bierop is bet Front-end

identification menu. In dit menu worden de adressen van de verschillende digitizers ingevoerd. Dit

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

HP-ID kaart, waarop de betreffende digitizer is sangesloten. Het tweede dccl van bet adres is de

adrescode. Elk appar~aa op dezelfde HP-EB bus beeft cen unieke adrescode. Deze code is acbterop bet

apparaat in te stellen.

Het programina 'CHANNELS' kan globaai onderverdeeld worden in ddie delen. Het cerste dccl is

cen initialisatie gedeelte. Hier worden cen aantal variabelen gedeclareerd en gelnitialiseerd, de nodige

software modules geladen en een aantal parameters worden van disk gelezen. Het tweede gedeelte van

bet programma verzorgt bet menugedeelte van bet programma. Het derde dccl van bet programrna

sluit bet programma af. Hier worden de ingevoerde gegevens; weggeschreven naar disk en wordt bet

boofdmenuprogrammia 'MASTER' geladen. Van bet programma zijn structuurdiagramnmen gete-

kend in bijlage 2.

Man bet begin van bet programnma worden een mantal variabelen gedeclareerd en getnitialiseerd.

Vervolgens worden de bijbehorende sofiwaremodulen 'USER!, UT=L en 'OTHER' geladen. Hierna

wordt bet titelscherm op bet scherin gezet. Als dit gebeurd is, wordt gewacht tot een keuze gernaakr is

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

'UNITMINGR'. Nadat cen keuze is geinaakt, worden de gegevens uit de bijbehorende file gelezen.
De files die h t ir worden gebruikt Aijn dezelfde files &Is in bet programma 'UNIT_-MNGR'. In de

routine Read chess 14 worden de gegevens ingelezen. Deze routine beeft: als parameter de variabele

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

kanalen).



Tt4O-appont

40in PML 233492002

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

ingesteld in 'UNIT_-MNGR!. Dit gebeurt in de SUB Read-no-of chan, die in de module tUTIL

staat. Deze routine heeft als parameters:

Set no is gelijk aan Channel set,

Nchannels hierin staar het aanral kanalen dat beschikbaar is en wordt ingelezen uit

de file 'NOOFCHLANNELS';

File$. deze bevat de naamn van de file waaruit de gegevens gelezen moeren

worden.

A~ls bekend is hoeveel kanalen er beschikbaar zijn en uit welke file de gegevens moeren warden inge-

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

zen. Hier warden dezelfde gegevens ingelezen als bij het programma 'UNiT -MNGR', behalve de

variabele Avail(*). Hierna wordt deze file gesloten en wordt de routine beeindigd.

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

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

kan de waarden 1, 2 en 3 aannemen voor respecrievelijk het Channel identification menu, het

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

o als alle gegevens voor de geselecteerde kanalenset zijn ingevoerd. In dir laatste geval krijgr de vai-.

abele Done de waarde 1. Met behuip van de variabele Done wordt gerest of de gebruiker klaar is

met het invoeren van de gegevens; voor de geselecreerde 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, het Transducer

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

opgebouwd, wordr slechts her Channel identification menu besproken. De structuur van de andere

twee menu's is identiek nan de structuur van dir menu.

Allereerat wordt de geselecteerde spreadsheet gedefinicerd en gevuld met de ingelezen gegevens. Dir

gebeurt op identieke manier &Is bij bet programma 'UNIT_-MNGR'. Na her definieren van de

spreadsheet worden de functieroetsen Wls volgt gedeflnieerd:

Fl = MAIN -+ Einde invoer, terug naar hoofdprogramma;

F2 = TRANSDUCERS -4 Selecteer her Transducer Identification Menu;
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F3 = FRONTENDS -4 Selecteer bet Front-end Menu;

F5 = eset -4 Alle waarden worden op hun oorspronkelijke waarden

F6 =Toggle -+ Dit is een toggle tussen <YES> en <NO>;
F7 =Previous -*Deze selecteert de voorgaande mogelijkheid;

F8 =Next -~Deze selecteert de volgende mogelijkheid.

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

dit verschil dat met F 1 naar bet Channel Identification Menu wordt gesprongen en met F2 de

invoer wordt beeindigd (MAIN.

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

betindigd (MAIN) en wordt met Fl I nar bet Channel Identification Menu gesprongen.

Vervolgens wordt de spreadsheet op her scherm, gezet. Hiervoor wordt de al eerder genoenide routine

User spread aangeroepen. Deze routine wordt verlaten als een gebruiker een invoer heeft afgeslo-

ten met een <CR>, of op, een functietoets heeft gedrukt. Hilerna wordt de invoer met de functie

FNUser-check key gecontroleerd. Deze functie sinaa in de module rUSER~. Als deze functie ec '0'

oplevert is de, variabele New entry$ gevuld met nieuwe invoer. Deze vaniabele wordt op geldigheid

gecontrolcerd 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 dcxc spreadsheet beeindigd. De ingevoerde gegevens worden vervolgens weer

in bun oorspronkelijke variabelen gezet en de variabele Level krijgt de juiste waarde. De tocisen

F5 tim F8 werken op, dezelfde manier 21s bij bet programma 'UNITMNGIV, zij bet dat bij de

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

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

beeindigd. Als er niet nicer ingevoerd hoeft te worden, kunnen de gegevens opgeslagen worden in de

bijbehorende file. Dit gebeuri in de SUB Write chan id. Mlemna wordt het hoofdmenu weer Seac-

tiveerd.

Met F1 kan bet programina worden verlaten. Hicrioc wordi gesprongen nuur de regel met bet label

Exit level. Hfier wordt bet programma 'MASTER geladen.
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4.3 Het prograrmma'SETUPS'

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

Vervolgens warden achtereenvolgens de modulen 'USER', =UT', 'OTHER', 'MENU_65',

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

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

mogelijkheid. Dir is het zogenaamde Comment Menu. Het selecreren van de juiste keuze gebeurt op

dezelfde manier als in de programma's 'UNIT MNGR' en 'CHANNELS'. Van dir programma is

een strucruurdiagram gerekend in bijlage 3. Voor de srructuui van de verschillende menu's wordt

verwezen naar het diagram van de SUB Channel-menu 1 in bijlage 2. Deze is miet opnieuw gete-

kend, omdat aile menu's op dezelfde manier 23)n opgebouwd.

4.3.1 Het Command Menu

Als op de funcrieroers F5 gedrukr wordt, wordt het Comment Menu geselecteerd. Hiervoor wordt

naar de routine Setupý_comment gesprongen. Hier wodtr allereerst de bijbehorende file ingelezeri.

Dir gebeurt in de routine Comment setup r. In deze routine wordt eersr de file geopend. Dir is de

file 'COMMENT' en sraar in de directory YAPPUICATIONfIDENTS'. Vervolgens wordt de file

met behuip van het 'ENTER' commando ingelezen. De commenraarregels worden opgeslagen in de

array Comment(*). Vervolgens wordt de file weer gesloten.

Hiema wordr het menu op het scherm gezer en kan de gebruiker commentaarregels gaan invoeren.

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

van het menu en de definiries van de functietoetsen. De fu~nctietoersen zzjn als volgt gedefinicerd:

Fl = MAIN -. Einde invoer, terug naar i*oofdprogramma;

F5 = Rset -. Alle waarden worden op hun oorspronkelijke waarden teruggezer;

F8 = Edit -. Met deze optic kan de huidige regel gewijzigd worden.

Nu kan de spreadsheet op, het scherm worden gezer. Hier zorgr de routine User spread voor. De

invoer wordt op dezelfde manier gecontroleerd als bij de prograinma's 'UNIT MNGR' en

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

Hiervoor wordr de routine Comment -setup wr aangeroepen. In deze routine wordr ccitt de file

geopend. Vervolgens worden de gegevens met bet IOUTPUTr commando in de file gezer. Hiema

wordr de file weer geuloren en wordt teruggesprongen naar bet hoofdprogramms.
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4.3.2 1Ilet L-1gedeelte

Als op futcictoetocs P.6 wordt gedrukt, wordt naar het LF- gedeelte gesprongen. flier warden de LIF

gegevens ingelez'en uit de file '111P3565'. 1-liervoor zijn twee routines beschikbaar, die in de module

'MENU-65' staan. Allereerst warden de kanaalnamen en het aantal ingestelde kanalen ingelLyen.

IDit gebeurt in de routine 1(p3 565_chanId. Deze SUB heeft de volgendle parameters:

N-chanaiels Dit is het aantal geselecteerde kanalen;

Units Dit is het aantal geselecteerde kasten;

Channel-id65S(*) Dit is een array met de kanaalnamen.

Vervolgens warden de Input Channel en de Thruput gegevens ingelezen. Hiervoor is de routine
H1p3565_setup_r. Deze SUB heeft als enige parameter N-channels.

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

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

Parameter Menu en het Thruput-Parameter Menu. Hiervoor zijn twee SUB's; beschikbaar, namelijk

1Hp3565_menut en f1p3565_menu2. Deze SUB's staan in de module 'MENU_65' en hebben de

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

geactiveerd moet worien, of dat de invoer moet warden beA-indigd.

Wanneer alles is ingevoerd kan dL- data opgeslagen warden in de bijbehorende file. Hiervoor is in

tegenstelling tot het laden van de gegevens, slechts 1 routine nodig, omdat het aantal kanalen en de

kanaalnamen niet opgeslagen hoeven te warden. Deze kunnen immers niet gewijzigd warden in het

programma 'SETUPS'. Voor het opslaan van dle andere gegevens (Input Channel Parameters en

Thruput gegevens) is de routine Hp3 565_setup w. Deze SUB heeft als enige parameter

N-channels en staat in de module 'MENU 65'. Hierna wordt naar bet hoofdmenu terugge-

sprongen.

4.3.3 Het MF gedeelte

Met functietoets F7 wordt naar her MF gedeelte van bet programnia gesprongen. Deze routine

begint met het inlezen van de MF gegevens Wit de file 'lIPS183'. Hiervoor zijn 2 routines beschikbaar

in de module 'MENU_83'. Dit zijn de SUB's Hp5l83 _chan id en Hp5lS3_setup r. In dle eerste

SUB warden de kanaalnamen en het aantal kanalen ingelezen. Deze SUB beeRt als parameters:

N channels Het aantal geselecteerde kantden;

Units Het aantal geselecteerde kasten;
Channel_1d83$(*) Array met kanmalnamen;
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HpSl83 address Array met adressen van de kasten (Selectcode *100 + Adrescode).

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

Parameters ingelezen. Deze SUB heefr als enige parameter N channels.

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

worden geactiveerd. In het MB gedeelte zija 3 menu's beschikbaar, namelijk het Input Channel

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

staan respectievelijk in de SUB's HpSlS3_menu 1, 11p51$3 _menu 2 en HV5lS3_mnenu 3. Deze

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

N-channels Het aantal geselecteerde kanalen;

Level Geeft aan welk menu geactiveerd inoet warden;

(0) Als deze waarde I is warden nog extra controles op de invoer uitgevoerd.

Dit wordt alleen gebruikt bij 'PROGRAM_83'.

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

warden geactiveerd.

Ads imaaste kunnen de gegevens warden opgeslagen. Hiervoor is de routine Hp5lS3_setup_y. Oak

deze SUB staat in de module 'MENU_-83'. Nadat miles. is opgeslagen, wordt teruggesprongen naar

bet haofdmenu.

4.3.4 Her HF gedeelte

Het HF gedeelte is op, dezelfde mmn~ier opgebouwd asi bet MB gedeelte. De routines am de gegevens

in te lezen beten bier ecbter HpSlS5 chanind en Hp~lS5-setup~r De routines die de menu's

besturen beten Hp5ISS menu 1, HV5lBS menu 2 en Hp5l35 menu 3. De SUB om de gegevens

op te siman beet HpS 185 setupwy. Al deze SUB's staan in de module MENU_85' en hebben

dezelfde parameters ais bij bet MB gedeelte

4.4 Het programma V)ATAMNGR'

Het programma 'DATAMNGR' is een programina om de datafiles te manipuleren. Met dit

progranmma Man de valgende manipulaties mogelilk:

-Show directory Zet een vooraf geselecteeide directty op bet scherm;
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- Show header Zet een vooraf geselecteerde header op het schemi;

-Save data Zet de data / ideutifier-files in ten aparte directory-,

- Recall data Hliermee kunnen zowel de identifier-files als de datafiles opgehaald

worden uilt ten vooraf geselecteerde directory-,

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

geselecteerde directory, verwijderd warden van de sdui f;

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

Van dir programmea is in bijlage 4 een structuurdiagram getekend.

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

Vervolgens worden de modulen USER', 'UTL,'OTHER' en T.OCK' geladen. Na het definieren van

de functietoetsen wordt gewacht totdat 66n van deze toetsen wordt ingednikt. De toetsen 2ijn als volgt

gedefinieerd:

Fl SHOW DIRECTORY -4 Zet een directory op bet scherm;

F2 SHOW HEADER -4 Leat ten header zien;

F3 SAVE DATA -Zet gegevens in een aparte directory;

F4 RECALL DATA -Heel gegevens terug uilt ten geselecteerde directory,

F5 REMOVE DATA -*Verwijder gegevens uilt een geselecteerde directory-,

F6 LO[CK STATUS -*Geef info over de lockstatus van de huidige datahiles;

F8 war - Terug naar'MASTER'.

4.4.1 Show Directory

Na bet indrukken van functietoets F 1 krijgt de gebruiker de keuze of ten IDENTS of een DATA

directory moet worden afgebeeld. Ook kcan teruggekeerd worden near bet hoofdimenu. De functie-

toetsen zijn hiervoor als volgt gedefiniterd:

Fl IDENTS -4 Show IDENTS directory;

F2 DATA -*Show DATA directory,

B3 RETURN -~Terug near hoofdmenu.

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

waarden sannemen, namellik:
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* ~Na een keuze te hebben gemaakt, moet ecu keuze worden gemaakt uit fies of directory. De functic-
toetsen zipi hiervoor als volgt gedefinieerd:

F1 FILE - Geeft ecu lijst van files;

F2 DIRECTORY -*Geeft ecu hjst van de beschikbare directories.

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

SUB Show dir aangeroepen. Deze SUB3 heeft de volgende parameters:

Option$ -+ Dit is de variabele Type$ in het hoofdprogramnma;

Directory$ - Dir is de geselecteerde (sub) directoMy

DC optS -4 Deze variabele geeft aan of de files of de directories moeten

worden afgebeld. Df opt$ kan twee, waardcn aannemen name-

Iijk "F7"iles) of "DH"irectories).

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

DIrS. Deze variabele krijgt de wairde ff/APPUCATIONIIDENTS" of de waarde

"/APPLCATIONIDATA", afhankelijk van de variabele Option$. Als de variabele Directory ecu

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

ingelezen in de variabele Cat$(*).

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

Als laatste word de luist afgedrukt op het scherm. Hiervoor is de routine Show-Hlat. Deze SUB heeft

drie parameters namelijk:
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Cat$(*) Di is een lijst met filenamen of directorynamen;

Nitems Dtis he antal namen dat bovenstaande hist bevat;

Title$ -4 Dir is de titel die boven de Hist wordt afgedrukt.

In deze SUB wordt gebruik gemaakt van de routine Useryprint sprd die in de module 'USER'

staat. Deze routine heeft de volgende parameters:

BOX$(*) -*Dir is de array wiarin de totale tabel met de directory staat;

Title$ (*) -Dit is de tirel;

Col width(*) -Dir is een array met de breedres van de verschillende kolommen;

Col, Row -Positie van de opgelichte cel;

Start-row - erste rij op her scherm.

Deze SUB zet de lijst met filenamen of directorynamen op her scherm. Rlierna worden de f~inctie-

toersen op de volgende manier gedefinieerd:

F6 Prey - Laat vorige pagina zien;

F7 Next Liast volgende pakgma zien;

F8 ECflT- Terug naar hoofdmenu.

Kiest de gebruiker voor FILES in plaars van voor DIRECTORY in her voorgsande menu, dan

moet opnieuw een keuze genaakr worden door de gebruiker. Hiervoor zijn de flinctieoetsen als volgt

gedefinieerd:

Fl Current FILES -4 Geeft een list van de huidige files;

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

Met FlI wordt de directory van V/APPLICATION/DATA" of H/APPUICATIONIIENTS" afg-

drukt op her scherm. Miervoor wortit eveneens de SUB Show list gebrukt.

Met F2 kan de gebruiker eetst kIezen uit ten directory VAPPUCATION/DATA' of uit een directory

'IAPPLICATIONIIDENTS'. Hiervoor wordt de routine Select dir gebruikt. Deze SUB heeft de

volgende twee parameters, namellk Type$ en SelectS. De vauiabele Type$ is reeds bekend en in
de varisbele SelectS staat welke directory is geselecteerd. In deze routine wordt allereerst een lust met
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directorynamen gegenereerd. Deze wordt bewaard in de vaniabele Cat$(*). Als er &~n of ineerdereI

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

Cat$(*) -4Dit is een lijst met directorynamen;

Nitems -bDit 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$(*) -+ Gelijk aan Cat$(*);

J -3ý Aantal directories;

Selected -~Gelijk aan Select flag;

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 -hDit is een toggle tussen 'YES' en "NO';
F8 SELECT -bUitvoeren van de selectie.

Met FS wordt de keus bevestigd en worden de voorgaande routines afgesloten. Hierria 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 russen de
headers van de IDENTS en de header van de DATA. De functietoetsen zijn op dezelfde nianier
gedefinleerd ala bij Show Directory. Hierna moet gekozen worden russen de huidige IDENTS- of
DATA-header of een header uit een geselecteerde directory. De functietoetsen zAjn op dezelie manier
gedetinicerd Ala bij Show Directory. Voor heE selecteren van cen directory wozdt de routine

Select dir gebruikt.

Al. er geen directory geselecteerd is, wordt voor het afdrukkcn van de header van de IDENTS de file
YAPPLICATIONADrNS/COMh4ENr geopend. Is er wel een directory geselecreerd dan wordt de
file '/APPLICATION/IDENTS/Selected dir/COMMENr 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 afgedrukc, dan wordt allereerst een luist gegenereerd met headerfiles

uit de directory '/APPUCATIONIDATA', mndien geen directory is geselecteerd, of uit de directory

'/APPLTCATIONfDATA/Select-die, indien wel een directory is geselecteerd. Vervolgens kan een

headerfile geselecteerd worden nit deze lijst. Hiervoor wozdt de routine Select_-Item gebruikt. Als 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

Diapjheader83 voor de MF kanalen en Dispjheader85 voor de HY kanalen. Voar de LF kanalen

zijn geen headers beschikbaar. Met functietoets F8 kan teruggesprongen worden naar bet

IDE-TrS'DATA keuzemenu.

4.4.3 Save Data

Na het kiezen van Save Data moet oak aliereerst een keuze gemaakt worden tussen de IDENTS of

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

wordt de routine Get -fl drIdaangeroepen. Deze routine heeft twee parameters namelijk "13",

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

subdirectory van "APPLICATIONJIDENTS" of "IAPPU.CATIONIDATA", waarin de datafiles

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

Destination$ ingelezen. Vervolgens warden de filies gekopieerd met de routine Down copy_dir.

Deze routine heeft de volgende drie parameters:

Type$ -+ Geeft aan of de IDENTS of de Datafiles gekopieeid moeten woiden;

DestinationS -+ Subdirectory waarnaar de files gekopieerd moeten worden;

Nflles -4 Aantal files dat gekopicerd is.

In deze SUB wordt allereerst de directory bepaald, wearin de files staan die Zekopieerd moeten
worden. Vervolgens wordt de directory, waar de files naar toe mocten worden gekopieerd, caage-

maakt. Hierna worden of de IDENTS-.flles of de DATA-files gekopieerd. Van de IDENTS warden

de volgende files gekopicerd: 'COMMENT', 'NOOFCHANNELS', 'HP3565', 'P5 183' en

'115185'. Voor het kopieren zijn twee variabelen van belang, namellik From$ en To$. In de

variabele From$ stast het volledige pad van de file, die gekopieerd moet warden. In de vafiabele

To$ stast bet pad van de directory waar naartoe de file moet warden gekopieerd. Hierns woelt de file

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

( antal kanalen) gekopieerd moeten worden. kherna 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 'CHANN_5ET83', 'CHANNSET85', 'COMM SET83',

'COMMSET85', 'TIMBASE83' en 'SNAP_1M83'. Qok deze files worden met behuip van de

vaniabelen From$ en ToS gekopicerd. 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 'IAPPLICATION(DATAILOCK FILE'

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

Status65, Status83 en Statuas8. Deze laatste drie variabelen zijn '0, omdat de datafiles overschre-

yen mogen worden. Is Un van deze variabelen '1 dan mogen de bijbehorende datafiles wiet over-

schreven worden. Hierna wordt de file weer gesloten en wordt de routine verlaten en wordt teruge-

sprongen naar het hoofdmenu.

4.4.4 Recall Data

Met de keuze Recall Data kunnen datafiles uit een van tevoren geselecteerde directory gekopiecid

worden naar de '/APPUICATIONIDATA' of de VAPPLICAITONfIDENTS' 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 F I teruggesprongen

worden naar het hoofdznenu.

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 warden,

die teruggehaald moet worden. Voor het terugkopieren van de files wordt de routine Up_.copy dir

gebruikt. Deze SUB heeft dezelfde parameters aIs de routine Down copydir, zil het dat in plaats

van de parameter DestinationS nu de parameter SourceS wordt meegegeven. In deze SUB wordt

ceert de directory, die gekopicerd 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 vaniabelen From$ en To$. Als sues gekopieerd is, wordt teruggsprongen naar het

hoofdmenu.
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4.4.5 Remove Data

In deze routine kan een geselecteerde directory verwijdezd worden. Hiervoor moet allereerst weer de

keuze gemaakt worden tussen de IDENTS directury en de DATA directory. Vei-volgens wordt met

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

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

geselecteerde directory. In deze SUB worden allereerst de filenamen ingelezen uit de geselecteerde

directory. Hierna worden alie BDAT en I{P-UX files met her 'PUJRGE' commando verwijderd van

schi jf. As alle files verwijderd zijn, wordt teruggekeerd naar her hoofdmenu.

4.4.6 Lock Status

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

heeft de volgende parameters:

Available -4 Geeft aan of de lockhile aanwezig is;

Time -4 De tijd waarop her slot geactiveerd is;

Status6S - De slotstatus van de LF kanalen;

Status83 -. De slotstatus van de MF kanalen;

Statuass - De slotstatus van de BF kanalen.

Hfierna wordt met de routine Lock-status de status van de, drie groepen kanalen afgedrukt. Deze
routine heeft de7:elde parameters als de routine Lock avaiL Is het slot gesloten, dan kan het met Fi

geopend worden. Met F8 kan teruggekeerd worden naar her hoofdnienu. Moet het slot geopend

worden, 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 worden om e.,en laagfrequent meting te verrichten.

Tevens kan de laagftequent data hiermee bekeken worden. Als de grafieken op, het scherm staan

kunnen er zogenaamde markers-functies op de data uirgevoerd worden. Hiermee kunnen de

grafleken met een cursor nauwkeurig worden bekeken (tracen van het signaal). Her programma is

hiervoor onderverdeeld in vier delen. In her cerste deel van her programma worden ten santal

variabelen gedeclareerd en gelntialiscerd, de digitizers worden gelnitialiseerd, enz. Het tweede

gedeelte van het programms is het thruput-gedeelte. Met dit gedeelte van het propramma kan ten

zhrpv- "'ddiz worden. Het datde deel is bet post-dzupuzu gedecie. Hfiermee kan de data in de vom
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van grafleken warden bekeken. Met bet vierde deel kunnen manipulaties met de data worden
uitgevoerd. Van dit progranizna zijik sLuctuurdiagrammen geteketid in bijlage 5.

Aan bet begin van dit prograrmna worden allereerst een groot aantal variabelen gedeclareerd en
geinitialiseerd. Tevens warden de bijbehorende softwaremodulen geladen. Dit zijn de modulen
'HP3565ALL' en 'OTHER'. Vervolgens wordt naar de routine Appi main gesprongen. Dit is de
hoofdroutine van bet prograrmna. Deze SUB beeft 66n parameter. Dit is de vanbele Wit. 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
tbruput-functietoetsen geactiveerd. De functietoetsen warden als volgt gedeflnieerd:

F1 INPUT SFIUP -4 Selecteer bet Input Setup menu;
F2 SOURCE SETUP -4Selecteer bet Source Setup menu;

F4 MEASUYREMENT SETUP -4 Selecteer bet Measurement Setup menu;
F5 POST THRUPIJT -4 Deze functie is actief als er goede data in de opgegeven file

staan. Deze functie zet de grafieken op bet scherm;
F6 HIELP -pOn-line help functie;
F7 STfART -4 Start de meting;

F7 STOP -4 Stop de metinz

F7 it" -4 Als de BDAT file miet aanwezig is;
F8 EXfl' -4 Verliat bet prograinma en laad 'MASTER!.

Opmerking: Functietoets F7 wordt miet in de routine Appi main keys geactiveerd, maar pas in de
hoofdilus van bet programma.

Als de variabele Init-l dan wordt de SUB Appi mit aangeroepen. Deze SUB initialiseert alie
modulen en de bijbehorende spreadsheets. Tevens warden de waaiden in de measurement spread-
sheet en de ICODE programma's in de 35651A controller module geinitialiseerd. De icode pro-
gramma's zijn gecompileerde BASIC programma's. Er zain twee icode programms's betchikbaar. Dit
ziin bet Thruput icode programma en het Read -disc icode programma. De SUB Appl~init
wordt aaogeroepen als de configuratie is veranderd en tijdens bet opstarten van bet programma.

Vervolgens wotdt de routine Thru check disc a~ageroepeza Deze routine lees? parmetezblokken

van disk en controleert op goede thruput-data. De routine heeft de volgende parameters:
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Discji'resent -4 Geeft &an of de EDAT-file bestaat die in de measurement spreadsheet is

gespecificeerd;
Good -disc- data -*Geeft aan dat er goede data in de thruput-file stint;6
Thruput set65$(4) -Dit is de filenaam u~it de measurement spreadsheet.

De parameter Thrupuit set65$(4) is optioneel.

Vervolgens komt bet progranuna in de boofdlus van programma. Deze lus bestaat uit twee delen.
Het eerste deel, wordt doorlopen als, de thruput-toetsen actief zijn. Dit is bet geval dijdens bet opstarten
van bet programma. Allereerst wordt bier F7 actief gemaakt. Vervolgens wordt, uls
Discjee l en Setup-changed=1, de routine Thru init-parm aangeroepen. Hierna wordt
de variabele Setup_changed weer '0'. De variabele Setup _changed wordt '1' als er in Un van de
menu's iets wordt veranderd.

De SUB Thru Initjr hef enprmees eeSB initialiseert de array, die gebruikt

wordt als parameter block voor het Thruput icode programxna. Dit blok wordt tevens bijgewerkt
door bet icode programma en wordt bew~ard 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.

Als Disc present--1 en Restart meas=l , dan wordt de routine Appi start sangeroepen. Deze
routine heeft ala parameter de variabele Good -disc-data. Deze routine start een thruput en be-
waart de data op disk. Als Disc preseut~i en Restart-measl1 dan wordt een foutmelding

gegenereerd. Restart-mess wordt T1, zodra op 'START' gedrukt wordt.

Vervolgens wordt de routine App! do main sangeroepen. Deze routine heeft als parameters:

Restart-mess -4 Geeft san dot op!START is gedrukt;

Setup-changed -. ý Geeft san dat er jets is veranderd in de menu's;
Disc-present -4 Geeft san dat de gespedficeerde BDAT Mie sanwezig is;

Good-disc-data -4ý Geeft aan dat er goede data in de file stast;
New disc data -4 Wordt, "pact" ala de tliruput-Mle wotdt veranderd;

Keys -changed -4 Geeft san dat de POST-THRUPJT toetsen actief moeten worden;

Leave-me -*Geeft san dat het propammas moet woriden verlazen.
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Vanuit deze routine worden de diverse spreadsheets aangeroepen. Voor het invullen van de input set-

up wordt de routine lnptý_spread aangeroepen. Voor het invullen van de source set-up wordt de

routine Srce_spread aangeroepen en voor het invullen van de measurement set-up wordt de rou-

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

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

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

Als de variabele Keys changed= 1, dan wordt de routine Appi other-keys aangeroepen, is

Keys_changed~l dan wordt de routine Appi main keys 2angeroepen. Met de routine

Appi otherý keys warden de post-tbruput-toetsen actief gemaakt. Als deze toetsen actief zijn, wordt

het tweede gedeelte van de lus doorlopen. In dit gedeelte worden, als New-disc data= 1 of

First-time= , de volgende routines doorlopen. Allereerst wordt de routine Thin _check-disc door-

lopen. Vervolgens wordt de routine Thruypost_ mit aangeroepen. Deze routine initialiseert de post-

thruput spreadsheet gebaseerd op de gegevens, die gelezen warden van de thruput-schijf' Deze routine

moet telkens worden aangeroepen ais een thruput is verricht en na het lezen van de thruput-

parameters met Thru-check-disc.

Vervolgens wordt de routine Thru Initjpp sangetoepen. Deze routine initialiseert de piotparame-

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

Thrujpostinbdt en Tmm lnitp warden aangeroepen zonder parameters.

Vervoigens worden als Display chnnged=l en Good disc data=1 de routines Thru~updatejpp,

Appi update en Thru read-disc aangeroepen. De SUB Thru _update~pp wordt aangeroepen,

voordat de gegevens, die nodig zijn am de piotparameters van de andere spreadsheets tt "'ipdaten",

van disk warden gelezen. De SUB Appi update wordt aangeroepen ais de display-conhiguratie is

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

parameters van disk orm de DISP subprogramma's te "updaten". De routines Thru update~pp en

AppI update warden zonder parameters sangeroepen. Als Isatste wordt de SUB Thramread-disc

sangeroepen. Deze SUB download het Discyparm common blok met de sangepaste parameters,

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

mis parameter de variabele New-data. Deze variabele isT &1 Is er gjoede data in de thruput-file stast.

Voor meer informatie over het programmeren van de IF digitizeis wordt verwezen usar het manual

"Introduction to Programming The HP 35650 Series Hardware" (41.

Vervolgens wordt getest of de grafieken macten warden getekend. Hiervoor zija 3 variabelen van

r belang. Allereerst moet Good-disc-,data=1 waar zijn. Ten tweede moet of Display changed~l of
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Repaint-1 waar zijn. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan worden allereerst de assen van de
grafieken getekend. Hiervoor wordt de routine Dlsppo axis agree.Dz U ltd

grids, labels -n &~ assen voor alle grafieken. Deze SUB heeft geen parameters. Vervolgens wordt de

routine Disp~plotý_data aangeroepen. Deze routine heeft als parameters de array's Data array(*)
en Data-header(*). HMerin staat respectievelilk de data en, de bijbehorende headers.

Vervolgens wordt de routine AppiLdoý_other aangeroepen. Dene routine heeft als parameters:

Mod H pjlots - Definicert de functie van de PRBV REG en NEXT REC toetsen;

Display_ changed -Geeft aan dat de plotparameters zijn veranderd;

Repaint -4 Geeft san dat de grafieken opnieuw getekend moeten worden;

Keys changed -~Geeft san dat de THRUTPUT toetsen actief nioeten worden.

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

volgt gedefinieerd:

F1 <PREy REC -4 Teken her vorige blok van de gralieken;

F2 ALL PLOTS/FIRST PLOT -4 Toggle of bij PREC BEG en NEXT REC alle of slechts

66n grahiek opnieuw getekend moet worden;

F3 NEXT BEG> -*Tekent het volgende blok van de grafieken;

F4 DISPLAY SETUP -~Selecteer het DISPLAY set-up menu;

F5 THRUPUT -4 Activeert de thruput-toetsen;

F6 MLARKER -+ Activeert de markers-functie;

F7 PLOT BLKSIZE -4 Me1mo kan een aicuwe blokgrootte ingevoeid worden.

Voor het tekenen van het vorigc- blok van de data wordt de functie Post~prcviý_cc aangeroepen.

Deze routine heeft aWs parameters M~od_&Hllylots en Disp_;modified. Deze routine wijzigt de post-

parameters, zodat het voorgainde blok data van disk wordt gelezen. Met de variabele Modal apicas

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

de cerste graflek het voorgaande blok moct worden gelezen. De routine controleert tevens, of het

huidige blok het eerste blok data van de thruput is. De variabele Disp_modifted geeft san dat de

grafieken opnieuw moeten worden getekend.
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Met functietoets, F2 wordt de variabele Mod aillplots T1 of'OV gem,-,kt. Is deze variabele '1' dan

worden bij de functies F! cai F3 van alle grafleken her vorige of het volgende blok getekend. Is

Modalp11pot9=O, dan wordt bij deze functies slechts de eerste grafiek opnieuw getekend.

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

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

wijzigt de post-parameters zo, dat het volgende blok data van de eerste grafiek of van alle girafieken,

afhankelijk van de variabele M~od aliplots, van disk wordt gelezen. Tevens wordt gecontroleerd of

het huidige blok het laatste blok data van de thruput is.

Met functietoets F4 kan de display set-up worden gewilpigd. Hfiervoor wordt de functie Poet spread

aangeroepen. Deze functie heeft als enige parameter de variabele DIsp miodified. Na afloop van de

procedure wordt tevens de variabele Repaint "geset". Functietoets F4 krijgt nu de betekenis 'EXIT

DISPLAY'. Hierdoor kan de display set-up weer worden verlaten. De routine Post pread kunnen

de display-parameters worden gewijzigd. Hiervoor wordt een spreadsheet op het scherm, gezet. In deze

spreadsheet kunnen grafieken actief of inactief worden gemaakt, de assen kunnen opnieuw worden

geschaald, enz. Hiervoor wordt een invulmenu op het scherm gezet. Deze routine heeft dezelfde

structuur als de routines voor de menu~s, die bil de overige programma's worden gebruikt.

Met functietoets F5 worden de thruput-toetsen actief gemaakt. Hiervoor wordt de variabele

Keys_2changed "geset".

Door her drukken op functietoets F6 worden de markers-functies actief gemaakt. Hiervoor wordt de

fun cte Dlsp do mtkr aangeroepen. Deze routine heeft als parameters de arry's Data_array(*)

en Data-headerM*. Deze routine verzorgt de markers-functies. In deze routine worden de functie-

toetsen op onderstaande manier gedefinieerd:

Fl Marker to X -. Verplastst de marker naar een in te voeren X-positie;

F2 Marker to Mm - Verplaastt de marker naar de minitnale X-positie;

F3 Marker to Max -*Verplastit de marker naar de maximale X-positie;

F4 Store Trace -4Bewsard het signasi in cen ASCII file;

F7 Previous Trace -*Selectee de voorguande grafiek;

FS Next Trace -4Selecteer de volgende grafiek.

Vervolgens wordt in de subroutine New mkrplot de array Plot _array(*) gevuld met data.

Hiems komt het programma in een lus. Deze lus wordt verlaten, zodra een miet gedefinieerde func-

ii-j
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tietoets wordt ingedrukt. In deze lus wordt allereerst de routine Plot_set viewp aanigeroepen. Deze

SUB heeft als parafacters:

Total numjIots -4 Dit is het totaal aantal grafieken op het scherm;

P --- Dit is het huidige grafieknummer;

0 -4 Aantal karakters waarvoor rulinte is in de titel van de grafiek;

Y-units-len -4 Aantal karakters waarvoor ruimte vrij moet zijn links van de viewport;

I - Aantal pixels waarmee de viewport moe:, worden gekrompen am

bimien het frame te blijven.

Deze SUB wordt aangeroepen voor het plotten. Dit is nodig om de viewport in te stellen voor de

grafiek.

Vervolgens; wordt de routine Plot dlo_mnkr aangeroepen. Deze routine activeert de marker en de

bijbehorende markers-funcries in de geseleLteerde grafiek. De routine wordt verlaten, zodra op een

functietoets wordt gedrukt. Deze SUB heeft de volgende parameters:

Plot-array(*) -*De plotarray met XY paren, die klaar zijn vear plotcommando's;

XUnitS(P) -~Dit is de dimensie langs de X-as;

Y_unit$(P) -*Dit is de dimensie langs de Y-as;

X~mln(P) -~Minimnale X-waarde;

X-maz(P) -4 Maximale X-waarde;

Y niln(P) -4 Mininiale Y-waarde;

YýMax(P) -4 Maximale Y-waarde;

Oflget -4 De offset van bet signaal;

Scale factor -4Dit is de schalingsfactor;

Do~logjy(P) -4Geeft aan of de Y-as een logaritmische schaalverdeling heeft.

Hierna wordt gecontroleerd op wedke functietoets is gedrukt. Wordt op functietoets Fl, F2 of F3

gedrukt (Marker to ... ), dan wordt de routin~e Plot-rmove-rnkr aangeroepen. Deze routine heeft de

volgende parameters:
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Plot-array (*) -~De plotarray met XY paren, die klaar zijn voor plotcommando's;

Xýunit$(P) -~Dit is de Jirnensie langs de X-as;

Y~unit$(P) -~Dit is de dimensie langs de Y-as;

X_mlin(P) -Minimale X-waarde;

Xý_maz(P) -*Mxidmale X-waarde;

Y~mln(P) -3* Minimale Y-waarde;

Yýmax(P) --+ Maximale Y-waarde;

Offset -4 De offset van het signasi;

Scale-factor -4 Dit is de schalingsfactor,

Dojlog y(P) -. ý Geeft aan of de Y-as een Iogaritmische schaalverdeling heeft.

Deze SUB verpiaatst 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 cen ASCII file volgens BP'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 plotcomznando's;

P -*Grafieknumnmer;

Overload -4Geeft aan of er een overload van het signaal is geweest;

Offset De offset van het signaal;

Scale-factor -Dit is de schalingsfactor.

Met functietoets F7 en F8 wordt respectieveijik de vorige of de volgende grafiek geselecteerd. Hiervoor

wordt de variabele Mkr plot met I opgehoogd of verlaagd. Hierna wordt de subroutine
New mkr~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 functietoets F5 worden de thruput-toetsen weer actief gernaakt.

NadaL een van de hiervoor genoemde functies is uitgevoerd, wordt de SUB App! do other verlaten

en wordt teruggesprongen naar de hoofdlus van het programma. In de hoofdlus van het programma

worden, als de variabele Keys- changed~l, de thruput-toetsen actief gemaakt. Is Keys changd=O

dan blijiven de p-~-thruput..coetaez actief.
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De hoofdlus wordt verlaten indien de variabele Leave me~l. In het hoofdprogramma wordt ver-

volgens het programma 'MASTER' geladen en wordt het prograMMa PROGRA-M_65' bedindigd.

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 BF

digitizers. Daar dit twee nagenoeg identieke programina'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 programina warden een aantal variabelen gedeclareerd en gelnitialiseerd. Tevens worden de

bijbehorende softwaremodulen geladen. Dit zijn voor 'PROGRAM_83' de modulen 'MENU_-83',
'USER', 'IJMI, 'O1THER, 'SCOPE!, 'SETUP_83', 'MEASURE_83', VERIFYK_83' EN 'LOCK'. Voor

'PROGRAM 85' 7ijn dit de modulen 'MENU_85','USER', TnUTI, 'OTHER', 'SCOPE', 'SETUP_85',

'MEASURE_85', 'CAIIB 85', VERIFY_85' EN 7LOCK'. Vervolgens wordt de lock-status van de

betreffende kanalenset gecontroleerd. Na het initialisatie gedeelte van het programma kan gekozen

worden tussen een verificatie van de digitizers of het verrichten van een meting. Als er een meting is

verricht kunnen de opgenomen signalen worden bekeken. Van 'PROGRAM 83' zijn structuur-

diagrammen getekend in bijlage 6.

Aan het begin van bet programma warden ailereerst een aantal variabelen gedeclareerd en geinitiali-

seerd. Vervolgens warden de bijbehorende software-modulen geladen. Nadat de software-modulen

zajn geladen, warden de kanaalgegevens ingelezen. Hiervoor wordt de SUB UpS 183_-chan - d aan-

geroepen. Deze SUB staat in de module'SETUP_83'. De SUB wordt aangeroepen met die volgende

parameters:

N-channels -*Het aantal ingestelde kanalen;

Units -*Het aannal kasten (aantal kanalen /12);

Channel -ld&3S(*) -~Dit ziin de kanaalnamen;

Hp5lg3-address(*) -*Dit zzjn de bijbehotende HP-EB adressen.

Hierna wordt de lockstatus van de digitizers gecontroleerd. Hiervoor wordt die SUB Lock -avail

sangeroepen. Is het slot van de MF digitizers gesloten, dan wortit de lock-status op het scherm gezet

met de SUB Lock-status. Vervolgens wordt cen foutmelding op het scherm gezet en wordt het

programmna veriaten.
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Is het slot niet gesloten, dan kan gekozen worden of er een meting verricht moet worden, of dat de

digitizers moeren worden geverifleerd. Hiervoor worden de functietoez~sen op onderstaande manier

gedefinieerd:

Fl ABORT -bVerlaat het programma;
F7 VERlIFY -~Verifiatie van de digitizers;

F8 PROCEED -Verrdchten van ten meting.

4.6.1 Verificatie van de digitizers

Met functietoets F7 kunnen de digitizers worden geverifleerd. Hiervoor wordt de SUB

HpSlS3 verify aangeroepen. Deze SUB staat in de module 'MENU_83'. Deze SUB heeft de vol-

gende parameters:

Units -4Het aantal ingestelde kasten;

HpS 183_address(*) -4 De HP-11B adressen van de kasten;

Hp5i83_status(*) -4 Geeft aan of de verificatie goed is verlopen.

In deze SUB warden allereerst cen aantal variabelen gedeclareerd, en gelnitialiseerd. Tevens wordt de
spreadsheet gedefinieerd. Hfierna kan met de functietoets F8 de verificatie gestart worden. Nadat op

F8 is gedrukt, koint het programma in ten 'FOR I NEXT' lus tertcht, waarin alie kasten warden

geverifieerti. Hier wordt eerst de SUB Hp~l&3_report met de volgende parameters aangeroepen:

Hp5l83-address(jUnlt) -4 Het HP-IB adres van kastnummer Unit;

Status-byte -4 Status van de geselecteerde kast;

Device type --+ Geeft device-type &an;

Into$ -4 Naam van het device.

Deze SUB bepsald het device-type dat op bet geselecteerde adres is aangesloten. De variabele

Device type )aijgt hiervoor de waarde '1' as het ten BP5 183. In dit geval krijgt de variabele Info$

de waarde "HP 5108 3A". 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

men van de spreadsheet gevuld met --. De lastite kolomn van de spreadsheet wordt gevuld met
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TFAML. Hierna wordt de spreadsheet op het scherm gezer met de routine UserVrlnt sprd uit de

module USER'.

Het tweede deel van de lus wordt doorlopen, als het aangesloten appariaa een HP 5183 is. Hier

warden oak eerst een aantal kolonimen van de spreadsheet gevuld en al~edrukt op het scherm met de

routine User_print sprd. Hierna warden de twee kanalen afzonderliik getest op zeven bereiken.

Hiervoor wordt de routine FNOpvertet gebruikt. Deze routine heeft de volgende parameters:

HpSlS3_address(IUnlt) -4 Her HP-lB adres van kastnummer Unit;

Unit -4 Het nummer van de geselecteerde kast;

@Dnia buffer -4 Pointer naar de darabuffer Data,-a();

@Dmb _buffer -*Pointer naar de databuffer Data a(*);

Data,_a(-) -~Databuffer, waarin de golfvorm opgeslagen wordt (kanaal 1);

Data-b(*) -4 Databuffer, waasnu de golfvorm opgeslagen wardr (kanaal 2);

Range -4 Index naar her te verifieren bereik;

Inftfi --* Naam van her device;

Channel -4 Her kanaalnuxnmer van de geselecteerde kast ('1 ' of '2).

Deze functie, levert de waarde '1', aWs de verificatie goed is verlopen. Is cr iers mis gegaan met de yeni-

ficatie, dan levert deze functie een '0'. In her eerste geval wardt de variabele Passcounti voor kanaal

I of Passeount 2 voor kanaal 2 opgehoogd. Deze variabelen houden bij hoeveel bereiken (maxi-

maal?7) succesvol geverifieerd zijn. Als alle bereiken geverifieerd zijn, wardt de spreadsheet afgedrukt

op bet scherm. Hlierna wordt getest of shle bereiken succesvol geverifleerd zijn. Vervolgens wordt de

routine Userjprlnt _sprd nogmsass aangeroepen. Hlierns wordt functietoets F8 (CONTINUE)

gedefinieerd en geactiveerd. Na het drukken op F8 wordt de routine HpSIS3 verffy verisren en

wordt teruggesprongen naar het hoofdprogrsrra.

4.6.2 Het verrichten van een meting

Nadar op functietoets F8 is gedrukt, kan een meting warden verricht. Hiervoor macten de digitizers
eerst warden getnitialiseerd. Hiervoor wordt de routine Hp5 183 Initial met onderstaande parame-

ters sangereepen.

Units -~Het aantal geselecteerde kasten;

Hp~lg3_address(*) -~De HP_tB adressen van de geselecteerde kasren;

Hp5lg3-status(* - Status van de geselecteerde kasten.
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Nadat de digitizers geinitialiseerd zijn, worden die gegevens, dic in het programina 'SETUPS Yimn

ingevoerd, ingelezen met de routine HpS 183_secopw uiMemdl MN_3.Herna kunnend

gegevens eventueel worden gewijzigd. Hiervoor worden dezelfde routines gebruikt als in het

programma 'SETUPS'. Als alle gegevens zain ingevoerd, worden de digitizers gekalibreerd. Voor het

kalibreren van de digitizers wordt de routine HpS 183 callbr aangeroepen. Deze SUB wordt met

dezelfde parameters aangeroepen als de SUB Hp5l183 Initdal. Na het kalibreren van de digitizers

mocten de ingevoerdle gegevens worden weggeschreven in de file 'HP5 183'. Dit gebeurd in de SUB

Hp5183 setup_w in de module 'MENU_83'. Hierna worden de funcrietoetsen op, onderstaande

waraner gedeflnieerd.

F1 to SETUP -4 Terug naar het begin van het pragraimma

F7 ABORT ALL -4 Verlaar het prograinma

FS START HP5 183 -4 Start de meting

Door het drukken op functietoets F8 kan de meting worden gestart. Voordat een meting gestart kan

worden, moeten eerst de ingevoerde gegevens vertaald warden naar HP5 183 registerwaarden. Dit

oinzetten gebeurt in 2 routines. In de routine HpS 183_fill-corn, met als parameter het kasmnum-

mer, wardt de ingevoerde gegevens in de array Common setup83(*) gezet. Vervolgens worden

deze gegevens en de gegevens wit de array Channel-aetup83(*) (kanaalgegevens) omgezet naar

HP5 183 registerwairden in de routine HpSlS3 bltgen. Oak deze routine heeft als enige parameter

het kastnunmner. Deze registerwaarden worden opgeslagen in de array Snap lmageS3(*). Nadat

deze waarden bepaald zijn wordt de meting vanuit een 'FOR I NEXT' loop voor elk van de geselec-

teerde digitizers gestart. Het starten van een meting met een bepsaade digitize gebeurt in de routine

Start-mea.. Deze SUB heeft als enige parameter de variabele Unit. Deze variabele bevat het

nummer van de kast, waarvoor de meting gestart moet warden.

Als de meting is verricht, worden achtereenvolgens de files 'CI{ANNSET83', 'COMMSET83',

TM_-BASE83' en 'SNAP_1M83' in de directory '/APPL-ICATION/DATA' aangemaakt. in deze files

warden de ingestelde gegevens van de meting opgeslagen.

Mls de gegevens opgeslagen zijn, wordt de opgenomen data per kast ingelezen. Hfiervoor wordt de

routine Complete-ames in de module 'MEASURE 83' met de volgende parameters nangeroepen:



TNO-rappoft

PAM 233492002 Pasima

63

Unit -~Het nummnrer van de kast, die uitgelezen moet worden;

CaDma buffer -~Pointer naar de databuffer Data-a(*);

@Dmb buffer -4Pointer naar de dlatabuffer Data-b(*);

Sweep_mode Sweep_delay -Deze twee variabelen geven aan hoelang op een trigger wordt

gewacht.

Als Sweep__mode=1l, dan wacht het programma, 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 gebeurt in de SUB

Data-header83 met de volgende parameters aangeroepen:

Time stamp -4Tild en datum van de meting;

Unit -Het nurmier van de kast, die uitgelezen is;

Channel -i, Het kanaalnummer van de geselecteerde kast;

Header$(*) M~Herin staat de header, zoals hi; in de headerfile wordt

opgeslagen;

File-name$ -4 Dit is de naamn van de headerfile.

Als de header aangemaakt is, wordt de ingelezen data en de aangeniaakte header opgeslagen in een

file. De ingelezen data wordt opgeslagen in de file 13ATA83_xe en de aangemaakte header in de file

HEAD83_x', waarbij Yx het kanaalnumnier voorstelt.

Ala 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 mneegegeven. Verder worden drie getailen 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 BF kanalen.

Nadat het software-slot gealoten is, kan de data bekeken worden. De manier waarop de

functietoetsen worden gedefinieerd is aihankelilk van het aantal geselecteerde hasten. Elke woets komnt

overeen met een kastnummer (FI -i UNIT 1, F2 -4 UNIT 2, enzovoorts). Zijn er meer dan zeven

hasten geselecteerd, dan worden via F8 (NEXT UNITS) de functietoetuen gedefinicerd voor de

overige kasten (Fl1 -4 UNIT' 8, F2 -+ UNIT 9, enzovoorts).- Functietoets F8 is nu EXIT, Hierme
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kan het programma worden verlaten. Dit is eveneens het geval als er minder dan zeven kasten

geselecteeni zijn.

Ads 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 afgedrukt op her

scherm. Deze routine heeft qls emige paramierer de variabele Header$(*). Dir 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(S) voor respectievellik kansal 1 en 2.

Ads nile benodigde data is ingelezen, wordt de SUB Scope iAsplay uit de module 'SCOPE' aan-

geroepen. Deze SUB zet de data van de twee nieetkanalen in een grafiek op her scherm. Aan deze

routine warden de volgende parameters meegegeven:

Hcaderl$(*) --+ Header beliorende bij kanaal 1;

Header2$(*) -~Header behorende bil kanaal 2;

(5183) -bType aanduiding van de meerkast;

Data-a(*) -*Data ingelezen nit kanaal 1 van de geselecteeirie meerkast;

Data b(*) -. Data ingelezen wrt kanaal 2 van de geselecteerde meerkast.

Nadar de grafieken op het scherm zijn gezet, kunnen de grafieken afgedrukt warden via de printer, of

er kan een volgende kast geselecreerd worden. De funcrietoersen Aijn hiervoor als volgt gedexinieerd:

Fl COPY TO PRINTER -4 Druk grafieken af op printer,

F8 CONTINUE -4 Selecteer een volgende kast.

Met functie roetsr F I kunnen de grafieken warden afgedrukt op de printer. Dir gebeurt met het

commando 'DUMP GRAPHICS'. Met functieroers F8 kan een nieuwe kast worden gekozen, of het

programma kan warden beeindigd. In het laatste geval wordt het prograrnma 'MASTER' geladen,

wanrna 'PROGRAM 83t wordt beeindigd.

4.7 Her programma 'OPVER83'

Met her progromami'OP VER83' kunnen de MF digitizers geverifleerd warden. Het programing is

hiervoor opgesplitst in twee delen. Her ecrste deel verifieert de digitizers op selectcode 10. Het tweede
deel verifieert de digitizers op selectcode 11. Van het programma Aijn strucruurdiagrainmen gerekend

in bijlage 7
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Voor het testen van de digitizers worden twee routines aangeroepen. In de routine Report devices,

die zonder parameters wordt aangeroepen, wordt bepasid op welke adressen een IHP5 183 is aangeslo-
ten. Dit wordt bijgehouden in de array Deviceý_array(*).

Voor het verififren van de digitizers wordt de routine Report_bps1083. met de volgende parameters

aangeroepen:

@Dma buffer -~Pointer naar de databuffer Data-a(*);

@Dmb._buffer -Pointer naar de databuffer Data -b(*);
Data-a(*) -+ Data ingelezen uit kanaal 1 van de geselecteerde meetkast;

Data-b(*) -. Data ingelezen wit kansal 2 van de geselecteerde meetkast.

Vanuit deze SUB wordt year elke aangesloten HP5S183 de functie FNOpverý_test aangeroepen In

deze tiznctie vindt de eigenlijke verificatie plaats. Het algoritme dat gebruikt wordt orm de finctionali-

teit van de digitizers te testen is het initialiseren van een HP5 183 meetcyclus en daarna de uitvoer te

analyseren. Elke meetcyclus heeft als signaalbron 66n van de precisie spanningsreferenties van de

HP5 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 ingangsspannmng. Komen de gemeten waarden overeen met de

juiste waarden, dan wordt verondersteld dat de hoofdonderdelen van de BP5 183 werken en wordt de

digitizer fuinctioneel verklaard.

4.8 Het pragramnma 'OPVER8S'

Met het programma 'OPVBR8B5' kunnen de HF digitizers worden geverifieerd. Hlcwvoor 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-functionaliteit getest moet warden en of de testresultaten naar het

scherm, of de printer gestuurd moeten worden. Van dit programma niin structurdiaprammen gete-

kend in bijlage 8

De tweede routine, die aangeraepen wordt, is de routine Report _devices. Oak deze routine wordt
zonder parameters mangeroepen. Deze routine controleert of bet aangesloten apparaat een IHP5185

digitizer is. Is dit het geval dan wordt de routine Report hp5iOSS sangeroepen. Vanuit deze SUB

wordt de eigenlijke verificatie van de digitizer gestart. Dit gebeurt door de functie FNOpvcr _test
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aan te roepen. In deze funcrie warden de beide kanalen van de digitizer op vijf bereiken getest.

Eventueel wordc ook de trigger-functionaliteit getest.

4.9 Het prlogramma 'DISPILAY'

Met het programma DISPLAY' kunnen de gemeten signalen warden bekeken. Het programma is

verdeeld in vier delen. Elk deel geeft het meetsignaal op een andere manier weer. De vier onderdelen

zijn:

MULTIPL-OT Hiermee kunnen een aantal signalen tegelijk warden bekeken;

STATISTCS Maakt histogrammen of distriburiefuncties van de signalen;

SCOPEDISPLAY Zet twee signalen in twee grafleken op het scherm;

CURSORS Tekent k~n signaal, hierop kunnen 'markers-functies' warden uitgevoerd.

Van het programma 'DISPILAY' zijn struczuurdiagrammen getekend in bijiage 9. Aan het begin van

het programma worden eersr een aantal variabelen gedeclareerd en gelnirialiseerd. Tevens warden de

software-modulen 'USER', UTIL, 'OlTHER','SCOPE en'ANALYSIS' geladen. Vervolgens wordt het

aantal ingestelde kanalen van het LF, het MF en het HF gedeelte ingelezen nit de file

'NOOFCHANNELS'. Hierna moet gekozen warden nit het MF of het HF gedeelte. Oak kan men

kiezen am aile grahieken auromarisch af te drukken op de printer. De functieroersen zijn hiervoor als

valgr gedefinieerd:

Fl Exrr -4 Verfaat programma;

F6 COPY TO PRINTER -ý Aftrukken gralieken op printer,

F7 MF chan HP5 183 -4 Selecreer her MF gedeelte;

F8 HF chanHBP5185 -4 Selecteer het HFgedeelte.

Door het drukken op F6 warden alle grafleken (inclusief headers) afgedrukt op de printer. Hfiervoor

warden twee lussen doorlopen, naniellik 66n voor de MF grafleken en 66n voor de HF grafieken.

Allereerst wordt de lus voor het MF gedeelte doorlopen. Hier warden eerst de headers ingelezen. Dir

gebeurt in de routine Read header83. Deze routine wordt met de volgende parameters son-

geroepen:
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Unit -*Het huidige kastnummer,

Channel ->Kanaalnumnmer 'van de huidige kast;

Header$ (*) -*Array waarin de header komt te staan;

File-nameS -4 Dit is de naam, van de headerfile;

Print -*Geeft aan of de header geprint moet worden (optionele

Parameter).

De routine Read-header83 wordt twee keer aangeroepen, namellik ftn keer voor de header van

kanaal 1 en On keer voor de header van kanaal twee. Vervolgens wordt de routine Read data83

voor elk kanaal aangeroepen. In deze routine wordt de darafile van het huidige kganal ingelezen. De

routine wordt met de volgende parameters aangeroepen.

Unit -4 Het huidige kastnummer;

Channel -3, Kanaalnummer van de huidige kast;

Data block(*) -+ Array waarin de data komat te staank;

File-nameS - Dit is de naazn van de headerfile.

Vervolgens wordt naar de routine Fill van gesprongen. In deze routine worden een aantal variabe-.

len gevuld met waarden uit de header. Hlierna kin de grafiek op het scherm worden gezet. Hiervoor

wordt de SUB Scope_ display wrt de module SCOPE' met de volgende parameters aangeroepen:

Headeni 5(*) --+ De header van kanaal 1;

Header2S($) -4 De header van kanaal 2;

Type -4Type meting (5183 of 5185);

Data-a() -*Data van kansas 1;

Data-b(*) -4 Data van kanaal 2;

EZPS -4 Her experimenrnumnmer.

Nadat de grafieken op het scherm zijn gezet, worden ze af~edrukt op de printer. Hiervoor wordr her

commando DUMP GRAPHICS' gebruikt.

Voor her afdrukken van de HF kanalen wordt eenzelfde soort lus gebruikt. De routines om de

headers en de data in re lezen heten echter Read headergS en Read datalS.
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Door het drukken op F7 of F8 wordt respectievelilk bet ME en het BF gedeehte geselecteerd. Hfierdoor

krijgt de variabele Type de julste waarde (5183 voor ME en 5185 voor I-IF). Tevens wordt het

aantal kanalen ingesteld op bet aantal actieve kanalen van het betreffende gedeelte. Hierna wordt een
lus opgestart, van wasruit de verschillende onderdelen van het programma gekozen kuxmen worden.

Hiervoor wordt een keuzemenu op bet scherm gezet door de routine Processing menu. Deze SUB

heeft als parameter de variabele Option. Deze variabele geeft de gemaakte keuze wit het menu weer.

In dit menu kan gekozen worden uit vier programma's. Dit zijn de programma's 'MULTIFLOP',

'STATISTICS', 'SCOPE DISPLAY' en 'CUJRSORS'.

4.9.1 IMULflxpIIYP

Indien bet prograinma IMULTIYLOT' 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 (maximaai

vier kanalen). In deze subroutine wordt vervolgens de routine Select-chan met de volgende

parameters aangeroepen:

Chan$(*) -4 Hierin staan de kanaalnamen;

NcbanneIs -4 Aantal beschikbare kanalen;

Selchannels (*) -4 iern wordt brjgehouden welke kanalen geselecteerd zijn;

Max channels -4 Maximale aanWa kanalen dat geselecteerd kan worden;

N-channels -4 Aantal kanalen dat geselecteerd is.

AMs er Okn of nieerdere kanalen geselecteerd zain, wordt voor elk kankaal de header er' de data ingelezen

met de routines Read -header,83 en Read data33 voor het ME gedeelte. De header en de data

worden voor bet HF gedeelte ingelezen door de routines Read-headerlS en Read-datag5. Mls de

gegevens zAin ingelezen, wordt getest of bet aantal opgenomen datapunten niet proter is ala 16384. Is
dit wel het geval dan moet een gedeelte van de data gekozen worden. Hiervoor is bet datablok ver-

deeld in maximasi vier blokken van 16384 punten (totsal 64k punten). Hiera wordt de subroutine

beeindigd en wordt teruggesprongen naar bet hoofdprogramma. Vervolgens wordt van hieruit de

SUB Multipkot menu met de volgende parameters aangeroepen:

N channels -4 Aantal geselecteerde kanalen;

Menu$(*) -4 Hierin arsan bet kanaainummer, de grahiektitel en de X-as

Schaal.
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Deze routine zet het Multiplot menu op het scherm. La dit menu kunnen de gegevens voor de
41 array Menu$(*) ingevoerd of geuijzigd worden.

Hierna worden. de grafieken door de routine Multilplot op het scherm gezet. De routine wordt met

de volgende parameters aangeroepen:

Menu$(*) -4 Hierin staan de kanaalnummer, dle grafiektitel en de X-as
schaal;

Data(*) MerHien staat de data voor de grahieken;

Ch label$(*) M~Herin stsan de kansasnamen.

In deze SUB worden eerst een aantal variabelen gedeclareerd en gelnitialiseerd. Hierna worden de

grafieken op, het scherm gezet. Hiervoor wordt naar de subroutine Graph gesprongen. Nadat de

grafieken op het scherm zijn gezet, worden enige gegevens uit de header en een keuzemenu, waarin

kanalen aan of uit gezet kunnen worden, op, het scherm. gezet. Vervolgens worden de funcrietoetsen

geactiveerd. Hiervoor wordt naar de subroutine Activate seclect gesprongen. Er worden twee func-

tietoetsenmenu's op onderstaande manier geactiveerti:

Fl 111W COPY Maak afdruk op printer of plotter;

F2 REPL.ACE -~Vervang geselecteerle grahiek door een andere graliek;

F3 REMOVE -*Verwilder de geselecteerde Wrahek,

F4 RESCALE -4 Pas de schaal aan voor de geselecteerde grahiek;

F5 UPDATE -~Tekent de grafieken opnieuw;

F7 OTHER MENU -*Activeer menu 2;

FS endPLO)T -*Einde MUJLTIPLO)T.

Met de <up> en <down> cursortoetsen wordt een grafiek geselecteerd. Met de <left> en <right> cursor-

toetsen krijgt de geselecteerde grafiek een snder nummer. Dir mnumer varieert van I tot en met het

santal geselecreerde grahieken in Select channels en komt overeen met de volgorde, waarin dle

grafieken zijn geselecteerd in Select channels. Tevena kunnen met deze toersen grafieken gedeselec-

teerd worden.

De tweede set functietoetsen is als voIgt geefinieesd:
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F9 WVINDOW -4Hermee kan het window worden verideind (inzoomen);

Flo ZOOM OUT - Hierm ee kan het window worden vergroot (uitzoomen);-

Fl 1 FULL VIEW -~Geef de volledige grafiek weer,

F12 UPDATE- Teken de grafieken opnieuw;

F13 TRACE -*Hermee kunnen functies op de geselecteerde grafiek warden

uitgevoerd;

F15 OTBER MNUD- Activeer menu 2;

F16 endPLOT -*Einde MULTIPLOT.

Nadat de toetsen gedefnieerd zain, wordt er gewacht totdat op een toets wordt gedrukt. Wordt er op

een woets gedrukt en is dit geen functietoets, dan wordt n2ar de routine Xbd chan select gespron-

gen. In deze routine wordt bijgehouden, welke grafiek geselecteerd is (bijgehouden in de variabele

Plot-number) en welk nunimer bier bij hoort (bijgehouden in de variabele Chan number).

Met functietoets F I wordt naar de routine Hard-copy gesprongen. Hier wordt een uleuw keuze-

menu op onderstaande inamer ge~ctiveerd:

Fl PRINT1ER -. Mask afdruk op printer,

F3 PLOITE - Maak afdruk op plotter;

F7 CANCEL -4 Annuleer afdrukken;

F8 endPLOT -+ Beeindig MULTIPLOT.

Met functietoets F 1 wordt een afdruk op de printer gemaakt. Dit gebeurt in de routine

Printerjplot. Met functietoets F2 wordt een afdruk op plotter gemaakt. Dit gebeurt in de routine

Plotter plot. In beide routines wordt eerst de SUB Check graphics met onderstaande parameters

aangeroepen:

Pat dcv -+ Dit is bet printeradres;

Plt dev -4 Dit is het plotteradres;

Prt-ok -+ Status van de printer,

Pit-ok -+ Status van de plotter.

Is her geselectcerde device goed ingesteld, dan wordt de afdlruk gemnaakr en wotdt bet hoofidmenu weer

actief.
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Indien in het boo fdrenu op functietoets Fl- (R~EPLACE) wordt gedrukt, dan wordt naar de routine

Add gesproagngc. in dc/ic ruu~iaic wordt ecs de uude grpifek gewisL. DiL gebeurL door de subrouutie

Picture aan te roepen. In deze routine wordt de oude grafiek met een zwarte pen! opnieuw getekend.

Vervolgens wordt het nieuwe kanaainummer bepaald en wordt de subroutine Picture opnieuw

aangeroepen, waarna de nieuwe grafiek woz-01t getekend. Nadat de grafieken getekend zijn wordt bet

hoofdmenu weer actief gemaakt.

Indien op functietoets (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 (RESCALE) gedrukt wordt, wordt de routine Riescale aangeroepen. In

deze routine worden eerst de minimum-, en maximumwaarden van de geselecteerde grafiek bepaald.

Dit wordt bijgehouden in de variabelen Mini y en Mlarlky, voor respectievelijk de minimum- en de

maximumnwaarde van de grafiek. Vervolgens warden alle grafieken getekend op dit bereik. Hiervoor

wordt de subroutine Graph aangeroepen. Hilerna wordt de bijbehorende tekst opnieuw getekend en

wordt bet hoofdmenu weer actief gemaakt. Dit gebeurt in de routine Chan-menu.

Wordt op functietoets F5 (UPDATE) gedrukt, dan wortit naar de routine Update gesprongen. In

deze routine warden alle grafieken opnieuw getekend. Hiervoor wordt allereerst de subroutine Graph

aangeroepen. Vervolgens wortit naar de routine Chan_menu gesprongen.

Met functietoets F7 wordt het tweede menu actief gemaakt. Via F1 (WINDOW) van bet tweede

menu wordt naar de routine Window gesprongen. In deze routine warden de functietoetsen op

onderstaande zranier gedefinieerd:

F1 TOP -pVerplaats bovenas;

F2 BOTTOM -*Verpasats onderas;

F3 LEFT -~Verplasts linkeras;

F4 RIGHT --* Verplaats rechteras;

F7 CANCEL -4 Annuleer inzoamen;

F8 EXECUTE -4 Voer zoomfunctie uit.

Met de functietoetsen FlI en F2 wordt in de y-ricbting ingezoomd. Met de functietoetsen F5 (UP) en

F6 (DOWN) wordt de geselecteerde as bewogen in die y-richting.
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Met de functietoersen F3 en F4 wordt in de x-richring ingezoomd. Met de functietoetsen, F5 (LEFT)

en .16 CRIGI-iT) wordt de geselecteerde as bewogen in de x-richring.

Met functieroets F7 wordz de zoomfuncric geannuleerd. Met F8 wordt de zoomfunctie uitgevoerd.

Het gedeelte dat binnen de vier assen ligt wordt op de voile schermgrootte gerekend. 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, wordr het hoofdmenu weer geactiveerd.

Met flinctieroets F2 (ZOOM OUT) van het tweede menu wordt de uitzoomnfunctie geactiveerd.

Hiervoor wordt naar de routine Zoom-Out gesprongen. Hier worden de variabelen Mliniix,

MhnLy verlaagd met de heift van het huidige bereik. De variabelen Maxi- x en MaiL~y worden

verhoogd met de heift van het huidige bereik. HeL huidige bereik van de x-as stast in de variabele

X-width. Het bereik van de y-as staar in de variabele Y width. Het tweede menu blijft geactiveerd

na het gebruik van de ZOOM OUT funcrie.

Met functietoets F3 (FULL VIEW) wordt naar de routine Plot -all gesprongen. Hier krijgen de

variabelen Mliii~x, MInI~y, Maxl x en Mail~y hun oorspronkelijke waarden weer rerug, zodat de

grafiek in het geheel op bet scherm komr. Hierna wordt bet eerste menu actief gemaakt.

Na het drukken op functieroers F4 (UPDATE) uir het tweede menu worden alle grafieken opnieuw

gerekend. Hiervoor wordt flair de al besproken routine Update gesprongen.

Met funcrieroers F4 (TRACE) wit bet tweede menu wordt naar de routine Trace gesprongen. Hier

wordt ailereersr de geselecteerde grahiek opnieuw gerekend. De grafiek wordt zodanig getekend, dir de

minimale en de maximale wiarde van de y-as overeenkomen met de minimale en maxirnale waarde

van de grafiek. Vervolgens wordt bet Trace menu geactiveerd. In dir menu zijn de functieroersen op

onderstaande manier gedefinieerd:

Fl CURSOR --+ Activeer cursorfuncries;

F2 SCROLL -*Activeer scroilfuncties (werkt aileen op ingezoomde grahieken);

F3 MATH - Activeer mathematische functies;

F4 DELTA -*Activeer delta-functies;

F8 endTRACE -4 Verlast her Trace menu en activeer her cerste menu.

Met flinctieroers Fl wordr het Cursormcnu geacuiveerd. Hiermee kunnen de signalen nauwkcurig

bekeken worden. De functietoetsen worden in dit menu op onderastande manier gedefinieerd.
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F I < II10MB - Cursor naar het begin van de grafieki

F2 < CURSOR -*Cursor naar links;

F3 CURSOR > -fCursor naar rechts;

F4 HOME>Cusrnahe idvadegfek

F5 hardCOPY -- Haxdcopy van de grafiek op de printer,

F6 PRINT -+ Druk cursorwaarden af op de printer,

F8 end CURSOR --+ Verlaat het Cursornienu en activeer bet Trace menu.

Met flinctietoets F2 uit het Tracemnenu wordt, indien de grafiek in de X-richting is ingezoomd, het

Scrollmenu geactiveerd. In dit menu zijn de functietoetsen op de volgende manier gedeflnieerd:

F1 to BEGIN -+ Scroll naar bet begin van de grafiek;

F2 <LEFT -~Scroll naar links;

F3 RIGHT> -4Scroll naar rechts;

F4 to END -*Scroll naar bet einde van de grafiek;

F5 CANCEL -*Annuleer scrollen;

F6 ED(ECUTIE -~Voer scroli-functie uit;

F8 end SCROLL -~Verlaat het Scrollmenu en activeer het Trace menu.

Met functietoets F3 uit bet Trace menu worden de mathematische functies geactiveerd. De fiunctie-

toetsen zijn als volgt gedefinicerd:

Fl INTEG -4 Integreren van de grafick;

F2 MOVING AVERAGE -~Teken de grafiek van de gemiddelde waarde;

F3 RESTORE ORIGINAL -~Teken de originele grafiek;

F4 end MATH -~Activeer het Tracemenu.

Nadat 66n van deze functies is uitgerekend en er een graflek van is getekend, wordt het Trace menu

weer actief gernaakt.

Met functietoets F4 (DELTA) worden de functies actief gemaakt die verscdijlen tussen twee prens-

waarden berekenen. In dit programma Aijn deze functies echter (nog) miet beschikbasr. Met functie-

toets F8 worden deze functies veriaten en wordt het Trace menu weer actief.
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Met functietoets F7 (OTHER MENU) wordt menu I actief gemaakt. Met functietoets F8

(eadPLOT) wordt le SUBt*Vultiplot verlaten en word[r eruggesprungen naar het hoofdpro-

gramma. Hier wordt de al eerder besproken subroutine Select channels aarzgeroepen. Nu kunnen

andere kanalen worden gekozen of kan er worden teruggesprongen naar het processing menu.

4.9.2 'STATISTICS'

Indien in het processing menu 'STATISTICS' wordt gekozen, dan heeft de variabele Option de

waarde 72. H-ier wordt eerst naar de subroutine Select-channels gesprongen. Zijn er 66n of

meerdere kanalen geselecteerd (maximaal 4), dan wordt de routine Statsplot_menu. aangeroepen.

Deze routine heeft de volgende parameters:

N-channels -4 Het santal geselecteerde kanalen;

N-scans -) Het aantal opgenomen punten;

Menu$(*) -4 Hierin staan de in bet menu ingevoerde gegevens.

In de variabele Menu$(*) staan onder andere de volgende gegevens: bet kanaalnurnmer waarop de

distributiefunctie op uitgevoerd wordt, bet bereik van de distributiefunctie, de intervalbreedte, de

soont grafiek die getekend wordt (histogram of cuniulatief) en de plottitel. De gegevens kunnen via

eent invulmenu worden gewijzigd in deze routine.

Nadar deze gegevens zijn ingevoerd, wordt de routine Statsplot aangeroepen. Deze routine heeft de

volgende parameters:

Menu$(*) M*Herin staan de in bet menu ingevoerde gegevens;

Data(*) M*Herin staat de ingelezen data;

Ch-labelS(*) MpHerin staan de namen van de geselecteerde kanalen.

In deze routine worden eerst een aantal variabelen gedeclareerd en gelnitialiseerd. Vervolgens worden

de printer instellingen gecontroleerd in de routine Check graphics. Hierna wordt het histogram of

de cumulatieve distributiefunctie berekend. Welke gratiek berekend wordt, is alhankelijk van hetgeen

is ingevuld in het voorgaande menu. Als de grafiek getekend is, worden de functietoetsen gede-

finieerd. Voor het histogram worden de frunctietoetsen op onderstaande inanier gedefinicerd:
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F1 CURSOR -4 Met cursor de grafiek nauwkeurig bedilken;

F2 NEW INTS -*Voer nieuw interval in,-

F4 CDF -4 Teken de cumulatieve distributieIfinctie;

F5 NEW CHAN -*Kies een nieuw kanaal uit de geselecteerde kanalen;

F6 NEW SCAN -*Kies een nieuwe scan ukt de grafiek;

F7 HRD COPY -~Maak een afdlruk van de grafiek;

F8 endSTAT -*Verlaat 'STATISTICS'.

Met functietoets Fl1 (CURSOR) wordt bet cursor besturingsmenu geactiveerd. Hiervoor worden de

functietoetsen als volgt gedetinjeerd:

F1 <<- -4 Beweeg de cursor naar links;

F2 offCURSR -4 Verlaat her cursormenu en activeer her histogram-menu;

F3 -» -. Beweeg de cursor naar rechts;

F7 HRD COPY -*Maak een afdruk op papier.

Met functietoets F2 (NEW INTS) uit het histogram-menu wordt cen nieuw interval tussen twee

kolommen gedefinieerd. Het nieuwe interval wordt afgedrukt op de afbeeiding van functietoets F2.

Met functietoets F4 wordt de grafiek met het nieuwe interval berekend. Hierna wordt menu 1 weer

actief.

Met functietoets F5 (NEW CHAN) wordt uit de geselecteerde kanalen een ander kanaal gekozen.

De kanalen hebben een numnier, dat overeenkomt met de volgorde waarin de kanalen gekozen zijn

in bet Channel Selection menu. Het nieuwe kanaaln'imnmer wordt aangegeven op de afbeelding van

functietoets F2. Met functietoets F4 wordt de grafiek van het gekozen kanaal getekend.

Met functietoets F6 (NEW SCAN) wordt een nieuwe 'scan' gekozen. De nieuwe scan woxilt 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 mwis mngesteld. De bewegingen van de mwis

worden uitgelezen met bet '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 bil bet programnia-onderdeel 'MULTIPLOT' en wordt

bier verder miet besproken.
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Door het indrukken van functietoets P4 (CDF) wordt de cumulatieve distributiefunctie getekend.

Nia hei berekenen van tie grafiek worden de funcdtieoersen op onderscaande inalier gedefinieerd:

FI CURSOR -4 Met cursor de grafiek nauwkeuxig bekijken

F4 HISTO -ý Teken het histogrmm

F5 NEW CHAN -4 Kies een nieuw kanaal uit de geselecteerde kanalen

F6 NEW SCAN -4 Kies cen nieuwe scan uit de grafiek

F7 H-RD COPY -4 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 bet histogram. Met funcrieroets F4 (HISTO) wordt het histogram getekend. Met

functietoets F8 wordt teruggesprongen naar het hoofdprogramma. Hier wordr de subroutine

Select-channels aangeroepen, waarin andere kanalen gekozen kunnen worden. Het onderdeel

'STATISTICS' Ican verlaten worden door bet indrukken van functietoets F I.

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 algebeeld op het scherm. Ook worden er twee datafiles ingele-

zen en komen er twee graf~eken tegellik op her 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 bet progpasmrna-onderdeel 'CURSORS' kan slechts &n signaai tegelijk bekeken worden. Het

signaal wordt geselecteerd met de al bekende subroutine Select-channels. De variabele

Max-channels heeft nu de waarde '1'. Hfiemna wordt de routine Cursor I met de volgende parame,-

ters aangeroepen:

Header l$(*) -4 De header van het geselecteerde kansal;

Block (*) -~De ingelezen data;

Ezp$ -~Het experimentnummer.

In dzen SUB worden cerst cen mental vafiabelen gedeclareer en gelniialiseerd. Vervolgens wordt de

gratiek getekend. Hfiervoor wordt near de subroutine Draw-curve gesprongen. Nadar het plastjc is
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getekend, wordt naar de subroutine Trace-cursor gesprongen. Alle bewerkingen, die op de grafiek

kunncen worden uitgevoerd vinden in deze routine plaats. Allexeerst wordt menu I actief gen1akt.

Het menunummer wordt bijgehouden in de variabele Menu-no. De funcuietoetsen warden in menu

1 op de volgende manier gedelinieerd:

F1 CURSOR MOVES -+ Activeer cursor verplaatsingsfuncties;

F2 X-MARKERS -~Activeer een cursor langs de X-as;

03 Y-MARKERS -*Activeer een cursor langs de Y-as;

F4 MARKER FUNCTS -+ Activeer de 'markers! functies;

F5 GRID on/off -i4 Toggle am het grid aan of uit te zetten;

F6 SCALE WINDOW -+ Iuzoomen;-

F7 COPY TO PRINTER -4 Maak cen afdruk van de grafiek;

F8 EX1r -+ Verlaat 'CURSORS'.

Na het drukken op FlI (CURSOR MOVES) kan de cursor verplaatst warden met behulp van func-

tietoetsen (werkt shleen als de functie X-markers actief is). Hiervoor wordt naar de subroutine

Move-mcursor gesprangen. 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 gedefinleerd:

Fl < HOME -Verplasts de cursor helemasi nasr links;

F2 < CURSOR -Verpisats de cursor naar links;

F3 CURSOR > -~Verplaats de cursor naar rechts;

F4 HOME > -Verpisats de cursor helemaal naar rechts;

F8 OTHER MENU -4 Activeer het hoofdlmenu.

Door het drukken op F2 (X-MARKERS) wordt de X-markers-functie actief gemaakt. Er wordt nu

een cursor op het scherm gezet op bet punt met de hoogste y-wsarde. Hfiervoor wordt naar de sub-

routine X - markers gesprongen. Vanuit deze routine wordt naar de subroutine Draw -cursor

gesprongen. Hfierna wordt menu 3 (Menu-no=3) actief gemaakt. flierna wordt teruggesprangen

naar Trace-cursor. Flier warden de funcdetoetsen op de volgende manier gedefinieezti:
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Fl HOLT) LEFT on/off -~Houdt de linkerpositie vast;

F2 HOLD CNTR onloff -*Houdt de middenposirie vast;

P3 HOLD RIGHT on/off -4 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 -4 Activeer het hoofdnienu.

De cursor kan bestuurd worden met de muis en met behuip van de cursortoersen. Tevens kin de

cursor met de functietoetsen bestuurd worden. H-iervoor moet in bet hoofdmenu de functie

'CURSOR MOVES' geactiveerd warden. Indien 66n van de bovenstaande functies wordt geactiveerd,

dan wordt de vorige geselecteerde functie uirgeschakeld. Voor de functie Y-MARX-ERS gelden

dezelfde functietoetsen als bij X-markers behalve Fl en F3. Deze zijn bij Y-MARKERS respectieveijik

HOLD UPPER, om de bovengrens vast te houden, en HOLD LOWER, am, de ondergrens vast te

houden. De gekozen cursormode wordt bijgehouden in de variabele Cursor-mode. (l=X-markers

en 2--Y-markers).

Met functietoets F4 (MARKER FtJNCT'S) worden de markers-functies actief gema~akt. Hiervoor

wordt naar de subroutine Marker-fiancts gesprongen. Hier wordt menu 4 (Menu no==4) geacti-

veerd. Vervoigens, wordt teruggesprongen naar Trace-cursor. De functietoetsen worden hier op

onderstaande manier gedefinieerd:

Fl SLO)PE on/off -4 Laat de helling van het signaal zien;

F2 DELTA on/off -4 Berekent het verschil tussen 2 markeringen;

P3 PEAK on/off -4 Berekent de pieken in het signaal;

F6 FULL SCALE -4 Tekent de grafiek op de voile X-schaal;

F7 MARKER SCALE -4 Tekent het gedeelte v'an de grafiek binnen de markeringen;

F8 OTHER MENU -+ Activeer het hoofdxnenu.

Deze functietoetsen worden alleen geactiveerd als de functie X-markers actief is. Is dat miet het geval

dan wordt aileen functietoets F8 gedefinieezd.

Bij de functie 'SLOPE' wordt de hehhing van die grafiek berekend op het punt waar de marker staat.

Met de functie 'DELTA' wordt bet verschil bepsald tussen 2 markeringen (in de X- en de

Y-richting). Hiervoor macten er wel twee, markeringen actief zijn. Deze functie werkt ook &Is de

functie Y-markers actief is. De functc 'PEAK' berekent de pieken in het signsal. Hier worden no&

twee functietoetsen actief gemaakt. Dit ~zjn de fwictietoetsen F4 en F5, deze dienen am respectievelijk
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de varige en de volgende piek in het signaal te bepalen. De functieT'ULL SCALE werkt oak als de

functie Y-markers actief is. Tevens moer de grafiek zijn ingezoomd. H~et tekent de graflek op een

volledige X-schaal. De Y-schaal verandert bier wiet. De functie 'MARKER SCALE' tekent bet

gedeelte van de grafiek, dat aangegeven wordt door de twee markeringen. Deze functie is alleen

beschikbaar als er twee markeringen op het scherm aangegeven zijn. Met flanctietoers F8 wordt het

hoofdmenu weer geactiveerd.

Met functietoets F5 (GRID on/oft) wordt een extra flin grid in de graflek getekend. Hiervoor wordt

naar de subroutine Grid-on-off gesprongen.

Met functietoets F6 (SCALE WINDOW) wordt naar de routine Scale -window gesprangen. flier

wordt menu 6 (Menu_no=6) actief gemaakt. Vervalgens wordt teruggesprangen naar

Trace-cursor. Hier warden de volgende functietoetsen actief gemaakt:

Fl FULL X/Y SCALE -~Tekent de ingezoomde grafiek op de valledige X- of Y-schaal;

F2 MOVE WINDOW -*Hiermee kan gescroiled worden door de grafiek;

F3 DEFAULT SCALES -. Tekent de ingezoamde grafiek op het ingestelde Y-bereik;

F4 MINIMAX SCALES -*Tekent de graflek op de voile X-schaal. Het bercik langs de Y-as

is de minimale en de maximale waarde van de grafiek;

F5 ZOOM IN -4 Hlierinee kan de graflek ingezoomd warden;

F6 ZOOM OUT -4 Hiermee kan de grafiek uitgezoomd warden;

F8 OTHER MENU -+ Activeer bet hoofdmenu.

De functietoetsen FlI, F2 en F6 werken alleen als de grafiek is iagezoornd.

De functie FULL SCALE' (F 1) tekent de grafiek op het valledige X- of Y-bereik. Het bereik dat

vailedig getekend wordr, is afhankelijk van de variabele Cursor -mode.

Met de functie 'MOVE WINDOW' (F2) kan, als de graflek niet in :en geheel op bet scherm staat,

gescrolled warden in de X- of de Y-richting. Oak dir is aflhankelijik van de variabele Cursor mnode.

Voor bet scrollen wordt naar de routine Move-Window gesprangen. Hlier wordt menu 5 actief

gemaakr. Vervolgens wordt trenggesprongen naar Trace-cursor. Hier warden de functieroersen op
66n van de andersraande manieren gedefinieerd:
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F3 <<10 0/6 LEFT 100/6 -Verschuif het window 100/6 naar links;

F4 «50/ LE~FT 5% ---- Verschuif het window 5% naar linksi

F5 5% >>RIGHT 5% -. Verschuif het window 5% naar rechts;

F6 109/6 >>RIGHT 10%/ - Verschuif het window 10%/ naar rechts;

F7 EDMCUTE -~Voer de verschuiving uit;

FS OTHER MENU -~Activeer het hoofdmenu;

B3 < «10% DOWN 10%/ - Verschuif bet window 100/6 naar beneden;

F4 «<5% DOWN 5% -*Verscbuif het window 5% naar beneden;

F5 5% >>UP 5% -~Verschuif het window 5% omhoog;

F6 10%/ >>UP 10%0/4 Verschuif het window 10%/ omboog;

F7 EDXECUTE -Voer de verschuiving uit;

F8 OTHER MENU -*Acriveer het hoofdxnenu.

De fUncuie 'DEFAULT SCALES' (F3) uit het 'SCALE WINDOW' menu tekent dle grafiek op het

volledige bereik langs de Y-as. Dir is het voor de meting ingesrelde 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 waarde vormen bet bereik langs de y-as. De grafiek. wordt op het vol~ledige bereik

van de x-as getekend.

Met functietoets F5 (ZOOM IN kan de grafiek worden ingezoomd. Hiervoor wordt naar de sub-

routine ZoomingIn gesprongen. Vanuit deze subroutine wordr de routine Zoom-window met de

volgeride parameters aangeroepen:

Data(*) -*De ingelezen data;

Zoom ezec - Geeft aan of de zoomfunctie uitgevoerd moet worden;

Dt -4Dummy variabele.

In deze SUB worden na bet declareren en initialiseren van een aantal variabelen de functietoetsen op

onderstsande manier gedefinieerd:
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Fl MOVE BOX -4 Verplaats het zaamvenster,

F3 ZOOM Y - Zooinen in die x-richting;

F4 ZOOMXY -4 Zoomen in de y- richtinge;

F7 EXEBCUTE -~Voer de zoonifunctie uit;

F8 OTHER MENU/ RETURN -Activeer het voorgaande menu.

Met finctietoets Fl kan het gedeelte van de grafiek, dat ingezoomd wordt verplaasts worden. Met de

functietaetsen F2 en F3 kan respectievelijk in de x- en de y-richting gezoomd warden. Met functie-

toets F4 kan in beide richtingen ingezoomd warden. Met functietoets F7 wordt de zoomfunctie uitge-

voerd. Het bereik van de beide assen wordt aangegeven met de variabelen Mini,_r, Maxl x, Mlini~y

en Marl y. De variabele Zoom-execution wordt hier eveneens T gemaakt. Met functietoets F8

wordt de ingeschakelde zoomfunactie (MOVE BOX, ZOOM-X) ZOOMY of ZOOMý_XX') uixge-

schakeld (RETURN). Als geen van deze functies actief is, wordt bet SCALE WINDOW menu weer

actief gemaakt.

Met functietoets F6 (ZOOMING OUT) uit het 'SCALE WINDOW' menu kan het ingezoomde

deel van de grafiek warden vergroot of verkicind. Fliervoor wordt naar de routine Zooming 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 manier

gedefuiieerd:

Fl X ZOOM on/iff- Zoomen in de x-richting;

F2 Y ZOOM on/off -4 Zoomen in de y-richxmng;

F7 EDXECUTE -4 Voer de zoomfunctie tnt;

F8 OTHER MENU -+ Activeer het hoofdmeau.

Als din van deze twee toetsen geactiveerd wordt, dan warden er nag twee functietoetsen geactiveerd.

Dit zain de volgende twee toetsen:

B3 X/Y ZOOM OUT -+ Uixzoomen in de x- of de y-richting;

F4 X/Y ZOOM IN -4 Inzoomen in de x- of de y-richting.

In welke richting gezoomd wordt, is Mfankelijk van de functie die gekozen is (X-ZOOM of Y-

ZOOM). Met de functietoetsen F3 en F4 kan het bereik langs de gekozen as worden vergroot of
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verkleind. Met functietoets F7 wordt de zoomfunctie uitgevoerd. Met functietoets F8 wordt het

hoofdmenu van CURSORS acrief gemaakt.

Met functietoets F7 (COPY TO PRINTER) wordt een afdruk gemaakt op de printer van de op her

scherm afgebeelde grafiek. Hiervoor wordt naar de subroutine Printer gesprongen. Hier wordt met

het commando 'DUMP GRAPHICS' een afdruk gemaakt op de printer.

Met funcuetoets F8 (EXIT wordt het programma-onderdeel 'CURSORS' verlaten en wordt bet pro-

cessing menu op bet scherm gezet. Her processing menu kan met functietoets F 1 worden verlaten,

waarna bet boofdmenu van bet programma wordt geactiveerd. Door nogmaals op functietoets F 1 te

drukken wordt bet programma 'DISPLAY'verlaten en wordt bet besturingsprograrmna 'MASTER'

geladen.

4.10 Het programma 'MEASMASTER'

Met bet programma 'MEAS_-MASTER' kan een meting met alle digitizers (LF, MF en HF) warden

uitgevoerd. Na het verrichten van de metingen wordt, nadat de MF en de HF digitizers zijn iiitge-

lezen, de LE data meteen op het scberm vertoond. Voor bet bekijken van de MF en de BF data moet

bet programma 'DISPLAY' gcbruikt warden. Van bet programma 'MEASMASTER' is een struc-

tuurdiagram getekend in bijlage 10.

Aan bet begin van het pragramma wooden allereerst de bijbehorende madulen geladen. Dit zijn de

modulen 'USER', 'OTHER' en 'LOCK'. Vervolgens wordt de lock'-status gecontroleerd en op bet

scherm gezet. Hiervoor warden respectievelijk de routines Lock-avail en Lock status aangeroepen.

Als bet software-slot gesloten is moet bet prograrnra via het drukken op F I verlaten warden.

Is bet software-slot niet geslaten dan wordt het programma 'MEAS -MASTER' beeindigd en wordt

bet programma ¶PROG 83' geladen. Met dit programma worden de MP digitizers ingesteld.

4.11 De programma's 'PROG_83' en 'PROG_85'

Met de program a's 'PROG -83' en 'PROG -85' worden respectievelijk de MF en de HIP digitizers

gelnitialiseerd en gekalibreerd. Tevens warden in deze programma's de codes voor de MF en de HF

digitizers gegenereerd. Deze twee programma's zatten op dezelfde manier in elkaar, zodat bier wordt

volstaan met het beschrijven van PROG 83'. Van het programma'PROG 83'is een structuurdia-

gram getekend in bijlage 11.
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Blet programma 'PROG -83' begint met het declareren en initialiseren van een aantal variabelen.

Vervolgens worden de bijbehorende softwaremodulen geladen. Dit zijn de modulen 'MENU_83',

'USER!, 'UTIL, 'OTHER','SETUP 83' en'MEASURE_83'. Vervolgens warden de kanaalgegevens

ingelezen. Hiervoor wordt de routine HV5 183_chanid (Zie 'SETUPS' S4.3) aangeroepen. Hierna

worden de digitizers gelnitialiseerd met de routine HpS 183 intial (Zie 'PROGRAM 83' S4.5). Na

het initialiseren van de digitizers warden de setup gegevens ingelezen. Dit gebeurt in de routine

HP5l83-setupry (zie 'SETUPS' S4.3). Nadat de setup gegevens zijn ingelezen, warden de input

channel parameters in de array Channel setup83(*) gezet. Hiervoor wordt voor elke kanaal de

routine HpS 183_set-lnp uit de module 'SETUP_83' met onderst~ande parameters aangeroepen:

Unit -H et kastnummer,

J+1 - Het kanaalnummer (1 of 2);

Sýrangfe -Het ingestelde bereik;

S offset -4 De ingestelde offset;

S _coupling -. De ingestelde 'coupling! (O=NC, 1=13C, 2-AC);

S-config - De meetmethode (1= SINGLE, 2=DIFFERENTIAL);

S-fliter -. Anti-aliasing filter (l=aan, O=uit).

Nadat deze array gevuld is met de juiste waarden, worden de geheugenparameters in de array

Common seup83 (*) gezet. Het vullen van deze array gebeurt in de routine HpSlS93_set-mem

uit de module 'SETUP_83', die met de volgende parameters wordt aangeroepen:

Unit -4Het kastnummer,

S mode -De ingestelde 'coupling' (O==NC, 1=DC, 2--AC);

S-ree-length -4 De ingestelde recordlengte.

Deze twee routines converteren tevens de gegevens in deze twee arr-ay's naar HP5 183 registerwaar-

den. Deze gegevens warden opgeslagen in de arry Snap image83(*).

Vervolgens warden de digitizers gekalibreerd. Hiervoor wordt de routine HpSlS33calibr

sangeroepen (zie 'PROGRAM_83' S4.6). Nadat de digitizers zijn gekslibreerd, warden de triger-

parameters in de array Comnmon ,etup33(*) gezet. Hiervoor wordt voor elke kast de routine

HpS183 set trig uit de module 'SETUP 83' met de onderstainde parameters aangeroepen:
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Unit -4 Het kastnuinmer;

S-source De Dctrigger-source (l~kjnaaI 1, 2=~kanaai 2, 3=beide, 4=extern);

S-slope -~De trigger-flank (2--positief 3--negatietý 4=beide flanken);

S-level -4Het trigger-level;

Sý_hyst -~De hysteresis;

S_position -*De trigger-pasitie.

Tevens worden deze waarden geconverteerd naar HP5 183 registerwaarden. Deze waarden warden

opgeslagen in de array Snapjimages3(*). Vervalgens warden de timebase-parameters in de array

Common-setupg3(*) gezet. Hiervoor wordt de routine HpSlS3_set-tmb uit de module

'SETlUP 83' met de volgende parameters aangeroepen:

Unit -4 Het kastnummer;

S-sample rate -* De sample-firequentie

S-scik-sre -4 De sample-kiak source (1=intern, 1=laag extern, 2=hoog

extem);

S rclk src -4 De referentieklok (0=intern, I= I MHz extern, 2=4 MIU extern,

3--10 MI-z extern).

Oak deze waarden worden geconverreerd. naar HP5 183 registerwaarden. Deze waarden warden even-

eens opgeslagen in de array Snap-Imageg3(*).

Als laatste worden nog enige aanvullende gegevens in de array Common_setup83(*) gezet.

Vervolgens warden dewe gegevens geconverteerd naar BHP5 183 registerwaarden, die opgeslagen

worden in de array Snap_lmageg3(*). Hiervoor warden respectievelijk de routines

HpSlS3 fillcorn en HplSI3_bltgen uit de module 'MEASURE_83' aangeraepen. Deze rautines

hebben als enige parameter het kastnummer. Hierna wordt bet programma TROG 83' beeindigd en

wordt het programma ¶PROG_-85' geladen.

Nadat de code voar de BF digitizers is gegenereerd en de digitizers zijn gelnitialiseerd en gekalibreerd

wordt het programma 'FROG_65' geladen.

4
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4.12 Het proeramma 'PROG_65'

Waor de beschrijving van her programma 'PROG_65' wordt verwezen naar de beschrijving van bet

programma 'PROGRAM 65' in §4.5. Deze progranuna's zijn icientiek, totdat op de 'START' knop

wordt gedrukt. Daarnaast worden er enige extra software-modulen geladen. Dit zijn de modulen

'UTIL', 'MEASURE_83', 'MEASURE_85' en 'LOCK'. Een ander verschil is dat v66r het invullen

van de menu's het soont meting ingesteld moet worden. H-iervoor wordt aam bet begin van het pro-

gramma de routine Start_option aangeroepen. Deze routine heeft geen parameters. In deze routine

wardt ingesteid of de meting automatic, manual of simultaneous moet verlopen. Dit wordt bijge-

houden met de variabele Auto_ 7nanual. Deze variabele kan drie waarden aannemen (O--manual,

1=automatic, 2--simultaneous).

Nadat de 'START' knap is ingedrukt wordt de routine Appi_start met de parameter

Good-disc-data aangeraepen. In deze routine wordt een thruput voor de LE digitizers gestart.

Tevens worden vanuit deze routine de ME en de HEF digitize:.-s gestart. Van de SUB Appk start is

een structuurdiagrarn getekend in bijlage 12.

Voor het starten van de meting wordt de routine Thru-do-thruput met de parameter

Good-disc_data aangeroepen. Deze routine start 'Aet thruput icode programima voor het verrichten

van een LF meting Teveus wordt de meting voor de MF en de HF digitizers gestart vanwit deze

routine. Hiervaor warden respectievelijk de routines Hp5183_mess en HpSISSmess aangeroepen.

Deze parameters hcbben mis parameter de Waarde 'T. Dit am maan te geven dat de meting gestart woet

warden.

Na het beeindigen van de meting warden de routines Hp5I83_mess en HpSlSS mess nogmaals

aangeroepen. Nu echter met die waarde 72 als parameter. Dit am aan te geven dat de digitizers

uitgelezen kunnen warden en de opgenomen data apgeslagen kan warden in de files 'DATA83 x' en

'DATA85-x'. Hierbij staat de x voor het kanaalnummer.

Na he-, inlezeri van de data kin bet programma op die manier, zoals beschreven bij bet programma

'PROGRAM 65' warden verlaten, waarna :eruggekeerd wardt naar het 'MASTER' bestuningspro-

grami~ia.
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4.13 Het programmna'MASITER

Met het programma 'MASTER! kunnen de verschillende programma's via een programma selecie~-

menu opgestart worden. Van dit programma is een structuurdiagramn getekend in bijiage 13.

Her programma begint met het declareren en initialiseren van een aantal variabelen. Hierna worden

de bijbehorende softwaremodulen geladen. Dit zijn de modulen 'USER' en 'OTHER'. Vervolgens

komt het programmna in een lus terecht. In deze lus; wordt de SUB Program-menu met de

variabele Option als enige parameter aangeroepen. Deze SUB zet het programma selectie menu op

het scherm. Met de variabele Option wordt biigehouden welk programma is gekozen. De naam van

het programma wordt opgeslagen in de variabele ProgramS. Hiervoor geldt onderstaande tabel.

Tabel 21 Variabelen in het Program$

Option Program$ Omschrijving

1 UNITMNGR Unit management

2 CFIANNELS Kanaal identifiatie

3 SETUPS Hardware setup

4 DATA MNGR Data management

5 SPAM HP3565 meting

6 PROGRAM_-65 HP3565 thruput

7 DIAGNOSE Niet beschikbaar

8 PROGRAM_-83 H-P5 183 meting

9 OP-VER83 HP5 183 verificatie

10 PROGRAM_-85 HP5185 meting

11 OPVER85 HP5 185 verificatie

12 DISPLAY Display data HP5 1 x

13 MEASMASTER Master measurement

14 TIMEDATE Instellen datumi en tijd

15 SYSB60 Reboot &,ASIC

16 SYSHIPUX Reboot UNIX

17 MASTER Verasat MAST1ER



TNO-rapport

PM4L 233492002 Paging

87

Als de variabele Option een waarde Wleiner dan 14 heeft, wordt het bijbehorende programma

gelad~en. IlecffL de variabele Option ide waardc 14, Jan wort ide routine Tirnedate nrenu Met

onderstaande parameters aangeroepen:

I -. ý Mode;

clock$ -+ De tijd;

Calendar$ -4 De datum.

Bij mode (3 krijgen de variabelen Clock$ en Calendar$ de hwidige tijd en datum. Bij mode 1 kan

de tijd en datum via een menu ingevuld worden.

Heeft Option de waarde 15 dan moet de keuze nog een keer bevestigd worden. Hiervoor worden de

functietoetsen op onderstaande manier gedefinieerd:

Fl reboot BASIC -~Start BASIC opnleuw op;

F8 stay at BASIC *Blijif in BASIC.

Wordt de gemaakte keuze met functietoets F I bevestigd, dan wordt met het commando 'SYSBOOT

ProgramS$' BASIC opnieuw opgestart. Indien de gemaakte keuze miet bevestigd wordt, blijft het

programing selectiemenu actief.

Heeft Option de waarde 16 dan moet de keuze eveneens bevestigd worden. Hiervoor worden de

functietoetsen op onderstaande manier gedefineerd:

F I go for HP-UJX -4 Start UNIX op;

FS stay at BASIC -+ Blijf in BASIC.

Wordt de geinaakte keuze met functietoets F I bevestigd, dan wordt met het commando 'SYSBOOT

ProgramS' UNIX opgestart. Indien de gemaakte keuze wiet bevestigd wordt, blijft het prograima

selectiernenu actief.

Ileeft de variabele Option de waarde 17 dan wordt het programma 'MASTER' beeindigd en wordt

teruggekeerd naar BASIC.
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-F~ea-cha id F-Her worden de gegevens van de gekozen

1 LknlnCh e annel mneeenuIfhanldetiaocMu

2 Channel menu2l. Chjannduel ldentifitcation Menu

I E-
3 1Channel _menuJ3 ..Loncend Identification Menu
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wo=r~dt d date per

Fl Write-chan-id-m weggecIhrevcn

i#ru naar hoofdmctiu
F8GOTO Begin channel a CHANNELS'

F8 GOO einchnle Tch narhotmel
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-- f~tiaiiiatie van de diverse variabelen
Init I-nide functietoetien

_- -. Hie, worden de kolomnien gevuld
Chanel ill~~= de juste gegevens

tJN-r Done

Fier wordi de spreadsheet op het scberm

Uscr spread -- '-e~zet. Deze SUB wordt verfaten aIs er op e
1 fuctitoes wrdtgedrukt of ais cr nieuwe

Controleer woets

Done = - Frizat spreadsheet en keer
Fl a- u 1tnjaar hoofdmenu

Done = 13Feeindig Channel menu I en
F2 - elacteer Channer-merntL

Done = 1I- Beeindig Channel menu Ien
F3I stiacteerChne nu

F4 Verijderinput

F5 Chnnel ill ale kolorumen met bun
F5- Chne 1 rspronkeli Ike waarden

TOGGLE
F6 Prey-next Loge tussen 2 waarden

F7 Prey next J7FEVIOUS

F8 Prey next NEXTard

ELSE New-entry iU nreII wt in spredsheet

Chane etr -ie wordet' de gegevens we
Chanel t --L-99 inde juiste variabelen

SUBEND
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BlI-IAGE 3 STRUCTUTURDIAGRAMI VAQN HET PROGRAMMA 'SETUPS'

Start

Init -- Jitisiiaatie van de diverse variabelen

Wacht op F-toets

Fl GOTO Exit-level -E f~~MASTER

F6 GOTO 11p3565 -- ELYkan-le

SF 7 GY O T O H p 5 I 8 3I - -fM F ka n m L- a

F8 GOTO Hp5185 -EFkne

Fl Comment setupw 7. ingwvoeiinfie

GOOTO Begin_ setu~p --Emu nm hofdanenu

PS~ F GOTO Begin _setup I� Teru naar hoofdmemna
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Input~ Chaannele

-EP:3H:3E65menujl --- ut gereMeni

fEn~put Phananele

Hp335665_m~eriu2 armenure

G T Bgns T hup u Paorameter

t2~p3565mn2 4Menu

ELE Dn
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i~naalnamen en aantal

Hp5 18 p5 183_hanbid -. -thkbare kanalen in

r . Input Channel, Trigger
+ 7p57183_setupr Timebase gegevells in

1 Hp5 183_menul ~~mter Menu

2 Hp 5183_eu rigr Parameter

Hp5183 Tennebse Parameter
3 [!Z3_eu3 V Mn

F1 Hp5l83 setupw4He od ect e

GOTO Begin seurng~a

naa
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Hp5l85-- HI8cai .jeSknnam n en saintal

Lsilbaekancalen in

'Timebase gegevens in

1EEC LenvelpuCane

HP5185meu -- raE'.P- ter Menu

2 Hp5185 menu2 - -Yner Parameter

3 H58me 3 Timcbase Parameter

H ~ 5 1 8 5 m e n u ~ e n u

Wacht op F-toets

Hir wordt dc data pet,

F1 H-p5 185_setup-ýw Ianail%%,ggeschreven

7T A gGOTO Begin setup Eh~dea.

LOAD "MASTER



TNO-rapport

BIJLAGE 4
PML 233492002 Paging

BIJLAGE 4 ST~UTZ-=MRDL-%GrVM VAN HET PROGPLVAM~ 'ATAMG

Start

Init -. [-itialisatie van de diverse variabelen

Wacht op F-toets

F I GOTO Show directory[- IAteen iot van files of

Fiat een vooraf
F2 GOTO Show-heade --E,-Iecm&hadrz

F3 GOTO Save files - oietflsn t

F4 G O TO Re al fl s Cpieer file, ereg uit emt
voomaf geselectmerdle directory

F5 GOTO Reoefis IM,,, fiesf cnraf

F6 GOTO Lock-status ý--Fdaie pe ce

Show-uectoy-41 Ij FS GOTO Dmngr ext --[-5ThR;Y mm nla

F1 GOTO File-or dir ..EDEENTiS

F2 GOTO Type data i-IIDATA

OT r ~ -FjTerug naar hootdrmenu

F8 GT Dnr_
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UIype~da*a--j

Wacht op F-toets

F1 GOTO Tye il eern Wijt van file&

OT( Frereen liist vanF2 GOTO Tp i

flL ~ j~TJT I nagmar vorige

Flo GOITO Current files Ge[__ is a

~f een hijat van files uje tenF2 GOTO Selected-files gekced direcor

/APUCTIN/A*Arof IPLCAONjTDENTS-)

ET ,DT
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P2 GOT Henadel aa-ET

F2 GOTOSelecte-heade

Selcht dp HIrkn -dtcoygeoetsdwtdn uand

Cotoee ot
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* Sho head SELECT TypeS

Hie wodtdeflegeopend:
ENTS Open de file - /PUAONIMENTS/COMMENT" of

PUCATION/IDENTS/Selected-dir/COMMENT

S Vaht p FSFýVchttot F8 wordt ingedruk?,

DATA electeer jUiSt .. "APPLICATIONDATA" of

t ector "/PKUCATI7ONMDATAISelected-dirl

Selcter hadefile t ziil de files: -EAD65 x-,
iLHEAV83X" en "HEADB85_x-

Fsetecteer de juiste

LF hederheadlers ziin
Foutmeldi 1±1e, beshikbaar

MF header Disp~hae8 F7-t MF header on
_fieader8 -- tf schermn

1ff hader Disphead r85 f HIF header
tobet schenn

Wacht p F8 WacJht tot P8 wordt ingedntkr,Lý(-Ed= programifa vervolgen

G OTO Show head r J u~g .. a IDEN T-
FDATA keuze



TNO-rappor't

PML 233492002 Pgn

5

Fl.e =OT SavDENTS'EIDN

F2 GOTO Save-data 1-.]DATA

GO hoofdmenu

Save-data --

Types "tDATA"
Save-stuff

-Get__f rx~d ýi

[opieert de dautfilea near de ingevoerde directroy:
Down~cpyd ."APPICATIONIDENTS/diW. of

[Au, d~e ATA-files gesavedDATA-files gecopieer~d:? Lock-reset W" zimot her softareskn
Lworden geoperid

GOT Dngr7ma-in --frug naar hoofdmeau
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Fl GOO Realllsuff DENT

HCg.Opediice r n fie dtles van de gete ee directry

SltgsltnVAPLIAToN/DAoTmedjrg naar /PUAOnDaT

GOTO Dngr min t Jrug naa t hoofdmenu

.1l. --E.
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Renwve-riles

Wacht op P-tets

V FlGOTO Remove stuff -- DENT

F2 GOTO Remove-data D.[ATA

P8 G TO rnngjna - {jerug flaor hooftdmenu

Resnove-stuffw

fierem!,-vn g de directory, die
Select_~ [~rwiiderd mioet worderi

Verwid de, dotflssi de e eselecteerde directory:
Clea~di ~/APICTIONI1DENTSJi?

*/APPUCATJOM)DATA/di,'

Les de status vani he% softwsteesot in. Uit stast in de file:

F I Slot gesloten? Lockjrese phe

G TO Dznngr _main euno

~I
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BIJT AGE 5 STR')C-T'UIRDIAGRAXMMLN VAN I IFT PRO GIZAINLNAT POGRAM 65'

Start

Init -
1 iaiai vans de diverse variabelen, cirelpaging op her

[herM en laden van de bijbehorende software modulen

AppLmalll__ Ditis de hooidroutine van bet
n~ogramma

L-OAD "MASTER"I

Eindema

Aktiveer de thruputGOSUB Appi main keyjs- functvetoetsen

init= I ? Aplnr Initialisatie van de modulen en spreadsheets. Tevens
worden deEEporma' enraier

ru-check disc ELees parameterblokken van disk en controleer
_ pop goede data in de sessieparameters
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Ingevorde B etup inmitalseer parameterblok

file aanwezig ? verand erd' ini..ja ogrrhrip io

gedrut? -b~twair data op dlisk

UNTIýL Eniet op

-/-F-nctitoelseAktiveer post-thruput

4 GOSUB Appi-main_keys jj-.[ruv-toes
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Ise en thruput Ahc Lepararnete-.bloltkn van disk
Isew eest _dis en cotroleer op goecle data in

_ees ?dý e sessieparameters

Thruj~ot~mit nitialisatie van de
_pos;in~it post-tisniput spreadsheet

Thru~mt~, 1, Initialisatie van de plorparameters
Thru-inimet default waarden

Plotaramtet pdaten van plotparameters
gewijzigd en ru updatep p p van adre spreadsheets

Wordt aangeroepen telkens aIs de display
Appudt cnfiguratie is gewijzigd. Is nodig om de DISP

ýsublprogramma's te updaten

F nloaden Disc parts common blok,
Thru-read discI i j torenRead di'scicode progromma,

- Ldata inlezen in ýlot databuffer

Disp plot axi .rreeý getoekend worden ? X li keV de asen vn

Disp plot; data -F~eken de grafleken

A 1 .l f-~ ier wordt de gemaakte

I-pL 
A oL Le euze ui rgevoerd

Functietoetsen GO.jEAtiveer hut
~ ) GOSUB Appi main keys t hruput

GOSUB Appi other keys t-[oeten ~txf~~
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A ppi dofia 11in

K Coraroteer 
te 

ojzte

F2 Srce spread - Spreadsheet om de source

F4 Mas~sread Spreadsheet om de measurement

F5 Keys changed =ý ija dat po tos

Setup ~ ~ F-ee vvrnand Setu mdfedn = 1--u%"

F7 Str=__gsatoewr
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F1 os F-- ijzig plotparameters, zodat het vorige

Fl ~Pst,rve Lblok data van disk gelezen wordt

F2 Mod all~plots (Mod all plots + 1) MOD 2

E£f~einicer functie van PREV REC
enNEXT RFC funcfletoetsen

f F3 ost nxt -e Wijzig plotparanseters, zodat het volgende
=3 Ios nex re blok data van disk gelezen wordt

F4 Post spread -. Dit is de display spreadsheet (hicrmee kin
de display setup warden gewijzigd)

- fivoer nieue blksot e

M ~ s__d m iver e 'arkr' 
uncic
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:3IJILAGE 6 STRUCTTJ'URDIAGPRAMM1ZIN WAN H-ET PROGRA!WMA.,ý 'PROGRA-m 33'

-. nicialisatie van de diverse variabelen, fitelpagina op het
schenn en laden van de bijbehor tide software moduien

Cp 183_hand - kacrazlidentificatie

Begin channel-l

IWacht op F8]

Goto Exit le elI9eindig prograrnma

Fl. GOTCO Exit-level 1-E iN~IASpepMmae

F7 OTO Ver-ficatio f-E inrilcd vn

V JLILGOi~t 2'eteh jstr een meting

1GOTO Begin hp5183
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Entrylevel HP5183 initial fUiairdgtzr:

ILevel =I1

1 n.- Setp5 8_eu j tCanlPrmtrmn

2 Hp5 183_menu2 Yj Channe Parameter menu

3 Hp5 183_menu32- Trjigger Parameter menu

KHp5 183_calibr j--IK~libratic van de digitizers

Wacht op F-toets

F4 GOTO Exit lvell rmn

7tF OOStr-lvf-r de meting
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Start hp5183 ________

FOR Unit = I

_.Hier wordt de array
L HP5 183_611_-corn L-COrjnmonaetup83ei) gevuld

Hier worden de wuarden in de array's

Hp5omo 183_bitgen enVtal
HIP5 183 FcgisterwardM5 die
opgealagefl worden in de array
Snap lman~e8

3 (*)

Start een HP5183
r r rStart measil-- eetwycua

__Schrijf dc sewupgegevefls uit de array's
Sav seup egeens-.Comaon seWp83(*), Ti me lbs53(")

enSa 2 ~ gs3*

FOR Unit =1 to Unit

fcht tot einde meting en Iees
;ýý[Jide kanalen wit

Data header83 e

Savef headersr is

I al Jhnlf data near disk in
ý§ataM.I~DATA83-x

Lc-dump it het softwareslot

Esu
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UNDoneDon1

FOecChannel

1 O
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H Init

Hepsaa het devicetype van het
1-1p5183 _report esiseecteerde apparaat

0, 2 Vul spreadsheet

I mt preds ee -. a ieen van de spreadsheet t

Pass count 1 = 0

Pass count2 = 0

FT-es het kanaal op 7 bereiken_

et knaa 4Update variabeic Pass count

Wacht op F8 jICoInNE'O

SUBEND
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Re or Start3 

Satn 
a d eifc

Bpaopwelke adressen met Selectcode 10

Report devicels 2 jn HP5 183 digitizer is nangesloten

Report hp5 10813s **1 tnren van de verificatie
[ eo lk~e digitizer

dWacht op toets]

LOAD "MASTR"l

Einde

FN~srjesent Test of ASR is.-8geinstalleerd

FNy~em5 I1 A presenc

Fnlrpu~cnjfg .. [-aa input configuataie

x- --E.
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BIJIAGE 8 STRUCTUURDiAGRAMNMENN VANI IET PROGRAMNMA 'OPVERS5'

Start

mit

-Fes--*.fvoeren van enige testgegeveps

Reprt evies fl~rtn van de verificatie
[ orelk. digitizer

Einde

aangesloten?

77 4tepo~t~~pp~085a--Tesde digitizer

ýAt
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BlILAGE 9 STRUCTUURDIAGRANMErN VAN 1-lE PRO GRAIMM1A 1DISPLAY

Begin display i

F1 GOTO lFidt levell[ __M

F6 GOTO Print~dt .nt alle grafieken

F7 GOTO Hp5I83_displayl-EmFkmnalen

F8 GOTO flp5185_Display --EHFkanalen

ReaMhadr8 Em Lecs de header van

Read-header83 fkon hadr I

GOSUB Dump~ d data vre~anikua

jIIf
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FOR Unit =1 TO F ale
Nchan_5185 DIV 2 .LFaa

Readheadr85 iecde header van

ReadheadrS ~-- Ieesde header vaa

Reaead~data85 J~::%da 2 a

Readddata85 van

GOSU Dum dat ~.f:;tkde grafteken af opLd rnter

Hp5l83
display

Hp5l85_-p
display Tye58

Processingen keizzemenu op het acherm en
Procssin_Menu w oinc::ot de gebruiker cen keuze mask?

1'GTU B Select channels .he r r aae

S-hn elec chnnl 0aae

Fi5'rnti
multi Lgfikiem
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2 GOSU~B Select-channels Eetrkane

WHILE
NN _channel > 01

tatsplot menu g

Staistlct hoofdroutine

GOSUJB
Select channelsi

3 GOSIJB Select unit -{eter een kost

4Scope dispay-T"-s chbe

GOTO Begn displa

WHIL

N*hnnl > 0V
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Controteer printer

GrIMUk erap afdruk dcn de grafl

F2 GSTB Aci A ddse j -Atver fungdegect e ere ral

F GoTp D-t elee d eslcerd rf

F1 GOTO Ua -0pdate [ek ken miegafdrek vn dpneuw

F2 GOUBTogl menu --E',g degelctivwd menu

FB GOTO Exit jjeuw optdMt bprot

R;~
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Fl GOTO Window -inomen van de grefick

F2 GOT Zoom Ut itoomefl vin de grafiek

F3 GOTO Plot all -- Tjeken de volledige grafiek

F4 GOTO XU~pdale .-- 3jekefl de grafieken opnieuw

F5 GOTO Trace -TEktiveer de Trace flhncties

F7 GOSUB Toggle MenU -i[Aknveet menu I

F8 GOTO Exit --{3erisat Muitiplot

EA
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MENU I

Fl HRD COPY -~GOTO Hard copy -4Maak afdruk op printer of plotter

Hard-copy:.

Fl PRUINTER -b GOTO Printer -plot -4 Afdruk op ptinter

F3 PLOTTER -4 GOTO Plotter _plot -~AIdruk op plotter

F7 CANCEL -~GOTO Default keys -~Annuleer hardcopy

F8 endPL.OT - GOTO Exit -*Vertaat Mulitplot

F2 REPLACE -. GOTO Add -. Vervang de geselecteerde grafiek

door een andere grafiek
F3 REMOVE -~GOTO Delete -4 Wis de geselecteerde grafiek

F4 RESCALE - GOTO Rescale -~Bepaal de minimum en de nmaxi-

mum waarde van de geselecteerde

graflek. Teken alle grafleken op dit

bereik.
F5 UPDATE --. GOTO Update -4Teken alle grafieken opnieuw

F7 OTHER MENU -*GOSUB Toggle -menu -4Activeer Menu.2

F8 endPLOT -*GOTO Exit -+Verlaat Multiplot
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MENWXU 2

F1 'WINDOW -4 GOTO Window -~Inzoomen van de graaiek

Window:

F1 TOP -4 GOTO Top -* Verplaats bovenas

F2 BOTTlOM -~GOTO Bottom -4 Verplaats onderas

F5 UP -4 GOSUB Cursor-large -a Verplaats geselecteetcde as omhoog

F6 DOWN -~GOSIJE Cursor-small -~Verplaats geselecteerde as omlaag

P3 LEFT -~GOTO Left -* Verplaats linkeras

F4 RIGHT -4 GOTO Right -~Verplaars rechteras

F5 toL.EFT -4 GOSUB Cursor-small -* Verplaats geselecteerde as omhoog

F6 toRIGHT -i* GOSUB Cursor-large -4 Verplaats geselecteerde as omlaag

F7 CANCEL -~GOTO Previous -4 Annuleer

F8 EYXECUTE -*GOTO Zoom -4 Voer zoornfuncte uit

F2 ZOOM OUT -4 GOTO Zoom-out --4 Uitzomen

13 FUL.LVIEW -*GOTO Plot-all --4 Teken alle grafielcen op bet origi-

nele bereik

F4 UPDATE -*GOTO Update -4 Teken de grafieken opnieuw

F5 TRACE -~GOTO Trace -~Activeer Trrace'functies

Trace:

F1 CURSOR -~GOSUB Trace-currsor -4 Activeer 7ursor &incties

Trace-cursor".

Pi < HOME -4 GOTO Home left -. Cursor helemaal naar links

F2 < CURSOR -~GOSUB Left_jcursor -4 Beweeg cursor naar links

F3 CURSOR > -4GOSUB Right _cursor -+ Beweeg cursor naar rechts

M4 HOME > -4GOTO Home t ight -4 Cursor helernial nsar rechts

F5 hrdCOPY -~GOSUB Trakce._hardcopy -~Afdruk op printer

F6 PRINT -4GOSUB Print-value -* Afdrukken van de met de cursor

aangegeven waarde

FS endCURSOR -4 GOSUB Trace keys -~Activeer Trace' functies

F2 SCROLL -+ GOSUB Trace-scroll -* Scrollen van dc grafiek. Is aileen

actief als de grefiek is mngezoomd
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Trace scroll:

FL to BEI f GOTO Scroll begin - Cursuoz helenwail naar links

F2 < LEFT -4 GOTO Scroll-left -4 Beweeg cursor naar links

PF3 RIGHT > -~GOTO Scroll-right -4 Beweeg cursor naar rechts;

F4 to- END -~GOTO Scroll -end -+ Cursor helemnaai naar rechts

F5 CANCEL -. GOTO Scroll -cancel -*Afilruk op printer

F6 EXECUTIE -+ GOTO Scroll-exec -4 Af&-ukken van de met de cur-

sor aangegeven waarde

F8 endS CROLL -~GOTO Trace -keys -*Activeer Trace' fincties

F3 MATH - GOSUB Trace-math -*Mathematische functies

Trace masth:

F1 WDt17-G GOTO Integrate -4 Integreer grafiek

F2 MOVING AVARAGE -~GOTO Moving average -. Bepaal geniiddelde

P3 RESTORE ORIGINAL - GOTO Restorejilot -'Herstel origineel

F4 end MATH -4 GOSUB Trace keys -~Activeer Trace' fincuies

F4 DELTA -*GOSUB Trace-delta -~Delta functies

Trace-delta:

Fl end DELTA - GOSUB Trace keys -~Activeer Trace' functies

F8 endTXRACE.- GOTO Endtrace -*Einde Trace' functies

P7 OTHER MENU GOSUB Toggle-menu - Activeer Menu I

F8 endPLOT -~GOTO Exit -~Verlaat Multiplot
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grafiekn diSUB e Cfuntevnd keyselefkceerd Cdaf-fuck iwt

194ý E
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F1 GOTO Bincursojr jj~ktveer cursor functies

F2 GOTO New ýjnts - Sectmce nicuw interval

* fTeken de cumutatieve
F4 GOTO Choose~cdfý-dsrbteuci

F5 GOTO New chan Slcecteer een nieuw Ikansas

F6 GOTO New-scan "TKies cen nieuwe 'scan*

F7 GOO Hadcopy~.~IMaalk een afdruk van de

F8 GOT(O Exit jerat Multiplot

MFl GOTO Cdi crs t2uve cursor(unco

F1 GOTO Nwc ha jkeiecff curso fnticuwbsa

F6 GOTO New scan Kfies een nieuwe scan

P7 GOTOHard-copy .[E~kk.afdnk van d

F8 GOTO Exit JE-flast Mulinpiot



TNO-appont
BI"LAE 9

PML 233492002 Pasina

HISTO KEYS:

Fl CURSOR -4 GOTO Bin-cursor -* Activeer 'cursor' functies

Bin cursor.-

Fl <- - GOSUB Move cursor_ I * Beweeg de cursor naar links

F2 off CURSOR *GOTO Turn off cursor -~Afdruk op Plotter

F3 -4 ~GOStJB Move cursor r -* Beweeg de cursor naar rechts

F4 Zie F4 uit Histo,_keys

F5 Zie F5 wit Histo-keys

F6 Zie F6 uit Hfisto_ keys

F7 HRD COPY -*GOTO Hard copy - Mask een afdruk op, de printer of

plotter

Hard-copy:

Fl PRINTER -~GOTO Printer plot - Afdruk op, printer

F3 PLOTrER -GOTO Plotter -plot Af druk op, plotter

F5 CAN~~CEL -~GOTO Cancel~plot - Annuleer

F8 endPRINT -GOTO Exit -. Veflaat Statspiot

F8 endPLOT -. GOTO Exit -~Verlaat Mulitplot

F2 NEW INTS -. GOTO New ints -. Selecteer een nieuw interval

New-ints:

F2 Pa rain valS - GOS1IB Choose-next -4 Verhoog of verisag het interval

F4 DCECUT= -4 GOTO Newyplot -4 Teken de grafiek opnieuw

F4 CDF -+ GOTO Choose cdf -4 Teken de cumulatieve distributie-

functie

F5 NEW CHAN -. GOTO New-chan -4 Selecteer een nicuw kanaal. De

fimncuetoetsen ziijn gedefinieerd als liii

New-into:

F6 NEW SCAN -~GOTO New-scan -4 Selecteer een nieuwe scan. Voor fAMC-

tietoetsen definities zie New-ints.

F7 HIRI COPY -*GOTO Hard-Copy - Mask cen afdruk op de printer of

plotter.

F8 endSTAT -4 GOTO Exit -4 Verisat Multiplot

De CDF functittoetsen zrun op, dezelfde manier gedefinieerd als de histogram fimzctieroewue. Met

funcrietoets F4 wordt het histogram getekend.
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Scope display

Plot de header

boven de grafieken1

Plot~wfrn - Teken de grafiek
[2 n kanaal I

Plotwfm -- f~eken de grafiek
- Ivan kanaal 2
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GOSU Dra~cure {jken de grafick

TracUeov~uso kxve

F4ive GOSUB Marer funct

F7GOSUB Prine-crso

Fl ,
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[•_ •_]Controleeri..J F, *m F4.U•n a,•
" [ toe [$ ] k•_utsormode x aktiefis

HOITI¢• lelI "" naar links[• • 0o• •_•o•1t {•:,,o••
• •GOSUB Right cursor {{ [_n..r •hts

[• •GOSUB .. .... " •u,.o.•°,°m..,
"lomer'•,IFlz,,r,•,,,,

• )-•GOSUB .... . | l..•--Houd, de midden

riomceme,]{ L•u.•g•o•ti. v,,s,

•]< •{ GOSUB Singlecrs {{--•ke•,•"

mare cursor{[ ]__menu,

J.
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fleefunctietoctsefl ýerkgn Aileen

FnieotelF2. F6 & F7
warken ook Msa Y-merkerS Skbie i,

Cot~~e Funcvietosetln F2 & F7 wefken
aileen aseli 2 aieiktrS aktief Zijfl
Functiktoetsen F4 & P5S werken
eileen Ms de peekmode skbde is
Voor Auncdftiest P6 moet de
gemie#l tevet inge-ootd 4tn

Fl GOSUB Slope Off on sina

F2 GOSUJB Delta Off :o~n 1imeeunen.wdwr'~

F3 GOSUB Peak off on -Lb~Ia iCnaln

F4 GOSUB Prevja iepk

F5 GOSUB Next~peak

fTeken degruiek op d

F6 GOSUB Mkr -scale L.U b. 2m. e

F8am cursori[Imu or
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Gotoer De Iimctietoetsen F3 /tin F6
toets werken shleen als markers aktief zijn

GOSUB vterschuif het
F3 Widwlet1 n ow 100/

Window left_ 10 aa lnk

GOSUB Vrachuif het
F4 Windowrleg5 'rn5 :

GOS SB -e [~ahuif het

Window rightj 10 .arrechts

GOSUB Vorde scroll

F7 Window exec fucti

F8 GOAknveer menu I

Controleer .. Defuoctietoeten Fl, F2en F6werken
6 toes [sheen de grafiek is ingezoomd

Teken de grafick, afhsankelijk
F1 GOSUB Full-scale l-R.a de cursormode op de

voile x- of y-scbaal

F2 GO SUB Move-windo AI-{3knveerrmenu5

F3 GOSUB Default scale Teengraiko

F4 IGOSUB Minnina_scale de-. e xsha

F5 LGOSUB Zooming i n zoe van de

Uitoomen van de

F6 GSBo rfc

__ee menj
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Controleer - c fnntoersen F3 en F4 werken
toe [aleenals de graliek ingezoomd is

GOSUB *.foomnen in de
Fl Zom_ -[n-rchting

GOSUB -- Zoomn in de
F2 ZoomjY Yfchtng

J1GOSUB Vor ezoomneF7 Zoom-exe funciew

SUBENDB

F4 en
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-Lock~avail .Votroleer

arso

Esc.1
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Strrrt

5 Cesne kantupS3(*n met

I-taiee vavnre 
na H 5 8

Inlezen van de setup

-FZet geheugenparametera in

arahaomnne ecttupg3(*me
en convrter r HPr 18318

reggisterwaardes

[iet gerigerparametera in
YT~ ~ I rray Commvion satup83(*)

KHP5183-settng en [',verieer nar HP5183
resisterwaardes
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Zt firmebaseparameters in
array Common sctupS3(*)

fjegsterwaar(des

Hp5~~~ 18 ilcr JaanvuIlende Seevns in offray

Hp5 ~ ~ ~ r 18_ign W~sterwaardes

LOAD "PROG 85"

cEinde

et
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BIJLAGE 12 ST RUCTUURDIAGRAIM VAN DE SUB Appi start, BEHOiRENDE BIJ HET

PROGRAMMA 'PROG_65'

1-zcitialisade voor h&; tfu .rut

Strt het thrupuz ICODE progrmmE-
Ithru_do_thruput -. voor het verrnchten van een LF meting.

Starten van de MF en de H-F digitizers.

Thruput geweest ? Hp5 183_meas d{itezen van de MF digitizers

Hp5 185meas lidezen van de HF digitizers

SUBEN.4
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Start

Init

T IL DoneProgram: menul -- i'iecteer cen programma

Dcvariabelc ProgramnS krijgt hier de
jPrrogrramS = programmanaam -- wte warde, zic hiervoor tabet 3

__ L.oc= l PtogramnS 'MASTER

AY :OO het tekoot
14 OA Pogam -[!rogrnamS LA

Cot8le ContineFerose

SYSBOOT -_.[liboot
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