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SAMENVATTING

Dit project is uitgevoerd bij de afd~linQ INSA 10 van h01
KNMI in de Bilt. Deze afdeling ontwikkelt onderdelen van e~n

meteorologisch meetnet. Bij deze ontwikkling is men naast d~

automatische gegevensverwerking geinteresseerd in een
automatische controle van delen van het meetnet. Cit project
heeft tot doel gehad de mogelijkheden van een controle van
de anemometer en windvaan te onderzoeken. Het onderzoek
veronderstelde de ontwikkeling en bouw in hard- en software
van een totaal systeem, waarmee signalen kunnen worden
gemeten, opgeslagen en verwerkt.
Teneinde te kunnen vaststellen of enkele evidente defecten
van de instrumenten automatisch kunnen worden gedetecteerd~

ZlJn er vergelijkende metingen verricht op de meet mast van
het KNMI in Cabauw. De verwerking van de meetreeksen heeft
moeten plaatsvinden in een te korte peri ode. Het aantal
resultaten is laag.
Het blijkt dat de meters zeer robuust zijn. Gesimuleerde
defecten kunnen niet als defect geclassificeerd worden op
grond van statistische eigenschappen van het verschilsignaal
van nagenoeg twee identieke opstellingen. Een aanwijzing dat
de variaties in de windrichtings- en windsnelheidssignalen
verband houden met de windsnelheid kan door middel van
autocorrelaties worden aangetoond.
Deze eigenschap biedt de mogelijkheid dp gemiddelde
windsnelheid te schatten aan de hand van de autocorrelatie
van het signaal van de vaan. Gezien de robuustheid van de
meters is een verdere studie discutabel.
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HOOFDSTUK 0 Inleiding

0.0 Een meteorologisch produkt

Sinds 1854 bestaat het Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut. Het KNMI verleent aan iedereen die daar om
vraagt, diensten die verb and houden met het verschijnsel
'weer'. De bekendste en belangrijkste dienstverlening van
het KNMI bestaat uit het leveren van weersverwachtingen~

meteorologische gegevens en adviezen. De moderne opvatting
spreekt van een meteorologisch produkt voor een nog steeds
uitbreidende markt. Daarnaast publiceert het instituut elk
jaar een aanzienlijk aantal wetenschappelijke rapporten over
meteorologische verschijnselen. Een groot deel van het KNMI
is dagelijks in de weer om meetgegevens te verzamelen en te
ordenen. Een landelijk meetnet levert dagelijks gegevens aan
het KNMI in De Bilt. Dit meetnet bestaat uit een aantal
geografisch gespreide stations waar 24 uur per day
waarnemingen worden verricht.

Omdat er continu gemeten wordt~ bestaat er een organisa
tiestructuur~ die zorg draagt voor de periodieke ijking van
de meetinstrumenten en controle van de apparatuur en waarne
mingen. De stations kunnen verschillen in apparatuur en de
gemeten grootheden. Zo zijn er automatische stations op
booreilanden~ stations op vliegvelden en stations bij toege
wijde burgers. Deze ontvangen van het KNMI een vergoeding
voor het doorgeven van waarnemingen. De stations kan men op
de eerste plaats indelen naar de meteorologische grootheden~

elementen~ die er gemeten worden. Bijvoorbeeld wind~ tempe
ratuur~ vochtigheid, straling~ neerslag en dergelijke.
Verder onderscheidt men synoptische en klimatologische
stations of beter waarnemingen. Synoptische stations leveren
waarnemingen voor de weerdienst~ deze dienst verwacht
dagelijks de nodige gegevens. De klimatologische dienst
verwerkt de gegevens in de regel niet dagelijks maar
wekelijks. Hier worden onder andere de registraties van de
windstations verwerkt. Men schat een tien minuten gemiddelde
en bepaalt de grootste waarde van de windsnelheid in een
uur. Naast het verzamelen van gegevens vindt er bij de
klimatologische dienst ook een controle plaats op de
gegevens voordat deze in een bestand worden opgeslagen en
aan derden kunnen worden verstrekt. De controle heeft de
vorm van een computerprogramma dat ondermeer nagaat of de
waarneming binnen klimatologische grenzen ligt. Deze klima
tologische grenzen bestaan uit de maandelijkse onder- en
bovengrens van de gemiddelde waarde van de waarneming. Men
heeft deze grenzen berekend aan de hand van de waarnemingen
van een bepaald station over een periods van een aantal
jaren. Het controle systeem geeft verdachte waarden aan.
Afhankelijk van de situatie corrigeert of verwerpt men de
aangegeven waarde. Naast de continuiteit van de waarnemingen
is de betrouwbaarheid een belangrijke kwaliteitsfactor veer
meteorologische gegevens.
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0.1 De automatisering

Het gebruik van de zelfregistrerende meetsystemen zal niet
lang meer duren als het ligt aan het KNMI, en in het
bijzonder de , Instrumentele Afdeling'. Tegenwoordig
ontwikkelt en test men apparatuur die voor een zeer groot
deel automatisch werkt. De apparatuur verzamelt meetwaarden,
berekent de gevraagde meteorologische grootheid en voert zo
mogelijk een controle uit. De gegevens van een aantal
instrumenten worden vervolgens in een boodschap samengevat
en automatisch verzonden naar 030-766911.

Tussen de regels door kan men lezen dat er reeds dicht bij
de eigenlijke meting de meteorologische grootheden bepaald
worden. Dat zijn meestal gemiddelden over een aantal
minuten. Continue registraties zoals die nu nog voorkomen
vervallen. Zuiver meettechnisch gezien is dat een
verdedigbare handelwijze. In de regel bevatten continue
registraties van meteorologische grootheden veel informatie
waar gebruikers niet om vragen. Er bestaat bij de gebruikers
echter de ervaring dat een continue registatie weI eens van
nut kan zijn. Met name voor het signaleren van defecten. Met
het vervallen van de registraties vervalt een belangrijke
vorm van controle.

Parallel aan de ontwikkeling van een automatisch meet net
loopt de ontwikkeling van een gestructureerde controle. Zo'n
controle kan zich uitstrekken over het hele gebied~ van
sensor tot en met het uiteindelijke databestand. Het is niet
eenvoudig een strategie aan te geven aan de hand waarvan men
een slimme verdeling van de controle over de verschillende
onderdelen van het meetnet kan geven. Het probleem bestaat
ondermeer in het bepalen van de 'criteria waaraan zo'n
automatisch meetnet zou moeten voldoen, als men tevens de
mogelijkheden binnen een bepaald kader van technische
vaardigheden en financi~le middelen afweegt tegen de vraag
van de gebruikers.

Voor een zinvolle discussie is het nodig te weten welke
controles er mogelijk zijn. Technisch zoekt men naar
mogelijkheden om de toestand van de sensor te bewaken. In
speciale gevallen is het technisch haalbaar een
referentiewaarde te genereren, waardoor het meetinstrument
gecontroleerd kan worden. Voor instrumenten zoals de
windvaan en windsnelheidsmeter moet men andere oplossingen
proberen te vinden. Dit onderzoek gaat in op mogelijkheden
van een controle van de windmeting.

0.2 De historie

Dit onderzoek vindt plaats als een afstudeerproject, de
laatste fase van de studie elektrotechnisch ingenieur aan de
Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek hangt nauw
samen met de bedrijfsstage die in het najaar van 1985 heeft
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plaatsgevonden bij het KNMI in De Bilt onder leiding van ir.
J.J.M. van Gorp. Het stageverslag met als titel
'Foutencontrole bij meteorologische metingen' [1J stelde
dat een mogelijke controle van de meting van~ met name. de
windsnelheid en windrichting kan liggen in het analyseren
van de 'continue' registraties~ gelet op de ervaringen van
de klimatologische dienst. Daarmee was de interresse van het
KNMI gewekt om dieper in te gaan op de mogelijkheid van een
controle op basis van de meetsignalen. In samenspraak met
prof. dr. ir. P. Eijkhoff hoogleraar bij de vakgroep meten
en regelen van de Technische Universiteit Eindhoven en ir.
J.J.M. van Gorp van het KNMI kwam een studievoorstel tot
stand. In april 1986 gaf het afdelingsbestuur van de
afdeling elektrotechniek haar goedkeuring aan het
afstudeerproject.

In hoofdstuk 1 zal worden ingegaan op het begrip controle.
Aan de hand daarvan formuleren we een probleemstelling.
In het tweede hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek
uiteengezet. De opzet veronderstelt de ontwikkeling van een
meetsysteem. De hardware en software van dit systeem zal
worden behandeld in de hoofdstukken 3 en 4.
In hoofdstuk 5 vindt men een verslag van de uitgevoerde
metingen. De resultaten van de verwerking van de metingen
worden besproken in hoofdstuk 6. Besloten wordt met een
aantal conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 7.
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HOOFDSTUK 1 De doelstelling

1.0 Het probleemgebied

Het probleemgebied noemen we het geheel van onderdelen
waarvoor we een controle willen ontwikkelen. Voor het
aangeven van dat gebied beschouwen we maar een klein deel
van een automatisch meetsysteem. Technisch bestaat ons
probleemgebied uit een tweetal instrumenten die zijn
aangesloten op een sensor module. De module combineert in
feite twee aparte metingen. De windsnelheid wordt gemeten
met behulp van een cupanemometer. De horizontale
windrichting wordt gemeten met behulp van een vaan. De
windmodule is in staat om de signalen van beide instrumenten
te bewerken zodat een windsnelheid in m/s en windrichting in
(0 .• 360) graden naar een andere module kan worden verzonden.
Het gebied van onderzoek beperkt zich tot de volgende
onderdelen :

de instrumenten
de verbindingen van instrument naar de windmodule

In de module vindt de controle plaats. De controle
dan in feite uit een programma met een aantal taken.
we een probleemstelling formuleren is het zinvol het
controle te concretiseren.

1.1 Het begrip controle

bestaat
Voordat

begrip

We zullen hier ingaan op het begrip controle toegespitst op
onze toepassing. In ons geval twee instrumenten die via
verbindingen signalen aanbieden aan een module. Het totale
systeem heeft de taak om meetwaarden te leveren. Hoe goed of
hoe slecht het systeem daarin slaagt kan men weergeven door
een aantal specificaties. We omschrijven nu het begrip
controle als het signaleren van veranderingen in die
specificaties. Daarnaast houdt controle in dat er naar
aanleiding van het signaleren van een verandering~ bepaalde
handelingen worden ondernomen, zodat het systeem zo snel
mogelijk weer aan de verwachtingen kan voldoen.

Wanneer het systeem operationeel is,
gebeurtenissen optreden:

kunnen de volgende

Defect: Dit is een bepaalde toestand~ elektrisch of mecha
nisch, waardoor het systeem zijn taak niet meer naar
behoren kan vervullen.

Slijtage: Sinds het moment van
mechanische onderdelen.
nauwkeurigheden gevaar.
aanslagen van de omgeving
hierbij van toepassing.

ingebruikname slijten
Op den duur lopen de
Evengoed zijn plotselinge
(zoals ijs) op het systeem
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Tengevolge van de ve~ande~ingen die teweeggeb~acht wo~den

doo~ bovenstaande gebeu~tenissen t~eedt e~ een aantal nader
te benoemen "defecttoestanden" op. Deze zullen in het ver
volg wo~den aangeduid met:

dE~fec:ttoestanden E { Ei i =0 •• N-1 ;.

We noemen EO
specificaties
komen voo~

aanslag etc •.

de toestand van
wo~den gehaald. De
doo~ het opt~eden

het systeem wannee~ de
ande~e toestanden E1 •• N-1

van defecten~ slijtage~

In het algemeen bestaat het cont~olen van een systeem uit
een aantal deelp~ocessen~ die we in het ko~t zullen noemen:

Bewaken Het bewaken van de toestand van het systeem
doo~ het ve~gelijken van specificaties.

Detecte~en Het identifice~en van de aan- of
van een defecttoestand.

afwezigheid

Diagnose

Localise~en

De acties die nodig zijn om een defecttoestand
aan te wijzen of het defect te localise~en.

In het geval van een defecttoestand de plaats
van het defect aanwijzen.

Analyseren 'v'er- "'Jer- ken van
r-',et systeem ~

defecten en
ve~kla~en.

info~matie uit het
waa~door men het

de gevolgen daa~van

ve~leden van
ontstaan van

zou kunnen

Controle van ons nu nog denkbeeldige meetsysteem houdt in
dat we de toestand van het systeem bewaken~ door middel van
een diagnose aan de hand van de signalen van de
inst~umenten. Deze diagnose leidt tot detectie van nog nader
te bepalen defecttoestanden.

1.2 De probleemstelling

Onderzoek naa~ cont~ole van de windmeting houdt hie~ in dat
we zoeken naa~ mogelijkheden om de toestand van de
instrumenten en hun ve~binding met een ve~we~kingseenheid te
bewaken en eventueel ve~schillende defecttoestanden te
benoemen. De cont~ole bestaat in p~incipe uit een prog~amma

dat de signalen bewe~kt en in de windmodule geimplementeerd
zou kunnen wo~den.

We beperken ons tot ~~n type windsnelheids- en windrich
tingsmete~.

Er is een aantal ~edenen aan te geven om dicht bij de sensor
zo"n genoemde cont~ole uit te voe~en. De senso~ is de b~on

van de meetdata. Het signaalve~loop als functie van de tijd
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is er nog voorhanden. Na de windmodule bestaan er slechts
gemiddelden~ bv. 10 minuten gemiddelde van de windsnelheid.
Technisch is het mogelijk extra bewerkingen te laten
plaatsvinden in de windmodule. Dit heeft echter beperkingen
daarom zal men willen nagaan bij welke middelingstijden of
bemonsterfrequenties de controle nog kan plaatsvinden.

Daarmee komen we tot de volgende probleemstelling:

Het nagaan van de mogelijkheid om de toestand van de
instrumenten en hun verbindingen te bewaken aan de hand
van de meetsignalen.

Het ontwikkelen van programma"s die een
controle uitvoeren.

dergelijke

Het nagaan van de grenzen van middelingstijden en of
bemonsterfrequenties waarbij de controles nog toepasbaar
zijn.
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HOOFDSTUK 2 De oplossingsmethode

2.0 De deelgebieden

De probleemstelling in hoofdstuk 1 heeft als doel een
controleprogramma te ontwikkelen. Daartoe zullen we moeten
nagaan of de vorm van controle die we willen toepassen
mogelijk is. Voor we aangeven hoe we die ontwikkeling
opzetten, zullen we in het kort de startpositie aangeven.

Bij het meten van meteorologische grootheden neemt controle
een belangriJke plaats in. In principe moet men de
gegevensinzameling van instrument tot en met de opslag in de
bestanden zien als een groot geheel. Controle van dit proces
komt tot uitdrukking in een aantal zeer uiteenlopende zaken.
Van de ijking van de instrumenten tot het controleren van
eventuele tikfouten die ontstaan bij het overnemen van een
waarnemingsformulier. De controle die we hier proberen te
ontwikkelen beslaat slechts twee instrumenten, de
windanemometer en de windvaan. Er bestaat geen algehele
controle strategie bij het KNMI, dus wat dat betreft mogen
we pionieren. Zo'n strategie zou bijvoorbeeld kunnen
voorschrijven dat bepaalde informatie van de meting in het
veld samen met de meetwaarden wordt verzonden. De nieuwste
ontwikkelingen zenden een schatter voor de standaarddeviatie
en een code die de toestand van de sensor weergeeft. Voor
controle van de meetinstrumenten wordt een aantal principes
gebruikt. De eerste, die niet algemeen toepasbaar is, is een
ijking in het veld. Andere controles gebruiken technische
details van het instrument. Zo kan men de waarde die de vaan
levert enigermate controleren omdat de digitale waarden
Graycodes zijn. Een derde principe·gebruikt kennis van de
meteorologische waarde. Windsnelheden van 50 m!s gemeten op
10 meter van het aardopppervlak zijn in Nederland zeldzaam.
Zo is het onwaarschijnlijk dat men een toename van de
windsnelheid van 50 m/s binnen enkele seconden kan
waarnemen. Een vierde principe is technisch (nog) niet
gerealiseerd, maar wordt weI van oudsher toegepast bij het
vergelijken van verschillende metingen. Voor dit onderzoek
van belang is het ogenschiJnlijke verband tussen
windsnelheid en windrichting.

De startpositie is, dat er weI een aantal goede idee~n

bestaan, maar niet voldoende onderzocht om ze toe te passen
in een groter geheel.

Dit project onderzoekt een controle die gebaseerd is op de
analyse van de meetsignalen. Het onderzoek bestaat uit een
aantal deelonderzoeken. We noemen~
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1 Het p~incipe van de cont~ole

De Yoo~gestelde cont~ole maakt bepaalde aannamen. De methode
is onde~mee~ slechts succesvol wannee~ eigenschappen zijn af
te leiden uit de meetgegevens. We zullen nagaan wat de
belangrijkste g~enzen zijn voo~ de toepassing van de2e
cont~ole. Daa~naast zullen we nagaan welke ve~onde~stel

lingen e~ nodig zijn voo~ een p~aktische toepassing.

2 Het vaststellen van een aantal defecten

Samenhangend met het p~incipe van de cont~ole maken we een
keuze uit een aantal (mogelijk) voo~komende defecten.
Theo~etisch kan men een aantal V~lJ eenvoudige defecten
beschouwen en nagaan hoe de meetgegevens daardoor
ve~ande~en. Dit is slechts een deelve~zameling van aIle
defecten die denkbaa~ zijn. Dit heeft deels te maken met de
bepe~kt beschikba~e tijd voo~ het p~oject en de simulatie
van de defecten. Deze defecten moeten zonde~ veel
hulpmiddelen te ~ealise~en zijn en bovendien niet
dest~uctief zijn.

3 Het uitvoe~en van ve~gelijkende windmetingen

Een theo~etische beschouwing ove~ de waa~ te nemen
ve~schijnselen bij een defect kan slechts een globaal
~esultaat opleveren. Voo~ het nagaan van eventuele
ve~wachtingen en het uitb~eiden van de kennis daarvan zijn
vergelijkende metingen nodig. Om deze windmetingen te
ve~richten moet een expe~imenteel meetsysteem wo~den

gebouwd en op een geschikte meetplek worden geinstallee~d.

4 Het analyse~en van de meetgegevens

Door het uitvoe~en van ve~gelijkende metingen probe~en we na
te gaan of de ve~wachte patronen bij de defecten inderdaad
optreden en ~zo mogelijk~ meer info~matie te verzamelen.
Daartoe moeten de gegevens worden geanalyseerd. Dit houdt in
dat er een aantal bewerkingen op de data worden uitgevoe~d

zoals het controleren van de gemeten waarden en filteren.
Ve~de~ kunnen we denken aan de toepassing van statistische
analyses~ cOrrelatie en f~equentie analyses.

5 Het ontwikkelen van cont~olep~og~amma's

De stap opvolgend op de analyse is het ontwikkelen van een
cont~ole. Basis van de cont~ole is de detectie van een
aantal toestanden. Aan de hand van de eigenschappen van de
meetgegevens kunnen detectiemethoden worden toegepast.
Indien er voldoende statistische informatie beschikbaar is
kan men een detectiemethode afleiden met behulp van de
detectietheorie.

Na deze stap kunnen we VOOr een belangrijk deel de
probleemstelling beantwoo~den. Tot slot merken we op dat het
daarna in p~incipe mogelijk is om een experimenteel systeem
te demonst~e~en.
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6 Demonst~atie van een p~ototype

Hoewel dit niet meer tot de p~obleemstelling hoo~t~ noemen
we als laatste stap het geven van een prototype ge~ealiseerd

met een expe~imenteel systeem.

In de volgende pa~ag~afen zullen we ingaan op een aantal
deelgebieden~ zoals het p~incipe van de cont~ole~ de
basisset van defecten en de opzet van een expe~imenteel

meetsysteem. De ve~we~king van de meetgegevens zal aan de
o~de komen in de hoofdstukken 5 en 6.

2.1 Het p~incipe van de cont~ole

Het meetsysteem waa~op de cont~ole wo~dt toegepast bestaat
uit twee inst~umenten met ve~bindingen. De conditie waa~in

de inst~umenten en hun di~ecte omgeving zich bevinden
besch~ijven we doo~ een aantal toestanden. De toestand EO is
een verzameling van condities waa~voo~ geldt dat de
meetwaa~den voldoen aan de specificaties. Zo bestaat e~ ook
een ve~zameling /EO~ waa~bij de meetwaa~den niet voldoen aan
de specificaties. Deze ve~zameling lEO kan bestaan uit een
aantal nade~ te benoemen toestanden E1 .. E(N-1). Een belang
rijke taak van de controle is het nemen van de beslissing
of~ gezien de eigenschappen van de signalen~ de situatie EO~

dan weI lEO zich voo~doet. Ve~volgens zou de situatie EO
nader gespecificeerd kunnen wo~den in E1 .. E(N-1). In figuu~

2.1.1 is wee~gegeven hoe het p~incipe van de cont~ole

voo~gesteld kan wo~den. De beide ingangssignalen zijn
gediscretiseerde signalen. De uitgangssignalen bestaan in de
ee~ste plaats uit een <tijd) ~eeks van meetwaa~den.

Daa~naast sp~eken we van een cont~olesignaal. Men kan zo'n
comt~olesignaal beschouwen als een tijd~eeks van een
va~iabele~ die een of andere eigenschap van een meetsignaal
in een toestand Ei voo~stelt. Wannee~ men de statistische
eigenschappen van de cont~olesignalen~ in een toestand Ei~

kent~ kan men met behulp van de detectietheo~ie een
beslissing nemen ten aanzien van Ei.

vaan H bewerking EO,E1··EN_1

~
~

anemometer , meetwaarden

E.
1

fig. 2.1.1 Het p~incipe van de controle.
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Wat we praberen te anderzaeken is of men een klein aantal
toestanden EO .. E(N-1) zau kunnen detecteren aan de hand van
te ontwikkelen contralesignalen die afgeleid worden van een
gediscretiseerd anemometer- en windvaansigaal.

Wat we onderzoeken is~ hae men de genaemde taestanden kan
detecteren met behulp van de meetresultaten van het systeenj.
Daartae is het nodig vaar elke taestand de eigenschappen van
de meetsignalen~ of hun onderlinge samenhang na te gaan. Zo
kan men eigenschappen van de situatie EO proberen te vinden.
Daarnaast kan men ook eigenschappen van de situatie lEO
opsparen. Die methode passen we hier toe door een aantal
defecten te definieren. Deze set van toestanden noemen we de
basisset van defecten.

De ontwikkeling van de contrale in figuur 2.1.1 is
weergegeven in figuur 2.1.2 Bij het vaststellen van de

Toestand E
o

vaan

anemometer

bewerking E , E .. E 1
o 1 N-

meetwaarden

E
o

Toestand E.
1

IE
o

vaan

anemometer

bewerking E.
1

fig. 2.1.2 De ontwikkeling van de controle.

basisset van defecten of storingen kunnen we kenmerken van
de meetwaarden aangeven. In dat geval zijn die eigenschappen
te verifieren door vergelijkende metingen uit te voeren.
Zijn er geen of vage eigenschappen dan kunnen we~ door zelf
de reeksen te vergelijken, eigenschappen ontwikkelen. Om te
controleren of het gesimuleerde defect Ei inderdaad tot de
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verzameling lEO behoort vergelijken we de meetwaarden van de
opstelling in de situatie EO en Ei met elkaar.

We ontwikkelen dus een controlemechanisme waarmee een aantal
defecten mogelijk zijn te detecteren. Voor een detectie is
een beschrijving van de signalen noodzakelijk~ vandaar dat
we de signalen bij de diverse defecten bestuderen.

De stap in de ontwikkeling die logischerwijs daarop voIgt
zou kunnen nagaan of dit mechanisme bij toepassing in de
praktijk de eigenschappen van de defecten niet verwart met
speciale weersomstandigheden. Hier ontwikkelen we in de
eerste plaats kenmerken of getallen die ep een of andere
manier uit de meetwaarden vol gen. Met de beperkte
meetreeksen, die we tijdens het onderzoek zullen verzamelen~

is slechts een beperkte geldigheid te verbinden aan
de detectie. De vraag~ hoe lang men nu moet vergelijken voer
een praktisch toepasbare controle~ ligt natuurlijk voor de
hand.

Omdat een praktisch toepasbare controle eigenlijk niet
bestaat~ hoeft de vraag niet beantwoord te worden. Controle
is in feite een proces met een open einde. Telkens nieuwe
ervaringen worden weer ingepast~ lei den misschien zelfs tot
nieuwe instrumenten. Bedenk dat op die manier een controle
die vaak eenzelfde defect signaleert zichzelf overbodig
maakt '

Wat nodig is~ is een structuur waarbij meetwaarden en con
troleparameters doorgegeven worden van module tot module.
In al die onderdelen kunnen weer controles plaatsvinden~ dus
bewerkingen op meetwaarden of eerder berekende eigenschap
pen. De resultaten daarvan worden toegevoegd aan de informa
tie~ totdat aan de top van het systeem de meetwaarden plus
resultaten van controles aankomen. De structuur moet ervoor
waken dat er op de verschillende niveau's beslissingen ~ met
een beperkte onbekende geldigheid~ worden genomen die grote
gevolgen hebben voor de meetwaarden.

De controle die we hier ontwikkelen~ berekent van de
meetwaarden enkele kenmerken en kan~ zo mogelijk~ op grond
daarvan een suggestie doen met betrekking tot de validiteit
van de meetwaarde. Zo'n suggestie kan in waarde dalen of
stijgen door analyse van meetwaarden en suggesties op een
hoger niveau, waar meer informatie van bijvoorbeeld
verschillende meteorologische waarnemingen voorhanden is.
Aan de top van zo'n structuur moet men een overzicht hebben
van de opvolgende bewerkingen die hebben plaatsgevonden en
automatische suggesties die er gedaan zijn. Dit overzicht
kan worden gebruikt om nieuwe grenzen vast te stellen of
gericht onderzoek naar bepaalde situaties in te stellen. Men
kan niet verwachten dat voor elk module in een meetsysteem
een contrale ontwikkeld kan worden die betrouwbaar is of zal
blijven.

Een praktische toepassing zal bestaan uit een programma dat
aan de hand van de meetsignalen een of meer controle
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signalen genereert. Deze controlesignalen worden samen met
de meetwaarden toegevoegd aan een bestand~ waar men aar, de
hand van de controlesignalen een kwaliteitsoordeel over de
meetreeks kan geven. In figuur 2.1.3 i c dat nag eens
schematisch weergegeven.

,&an ~ co~trole
~
I

bewerking

ane~o~ete~ ~ r' ~~e~l~S

cont~o~e wcar~en

meetwaarden

fig 2.1.3 De praktische toepassing van de controle.

2.2.0 De keuze van de basisset van defecten

Bij de keuze van deze defecten speelt een aantal zaken een
rol.

1 de oorzaak van een defect

Voor deze studie is de oorzaak van een gekozen defect
kunstmatig en niet-destructief. We kiezen defecten waarbij
we het systeem een of andere conditie opleggen die in
praktijk mogelijk verschillende oorzaken kan hebben. Deze
conditie moet zonder ingewikkelde hu}pmiddelen~ willekeurig
vaak te realiseren zijn. Dit laatste is vaak niet het geval
wanneer men het defect wil doseren~ vergroten en verkleinen
van een storing. Ais tweede beperking van de klasse van
defecten met betrekking tot de oorzaak noemen we de
onafhankelijkheid van de defecten. Dat wil zeggen dat
iedere~ door ens gesimuleerde oorzaak~ een en slechts een
defect teweegbrengt. Relaties tussen defecten~ bijvoorbeeld
defect A treedt een half jaar na defect B op~ zullen niet
aan bod komen.

2 de vertraging tussen de oorzaak en het optreden van een
defect

Omdat we slechts een beperkte tijd meten~ kunnen we langzame
processen niet analyseren. We kiezen defecten waarbij er
geen vertraging bestaat tussen de oorzaak en het optreden
van het defect. Daardoor kunnen de defecten aan de hand van
korte meetreeksen worden bestudeerd

Bij het vaststellen van de basisset ZlJn voor de defecten de
volgende voorwaarden van toepassing.
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1. De kunstmatige oorzaak moet mogelijk zijn~

3. niet destructief~

4. met eenvoudige hulpmiddelen te realiseren.

5. defecten hebben verschillende kunstmatige oorzaken.

6. geen vertraging tussen de kunstmatige oorzaak en het
optreden van het defect.

We zullen nu een keuze maken ten aanzien van de storingen
die we zullen simuleren. Bij elk defect hoort in de eerste
plaats een omschrijving. Dan is belangrijk hoe we het defect
veroorzaken. We zullen eerst de keuze geven. Daarna gaan we
in op eventuele verwachtingen voer de meetsignalen of
samenhang van de meetsignalen ten opzichte van de situatie
EO. Wat we in dit stadium niet met zekerheid kunnen zeggen
is~ of het defect~ wanneer we dat simuleren, inderdaad een
defect is zeals we dat hebben omschreven. Immers aIleen die
storingen zijn van belang die de meetwaarden buiten de
specificaties laten vallen. Dit probleem heeft te maken met
de robuustheid van de meters en de toe te passen grenzen van
die specificaties.

We beschouwen de instrumenten, verbindingen en directe
omgeving. De instrumenten zelf bestaan grofweg uit een
mechanisch en elektrisch deel. In totaal zijn er op de
volgende gebieden defecten mogelijk:

1. Mechanische deel van de meters~

2. Elektrisch deel van de meters~

3. Elektrische verbinding tussen
instrument en verwerkingsmodule.

4. Directe omgeving, opstelling~

1. Defecten aan het mechanische deel

Beide instrumenten zijn voor een groot deel mechanisch.
Een belangrijk onderdeel is een vrij-draaiende verticaal
opgestelde hoofdas waaraan bij de vaan een gebalanceerde
horizontale draagarm met een vaanblad is bevEstigd. Bij de
anemometer is een drietal windcups bevestigd aan de verti
cale as. Voor de hand liggende defecten betreffen
afwijkingen van het vaanblad en windcups. Mogelijk is bij
voorbeeld ijsafzetting op het vaanblad~ zoiets is in de
praktijk weI eens waargenomen. Bij de anemometer kan ijs
zich afzetten in en op de windcups.



El verandering van vaanblad en windcups.

simulatie:

vaan schuimplastic
met tape.

vaanblad op vaanblad bevestiQen

anemometer: afdichten van de windcups met brede plakband.

Een sterker effect kunnen we verwachten bij het afbreken van
de vaan dan weI een of meer windcups. Bij de vaan is dit
defect te simuleren omdat het vaanblad met schroeven aan d~

horizontale draagarm is bevestigd. Bij de anemometer is het
niet mogelijk de cups eenvoudig te verwijderen. Hoewel het
defect bij de vaan is te simuleren hebben we in verband met
de beschikbare tijd geen meetreeksen zonder vaanblad uitge
voerd. Daarom vindt men dit defect niet terug in de basis
set.

Een volgend defect heeft te maken met de hoofdas. Een
belangrijke voorwaarde voor het goed fuctioneren van de
hoofdas is een vrije loop. Een denkbaar defect is een
verhoogde wrijving. De simulatie is echter niet eenvoudig.
Met name de dosering van de wrijving. Nu is het zo dat de
hoofdas bijna wrijvingsloos kan bewegen. Zodat een lichte
verandering van de wrijving directs consequenties heeft voor
de beweging. In de praktijk is een eenvoudige simulatie
ontstaan waarbij met behulp van een speciaal blokje
schuimplastic en tape een redelijk effect ontstond.

E2: Verhoging van mechanlsche wrlJving

simulatie:

anemometer en vaan: schuimplastic blokje met tape bevestigd.

3. Defecten aan het elektronische deel

Beide instrumenten ZlJn uitgerust met wat elektronika om de
draaiing van de as te meten en de meetwaarden te verzenden.
Aan de as van de anemometer~ waaraan de drie cups zijn
bevestigd~ zit ook een klein cylindertje met 32 spleten.
Door de draaiing van de as wordt een lichtstraal onderbro
ken. Door middel van een eenvoudige detectie op de licht- en
donkerstroom van een fototransistor onstaan pulsen die door
middel van een transmitter naar buiten worden verzonden. De
pulsen worden in normale (Q> en in geinverteerde vorm (/0)
verzonden. We simuleren een defect bij detectie van de licht
en donkerstroom. Dat wil zeggen dat de (Q> uitgang constant
hoog (of 1aag> is.

E3: het wegvallen van data door geen licht/donker
detectie.
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simulatie:

anemomete~: Bewe~king van een no~male reeks waa~bij het
aantal pulsen gelijk aan nul wordt gemaakt voor
een bepaalde peri ode.

De elektronika in de vaan is gecompliceerder. De stand van
de vaan wordt bepaald door de code van een codeschijf te
lezen. Op deze codeschijf bevinden zich acht concentrische
sporen. De stand wordt gelezen als een graycode. Deze code
van acht bits wordt door de interne logica serieel verzonden
via eenzelfde transmitter als in de anemometer geb~uikt

wo~dt. De t~ansmissie van de code vindt plaats met een 32
bit cyclus. Elke cyclus bestaat uit 1 startbit 8 databits
(de graycode) en 23 stopbits. Net als in de anemometer vindt
hier ook een licht- en donke~stroom detectie plaats. Wat we
eenvoudig kunnen simuleren is een defect aan een of meer
fotodiode-fotot~ansisto~kanalen. Daa~voo~ is het niet nodig
de meter te openen. We bewerken de ontvangen codes door een
of mee~ bits van de code 1 dan weI 0 te maken.

E3: Het wegvallen van een of meer Graycode kanalen.

simulatie:

vaan: Bewerking van een normale meet~eeks van codes, waa~bij

een of meer bits van de G~aycode 0 dan weI 1 worden
gemaakt.

4. Defecten in de directe omgeving

Onder deze groep vallen verschijnselen zoals het voorkomen
van obstakels die de vrije loop van de hoofdas blokkeren.
Bijvoorbeeld een weggewaaide tak. Het beinvloeden van de
windregistraties door plotselinge obstakels in de buurt van
de instrumenten bestuderen we niet. Het eenvoudige geval dat
een of beide meters geblokkeerd raken weI. Dit zouden we
kunnen simuleren door de meters daadwerkelijk te blokkeren.
Dat is echter ook mogelijk, veel makkelijker en met
hetzelfde resultaat door een windmeting te bewerken door
voor een nader te bepalen tijd de code van de vaan te
herhalen en bij de anemometer het aantal pulsen gelijk aan
nul te maken.

E4: blokkering hoofdas

simulatie:

va an Bewerking van een normale meetreeks van
waarbij voor een bepaalde tijd eenzelfde
wordt herhaald.

codes
code
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Bewerking van een normale reeks waarbij het
aantal pulsen geljoj~( aan nul wordt gemaat(t VOOI~

een bepaalde tijd.

Opmerking: Oeze laatste simulatie is gelijk aan de simulatie
van een blokkering van de anemometer. Oit is slechts een
illustratie van het feit dat zo'n kunstmatige oorzaak in
werkelijkheid overeenkomt met heel uiteenlopende oorzaken.
Omdat we uitgaan van kunstmatige oorzaken vervalt E4 voor de
anemometer. Einde opmerking.

Tot slot noemen we een defect aan de opstelling.
situaties is de hoofdas van beide instrumenten
opgesteld. Een mogelijke afwijking is een schuine
de hoofdas. Simulering van dit effect hangt sterk
meetopstelling die we gebruiken.

In normale
vertikaal
stand van
af van de

E5 Een schuine opstelling van de windvaan en anemometer

simulCl.tie: afhankelijk
appat- atuw-.

van de opstelling van de meet·-

Oaarmee komen we tot de volgende set van toestanden:

E;",·0_0 •

E 1 :

E3:

E4:

E5:

\jaan

Normale situatie

Verandering windcups

Verhoging mech. wrijving

Wegvallen data Cpulsen)

Blokkering hoofdas

Schuine opstelling

Anemometer

Not-male S'>ituat.ie

Verandering vaanblad

Vfrrhoging mech. wrijving

Wegvallen data Ccodebits)

Blokkering hoofdas

Schuine opstelling

2.2.1 De eigenschappen van EO •. E5

In deze paragraaf gaan we van de eerder beschreven situaties
EO tot en met E5 na of er eigenschappen van de meetsignalen
zijn aan te geven, die gebruikt kunnen worden als een
controlesignaal voor de betreffende situatie. Bij de
ontwikkeling van de controle zouden we deze eigenschappen
door het uitvoeren van metingen kunnen nagaan en~ nadat er
vol doende s;.t at i st i sche i nf cn--mat i e bE!~,ch i kb3ar i ""., kunner:
gebruiken voor een detectie.



Eigenschappen in de toestand EO

De eigenschappen van de meetsignalen hebben te mal en met de
eigenschappen van het weer en eigenschappen van de
instrumenten.

Het weer

De waarnemingen van windsnelheid en windrichting vinden
plaats in de atmosferische grenslaag. Dit is de laag waarin
de invloed van het aardoppervlak merkbaar is. In deze laag
vindt men vrijwel nooit laminaire stroming~ maar turbulente
stroming. Een bekend eenvoudig model is het logaritmisch
snelheidsprofiel [6].

u(z) = U*!K In z/zo

met z de hoogte [mJ.
U* de schuifspanningssnelheid [m/s].
zo de hoogte waarbij de snelheid gelijk aan nul is.
K de Karman konstante.

Dit verband is in principe toepasbaar bij neutrale
situaties~ die vrijwel aIleen '5 morgens en '5 avonds
voorkomen. Overdag is er steeds instraling van de zon
waardoor een amhooggericht warmtetransport plaatsvindt.
Hierdoor wordt zogenaamde convectieve turbulentie toegevoegd
en spreekt men van een instabiele situatie.'s Nachts vindt
er een omgekeerd warmtetransport plaats. waardoor de
turbulentie in meer of mindere mate wordt onderdrukt. Men
spreekt dan van een stabiele situatie.

is sinds de
beschrijving

van auta- en
het algemeen

een universeel
a gemeten op een

De betekenis van het beschreven verband voor dit onderzoek
is beperkt. De metingen vinden slechts plaats op een hoogte.
Verder meten we geen temperaturen~ daardoor kan niet
vastgesteld worden of er sprake is van een stabiele dan weI
instabiele situatie. Bij dit onderzoek kunnen we door de
beperkte meet- en verwerkingstijd niet ingaan op de
eigenschap dat er dag- en nachtfluktaties te verwachten
zijn~ die mogelijk verband houden met gemeten tempera
tuurverschillen.
Bij de bestudering van de turbulente grenslaag
jaren vijftig nogal wat aandacht besteed aan de
van meteorologische grootheden met behulp
kruiscorrelaties. Hierbij is men in
geinteresseerd in het verloop van
dimensieloos spectrum G van een variabele
hoogte z van het aardoppervlak [7].

n. Sz,a(n)
G - --------------

met n de frequentie [5-1]

S Cenergiedichtheids) spectrum
a gemeten variabele
z hoogte em]



Volgens Davenport[7J
bE:~sc:hr'e\iE:'n door:

2/~; }~2

G = -------
(1+:-: 2 ) 4/3

- 24 -

kan de bovenstaande grootheid

x = 200~3. zl/4. n/E{aJ

In een iets andere VOrm, volgens Kaimal[8J e.a.

0,164 (fifo)
G = ------------

1 + 0,164 (fifo) 5/3

In [9J is door Kaimal e.a. ingegaan op een verband tussen
fo, een parameter van het gereduceerde spectrum, en
parameters zoals z/L of Ri.L Monin Obu~ov lengte en Pi
Richardson nummer. die de mate van stabiliteit van de
grenslaag weergeven.

De eigenschap dat spectra van windsnelheid voor een stabiele
5ituatie in een geparametriseerde vorm kan worden gebracht.
is slechts beperkt bruikbaar. De genoemde onderzoeken gelden
slechts VOOr stabiele situaties. Verder maken de genoemde
onderzoeker5 gebruik van gevoeliger meetapparatuur.
(=1nemOffic;ter5 v-JOt-derl in de regel 51 echts gebrui kt om een
gemiddelde windsnelheid te bepalen. Windfluktuaties rond dit
gemiddelde worden waargenomen met behulp van hittedraad
anemometers. WeI bruikbaar is de vorm van de parametrisering
waarbij men de frequentieschaal omgekeerd evenredig kie5t
met de gemiddelde waarde van de variabele waarvan men de
fluktuaties bestudeert. De konklusie.die we hier uit trekken
is dat voor de windsnelheid de fluktuaties in een spectrum
kunnen wOrden weergegeven. waarvoor blijkbaar de spectra bij
yerschillende gemiddelde windsnelheden teruggebracht kunnen
worden tot een geparametriseerde yorm met een andere.
gereduceerde. frequentie f = n.z/u Een dergelijke
eigenschap YOOr de windrichting is niet bekend. Evenmin
bestaat er een vergelijkbare eigenschap voor de
kruiscorrelatie van een windsnelheids- en windrichtings
signaal. Verdere parametrisering door middel van z/L of Ri
heeft geen toepassing voor dit onderzoek, omdat er geen
temperaturen zullen worden gemeten.

De instrumenten

De vaan

De vaan levert elke seconde 75 segmentwaarden S SE{0 .. 255}
die de stand van de vaan weergeven. De stand van de vaan
wDrdt gewoonlijk weergegeven op een schaal van 0 .. 360
graden. waarbij de 0 graden naar het geografische noorden
wijst. De meetwaarde in graden wordt berekend volgens:



(s + 1/2) * 360/256

en hee+~ een nauwkeurigheid van ±1/2(360/256)
gemeten ~indrichtingsignaal kan dan voorgesteld

gt- aden. Het
vJor'den a.l~;;:

oCkT) = ( 5CkT) +1/2 ) * 360/256 + e(kT) T =1/75 5

k =O .. m

De als toevallige fout te beschouwen e(kT) kan men
beschrijwen als een stochastisch signaal met een gemiddelde
gelijk aan nul~ verder uniform verdeeld op een interval
[-~ D~~ DJ met D = 360/256 Graden.

De dynamd.sche ei genschappen van het instrument worden all eE'n
bescht-even in de vorm van een stapt-esponsi e. Bi j
gelijkblijvende windsnelheid wordt de responsie van de vaan
op een ~leine stap in de windrichting bestudeerd. Algemeen
gebruikt men een tweede orde lineair systeem. De technische
specificaties van de vaan zijn gegeven in twee konstanten:

'kwaliteitsfactor'
'fractie overshoot'

o ~ <go
= 0,.54

K\/ =
h

De kwaliteitsfactor is afhankelijk van constructie
pat- ametetf-s. Bi j een stapresponsi e is waar te nemen dat na t 1
seconden de 90% van de stap ligt. Voor een gegeven vaan is
het produkt U*tl een konstante : 7~37/Kv. Men noemt dit
produkt de dempingslengte. Zo'n stapresponsie Lan in de
windtunnel worden gemeten door de vaan~ die een kleine hoek
maakt me'it de luchtstt'-oom~ plotsel ing los te laten.

De anemometer

DE:~ anefJff'ometer geeft bi j el Le omloJentel i ng van het cupstel 32
puls,en. Door deze pulsen te tellen in een bepaalde periode
ont<.=.taatt. een «(~E.'middeld) hoeksnelheid<.=.signaal. Deze
hoeksnelheid of omwentelingsfrequentie Lan slechts met een
beperkte nauwkeurigheid worden bepaald. De omwentelings
frequentie n kan men omrekenen naar een gemiddelde
winds~elheid u volgens:

u(kT) = ~1~98/32) * niT

De omlNentel i ngsf requent i e heeft een naLlwkeUt-i ghei d van :
±ls-l~ zodat het gemeten windsnelheidssignaal beschreven Lan
wClrden ad s :

u(LT) = 1~98j32 * niT + e(kT)

De toeva11 i ge f out e (kT) heef teen gemi ddellAJaarde gel i j k
aan nul en is ver'det- uniform ver'deeld op hE~t intet--..'c<,l
[-~ D~~ DJ met D = 1~98/16T. T = de periode waarin de
pulsen: Norden geteld.
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De dynamische eigenschappen van het instrument worden in de
praktijk slechts bestudeerd in geval van een stapresponsie.
Dit experiment kan men in een windtunnel uitvoeren door het
cupstel plotseling los te laten bij een niet te grote
snelheid van de luchtstroom. Voor een verandering van de
windsnelheid van U naar U + dU geldt voor het aantal
omwentelingen per seconde n de volgende betrekking:

n = a ( U + dU ( 1 - exp(-t/T» tiO

T = 1/(Cl (U +dU»

wc\arbij ()(
constructie

= C2/Cl twee constanten afhankelijk
(C2) en de luchtdichtheid ([;1).

van

De tijdconstante T is omgekeerd evenredig met de nieuwe
windsnelheid. In dit verband spreekt men daarom vaak van een
dempingslengte d.

d = T (U + dU)

Deze constante d
gE·bt-ui ken 20cm.

is voor het type anemometer dat wi j

De modellen van beide instrumenten laten Zlen dat zowel de
va an als de anemometer een speciale afhankelijkheid te zien
geven met de windsnelheid. Ervaringen van gebuikers die
het patroon van windsnelheid en windrichting kennen~ wijzen
in diezelfde richting. De 'onrust' in de windsignalen staat
in verband met de windsnelheid. Signaaltechnisch vertalen we
dit nacH-': ruiseigE:'n~:;c:haprHo;r': \.2,n de·sil:;)nale.r-I zi,Jn moqelijk
gecorreleerd met een gemiddelde in dit geval de
windsnelheid. Een bekende methode voor het bestuderen van
rUlseigenschappen is de toepassing van correlaties.

Eigenschappen in de toestand El

In deze toestand simuleren we een ijsafzetting in een
windcup van de anemometer en een ijslaag op het vaanblad.
Bij de anemometer leidt dit mogelijk tot een systematische
fout. Door de verandering van de vorm van de cup ~plat in
plaats van de cupvorm~ wordt een ander koppel van de wind
ui tgeoef end op het cupstel. Bi j de vaan is d it
waarschijnlijk niet het geval omdat het koppel dat
uitgeoefend wordt door de wind op de vaan in de eerste
plaats bepaald wordt door het oppervlak van het vaanblad.
Mogelijk ZlJn er weI verschillen in uitslingering
waarneembaar door het grotere gewicht van het blad.
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Eigenschappen in de toestand E2

Bij een verhoging van de mechanische wrijving onstaat bij
beide instrumenten een systematische fout. Bij de anemometer
wordt de kleinst waarneembare snelheid kleiner. Bij lage
windsnelheden zal het cupstel af en toe stilstaan en weer
plots draaien in plaats van langzaam te gaan bewegen. Dit is
mogelijk te controleren door een blokvormig signaal te
detecteren bij lage windsnelheden. Eenzelfde redenering kan
opgaan voor de vaan.

Eigenschappen in de toestand E3 en E4

Bij het wegvallen van codes of plotselinge blokkering van de
hoofdassen onstaan in het signaal vrij plotselinge over
gangen. Deze overgangen zullen vaak sneller zijn de
veranderingen die in de meetsignalen nog kunnen yoorkomen.
Daartoe is het zinvol de signalen te bestuderen aan de hand
van hun vermogensspectra.

Eigenschappen in de toestand E5

Beide instrumenten worden gebruikt om de horizontale
windvector te meten in snelheid en richting. Bij een schuine
opstelling is door een ander koppel van de wind een
systematische fout te verwachten bij de anemometer en
windvaan. Eventuele vreemde bewegingen van de vaan zoals
ronddraaien kunnen we hier mogelijk waarnemen.

Bij aIle waar te nemen defecten is van belang de
ruiseigenschappen van de siganeln te bestuderen. Dit kan
gebeuren door het toepassen van correlaties of
kruiscorrelaties of spectra.
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2.3.0 De opzet van het meetsysteem

Voor het uitvoeren van de vergelijkende metingen is een
meetsysteem nodlg waarmee we natuurlijk in de eerste plaats
meetgegevens kunnen inzamelen. Daarnaast moeten de
meetgegevens kunnen worden opgeslagen~ bewerkt en verwerkt
tot toonbare resultaten~ biJvoorbeeld grafieken of tabellen.
Wat voor dit project nodig was: een flexibel meetsysteem
voor het inzamelen en bewerken van digitale signalen~

bestond niet bij het KNMI. We zullen eerst de opzet van het
meetsysteem bekijken. In een volgende paragraaf zullen we
uitleg geven waarom we gekozen hebben voor de ontwikkeling
van zo'n meetsysteem en hoe het een en ander gerealiseerd is
met de aanwezige apparatuur.

De opzet

Voor het ontwikkelen van een controle is een systeem nodig
dat meer is dan een meetsysteem. Het bewerken van de
meetgevens neemt een belangrijke plaats in. Men kan meten~

bewerken~ ontwikkelen van controle programma's strikt
scheiden. In praktijk wil dat zeggen dat men bij elke taak
die bij dit projekt moet worden uitgevoerd de passende
apparatuur zoekt. Handig is dat niet. Een systeem waarmee de
voorziene taken kunnen worden uitgevoerd is gegeven in
figuur 2.3.0.1. In de figuur 15 schematisch weergegeven
welke hardware~ in- en output~ en software nodig is voor het
uitvoeren van de in de figuur genoemde processen.

HARDWARE

Instrument
~

Transmissie
+

Signaal
aanpassing

~
IO-kaart(en)
~

Mji!i:h:::p"e,

Printer

Disk(ette)

Toetsenbord

SOfTWARE

Besturingssysteem

IN- EN OUTPUT

IO-kanalen

Scherm

Printer

Disk(ette)

Toetsenbord

PROCESSEN

Meten

Inzamelen van cata

Controleren van data:
data transmissie test

Bepalen van de meetwaarde

Opslaan van meetwaarden

Verwerken

Lezen en opslaan van data

Uitvoeren van Gperaties op
datareeksen

Weergeven van resultaten

fUNKTIE

Besturin? van standaard hardware

Software ontwikkel systeem Ontwikkeling programmatuur t.b.v
meet- en verwerkingsproces, spe
ciale hardware, onderhoud en be
veiligingen.

fig 2.3.0.1 De opzet van het systeem.
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De hardware voor het meten bestaat in de eerste plaats uit
een aantal instrumenten. Via een transmissie worden de
elektrische signalen aangeboden aan een signaalaanpassinq.
Zo'n signaalaanpassing dient in het algemeen ter beveiliging
en brengt de meetsignalen op een voor een in- en
outputkanaal geschikt niveau. Het meetproces zamelt eerst
waarden in, daarbii wordt de data gecontroleerd door
toepassing van een data transmissie test. Na de bepaling van
de rne-etwaarde kan dez e worden opgesl agen voor verdere
verwerking of controle. Voor de ontwikkeling van controle
programma~s verwerken we de gemeten reeksen. In het algemeen
zijn operaties op eendimensionale reeksen te verwachten. Met
behulp van printer en of beeldscherm kunnen resultaten
worden weergegeven.

AIle processen die in de computer plaatsvinden worden
bestuut-d door sof b"Jare. Omdat we progr amma' s ontwi k kel f~n

voor metingen en bewerkingen automatisch te laten
verrichten~is er een software ontwikkel systeem nodig.
Hieronder valt gereedschap zoals een editor~ compiler~

linker~ debugger enzovoort. Oit software ontwikkelsysteem
onderhoudt een relatie met het besturingssysteem, dat op
ZlJn beurt zeer nauwe relaties onderhoudt met de hardware
van het systeem: de minicomputer zelf.

Voor het verrichten van vergelijkende metingen zijn twee
paren instrumenten een minimum. Aansluitingen van meer
instrumenten~ bijvoorbeeld gelijk aan het aantal defecten~

is YDordeliger. Het is echter niet mogelijk veel
instrumenten op te stellen. Oit heeft te maken met het
aantal beschikbare instrumenten yoor dit project en de
meetplek. In totaal zijn vier onafhankelijke meetkanalen
nociiq.

zodat deze later
kunnen ondergaan.
Een meetsessie van

De meetgegevens moeten worden opgeslagen,
diverse nog nader te bepalen bewerkingen
Bewerkte reeksen willen we ook bewaren.
een uur levert in totaal circa 1Mb ruwe
een grate opslagcapaciteit gewenst is.

gegegeven:. ~ zode,t

Gewenst is
dE~n ~ al smede
opsl aan van

een printer en scherm met grafische mogelijkhe
een tapestreamer voor het copieren van en

de gemaakte bestanden en programma's.



2.3.1 De realisatie van het meetsysteem

Om het idee van het beschreven systeem te verwezenlijken
moet in eerste instantie een aantal keuzes worden gemaakt.
De keuzes zijn beperkt tot datgenene wat bij het KNMI
aanwezig was en bovendien beschikbaar kon worden gesteld
voor dit project. Bij de start van dit project is daarom
onderzocht welke apparatuur en meetfaciliteiten er
beschikbaar waren. De apparatuur die we nodig den ken te
hebben bestaat uit grofweg drie componenten: de
meetinstrumenten, de computer en een aanpassing tussen
instrumenten en verwerkende apparatuur. Naast de keuze van
de apparatuur bestaat er nog de keuze van de meetplek. Voor
deze, in totaal vier, zaken bestonden een klein aantal
alternatieven. We zullen nu de alternatieven en hun
samenhang uiteenzetten.

1. De meetinstrumenten

digitale anemometer
digitale windvaan
propellorvaan

<windsnelheid)
(windriehting)
(snelheid en richting)

Controle van de windmeting heeft sterk te maken met het type
instrument. Een aantal mogelijke defecten hangt samen met
het meetprincipe. De voorkeur gaat hier uit naar de digitale
instrumenten. Dit zijn instrumenten die deel uitmaken van
het pakket operationele instrumeneen die op de windstations
worden gebruikt en daar in de toekomst zullen worden
toegepast. Ook de nieuwe ontwikkeling, het SIAM-project,
gaat bij de windmeting uit van dit type windmeters. Ais
tweede alternatief kunnen we ook analoge instrumenten
gebruiken. Dit heeft meer te maken met de bestaande en voar
ens besehikbare verwerkingsapparatuur.

2. Beschikbare verwerkingsapparatuur.

Mine meetsysteem in meetwagen
HP21MX apparatuur in de meet mast in Cabauw
IBM AT personal computer van de afdeling INSA-IO

De apparatuur die bij het KNMI gebruikt wordt voor
meetdoeleinden op loeatie bestaat uit een meetwagen met een
inzameleenheid. Deze Minc-apparatuur is sleehts beperkt
beschikbaar. In principe is de apparatuur aIleen voar het
inzamelen te gebruiken. De verwerking van de opgeslagen data
geschiedt 'off line'.

De apparatuur die deel heeft uitgemaakt van de
meetfaeiliteiten op de meet mast in Cabauw bestaat uit een
HP-computer met een analoog-digitaal module, tape unit en
werkstation. De apparatuur is verouderd, ter vervanging zijn
twee PDPll\23plus systemen aangekocht die beide in gebruik
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ZlJn. De HP apparatuur is afgeschreven. Dat betekent dat er
geen onderhoudscontract voor deze computer en bijbehorende
apparatuur meer is. Verder heeft dit alternatie~

consequenties voor de aan te sluiten instrumenten. De meting
van de gemiddelde windsnelheid is niet zo'n probleem. De
digitaal-analoog omzetting van de pulsen van de anemometer
is gerealiseerd door een laagdoorlaatfilter. De aansluiting
van de digitale windvaan is niet zonder meer mogelijk, omdat
er slechts analoge inputkanalen beschikbaar ZlJn. Dat
probleem is weI op te lossen door gebruik te maken van een
WT-unit, waarover straks meer, die de digitale waarden van
de vaan omzet in een analoge spanning. Aansluiting van een
windvaan met potentiometer is zondermeer mogelijk, maar de
voorkeur van de instrumenten gaat duidelijk uit naar de
eerder beschreven types. De software van het systeem bestaat
uit een aantal inzamel en opslag sturende programma's.
Aanwezig is een Fortran compiler.

De instrumentele afdeling, INSA 10, heeft de beschikking
over twee IBM AT personal computers. Het belangrijkste
nadeel van de configuratie is het beperkte aantal
ingangskanalen. Met een standaard uitbreiding die
ondersteund wordt door het besturingssysteem heeft men de
beschikking over een serieel in- en uitgangskanaal voor
asynchrone communicatie en een 8 bits parallel
uitgangskanaal. Twee van zulke kaarten kunnen worden
geplaatst in de systeemkast zodat men hooguit over twee
serieele kanalen kan beschikken. Dat is dus juist voldoende
om de signalen van twee digitale vanen in te lezen. Voor het
uitbreiden van de ingangskanalen bestond bij de start van
dit project het plan om een tweetal kaarten te bouwen. Het
ontwerp daarvoor was reeds klaar. De door Dhr. van Gorp
ontworpen kaarten konden op korte termijn, circa een maand,
gebouwd worden. Extra werklast kon worden voorzien voor het
uittesten van de kaarten en het ontwikkelen van de
programmatuur van de kaarten. De IBM machine, die
beschikbaar kon worden gesteld, was voorzien van het
besturingssysteen XENIX. Dit is een met UNIX vergelijkbaar
besturingssysteem. Het pakket bestaat ondermeer uit
tekstverwerker, C-compiler en dergelijke. Tevens was het
software systeem uitgerust met een Pascal compiler waarmee
volgens de beschrijving, de ontworpen kaarten op
interruptbasis konden worden bestuurd.

3. Verbinding en aanpassing tussen instrument en computer.

-infrastructuur Cabauw
-SIAM
-WT-UNIT
-RS422 kaart

(bij analoge instrumenten)
(bij digitale instrumenten)

In de meet mast is een uitgebreide bedrading inclusief
tussenversterkers en filters aanwezig voor gebruik van
analoge instrumenten. Voor de anemometer gebruikt men een
laagdoorlaatfilter voor de digitaal-analoog omzetting. De
propellorvaan is het meest gebruikte instrument voor de
windmeting. Dit instrument wordt vooral toegepast bij



turbulentie metingen.

Voor de koppeling van de digitale vaan en anemometer met eon
computer zijn twee interfaces beschikbaar. Als eerste de Wl
UNIT. Dit apparaat is ontstaan naar aanleiding van de
behoefte om van de digitale windinstrumenten een analoge
aflezing mogelijk te maken. Zo kunnen schrijvers worden
aangesloten die de windsnelheid en windrichting weergeven.
Het nadeel van het apparaat is dat de meetwaarden op een
bepaalde manier worden bewerkt. De bepaling van de
gemiddelde windsnelheid vindt plaats door in een vast
interval pulsen te tellen. Voor ons onderzoek is het van
belang zo dicht mogelijk bij de sensor de meetwaarden te
verzamelen. Verder willen we parameters zoals middelperiode
bij de windsnelheid variabel kunnen instellen.

Als tweede noemen we de 'SIAM wind'. Dit is een handzame
module waaraan de digitale instrumenten kunnen worden
aangesloten. Aan de RS232C uitgang kan men een boodschap
verwachten waarin een aantal meetwaarden in ASCII formaat
zijn gevat. Nadeel is hier weer dat er bewerkingen op de
ruwe data hebben plaatsgevonden.

Voor een aanpassing tU5sen instrument en een computer met
digitale ingangen kunnen we gebruik maken van 'n RS422
kaart. Deze kaart maakt deel uit van de hardware van het
KNMI microprocessersysteem. Deze kaart brengt de signalen
van de digitale windsensoren met de technische V24
specificatie op TTL niveau. Verder voorziet deze kaart in
een optische koppeling tussen de meetinstrumenten en
computerapparatuur.

4. De meetplek.

Voer de plaats van de metingen bestonden er
alternatieven:

een aantal

-De Bilt meetveld
-De Bilt Cnoodoplossing) op het dak van het hoofdgebouw
-Cabauw meet mast
-Cabauw nevenmasten

De meetplek bij uitstek voor windmetingen is de meet mast in
Cabauw in de gemeente Lopik. De meet mast van 213 meter
hoogte staat in nagenoeg open terrein. De aansluitpunten
voor sensoren bevinden zich op acht meter lange uithouders.
Deze uithouders kunnen hydraulisch omhoog gehaald worden
zodat de instrumenten vanaf een bordes kunnen worden
bevestigd. De laagste groep van drie uithouders bevindt zich
op 20 meter hoogte van de grond. Op een uithouder kunnen
vier instrumenten geplaatst worden. De bedrading van de mast
15 zo opgezet dat een directe verbinding tU5sen instrument
en verwerkende apparatuur in de voet van de toren tot stand
kan worden gebracht. Een tweede mogelijkheid op Cabauw zijn
de nevenmasten. Deze mast en zijn echter aIle bezet door
operationele metingen. Daarnaast is het ook mogelijk te
werken met mobiele 10 meter masten. Been van deze mobiele
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mast en konden beschikbaar worden gesteld.

Een andere locatie is het meetveld in De Bilt. Voor
het uitvoeren van windmetingen werd dit terrein ontraden.
Dat komt door de aard en ligging van het omringende
landschap en gebouwen. Een noodoplossing bestond uit het
plaatsen van instrumenten op het dak van het hoofdgebouw.
Problemen waren te verwachten bij de kabelverbindingen. De
bedrading~ die in het gebouw aanwezig is~ was grotendeels in
gebruik, zodat er speciale kabelverbindingen, eventueel
langs de gevel van het gebouw, nodig zouden zijn.

Bespreking van de alternatieven

Voor de keuze van de instrumenten ging de voorkeur duidelijk
uit naar de digitale windvaan en de digitale anemometer.
Voor een aanpassing tussen instrumenten en computer bestaan
er twee voorkeuren, afhankelijk van de computerapparatuur.
Bij de digitale instrumenten kunnen we gebruik maken van de
RS422 kaarten om een aansluiting op digitale ingangen
mogelijk te maken en het windvaankanaal van de WT-UNIT om de
vaan op een analoog ingangskanaal aan te sluiten. Een
belangrijke beslissing betreft de computerapparatuur. Wat we
voor dit project nodig hebben, een flexibel meet- en
verwerkingssysteem voor de digitale windsensoren, was niet
bij het KNMI aanwezig. De voorkeur ging uit naar het IBM
systeem omdat hiermee een nagenoeg directe koppeling met het
instrument mogelijk i c Het nadeel van de beperkte in- en
output capaciteit was op te lossen door de bouw van de
kaarten die door Dhr. van Gorp waren ontworpen. WeI
betekende deze keuze extra werklast die bestaat uit het
begeleiden van de bouw van de kaarten en het testen. De
programmeerlast voor beide systemen is vergelijkbaar. De
voorkeur voor de meetplek was bij de start van het project
de meet mast in Cabauw.

Bij aanvang zijn er echter onvoldoende stappen onder nomen om
tot duidelijke afspraken te komen wat betreft de aanvang,
duur en de speciale wensen van de meetcampagne. Daarom is er
ook uitgekeken naar andere alternatieven. De plaatsing van
de instrumenten kwam na kort overleg met Dhr. van Vliet van
de afdeling FM (fysische meteorologie) en Dhr. Hovius
evenwel zeer snel tot stand~ ook mede door de hand- en
spandiensten door het personeel op de meet mast waardoor de
nodige bekabeling zeer snel kon worden gelegd.

2.3.2 Het meetplan

Het hoofddoel van dit project is het te onderzoeken of een
aantal defecttoestanden El,E2 etc. te detecteren aan de hand
van een bewerking op de meetsignalen. Daartoe zijn in eerste
instantie vergelijkende metingen nodig. Elke meting bestaat
uit het registreren van de meetsignalen van 4 instrumenten.
Deze 4 instrumenten bestaan uit twee paren:
vaanl en anemol = paarl en vaan2 en anem02 = paar2.
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Bij de metingen gaan we ervan uit dat paarl en paar2 goed
functioneren. Het tweede paar wordt gebruikt om een aantal
defecten te simuleren zoals eerder omschreven i~ en
paragraaf 2.1 en 2.2.0. In totaal willen we de volgende
experimenten uitvoeren:

PAAF:l PAAFC AANTAL RUNS

el·; per i ment 0 EO EO 10

e>: per' i ment 1 EO E1 5

e:-: per i ment ~. EO E2 5...::.

e:·; pet-· i ment 5 EO E5 5

e:<pet- i ment 6 EO E6 5 +

runs 3() uur

EO = geen defecten

El = ijscdzetting

E2 = "'Jrij\/ing

E5 _. schuine opstelling

E6 = z ondet- vaanblad en cup

Het totaal aantal runs beperken we tot circa 30. De
beperking houdt verband met het aantal diskettes dat
gebruikt moet worden om aIle gegevens en daarna
tussenresultaten op te slaan. De verwachting is 2 a 3
diskettes~ dus in totaal 100 diskettes.
De verwachting is verder dat er niet veel meer reeksen
verwerkt kunnen worden. Het plan bestond om slechts drie
maanden te meten~ waarbij in dezelfde drie maanden de
verwerkingsprogramma's konden worden geschreven. Voor het
verwerken van de gegevens restte dan 1 maand. Dat wil zeggen
dat effectief elke dag 1 meting wordt verwerkt.
Het aantal runs bij experiment 0 is grater dan bij andere
experimenten~ omdat experiment 0 van grate betekenis is. Met
behulp van de gegevens uit experiment 0 willen we
specificaties vaststellen~ die een criterium zullen zijn om
te beslissen of de reeksen van de gesimuleerde defecten
inderdaad defecten zijn zoals omschreven in paragraaf 2.1.
Ons plan is liefst over een breed gebied van windsnelheden
reeksen te verzamelen van 1 tot circa 25-50 m/s.

Dit meetplan houdt in dat:

e~ voldoende reeksen ter beschikking komen om
principe aan te kunnen tonen dat defecttoestanden
paalde eigenschappen hebben~ onderscheidbaar van

i r',
bE:'

dE-



niet-defecttoestand;

daat-bi. j geen
I'Ji nd<::=,nE'!l hei d ~

mDf;jE::·lijk ie::

VEt-c\lqemenisatiE:' met bEt.t-E~I.kirlq tL~,t

wind~ichting of verschillende weertypen
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HOOFDSTUK 3 De hardware van het systeem

3.0 De ontwikkeling

Bij de start van het project was een aantal onderdelen van
het systeem reeds aanwezig. We hadden de beschikking over
een IBM-AT machine met randapparatuur en software en twee
RS422 kaarten. Daarnaast was er een ontwerp voor twee in- en
output kaarten. Voer de ontwikkeling van de hardware waren
aanvankelijk drie maanden gepland. Uiteindelijk heeft deze
ontwikkeling ruwweg tweemaal zoveel tijd in beslag genomen.
Het systeem dat in de loop van de tijd is ontstaan is
weergegeven in figuur 3.0.1. De figuur is een weergave van
de onderdelen en hun verbindingen. De diverse aansluitpunten
in de figuur komen in de praktijk overeen met een plug. De
verbindingen zelf zijn symbolisch weergegeven.

De ontwikkeling van de hardware verliep in een aantal fasen
op verschillende terreinen. Een belangrijk deel van de
tijd is besteed aan de bouw, het testen en het programmeren
van de IO-kaarten. Daarnaast is er tijd besteed aan het
samenstellen van de interfacekast. De bouw van de
interfacekast werd grotendeels uitgevoerd door de
elektronische werkplaats. We zullen nu in hoofdlijnen de
activiteiten bespreken die hebben geleid tot het systeem.

1. Het begeleiden van de bouw van de IO-kaarten.

De fabricage van de IO-kaarten werd door het KNMI
uitbesteed. De fabrikant beschikt over apparatuur waarmee
automatisch de gedrukte bedrading op de kaarten kan worden
entworpen. Hiertoe is het nedig het ontwerp van de kaarten
te vertalen in een bedradingslijst en een onderdelenlijst.
Daarbij moesten enige technische details nader uitgewerkt
worden, zoals de aansluitpluggen en bevestiging van de
kaarten in de IBM systeembehuizing. De fabrikant leverde de
printplaten. Daarna werden de componenten door de
elektronische werkplaats bij het KNMI op de kaart
gesoldeerd. De volledige fabricage nam circa twee tot drie
weken per kaart in beslag. Naast de IO-kaarten zijn er ook
verlengkaarten gemaakt. Deze kaarten zijn nodig voer het
testen van de IO-kaarten. Twee verlengkaarten en een
verbindingskabel maken het mogelijk de IO-kaarten buiten de
systeembehuizing van de IBM-AT uit te testen. De fabricage
van deze kaarten liep wat vertraging op omdat speciale
onderdelen zoals pluggen en jumperverbindingen niet tot het
standaard onderdelen pakket van de werkplaats behoorden.

2. Het tester~ van de IO-·~(aarten.

Het testen van de kaarten gebeurde in twee fasen. De eerste
fase bestond in de eerste plaats wit het controleren van de
belangriJkste verbindingen. Dit is gedaan zonder
verbindingen te leggen met de IBM-AT. Met een geknutseld
paneel van leds, weerstanden en schakelaars kan men de
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functie van de bus buffers en adresdecodering testen. De
controle bracht slechts een fout aan het licht. De fout ir:
de bedrading kon eenvoudig worden opgelost. Deze fase nam
inclusief voorbereiding circa drie weken in beslag. De
tweede fase van de test is bewerkelijker. Het doel van de
test is nu lees- en schrijfacties van in- en output poorten
op de kaart en de interrupttiming en interruptafhandeling te
controleren. In deze fase worden weI verbindingen gelegd
tussen de IO-kaart en de IBM-AT. Deze tweede fase werd
vertraagd door een hard- en een software probleem. Het
hardwareprobleem had te maken met de fabricage van de
verlengkaarten, noodzakelijke onderdelen moesten besteld
worden. Het software probleem was ernstiger. Bij de
voorbereiding van de testexperimenten was gebleken dat de
software niet voldeed. Oospronkelijk was het de bedoeling de
programma's voor de testexperimenten en metingen te
ontwikkelen met MS-Pascal behorend bij het geinstalleerde
besturingssysteem XENIX voor IBM-AT. Essentieele functies
bleken niet te werken.

Voor het uittesten van de kaarten is nodig:

lezen van IO-poorten
schrijven van data naar IO-poorten
verbinden van een hardware interrupt aan de uitvoering van
een procedure.

Voor aIle duidelijkheid wijzen we erop dat bovenstaande
functies niet allemaal behoren tot de ISO standaard Pascal.
Elke Pascal compiler kent een aantal uitbreidingen, een
zogenaamd 'extend level' waarin deze functies zijn
ondergebracht. Volgens de beschrijving van het MS-Pascal
pakket waren aIle bovengenoemde functies aanwezig. Onze
bevindingen zijn echter anders.

De IBM-AT die we voor het inzamelen van gegevens willen
gebruiken is uitgerust met het 'operating system XENIX'. Het
meetprogramma kan geschreven worden in MS-Pascal. Met
behulp van een multi tasking operating system als XENIX is
het in principe mogelijk om het meetproces te laten draaien
en daarnaast op dezelfde machine andere programma's te
ontwikkelen en verzamelde data te verwerken. Het bleek bij
het ontwikkelen van testprogramma's dat XENIX niet toestaat
dat via een MS-Pascal programma IO-operaties worden
uitgevoerd en in de afhandeling van interrupts wordt
ingegrepen. Dit moet als voIgt worden begrepen. Het multi
tasking operating system XENIX maakt gebruik van de zgn.
'protected mode' van de processor Intel 80286. In deze
toestand zijn IO-operaties 'trusted instructions'.
Uitvoering van deze instructies is slechts mogelijk onder
bepaalde voorwaarden. Wanneer deze instructies voorkomen In
een gecompileerde code wordt het programma voor executie var:
de betreffende instructie afgebroken. De compiler en het run
time system geven daarvan geen foutmelding. Onderzoek naar
de processerstatus vlak veer de IO-instructie heeft tot het
bovenstaande inzicht geleid. Dit is vastgesteld met behulp
van de bij het XENIX pakket geleverde 'run time debugger'.
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Het oorspronkelijk plan om met XENIX en MS-Pascal te werken,
moest nu worden herzien. Er is enige tijd besteed aan het
nagaan van de in- en output en interruptroutering bij
pakketten zoals MS-Pascal~ Turbo-Pascal en IBM-Pascal~ allen
geschikt voor het besturingssysteem DOS. Deze pakketten
waren aanwezig bij het KNMI. Niet aanwezig bij het KNMI was
het MODULA2/86 pakket van de firma LOGITEC. Het toeval wil
dat men tegelijkertijd op de Technische Universiteit
Eindhoven het voornemen had cursussen met dit pakket te
organiseren. Een bezoek aan Dhr. Braam, verbonden aan het
rekencentrum van de eindhovense universiteit~ bevestigde ons
vermoeden dat dit pakket de elegantste oplossing voor ens
probleem in huis had. Dit voorstel werd begin september
gerapporteerd 'Besturing IBM uitbreidingskaarten, keuze van
geschikte software'. Naar aanleiding daarvan is besloten het
pakket MODULA2/86 van de firma LOGITECH aan te schaffen.
Omdat levering van het pakket een aantal weken in beslag zou
nemen~ is door berniddeling via Dhr. Braam een gedeelte van
dit pakket tijdelijk geleend van TUE rekencentrum.

Daarmee kon in september gestart worden met de ontwikkeling
van de software die het meetsysteem kon besturen en testen.
De tweede fase van het testen van de IO-kaarten kon daarna
heel wat soepeler verlopen dan tot dan toe mogelijk was. De
experimenten hebben geleid tot verschillende voorstellen tot
wijzigingen van het ontwerp. De belangrijkste gebreken waren
de kritieke timing van de schrijfoperaties naar IO-poorten
op de parallel-interruptkaart, de initieel ongedefinieerde
toestand van een aantal belangrijke signalen en de
tijdkritieke oplossing van de interne 'daisy chain'
(interruptmechanismel van de gebruikte bouwstenen voor in
en output. De meeste, voer onze toepassing van belang zijnde
problemen. konden worden opgelost.

De ontwikkeling van de programma's die de kaarten besturen
verliep daarna vlot. Voor het programmeren van de in- en
output bouwstenen moet men met de handleiding van de
fabrikant worstelen. Omdat de gebruikte bouwstenen nogal
complex zlJn~ zijn de mogelijke toestanden niet even
duidelijk, of zelfs helemaal niet, beschreven. Hetgeen
betekent dat men dat dan maar moet uittesten.

3. Het ontwerp van de interface kast.

De interfacekast bevat een aantal losse kaarten
voedingen~ aansluitkaarten en de RS422 kaarten. Voor de
van de kast~ een 19 inch rack~ was aanvankelijk weinig
beschikbaar. De uitgestelde bouw in oktober van de
heeft echter niet tot vertraging geleid~ omdat
programmering van de IO-kaarten nag niet klaar was om
complete systeem uit te testen.
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4. de software ontwikkeling

De antwikkeling van de software hing in het begin
samen met de hardware van het systeem. De software die
eerste peri ode is geschreven valt te verdelen in
groepen.

- incidentele test software

sterk
in de
drie

Dit zijn qua opzet incidentele programmaatjes waarmee zeer
speciale functies van de hardware kunnen worden onderzocht.
Er is hierbij niet gestreefd naar een duidelijke opzet,
omdat er geen algemene toepassing van deze programma's
verwacht kan worden. Enkele van deze programma's hebben
model gestaan voor meer gestructureerde programmatuur van de
tweede graep.

- controle ondersteunende software

Deze programma's zijn iets algemener van aard. Men kan deze
programma's gebruiken voor het controleren van onderdelen
van de hardware wanneer tijdens het meten fouten ontstaan.
Het is ectlter niet zo dat deze programma's voor een
gebruiker zinvol ZlJn. De conclusies die men uit de
resultaten van zulke programma's kan trekken ZlJn sterk
afhankelijk van de kennis van de werking van de programma's
en onderliggende hardware.

- bouwstenen voor de programmatuur van het meetsysteem

Hieronder vallen de programma's die de IO-kaarten besturen.
De modules voorzien een gebruiker van een klein aanta]
procedures waarmee het mogelijk is om op een acceptabel
abstractie niveau met de kaarten te communiceren. Ze kunnen
de procedures bijvoorbeeld worden aangeroepen door een
meetprogramma om data in te lezen.

De ontwikkeling van de hardware die aan de hand van de
bovengeneemde gebieden uiteengezet is, heeft uiteindelijk
geleid tot het systeem zoals dat is weergegeven in figuur
3.0.1. Het gerealiseerde systeem is niet exact de
verwezenlijking van de opzet uit hoofdstuk 2. Aanvankelijk
was het meetsysteem voorzien van een data transmissie test
voor aIle ingangen. De test bij de ontvangst van de codes
van de vaan zou gebruik kunnen maken van een pariteitsbit.
Hiervoor zou er extra of vervangende elektronika in het huis
van de vaan kunnen worden ingebouwd. Bij de anemometer was
het mogelijk de transmissie van pulsen te controleren door
toepassing van een pulsbreedte meting. HiervDor zou men het
pulsgenererend circuit van de anemometer zodanig kunnen
aanpassen of veranderen dat er slechts pulsen met een
nagenoeg constante breedte worden verzonden. Binnen de
organisatie van de afdeling waren daarvoor geen Dvertuigende
argumenten te geven. Daarom is er geen contrale op de
transmissie van vaan en anemometer.
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Voor de Yolledigheid noemen we neg het alternatief voar d~

bepaling van de gemiddelde windsnelheid. Deze meetwaarde
ontstaat door in een bepaalde perl ode de pulsen van d0
anemometer te tellen. Bij aanvang heeft korte tijd het plan
bestaan een tellerkaart te maken~ die extern (buiten de
computer) dit telproces uitvoert. Eventueel zou op deze
kaart ook de pulsbreedtemeting kunnen plaatsvinden. Door de
beperkte tijd is daar snel van afgeweken. De functie van
zo'n kaart kan volledig worden overgenomen door een
programmeerbare bouwsteen die op een van de beide IO-kaarten
wordt gebruikt. Dit is mogelijk omdat de bouwsteen voor
parallelle communicatie tevens ontworpen is om als teller te
d i E"!nen .

3.1.0 De instrumenten: de anemometer

De anemometer is een robuust mechanisch instrument waarmee
een gemiddelde horizontale windsnelheid kan worden bepaald.
In het huis van de meter bevindt zich de elektronika om de
snelheid van de hoofdas te meten. Aan deze vrijdraaiende as
zijn door middel van korte draagarmen drie plastic windcups
bevestigd. Aan de as is ook een cylindrische kooi met 32
spleten bevestigd. Door de draaiing van de as wordt een
lichtstracll r3.f~·Ji!O',sel.end dom-gel.aten en onderbroken. Dit
fluctuerende lichtsignaal wordt omgezet in een elektrisch
signaal. Dit signaal kan men afnemen aan twee uitgangen 0
(het signaal) en /0 (het geinverteerde signaal). De twee
signalen worden beide voor transmissie gebruikt. Zo heeft
men de mogelijkheid geschapen een eenvaudige open lijn
detectie te kunnen toepassen bij de ontvangende apparatuur.
De transmissie zelf vindt plaats volgens de elektrische
specificaties van de RS-422 standaard (EIA RS-422 april
1975). De standaard geeft elektrische specificaties van de
zender~ ontvanger~ kabels en afsluitimpedanties. Hits
voldaan aan de in de standaard geldende voorwaarden~ geldt
dat deze vorm van transmissie geschikt is voor onze
toepassing. In onderstaande figuur vindt men een schets van
een signaal van de anemometer in het geval van een
toenemende windsnelheid.

u

-u

t~

f :i g. 3. 1 "(). 1 Schets van een anemometersignaaJ
toenemende windsnelheid

bij
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3.1.1 De bepaling van de meetwaa~de

De anemometer wordt geb~uikt om een gemiddelde windsnelheid
te bepalen. In principe kan men uitgaan van het bestaan van
een horizontale windsnelheid U(t). Een algemene bepaling van
de windvector zal later~ bij de besp~eking van de vaan
behandeld worden. Voor de bepaling van een gemiddelde waa~de

van U(t) zijn een aantal methoden mogelijk. Vergelijkend
windtunnelonderzoek heeft aangetoond dat de gemiddelde
snelheid in het stationaire geval berekend kan worden
vol gens:

u(t.) = U(t) = C. F:

Hierbij is F: het aantal omwentelingen pe~ seconde en C een
ijkconstante. Bij het door ens gebruikte type heeft deze
constante de waarde 1~98 (meter per omwenteling). Via deze
vergelijking kan de gemiddelde snelheid bepaald worden uit
de omwentelingsfrequentie van de as. De hoeksnelheid kan op
een aantal manieren bepaald worden. Als eerste noemen we het
tellen van de opgaande flanken van het anemometersignaal in
een vast gekozen interval.

Door het tellen van de opgaande flanken in het
anemometersignaal stelt men in feite vast dat de as over
tel kens een hoek van 2n!32 gedraaid is. Wat men zo bepaald
is in het algemeen niet de hoeksnelheid maar een gemiddelde
hOE~k~;ne.lhei d::

J
T T

J
01

\I'd t) = l/T ~'J ( t ) dt =In!' do/dt dt = liT do = l/T (01-D2)
0 i 1 02.~. I.

wet) = liT A D = niT 2n/32 n = aantal pulsen

In praktijk wordt in elk interval T de gemiddelde
hoeksnelheid bepaald~ hetgeen overeenkomt met een
equidistant bemonsterde gemiddelde hoeksnelheid. De bepaling
van de windsnelheid U(t) is in het algemeen niet mogeliJk
met een cup anemometer omdat naast de verstoring die de meter
veroorzaakt het draaiend deel van het instrument een zekere
traagheid heeft. We komen daar later op terug. Waar het nu
am gaat is de keuze van het interval T. Meettechnisch nog
zinvol~ is deze te kiezen in dezelfde orde van grootte als
de tijdconstante van het instrument. Metingen met kleinere
waarden voor T geven geen extra informatie over het
windsignaal omdat de traagheid van het toestel deze 21 heeft
weggefilte~d. De tijdconstante van het toestel ligt bij
benadering in de orde van 1 seconde. Het nadeel van kleine
waarden voor T is de mogelijk grote relatieve fout bij
lage windsnelheden. De onnauwkeurigheid zit m in de
bepaling van 6 0 aan de hand van het aantal flanken in het
5 i I] n::c·! a I . De f 0 1I. t. isma ;.~ i rn a .3.1 2 n / 3::-2 • Bi j e e r: ':;j, em i d cl c 1 li E'

windsnelheid van O~5 m/s en T=ls is de relatieve fout circa
10% tengevolge van die onnauwkeurigheid. Dit kar: mer:
verbeteren door niet aIleen opgaande flanken maar oo~
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flanken te tellen.
tralies en openingen
de bepaling van A o.
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Een andere methode om de hoeksnelheid te bepalen is de
bepaling van de tijdsdLlur van een aantal pLllsen~ bv 32 = 1
omwenteling. Deze met.hode geeft over het algemeen kleinere
relatieve fouten; de fout ligt nu bij de tijdmeting die over
het algemeen met eenvoudige middelen nauwkeurig is uit te
voeren. Een ander aspect bij met name de middeling over een
omwenteling is dat deze middeling de mogelijke fluctuaties
van de hoeksnelheid tengevolge van de 120 graden rotatie
symmetrie van de cups onderdrukt. Nadeel is dat de
meetwaarden niet meer equidistant bemonsterd kunnen worden.
Dat maakt. het interpreteren van bewerkingen die de tijd als
parameter hebben zoals correlaties of kruiskorrelaties met
equidistant bemonsterde variabelen moeilijker. Deze
moeilijkheden gaan we uit de weg door te kiezen voor de
eerste methode. In de praktijk zijn verschillende waarden
voor T gebruikt, van 0,1 5 tot 1 s.

Uitgaande van een gemiddelde hoeksnelheid of, na deling door
2TT, de omwentelingsfrequentie, kunnen we de gemiddelde
windsnelheid berekenen door:

u = C * R = 1,98/32 *- n!(32*-T)

Hierin i~ n het aantal
Omdat in elk interval T
bepaald, spreken we
gemiddelde windsnelheid.
docn- :

getelde flanken in een interval T.
zo"n gemiddelde windsnelheid wordt
over een equidistant bemonsterd
Het gemeten signaal beschrijven we

met k=O ... m en T de middeltijd

De bemonsteringsfrequentie is hier liT.

3.1.2 De nauwkeurigheid van de meting

De nauwkeurigheid van de windsnelheidsmeting met een
anemometer zou men kunnen onderzoeken door vergelijkende
metingen met andere instrumenten te analyseren. In hoeverre
de cupanemometer in staat is een windsnelheid symbolisch
weergegeven door UCt) te meten (wat dat ook moge zijn) is
een probleem dat hier niet aan de orde zal komen. We noemen
bijvoorbeeld de niet-lineaire overdracht van het instrument.
De nauwkeurigheid waar we hier op ingaan kan men definieren
als de afwijkingen tussen twee vergelijkende metingen.

In het algemeen zullen de waarnemingen onderling verschillen
omdat beide instrumenten zich niet in eenzelfde posit.ie
bevinden. De onnauwkeurigheid die daardoor ontstaat kunnen
we niet aangeven. Verder zijn verschillen mogelijk door
mechanische verschillen van de twee instrumenten.
Dit zijn systematische meetfouten. Bijvoorbeeld door
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ve~schillen in wrijving tussen de as en de lagers. Een
toevallige meetfout die we weI kunnen schatten is afkomstig
van de onnauwkeurigheid in de bepaling van de hoeksnelheid.
Deze discretisatiefout kunnen we tot uitdrukking brengen
door een onnauwkeurigheid van + 1 in het aantal n getelde
flanken in een interval T. De gemiddelde snelheid U in m/s
is dan:

u = C * R = 1~98 * (n + 1)/(32 * T)

= (1~98/32) * niT ± 1~98/(32 * T)

Het gemeten windsnelheid signaal kan men
door:

dan beschrijven

u(kT) * n(kT)/T + e(kT)

waarin e(kT) de toevallige fout voorstelt.

Voor de nauwkeurigheid van twee vergelijkende metingerl
veronderstellen we:

u12(kTl = e12(kT) + d12(kT) + s12(kT)

waarin:

e12(kT)
d12(kT)
s12(kT)

toevallige fout
fout tengevolge van het verschil in positie
systematische fout

3.1.3 De ijking van de anemometer

De ijking van de anemometer vindt in de regel elk jaar of in
sommige gevallen elk half jaar plaats. Deze ijking bestaat
uit een controle van een aantal eigenschappen. Het
instrument kan in wezen niet geijkt worden. Het voldoet of
het voldoet niet. De ijkfactor van 1~98 meter per
omwenteling, geldt als regel voor aile instrumenten van dit
type. De controle staat een afwijking toe van 0,2 m/s tussen
gemeten windsnelheid met de cupanemometer en de
meetapparatuur in de windtunnel. Daarnaast wordt
gecontroleerd of de aanloopsnelheid niet groter is dan 0,5
m/s. Indien het instrument niet kan voldoen aan deze normen
wordt het gereviseerd.
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3.2.0 De instrumenten: de vaan

De digitale vaan of stationsvaan is een robuust mechanisch
instrument waarmee de horizontale windrichting kan worden
bepaald. Het instrument bestaat uit een cylindrische
behuizing waarin de elektronika zich bevindt en een
gebalanceerde draagarm waaraan een vaanblad is bevestigd. De
verticale vrijdraaiende hoofdas heeft een verbinding met een
hoekopnemer. Deze hoekopnemer~ extern fabrikaat~ bestaat uit
een klein codeschijfje met bijbehorende elektronika. Zo'n
codeschijf is een schijfje waarop in acht concentrische
sporen een Graycode is gecodeerd. Elk spoor komt overeen met
een bit van de Graycode. De stand van de vaan kan als een
acht bit brede Graycode worden uitgelezen. De ingebouwde
elektronika verzendt de code (8 bits) serieel via een
transmitter. Aan de uitgangsplug van de vaan heeft men~ net
als bij de anemometer~ de beschikking over twee uitgangen Q
en /Q. De vaan verzendt de Graycodes die de opnemer levert
in een instelbaar tempo. De frequentie waarmee afzonderlijke
Graycodes worden verzonden noemen we de
bemonsterfrequentie Fs van de vaan. Deze frequentie hangt
samen met de baudrate Fb (in bits per seconde)~ die voor de
transmissie van een Graycode wordt toegepast.

baudrate Fb
bemonsterfrequentie Fs

= (1/2)i * 9600 Hz
= Fb/32

i =0 .• 9

De (standaardl
met i ngen is:

instelling di e ';IebnJi I·: t is tijdE~n5 de

baudrate = 2400 Hz
bemonsterfrequentie = 75 Hz

Een Graycode wordt in een 32 bit cyclus verzonden. Waarbij
de bittijd gelijk is aan 1/Fb. Elke cyclus begint met een
startbit. Dit wordt gevolgd door de acht databits. De cyclus
wordt afgesloten met 23 stopbits. Een en ander is in
onderstaand diagram 3.2.0.1 weergegeven.

u

-u

fig. 3.2.0.1

,....-__ 0 •••__

t-+

De 32 bit cyclus van de transmissie.

De transmissie zelf vindt op dezelfde manier
de anemometer.

plaats als biJ
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De bepaling van de meetwaarde

De windvaan wordt gebruikt om een gemiddelde windrichting te
bepalen. Dit gaat als voIgt in zijn werk.
men aan de hand van de ontvangen Gravcode
bepalen. Dit segmentnummer van 0 tot en
vervolgens omrekenen naar een richting
O:het noorden 90:het oosten enz.

(41~; e;::;:'t-::, t f2 iHO,=:!t

het segmentnumme~

met 255 kan men
bijvoorbeeld van

De ontvangen code meet dus allereerst worden uitgedrukt in
een segmentnummer. Deze code maakt deel uit van een
Graycode. Dit is een cyclische reeks van binaire woorden die
onderling een bit verschillen. De afbeelding van Graycode
naar segmentnummer wordt bepaald door:

a) het woord in de Graycode dat op het segment 0 afgebeeld
wordt. Hiervoor neemt men nermaal ook het woord met de
decimale representatie O.

b) de richting waarin de code wordt
onderscheiden CLW volgens de wijzers van
tegen de wijzers van de klok.

doorlepen.
de klok of

I.'Je
/CL~'J

c) de polariteit. De code kan geinverteerd INV of
geinverteerd IINV zijn.

niet

In de onderstaande tabel zijn vier verschillende Gra/codes
weergegeven. De Graycode I kan men als origineel beschouwen.
De andere codes kunnen worden herleid tot de eerste, door
de richting en pelariteit te varieren. De code van de vaan
is van het type III CLW en INV. De afbeelding die we hebben
toegepast, inverteert eerst de ontvangen code, dit is een
afbeelding van code III naar code I. Een binaire
representatie van deze Graycode G(i) i=0 .. 7 kan worden
omgerekend naar een binaire representatie van het
segmentnummer SCi) i=0 .. 7 volgens deze Boolse formulering :

S (7) =G (7)

S(i)=G(i) + S(i+l) i=O •• 6

I II Gray III Gray Segmentnummer-

CLW, I I t,~,v' /CU'J, ! IN') CU'J, IN',.' /CU'J, INV

0 000 0 000 7 1 1 1 7 1 1 1 (I

1 001 4 100 6 1 10 3 01 1 1
3 01 1 c:- 101 4 100 " 010 ~,

~, ..::. ..::.

2 010 7 1 1 1 c:- 101 (> ()()() ..,..
.! ...:'

6 1 10 6 1 10 1 001 1 001 .q

7 1 1 1 ~, 010 0 ()()() c- 1.0:1. t:'
..::. ~, .._1

c:- 101 ..,.. 01 1 .-, 010 4 100 6...J .":1 ..::.

4 100 1 001 ..,.. 01 1 6 1 1(., 7...:-

fig. 3.2.1.1 Mogelijke Gra/codes met lengte 3 met nulpunt=O.
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Het zo verkregen segmentnummer kan men omrekenen naar een
aanduiding van de richting. Gebruikelijk is een verdeling
van 360 Graden. De omrekening van segment naar graden (Grdl
kan op drie manieren:

1 . Grd
~ Grd =~.

~ Grd =~.

S * 360/256
(8 + 1/2) * 360/256
(8 + 1) * 360/256

De drie methoden verschillen in wezerl niets~ het is slechts
een kwestie van afspraak. Voor het berekenen van de
discretisatiefout en de voortplanting daarvan in met name
gemiddelden nemen we~ ook in analogie met de discretisatie
fout bij de anemometer~ de tweede methode.

De aldus verkregen waarde in graden kan vervolgens
worden om een gemiddelde waarde te berekenen. In
kan men deze waarde omrekenen zodanig dat de
overeenkomt met het geografische noorden. Dit is
een ijking die op de meetplek plaatsvindt.
opstelling is zo'n ijking niet van belang
geinteresseerd zijn in relatieve verschillen.

gebruikt
praktijk

o graden
in feite
In onze

omdat we

Veor de berekening van een gemiddelde waarde bestaan een
aantal mogelijkheden. De windmeting kan men in principe
beschouwen als een bepaling van de horizontale windvector.
De horizontale windvector wet) kan worden beschreven volgens
onderstaande ~ormulering.

wet> = U(t) { cos OCt> ex + sin Oct) ey }

Deze formulering heeft het nadeel dat we in feite niet weten
wat nu exact U(t> of OCt) voorstelt en hoe we de grootheden
zouden kunnen meten. Veor een beschrijving van
transportverschijnselen in de atmosfeer zal men
geinteresseerd zijn in een tijdgemiddelde van de grootheid
wet> eventueel herleidt tot een gemiddelde flux. Een
gescheiden middeling van windsnelheid en windrichting lS

echter oo~( gebruikelijk. Dat komt omdat de grootheden kunnen
worden opgevat als onafhankelijke stochastische variabelen.
Een andere van oudsher gebruikelijke methode is het middelen
van de stand van de vaan in Graden. Bij analoge registraties
ligt die methode voor de hand. Bij de rekenkundige
realisatie hiervan schuilt er een addertje onder het gras.
De methode van optellen en delen door het aantal is niet
altijd succesvol. Dit komt omdat de richting onbepaald is op
360 graden~ de schaal is cyclisch. Een daarmee samenhangend
probleem is dat er situaties voorkomen waarbij men als beste
uitspraak over de richting beter kan toegeven dat deze
onbepaald is. Bijvoorbeeld de situ~tie van windstil weer
waarbij de vaan kan gaan ronddraaien. Rekenkundige middeling
zeu aangeven dat de gemiddelde stand in de buurt van de 180
graden ligt. De oplossing voer dit probleem is al gegeven.
Omdat de richting een vector is~ is dus een gemiddelde
vector meer op zijn plaats. Heeft men de zekerheid dat de
vaan niet over de 0 Graden draait of kan men vaststellen dat
de vaan over de 0 graden draait~ dan kan men de middeling
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ve~antwoo~d uitvoe~en.

Samengevat bestaan de volgende mogelij!heden voo~ middeling:

1 U ( t , ,- co::- [I , t ) e;-:: + 5i n 0 ( t ) ey -,. \. .1

.-. U ( t ) ,-
co~- [) (t ) E! ;.~ + ~:. i n 0 (t ) e\' }...::.. '. - .or

0...>• U (t )

4 . n d: )

Nu is het zo dat de UCt) en OCt) in werkelijkheid niet
gemeten kunnen wo~den. We zullen in dit opzicht tevreden
mDE!ten z 1 J n met met i ngE!n van ~ in f ei t.e ~ gemi ddel de
grootheden u(kT) en o(kT). De betekenis van uenT) is
uitgelegd in 3.1.1. Bij de met.ing van de windrichting
bepalen we o(nT). Net ais bij de anemometer moet men ook de
richting beschouwen als een gemiddelde richting. Door de
traagheid van de vaan treedt een middeling op van snelle
fluktu-;:;_t.ie,-",. Bij de keuzE~ van T k,:::.. n men zich meettechnisch
weer laten lei den door de traagheid van de vaan. Voor kleine
hoekve~anderingen zal de tijdconstante in de buurt van 1
seconde liggen. Oit is een ruwe schatting. De gebruikte
bemonsteringsfrequentie van 75 Hz (l/T) is vele malen hager
dan een zuiver meettechnische overweging zou aangeven. De
toepassing van zo'n hoge frequentie ligt in de mogelijkheid
die ontstaat om de transmissie van codes te controleren.
Door het filterend effect van de vaan kan immers verwacht
worden dat er geen fluktuaties met een frequentie van 75 Hz
1Tl'::?E't".. Dpt..t·-f?d(·:c'n ..

3.2.2 De nauw~~eurigheid van de meting

Net sIs bij de anemometer gaan we hier niet in op de
nauwkeurigheid van de vaan in de zin van de nauwkeurigheid
van de meting ten opzichte van de 'wa~e' waa~de die we
zuiver symbolisch kunnen aangegeven door [I(t). Hier gaan we
slechts in op een relatieve nauwkeurigheid. Deze is de
definieren als de afwijkingen tussen twee vergelijkende
metingen.

Verschillen ontstaan in de ee~ste plaats weer doordat de
vanen zich niet in eenzelfde positie bevinden. Daarnaast
kunnen afwijkingen worden verwacht~ zogenaamde systematische
meetfouten~ door mechanische verschillen. Bijvoorbeeld
wrijving van de as met de lagers. Beide soorten van
afwijkingen kunnen we nu moeilijk aangeven. WeI kunnen we
aangegeven hoe groet de toevallige fouten zijn die optreden
door de discretisatie van de stand van de vaan. De bepaalde
meetwaarde 0 in graden (0 .. 360) is dan:

o - (5 + 1/2) * 360/256 ± 1/2 * 360/256
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Het gemeten windrichtingssignaal
door:

kan voorgesteld worden

(S(kTl +1/2) * 360/256 + e(kTl

waarin e(kT) de toevallige fout voorstelt.

Voor de nauwkeurigheid
veronderstellen we:

van twee vergelijkende metingen

o12(kT) = e12(kT) + d12(kTl + s12(kT)

waarin:

e12(kT)
d12(kT)
s12(kT)

toevallige fout
fout tengevolge van het verschil in positie
systematische fout

3.2.3 De ijking van de vaan

Bij de ijkinq van de vaan die in de regel elk jaar
plaatsvindt wordt de werking gecontroleerd. Een ijking van
de vaan is in feite niet mogelijk~ dat gebeurt op de
meetplek. Omdat er een speciale bevestigingsplug gebruikt
wordt kan men weI letten op de stand ten opzichte van deze
plug. De controle bestaat wit het vergeIijken van de door de
codeschijf aangegeven codes of segmenten met een ingestelde
hoek. Bij de ijking neernt men waar dat de codesegmenten niet
allemaal even groot zijn. In principe zou de ijking een
verschi.I moeten kunnen maken tU5sen de systematische fouten
en toevallige fouten die voortvloeien uit dit probleem.
Hier maken we aIleen gebruik van toevallige fouten. Men kan
nagaan dat men er dan van uitgaat dat de middens van de
segmenten S dan overeenkomen met (5 + 1/2) * 360/256.
Wanneer de segmenten allemaal even breed zijn is de
toevallige fout ± 1/2 * 360/256 graden.

3.3.0 De interfacekast

De interfacekast heeft als hoofdfunctie het verzorgen van de
verbindingen tussen instrumenten en de IBM systeem eenheid.
De kast bevat twee RS422 kaarten die in feite de
signaalverbinding tussen meetinstrumenten en de 10 kanalen
tot stand brengen. Daarnaast bevindt zich in deze kast de
voeding voor de vier meetinstrumenten. De twee RS422 kaarten
worden van twee zijden gevoed. Aan de primaire zijde~ de
kant van de meetinstrumenten~ wordt de voeding verzorgt door
een voeding in de interfacekast. Aan de computerzijde wordt
de kaart gevoed door de systeemvoeding in de IBM. De RS422
kaarten kunnen net als de voeding in de kast worden
geschoven. De bedrading van en naar de voedingen vindt
plaats op de aan de achterzijde van de kast aangebrachte 32
polige euroconnectors. Voor de verbindingen naar elke RS422



kaart wordt gebruik gemaakt van een speciasl moederbord,
waarop vier 64 polige euroconnectors zijn aangebracht. De
kast zelf is een montage kast. met aansluitingen voor ue
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de verbindingskabels naar de 10 kaarten.
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bedraagt circa 170mA.
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Voor de voeding van de primaire zijde van de twee RS422
kaarten wordt een kNMI KR standaard voeding van 5V/1000mA
toegepast. De belasting is in praktijk 650mA. De secundaire
zijde van de twee kaarten lomt op rekening van de IBM
voeding 5V/5A~ de belasting bedraagt circa 350mA.

De kast zelf is een 19 inch standaard kNMI kast. Voor een
onderdelenlijst en bedradingsschema van de last verwijzen we
naar de bijlage [AJ interface kast.

3.3.1 Het gebruik van de RS422 interface

De RS422 interface kaarten worden gebruikt om de signalen
van de meet.instrumenten aan te sluiten op de 10 kaarten.
Elke RS422 kaart realiseert twee onafhankelijke kanalen. In
onderstaande figuur is weergegeven hoe de verbinding tussen
meetinstrument en 10 kaart eruit ziet. De instrumenten
worden door middel van twee signaallijnen, Q en /0,
aangesloten op een RS422 kanaal. De verbinding met de 10
kaart bestaat uit zes signaallijnen. Met behulp van deze
signalen kan men de interface in de ontvang~ zend~ of test
:TIDclE~ SCh,,;'lki:,!] er:.

Instrument RS422 interface 10 kaart

Q Q /DTR /DTR-
Data in

/Q, /Q /DCD /DCD

I 1

HXD
1 RXD

I -
j - /RTSI /RTS .....
I

~
Q I

/CTS -;/CTS
Data uit !
/Q - I

TXD TXD
l

~lg. 3.3.1.1 Verbinding tU5sen meetinstrument en 10 kaart.
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Het RS422 kanaal kent de Yolgende signalen:

SIGNAAL IN/UIT

DATA IN IN

DATA OUT UIT

RXD UIT

TXD IN

IDTR IN

BETEKENIS

Ingangen 0 en 10 yoor het meetsignaal.

Uitgangen 0 en 10.

Ontvangen data.

Te verzenden data.

Besturingssignaal dat er voor zorgt
dat de interface verbinding maakt met
de transmissielijnen.

lOCO

/RTS

leTS

UIT

IN

UIT

Controlesignaal dat aange.eft dat de
interface een verbinding heeft met de
transmissielijne.n. In feite wordt dit
signaal afgeleid van de Q en 10 DATA
IN lijnen Yolgens (Booise algebra)
lOCO = 0 + 10.

Besturingssignaal dat ervoor zorgt dat
de interface in de zend mode wordt
geschakeld.

Controlesignaal dat aangeeft dat de
interface in de zend mode staat. Blj
de gebruikte interface is dit signaal
gelijk aan het /RTS signaal.

Voor de meetopstelling is de ontvang mode natuurlijk de
belangrijkste. De zend en test mode gebruiken we om e.en
interface kanaal te testen. In de test mode is het mogelijk
vanuit de computer de interface te testen. De interface
wordt daartoe in de zend mode geschakeld (/RTS actief)~

20nder verbinding met de transmissielijnen te malen (/DTR
nie.t actief). Op die manier worden de lijnen DATA IN en DATA
UIT intern met elkaar verbonden. Men kan de mode ook in de
zend mode schakelen en een externe plug aanbrengen die de
DATA IN en UIT lijnen met elkaar verbindt. In beide gevallen
kunnen we dan kontroleren of de data verzonden via TXD weer
wordt ontvangen via RXD. De toepassing van de signalen zal
nog ter sprake komen bij de bespreking van de programma's
die de IO-kaarten besturen.

Op RS422 kaarten bevinden zich twee kanalen; kanaal 0 en
kanaal 1. Op de print bevinden zich een aantal jumpers of
kiesbare verbindingen. Zie hiervoor bljlage [AJ
Interfacekast: RS422 printtekening. De jumpers JP3A en JP38
(voor kanaal 0) en JP6A en JP6B (voar kanaal 1) moeten
worden aangebracht om sturing via het !DTR signaal mogelijk
te maken. Door de jumpers JP2A en JP28 (vour kanaal 0> en
JP5A en JP5B (voor kanaal 1) aan te brengen kan men neg
kiezen vear ITXD en of fRXD in plaats van de standaard~ en



door ons gebruikte polariteit~ TXD en RXD signalen.
3.4.0 De 10-kaarten: de interrupt/parallel kaart KNMI 58

Dp interrupt/parallel kaart kan worden geplaatst in een van
de vrije connectors~ 'slots' op de svsteemkaart van de IBM
AT. De kaart heeft twee functies. De eerste functie is de
realisering van een interruptbus. Dit is een uitbreiding van
het interrupt systeem van de IBM AT. De tweede functie is
het gebruik van twee programmeerbare bouwstenen van het type
Zilog 8536 voor parallel 10 of teller toepassingen. Het feit
dat deze twee functies op dezelfde kaart zijn ondergebracht
heeft enkel te maken met produktietechnische aspecten. We
zullen slechts een beperkt inzicht geven in de opzet van
deze kaart. Voor meer informatie over de kaart verwijzen we
naar [2J. We gaan slechts in op de werking van de kaart
voorzover we daar bij onze toepassing gebruik van maken.

Functie 1: Z8536 Parallel/Counter/Timer hardware

Het deel van de kaart dat naast tellertoepassingen
parallelle in- en output mogelijk maakt is schematisch
weergegeven in figuur 3.4.0.1. De bouwsteen van het type
Zilog 8536~ in het vervolg aangeduid met Z8536~ herbergt een
aantal funkties. De parallelle 10 bestaat uit twee
onafhankelijke 8 bits brede bidirectionele 10 poorten en een
speciale 4 bits brede 10 poort~ die gebruikt kan worden voor
diverse 'handshake modes'. Het teller gedeelte bestaat uit
drie onafhankelijke 16 bits brede tellers~ die men deels in
hardware~ deels in software aan elkaar kan koppelen. De
bouwsteen heeft een interruptuitgang die gebruikt kan worden
om een service routine te starten die voor de afwikkeling
van een tellerproces of parallelle communicatie zorgt. Onze
toepassing maakt gebruik van de drie tellers om de pulsen
in het anemometersignaal te tellen. Omdat dit slechts een
van de vele toepassingen van deze bouwsteen betreft
verwijzen we geinteresseerden naar [3J.

Bij het gebruik van de hardware in figuur 3.4.0.1 is het
zinvol kennis te hebben van de relaties die er bestaan
tussen de hardware van de kaart en de hardware van het IBM
systeem. Geheel aan de basis ligt het lezen van een waarde
op een 10 adres op de kaart~ evenals het schrijven van een
waarde naar een 10 ad~es~ en de hardware die nodig is voor
de afhandeling van een interrupt afkomstig van een 10
bouwsteen zoals de Z8536.
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Lees- en sch~ijfacties Z8536

De info~matie van het IBM systeem die men nodig hee+t~

vindt men hoofdzakelijk in de door IBM geleverde ringband
'Technical Reference' [4J. De lees- en schrijfacties op de
10 kaart hebben betrekking op 8 bit brede datawoorden. BiJ
een IBM AT hebben 8 bit databus operaties naar 8 bit
bouwstenen een cyclustijd van 1000 ns. Dit zijn 6
klokperioden en 4 'wait states'. De timing van zo'n cyclus
wordt kompleet verzorgd door de hardware van het systeem.
Aan de connector op de systeemkaart waarin de 10 kaart wordt
geplaatst, vindt men ondermeer de volgende signalen.

- ad~essering: /adr en.: AEN, AO tim A9.

De adressering van 10 locaties op de kaart vindt plaats door
middel van AEN en 10 adreslijnen. Het AEN signaal geeft in
actieve staat aan, dat een DMA controller de volledige
controle heeft over de adresbus en de read en write signalen
voor zowel geheugen als in- en output. Het AEN signaal heeft
de functie van een adres enable. De 10 adresruimte bestaat
uit 1024 adressen van OOOH tim 3FFH. De ruimte valt uiteen
in een aantal delen. Het eerste deel van OOOH tim OFFH zijn
10 adressen op de systeemkaart van het systeem. Het tweede
deel van 1FOH tim 3FFH zijn gereserveerde adressen voar 10
op kaarten die in de slots kunnen worden geplaatst. Vrij van
applicaties is het gebied van IOOH tot IFOH. De 10 ruimte
van de interrupt/parallel kaart bestaat uit 16 adressen; van
lOOH tim 10FH. Op de kaart kunnen 4 pragrammeerbare
bouwstenen van het type Intel 8259A en 2 bouwstenen van het
type Zilog Z8536 geplaatst worden. De plaats van zo'n
bouwsteen wordt vaak aangegeven door het laagste 10 adres of
'base address' van de bouwsteen. Dit is van belang bij het
programmeren van de bouwstenen. De nummering van de IC's kan
men terugvinden in bijlage [BJ interrupt/parallelkaart.

base adressen van de programmeerbare bouwstenen:

interruptcontraller
par/counter timer

8259A IC16 tim 19 :
Z8536 IC10 en ICll:

lOOH~l02H~104H,106H

108H,lOCH

- lees- en schrijfsignalen voor 10: IIOR en flOW

Beide signalen worden door de hardware
geleverd om een waarde te lezen of te
locatie aangegeven door de 10 adresbits.

- databus: DO tIm D7

van het
schrijven

systeem
cp een

Dit zijn de aansluitingen van de databus. De databus van de
kaart is gescheiden van deze aansluitingen door een
bidirectioneel 'tri state' buffer. Indien een adres in de
adresruimte van de kaart optreedt verlaat het buffer de tri
state toestand en wordt in actieve toestand geschakeld doo~

een kaartselect signaal fk. De richting van dit buffer is
daarbij bepaald door het IIOR signaal.



- interrupt requests :IRQ3~IRQ4~IRQ5~IRQ7

De interrupt request aansluitingen zijn de verbindingen naa~

de 8259 interrupt controller op de systeemkaart van de IBM.
Deze vier interruptlijnen zijn in principe bedoeld veor
gebruik van een door IBM geleverde Serial Parallel Adapter-.
In een systeem zander deze kaart kan men ervan uitgaan dat
deze lijnen ongebruikt zijn. De parallel/interruptkaart
gebruikt deze vier lijnen. De interrupts hebben de laagste
prioriteit~ IRQ7 de laagste~ van aIle zestien systeem
interrupts.

- kloksignaal: Clock

Het kloksignaal heeft een frequentie van 6 MHz
periode van 167 ns. Dit signaal wordt gebruikt voor
synchronisatie of kiok in de Z8536.

- reset en voedingsaansluitingen.

en een
interne

De hardware heeft een voedingsspanning nodig van 5V. De
toelaatbare belasting van de aansluiting is circa 3A. Bij
metingen bedroeg de belasting maximaal lA. Bij het
inschakelen van de spanning is het resetsignaal enkele
klokperioden laag. Voer bouwstenen met een reset aansluiting
kan dit signaal gebruikt worden voor het resetten van
registers e.d.~ zodat er geen spontane programmering kan
plaatsvinden van de bouwsteen. De reset van de 28536 is op
een andere manier gerealiseerd. Deze bouwsteen ziet het
tegelijkertijd actief zijn van Iread en /write signalen als
een reset conditie.

Na2st de bovenstaande beschrijving van de signalen die door
het systeem geleverd worden~ vindt men nog andere signalen
terug in de figuur 3.4.0.1 van de hardware. Deze signalen
worden allen afgeleid van de eerder gegeven signal en. De
adressering verloopt als voIgt. De adresbits worden gebruikt
om een kaartselectsignaal Ik en een chipselectsignaal /cs te
genereren. Het Ik signaal schakelt het databusbuffer in
actieve toestand. Het Ics signaal selecteert een bepaalde
bouwsteen. De adresbits AO en of Al bepalen een adres binnen
de bouwsteen.

In figuur 3.4.0.2 is weergegeven hoe de lees en
schrijfacties veri open bij een 28536. We noemen dit als
voorbeeld van de timing omdat hier de timing van de
schrijfactie kritiek is. In de figuur zien we dat het actief
worden van het Iwr signaal nagenoeg samenvalt met het
stabiel worden van de data~ gemeten op de pennen van de
bouwsteen. Wanneer /wr actief wordt~ wordt de data in het
geselecteerde register geschreven. Tijdens experimenten met
de kaart bleek, dat schrijven dan oak een niet zo
betrouwbaar resultaat had. Om dit probleem op te lossen l~

het /wr signaal vertraagd. Dat is mogelijk door een
condensator van 2~2 nF op te nemen in de schakeling~ Zle
figl.~Llr 3.4.()Ml~ De hier"mee ver'~::r'egen vertF'agil~g bed~aagt 5(:.)
ns. Deze oplossing is gekozen omdat er geen tijd was om op
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een herontwerp te wachten. De lees- en schrijfacties op de
8259A leverden geen problemen op.
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fig. 3.4.0.2 Timingdiagram lees- en schrijfactie Z8536.



De hardware aspecten van de interruptverwerking

De afhandeling van een interrupt aanvraag van de Z8536 valt
uiteen in twee del en. Het eerste deel vindt in de bouwsteen
plaats. Men kan de bouwsteen zodanig programmeren dat er
meerdere interruptbronnen bestaan. De prioriteits oplossing
vindt plaatst door het 'daisy chain' mechanisme. Of schoon
dit systeem ook meer bouwstenen kan omvatten, komt het bij
de interrupt/parallelkaart aIleen binnen een Z8536 voor.
Omdat er bij de door ons gebruikte kaart het 'interrupt
acknowledge' op de bouwsteen niet is aangesloten, moet de
prioriteits oplossing van de daisy chain door software
worden opgevangen.

Het tweede deel van de afhandeling is de verbinding van de
interruptpen van de bouwsteen naar de interruptcontroller
van het IBM systeem. Wanneer een van de gedefinieerde
interruptbronnen een interrupt genereert wordt het lINT
signaal van de Z8536 actief. De verbinding van de lINT
aansluiting naar een van de interruptrequestlijnen van het
systeem komt tot stand door een speciaal gebruik van de
tweede functie van de kaart: de interruptbus.

Functie 2: De interruptbus hardware

Hot deel van de kaart dat een interruptbus realiseert, is
weergegeven in figuur 3.4.0.3. Dit systeem maakt gebruik van
dezelfde interrupt controllers als het IBM systeem. De
interruptbu5 is in feite een uitbreiding van de bestaande
systeem, een meester en een slaa+, met vier slaven IC16 tim
IC19. De interruptuitgang van elk van deze vier slaven kan
worden aangesloten op een van de vier vrije
interruptingangen van de meester in het systeem. Dit zijn de
interrupt request lijnen IRQ3,4,5 en 7. Deze opzet is in hot
IBM systeem niet geheel zonder problemen te verwezenlijken.
Voor het aansluiten van de slaven is het naast de
aansluiting van de interrupt request lijnen noodzakelijk de
zogenaamde CAS lijnen aan te sluiten. Deze signalen zijn
echter niet beschikbaar op de slots. Daarnaast kan men voor
de routering van de interruptvector die door de slaaf moet
warden geleverd niet de databus gebruiken. Voor de
aansluiting van de CAS lijnen en de interruptvectorbus IS

een speciale voorziening getroffen. Deze is slechts mogelijk
wanneer de slaaf in het IBM systeem op een IC-voet wordt
geplaatst. Met behulp van een speciaal printplaatje dat
tussen de slaaf en het IC voetje kan worden geplaatst kunnen
de gewenste verbindingen worden gelegd. De algemene opzet is
slechts terloops, maar weI succesvol, getest. Er zijn twee
redenen aan te geven waarom er geen gebruik is gemaakt van
deze algemene opzet. Voor onze toepassing ZlJn VIer
interrupts nodig. Het meetsysteem maakt gebruik van twee
anemometers en twee digitale vanen. De pulsen van de
anemometer worden geteld door de parallel 10/ counterl timer
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bouwsteen Z8536. De digitale codes van de vaan worden
ontvangen door de Serial Communications Controller de 18530.
De vier interrupts van de vier bouwstenen kunnen worder:
aangesloten op de vier vrije interrupt request lijnen van
het systeem. Deze configuratie heeft de uitbreiding dus niet
nodig. De andere reden heeft te maken met de programmatuur.
Het door ons gebruikte software ontwikkel systeem
ondersteunt de standaard configuratie van een meester en een
slaaf interrupt controller. De uitbreiding van dit systeem
met een tot vier extra slaven kan weI ondergebracht worden
in het software ontwikkel systeem. Het gaat echter veel
verder dan datgene wat veor dit project noodzakelijk is.

Het gebruik van de interruptbus is weergegeven in figuur
3.4.0.4. De interrLlptbL\S bestaat in wezen uit 32 penner1
waarop de interruptuitgangen van 10 bouwstenen kunnen worden
bevestigd. De 32 pennen van de interruptbus zijn verbonden
met de interrupt ingangen van vier 8259 interrupt
controllers. De eerste acht pennen zijn verbonden met de
interrupt ingangen van IC16; IRQO tIm IRQ7~ de volgende acht
met die van Iei7 etc. De interruptbus heeft verbinding met
andere kaarten door middel van een 32 aderige lintkabel die
aan de bovenzijde van de kaart kan worden aangesloten. 10
kunnen oak interruptuitgangen van 10 bouwstenen op andere
kaarten, zoals de serie kaart KNMI 59~ op de interruptbu5
worden aangesloten. In plaats van de interrupt controllers
bevinden zich in de IC-voeten van IC16 tim IC19
draadbruggen. Deze draadbruggen verbinden de interrupt
ingang IROO met de interruptuitgang. Op deze manier zijn de
pennen 1,9~17 en 25 van de interruptbu5 in wezen verbonden
met de systeem interrupt request lijnen IRQ3~IRQ4~IRQ5 en
IRQ7 van de meester interrupt controller van het IBM
systeem. De interrupt controller in de vorm van een
draadbrug werkt ~omdat elke interrupt controller slechts een
interrupt krijgt aangeboden en derhalve de prloriteits
oplossing zo triviaal is~ dat een draadbrug het werk kan
doen.

Wanneer een of meer van de interrupt requestlijnen IRQ3~4~5

of 7 actief zijn, wordt aan de hand van de door het IBM
systeem ingestelde prioriteiten gevolg gegeven aan slechts
een van de aanvragers. Afhankelijk van het betreffende
interrupt request wordt door de meester een interruptvector
verzonden. Deze vector wijst een bepaalde plaats aan in een
interruptvector tabel. Op deze plaats vindt de processor de
geheugenlocatie waar de code staat voor de interrupt service
routine. De interrupt vectoren zijn vaste waarden. Zo heeft
IRQ3 de vector OBH~ IRQ4 de vector OCH~ IRQ5 de vector ODH
en IRQ? de vector OFH. Deze informatie is nodig voor de
gebruiker dIe door middel van het software ontwikkel systeem
interrupt service routines wil ontwerpen.
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3.4.1 Het gebruik van de Z8536

Op de interrupt/parallel kaart KNMI 58 bevinden zich twee
Ie's van het type Z8536. De Z8536 is een multifunctionele
bouwsteen. ontworpen voor parallelle communicatie en
tellertoepassingen. De bouwsteen wordt hier toegepast omdat
er zich drie' tellers bevinden in de 18536. Hiermee is het
mogelijk de pulsen van de anemometer te tellen.

Een anemometer wordt aangesloten op een RS422
interfacekaart. De verbinding tU5sen deze kaart en de
parallelkaart bestaat uit een zestal signalen. Hieronder is
in het kort de betekenis van de signalen aangegeven~ in het
geval het betreffende signaal actief i c

IDCD
/CT;:3

pvr-,

Er is een verbinding
Er kan data verzonden worden
Ont v·a.n';;Jen dat.a

UIT: (V'::;T": computE't-· naat- i ntet-of ace)

/DTr;~

/F:TS
TXD

Zet interfacekanaal aan
Zet interface in de zend mode
Te verzenden data

De pulsen van de anemometer bereiken de 28536 via RXD. De
toepassing die we hier beschrijven maakt geen gebruik van de
zendmogelijkheden. Daarom hoeft men de signalen !CTS~ /RTS
en TXD niet san te sluiten. AIle zes genoemde signalen zijn
TTL signalen zodat deze kunnen worden aangesloten op de
euroconnector van de parallelkaart. Vanaf dat punt geven we
nu san wat men moet weten om de ontwlkkelde hard- en
software te gebruiken.

DE' i"r"IE'mCliletet- 1 evet-·t. ~?f?n pul svcwmi I] si 1.:;jn.:;.,al. A,:'!.n de hand \,'·::<.rl
het santal pulsen per seconds kan men de gemiddelde wind
snelheid bepalen. Om de gemiddelde windsnelheid te bepalen
moet men de pulsen van de anemometer kunnen tellen gedurende
sen ingest.eId tijdsinterval.

De Z8536 heeft drie tellers TC1~ TC2 en TC3. Elke teller
heeft. een ingang: CT IN~ een uitgang: CT OUT~ een GATE
ingang en een TRIGGER ingang. Al deze aansluitpunten ZlJn
naar buiten uitgevoerd. Deze bevinden zich op de pennen a1
tim a32 en cl tim c32 van de euroconnector aan de
achterziide van de interrupt/parallel kaart. KNMI 59. Dit is
weergegeven in figuur 3.4.1.1 voar zowel IC10 als IC11.



:-------------------------:
TCl

:-------------------------l
IC10 ICll:
----------:

CT OUT (84) e12 e28
CT IN (85) a12 a28
TRIGGER (86) e13 e29
GATE (87) a13 a29
-------------------------:

OUTPUTCONNECTOR PARALLELKAART
al tim a32
el tim e32
Tussen haakjes staan de
overeenkomstige bits van de
poort 8 (8 bits) en poort C
(4 bits). Dit zijn twee van
de drie poorten van een
Z8536.

-------------------------:
TC2

-------------------------:
IC10 ICll:
----------:
el0
al0
ell
all

(80)
(81)

(82)
(83)

CT OUT
CT IN

lTRIGGER
:GATE

e26
a26
e27
a27 :

:-------------------------:

:-------------------------
TC3

:-------------------------
IC10 ICll

ICT aLIT (CO) e7 c23
:CT IN (C1> a7 823
lTRIGGER (C2 ) e8 e24
lGATE (C3) a8 a24
:-------------------------

fig. 3.4.1.1 De drie tellers met verbindingen op de
euroeonneetor PL1A en PL1C op tekening 29-80
30 bijlage [bijIJ.

Voor het gebruik van de telleringang bestaan versehillende
mogelijkheden. Men kan een extern signaal aansluiten of de
teller in de timer mode gebruiken. We gebruiken beide
mogelijkheden. Het anemometersignaal wordt extern
aangesloten. Voor het bijhouden van het tijdsinterval
gebruiken we de timer mode. In dat geval wordt een in de
teller geladen waarde [0 •. 65535J afgeteld met de halve
klokfrequentie van de IBM AT. Men kan nagaan dat we dan twee
tellers nodig hebben die een interval van 0 tot 10 minuten
kunnen aftellen. De trigger zorgt ervoor dat een waarde in
de teller kan worden gel aden. De waarde wordt echter pas
geladen op een opgaande flank van het signaal op dp
telleringang. Wanneer de gate hoog is kunnen pulsen worden
geteld. Op een opgaande flank van het signaal op de ingang
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van de teller wordt de teller-stand dan met 1
de ui tgC't,nq van de tE'll el'- be",tc"ar,
mogelijkheden. Men kan kiezen uit een aantal
deze ZlJn weergegeven in figuur 3.4.1.2 .

.c",'IOII rI n n n n.J~ n n r
C:OUlOTD - _....l LJ L-I L-I L.! L LJ W W

,.......~

vet-' 1 EI,::HJ cI n ',jDDf'

"lE'I" !::,c hill E"n d i='::

IT'tDqel i j khE!dt:~r'I.,

.an

I TC

_ ...OT
lMIT"IT _

LJ
I TC·' \ TC-1

'I

SQua.waVE I
F1~= -1.;'),..-----

loQu..M WAVE - - - - - ('J/..... I
eMIT"" _

&fCOND HALF

fig 3.4.1.2. Tc~llet

teller
ti mi 'Ig di <:lI;Jt-a,m.

is Te.
De startwaarde van de

De uitgang van teller Tel kan door middel van een software
commando aan een van de drie ingangen van teller Te2
geschakeld worden. Dit is niet mogelijk met TC2 en TC3.
Hiervoor is een externe draadverbindingen nodig. Dit leidt
tot de tellerconfiguratie in figuur 3.4.1.3.

1----------------------1
PCLK/2----I>count TC1 (t~Jd) I
(3 MHz) 1>gate out)- I---- I

I>trigger 1 I
1----------------------1 1

1

,--------------------------------1
I
I

I 1----------------------1
1----1 >count TC2 (t~jd) I

I>gate out>I----1
I)trigger I I
1----------------------1 I

I

1--------------------------------1
I,
, 1----------------------1
I I--I>count TC3 (pulsen) I
I----I>gate out>i

I I>trigger 1
1 1----------------------1
I

I-----«Anemometer

IN:- - - - - - - -

OUT: _

IN:_-__- __- _

OUT: ----------

fig. :3 . 4. 1 . '.::. De teller configuratie voor het tellen van
pulsen van de anemometer.

de
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De werking is als voIgt. We starten tellers TCl~ TC2 en TC3
door de gatebits en triggerbits van deze tellers te zetten~

dwz. '1' te maken. Door een teller te triggeren kan deze
wo~den geladen met een bepaalde waarde. Dit gebeurt op een
opgaande flank van het signaal op de telleringang. Elke
volgende opgaande flank verlaagt de stand van de teller.

De middeltijd wordt bijgehouden door TCl in serie met TC2.
Daartoe is de uitgang van TCl INTERN verbonden met de
telleringang van TC2. Wanneer TCl tot nul heeft geteld~

wordt een puIs naar TC2 gestuurd. TC2 verlaagt daarop zijn
tellerstand. Tijdens dit proces is de gate van teller 3
hoog. Zolang de gate hoog is kunnen de pulsen van de
anemometer worden geteld.

Wanneer TC2 tot nul heeft geteld~ het tijdsinterval is dan
verstreken, gebeuren er een aantal dingen. Ten eerste wordt
de uitgang van TC2 laag en blokkeert daarmee TC3 die niet
meer de binnenkomende pulsen van de anemometer kan tellen;
de tellerstand van TC3 is bevroren. Tegelijkertijd zorgt de
toestand TC2 = 0 voor een INTERRUPT signaal. Daarmee kan de
interruptprocedure de tellerstand van TC3 uitlezen. De stand
van de teller wordt samen met statusinformatie in een buffer
gezet. Dit buffer kan in een programma worden uitgelezen.
Hierna kan het telproces weer opgestart worden. De he~start

verschilt van de start van het proces. Teller 3, de teller
die het aantal pulsen van de anemometer telt~ wordt bij de
herstart niet getriggerd. Wanneer men de teller triggert~

wordt de tellerstand gezet. Bij teller 3 is dit bij de start
nul. Dit gebeurt echter pas na een puIs op de telleringang.
In het geval de anemometer stilstaat houdt de teller steeds
dezelfde waarde, hetgeen niet eenduidig is. De waarden die
in de buffer staan geven dus de stand van de teller op
momenten dat er een interval is verstreken. Wanneer de
teller door zijn bereik gaat, dat gebeurt bij een puIs bij
tellerstand O~ wordt dit aangegeven door een andere waarde
van de status dan het geval is bij het verstriJken van de
middeltijd. Op deze manier is de interpretatie van de
waarden in de buffer eenduidig. Ook wanneer de middeltijd
zolang is dat de teller meerdere malen door zijn bereik
gaat.

In totaal gebruiken we twee interruptbronnen per Z8536.
De eerste interrupt treedt op bij het verstrijken van het
tijdsinterval de tweede interrupt bij het bereiken van de
tellerstand O. De interruptuitgang van de Z8536 kan door
middel van de eerder beschreven interruptbus worden
verbonden meet een van de vier interrupt request lijnen. We
nemen IRQ5 voar de interrupt van lelO en IRQ? voor ICll. Dit
zijn de interrupt request lijnen met de laagste prioriteit.
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3.4.2 Hardware notities

De gebruikte hardware bestaat uit de kaart KNMI 58. Op deze
ka.alrt. bev'i nden :::. i ch een ai3.nta.1 pennen vJi3.2H-mee men dDC.':
middel van draden of zgn. Jumpers verbindingen kan maken. De
meeste verbindingen hebben te maken met de interrupt. De
kaart heeft een interruptbu5 van 32 interrupt.s. Deze kunnen
worden aangesloten op 4 interruptcontrollers. Voor deze
toepassing gebruiken we geen interruptcontrollers. In plaats
daarvan zit er in de ic-voeten een draadbrug. Deze verbindt
pen 18, interrupt in, met pen 17, interrupt uit. De andere
verbindingen zorgen ervoor dat de interruptpen van de Z8536
verbonden wordt met de systeem interrupt request lijnen. De
hardware notities zijn verdeeld over drie delen: De kaart.
KNMI 58, de connect.or van de kaart KNMI 58 en de daarmee
samenhangende nood:::.akelijke gegevens voer de programmatuur.

1. INTERRUPT/PARALLELKAART KNMI 58: bijlage [8]

De volgende le's zijn voar de beschreven teepassing niet
nodig. De:::.e megen weI aanwe:::.ig :::.ijn.

Ie 5
IC 13
Ie J4

Zeker-'
1 '::-.'

clock 8284A
interruptvectorbusbuffer LS 244
interruptvectorbusbufferaansturing PLDI 82153

niet aanwezig zijn de interruptcontrollers IC 16 tim

Dp interruptverbindingen van lel0 en IC11 worden als voIgt
tot stand gebracht.. Verbindt de interruptsignalen van IC10
en IC11 met de interruptbus, door het. leggen van een 'wire
wrap verbinding van pen V2B/33 (IC10 INTl naar pen V2A/17
van de interruptbus. HetzeIfde voer V2B/34 (IC11 INT) naar
V2A/25. Breng een draadbrug aan in de IC-voeten van IC18 en
IC19 van de 8259 waarmee pen 18 (IRQO in) wordt verbenden
met pen 17 (INT uitl. Vervolgens brengt men de jumper P3
aan. Daarmee enabled men de buffer voar de interrupt
signalen. Tenslotte worden de uitgangen van de buffer
verbonden met de systeem interrupt request lijnen IRQ5 en
IRQ7. Men kan gebruik maken van jumpers of wire wrap
verbindingen. Voor de aansluiting van IRQ5 verbindt men pen
V1/2 met pen V1!7, voer IRQ7 pen V1/1 met pen Vl/B.

2. EUROCONNECTOR: al tim a32 en bl tIm b32

Omdat TC2 en TC3 niet intern kunnen worden verbonden is een
EXTERNE draadverbinding nedig van:

F'EI.J c 10 rl·::' E'.r- a8 ( Ie 10)
F'E:r-~ c ~c:6 naB.r-· a24 ( IC l. l. l
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De communicatie met de RS422 kaart verloopt via signal en:
(IN betekent van RS422 naar 8536)

IN: (van interface naar computer')

iDeD
/CTS

RXD

lilT:

/DTF:
IRTS

TXD

Er is een verbinding
Er kan data verzonden worden
Ontvangen data

(van computer naar interface)

: Zet interfacekanaal aan
Zet interface in de zend mode
Te verzenden data

De pulsen van de anemometer bereiken ons via RXD deze moet
worden aangesloten op:

7A
23A

(IC 10)
<Ie 11>

De vijf re~terende signalen zijn aan
resterende bits van de poorten A~B en C.
nemen we poort A. Voor OUT signalen poort
zijn gebufferd. De richting is kiesbaar.
inputpoort daarom verbinden we:

te sluiten op
Voor- IN signc3.1en
B. Beide poorten

Poort A is een

PD'~

PEN
a1
a17

met c: 1 '.'oor
met c 17 vom-'

IC10
IC11

Een en ander is weergegeven in de volgende figuur.
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IC10 lell I/O EXTERN SIGNAAL

lC 17C richting buffer •.........
Hi 1 7~~ Gt- ouncl :

Al
A2
A3
A4
AS
A6
A7

2C
2A
3C
3A
4[:
4A
5C
5A

18C IN
18A It\1
19C IN
19A IN
20C IN
20A IN
21 [: IN
21A IN

•.•••••••.• / DCr,
••••••••••• / eT:::;
X
X
X
X
X
X

6[: 22[: Ground
6A 22A Ground

co
[:1

Cr::'
[:3

7[:

7A
8[:

8A
9C
9f":J

23[: IN X
23?"i IN Fo:XD
24C IN X
24A IN GATE TC3 .
2SC Ground
25A Richting bL~ffer

80
Bl
B-'
83
B4
B~j

B6
B7

10e
l'.)A
11C
11 ~i

12C
12A
13[:
l::::;A

14C
14?';
15C
1~iA

16[:
16A

26C OUT
26A OUT
:?C OUT
:D~i OUT
28[: OUT
::8A OUT
2C7'C OUT
""I r·. OUT.L .., t·,

3(lL: I [I-[:lF:
3()A Gt- (Jund
31C [;1 ock
3H; Gt-ound
32C GI~ound

3~2A Gt-ound

GATE Tc:3 ••••••••••• :
X•.....•••. lFo:TS
X•••••••••• /DTF:
X••••••••••• T XD
X
'J<

X
X

fig 3.4.2.1 Verbindingen op de euroconnector zijn met
gestippelde lijnen aangegeven.

3. SOFTWARE GEGEVENS

- laagste 10 adres of 'base address' van de Z8536 bouwsteen:

1[;10 base = 108H
1[;1 :I. b.::\s:e _. lOCH

- 'system interrupt request' en vector:

1[;10
ICll

IROS met vector ODH
IRQ7 met vector OFH
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3.5.0 De IO-kaarten: de serie kaart KNMI 59

De serie kaart kan in een van de vrlje slots op de
sjsteemkaart van de IBM AT worden geplaatst. De kaart heeft
vier bouwstenen van het type Zilog Z8530 Serial
Communications Controller aan boord. De kaart komt overeen
met de hardware van de interrupt/parallelkaart voor het
gebruik van de Z8536. We gaan ook hier slechts in op de
werking van de kaart voorzover we daar bij deze toepassing
gebruik van maken.

Funktie: Z8530 Serial Communications Controller

De voor onze toepassing relevante hardware is gegeven in
figuur 3.5.0.1. Met behulp van de Z8530 zijn een groat
aantal serieele communicatie protocol len mogelijk. Niet
aIleen asynchrone communicatie op basis van I~arakters maar
ook synchrone communicatie op karakter~ byte en bit niveau.
Hier gaan we slechts in op de toepassing van de asynchrone
vorm van communicatie~ voor meer informatie over deze
bouwsteen raadplege men [5J.

Elke 28530 op de kaart ~IC10 tim IC13 op bijlage [C]
Seriekaart bestaat uit twee nagenoeg onafhankelijke
serieele ~(ar)alen, zodat men in pF"incipe nlet deze h:aart 8
serieele communicatie verbindingen kan maken. Onze
toepassing maakt slechts gebruik van twee kanalen die door
twee bouwstenen lC10 en lell Zl]n gerealiseerd. Elke
bouwsteen heeft een interruptuitgang. De twee
interruptsignalen worden door middel van de interruptbus
verbonden met de 'system interrupt request' lijnen IRQ 3~4,5

of 7. De interruptbus op de interrupt/parallelkaart is reeds
beschreven in 3.4.0. Daar werd reeds vermeld det ook
interruptsignalen van bouwstenen op andere kaarten kunnen
worden aangesloten op de interruptbus. Daartoe bevinden zich
op de seriekaart 32 aansluitpennen. De interruptbus bestaat
wit een 32 aderige bandkabel waarmee de 32 aansluitingen op
de seriekaart in verbinding staan met de 32 aansluitingen op
de interrupt/parallelkaart.

lees- en schrijfacties

De timing van de lees- en schrijfacties op de 18530 komen
overeen met die op de eerder besproken Z8536. In
tegenstelling tot de interrupt/parallelkaart kwam de
kritieke timing van de schrijfactie hier niet voor. De
adressering van de vier bouwstenen komt op een vergelijkbare
wijze tot stand. We volstaan hier met het geven van de 'base
addresses' van de bouwstenen.

Base
lel0
lel1
ICJ2
IC13

adressen
110H
114H
118H
11CH

van de Z8530 SCC.
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fig 3.5.0.1 Hardware van de seriekaart voor het gebruik van
de Z8530 sec.
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3.5.1 Het gebruik van de Z8530

Op de serie 10 kaart KNMI 59 bevinden zich vier IC's van hpt
type Z8530. De Z8530 is een bouwsteen~ ontworpen VDer
serieele communicatie. De bouwsteen gebruiken we om dp
serieele data van een digitale vaan te ontvangen.

Een digitale vaan wordt aangesloten op een RS422
interfacekaart. De verbinding tussen deze kaart en de
seriekaart bestaat uit een zestal signalen. Hieronder is in
het kort de betekenis van de signalen aangegeven~ in het
geval het betreffende signaal actief is.

I 1'1: (van i nterf ace naar computer)

,iDCD
ICTS

F:XD

Er is een verbinding
Er kan data verzonden worden
Ontvangen data

UIT: (van computer na.ar i nterf ace)

/DTF:
/RTS

TXD

Zet interfacekanaal aan
Vraag of er data kan worden verzonden
Te verzenden data

De toepassing van de 28530 die hier wordt beschreven maakt
het mogelijk data te zenden en te ontvangen via deze zes
vet-·bindinger:. AIle zes genoemde signalerl zi..in TTI_ signa.len
zodat deze kunnen worden aangesloten op de euroconnector van
de seriekaart. Vanaf dat punt geven we aan wat men moet
weten om de ontwikkelde hard- en software te gebruiken.

In principe is het voor de metingen voldoende om aIleen data
te ontvangen. Voor testdoeleinden is het echter ook nodig
data te zenden. De programmering van de 28536 is dus iets
uitgebreider gedaan dan strikt noodzakelijk is. In totaal
zijn twee seriekanalen gerealiseerd. Daarvoor zijn twee
bouwstenen van het type Z8530 gebruikt.

De digitale vaan verzendt asynchroon 8 bits codes met 32
stopbits. De baudrate is instelbaar in de vaan. De Z8530
kent een aantal vormen van serieele communicatie. De
asynchrone vorm programmeert men door het aantal stopbits
het aantal databits en een baudrate in de juiste registers
te schrijven. Dit vindt plaats in een initialisatie
procedure. Het proces~ zenden en ontvangen~ kan daarna
beginnen. De stuursignalen IDCD en ICTS worden in de
automatische mode gebruikt. De werking van het geheel is sIs
voIgt.

Eerst initialiseert men de bDuwsteen~ vervolgens start men
het proces. Het IDTR signaal wordt laag (actiefl gemaakt. De
interface kan dan data ontvangen en verzenden. lndien data
op de lijn RXD staat~ is het signaal IDCD actief.
Automatisch wordt de ontvanger in de Z8530 aangezet. Wanneer
een byte data is ontvangen genereert de bouwsteen een



interrupt waarna de data met statusinformatie In een buffer
tE-:'r'ec:htkornt" Sta.::\t et-· geer-I d.3t,::~ op de FXD lijn 0+ i~:- pro. eer:
storing dan is /DCD haog (niet actief). De ontvanger is dan
automatisch uitgezet. Het verzenden van data gebeurt als
voIgt. Eerst wordt het signaal /RTS laag gemaakt. Via de
interface zal /CTS dan eveneens laa9 worden. De zender wordt
automatisch aangezet door ICTS. Software ziet er op toe dat
het transmitterbuffer leeg is~ wanneer dat zo is wordt een
byte data verzonden. Is het buffer vol dan wordt gewacht
totdat. het buffer leeg is. We zien dus dat ontvangen gebeurt
op interrupt. Het verzenden van data niet. Hierdoor is het
mogelijk om over hetzelfde kanaal data te zenden en te
ont vangen. Eell mogel i j khei d di e ~'Je gebrui ken om een kB.nE\al
te testen. Tenslotte kan men het proces beeindigen. Het
signaal /DTR wordt hoog Cniet actief) gemaakt~ waardoor het
niet meer mogelijk is om via de interface te zenden en
ontvangen. Verder wordt de toestand van de bouwsteen zoals
die bestond voor aanroep van de startprocedure hersteld.

3.5.2 Hardware notities

De gebl-ui kte t-'la"-ch'Ja,-e best.aEI.t ui t de ka.3t-t KNI'"II 58 en kac\t-·t.
KNMI 59. Op deze kaarten bevinden zich een aantal pennen
waarmee men door middel van draden of zgn. jumpers
verbindingen ~an maken" De meeste verbindingen hebben te
rn.;;:d<E~n m;,::,t d;,,:: irlt(·?t-·r··u.pt. DE:' S5E,,·-iE'kaEl.r--t 1"leE:ft~ rlet a.ls dE'"
parallelkaart, een interruptbu5 van 32 interrupts. Deze bus
staat in verbinding met de interruptbus op de
interrupt/parallelkaart KNMI 58. Deze toepassing van de
seriekaart gaat ervan uit dat de interruptbus is gemaakt
volgens de aanwijzingen in 3.4.2 Hardware notities. De
hardware notitiEs hebben hier betrekking op vier gebieden:
de KNMI kaart 58~ de KNMI kaart 59 ~connector van kaart
KNMI59 en de software gegevens.

1. INTERRUPT/PARALLELKAART KNMI 58: bijlage [8]

Op de parallelkaart zijn de volgende IC's niet nodig.
mogen weI aanwezig zijn.

De::E:

IC 5
Ie 13
I C 14

clock 8284A
interruptvectorbus buffer LS244
interruptbus buffer aansturing PLD1 82153A

De volgende IC's mogen niet aanwezig zijn.

IC 16 tim 19 interruptcontroller 8259A

Om de interruptsignalen Yan ICI0 en ICll op de seriekaart
aan te sluiten op de system interrupt requests~ moet de
interruptbus van de interrupt/parallelkaart gemaakt worden.
Oat houdt hier in dat er verbindingen tussen de interruptbus
V2A op de int./par. kaart en de inetrruptrequestlijnen IRQ3
en IRQ4 gemaakt worden. In paragraaf 3.4.2 is beschreven hoe
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de interruptbus eruit ziet bij gebruik van IRQ5
interruptbus voor de interruptsignalen van de
komt als voIgt tot stand.

en I F:Q7 . DE'
set- i el::anE11 c'rl

Verbindt V2B/l met V2A/l en V2B/9 met V2A!9. Deze
verbindingen kunnen worden geIegd door 'wire wrap' verbin
ding. Breng vervolgens een draadbrug aan in de Ie voeten van
IC16 en IC1? (de plaats van de 8259A). Daarmee wordt pen 18
(IRQO in) verbonden met pen 17 (INT uit). Vervolgens brengt
men jumper J3 aan. Tenslotten warden de uitgangen van de
buffer verbonden met de systeem interrupt request lijnen
IRQ3 en IRQ4. Vaor de aansluiting van IRQ3 verbindt men Vl!1
met Vl/5~ voor IRQ4 V1/3 met V1/b. Raadpleeg hierbij figuur
3.5.().2.

2. DE SERIEKAART: bijlage [CJ

Op de serlekaart zijn de volgende Ie's niet
magen weI aanwezig zijn.

nocli,;). Dezf..'

IC b
IC 8
Ie 9
I C 12 en Ie 13

clock 8284A
interruptvectorbu5 buffer LS244
interruptbus buffer aansturing PLD1 82l53A
Z8530

Op de kaart moet een verbinding worden gemaakt van de
aansluiting van de interruptuitgang van de bouwsteen naar de
interruptbus V2. De interruptuitgangen van IClO en ICll zijn
besc:hikbaa.r op dE' pennE'r·: '-/1/1 en 1·/1./4. De pE'n 'v'l/l dient
verbonden te worclen met pen V2/1 van de interruptbus. De pen
Vl/4 moet verbonden worden met pen V2/9 van de interruptbus.
Bij een correcte interruptbu5 is dan interrupt IelO
verbonden met IRQ3 en interrupt ICll verbanden met IRQ4.

De verbinding van de seriekaart naar cle parallelkaart
bestaat uit een 32 polige bandkabel. De interruptsignalen up
de seriekaart worden hiermee aangesloten op de interruptbus
van de parallelkaart.

3. VERBINDINGEN MET DE UITGANGSPLUG VAN DE SERIEKAART

De cammunicatie met de RS422 kaart verlaopt via signalen:
(IN betekent van RS422 naar 8530)

H·J; (van intet-f.:::\ce naat-· computet-)

lOCO
ICTS

RXD

Er is een verbinding
Er kan data verzonden worden
Ontvangen data

U IT: (V",'T: computer na.<:it-· i ntet-+ aCE: 1

/DTF.:
/F'TE,

T/D

Zet interfacekanaal aan
Zet interface in de zend mode
Te verzenden data
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f.1I,
1"7

<
I),-,
'-'-,



-- 7" L.j. --

Serie kaart plug PLl IBM kaart KNMI 59

A

1[1.0: f:::anEl€.<.l

1 /CTS--18
2 /~:T;3-1 7"
3 /DTR-16

C

/DCD-19
T>::D-15
RXD-13

Iell: t::anaal 2: Serie2

.-:;
10
11

ICTS-18
/F:TS-17
IDTF:-16

5.3. (). 3

IDCD'-19
TXD-15
F:XD--13

Connectorsignalen
pootnummer van de

met
28530.

d Ct.a.!'"· etC h t er- Ie

Voor de volledigheid geven we in figuur 5.3.0.4 aIle aan
sluitingen op de connector.



Serie kaart plug Pl1 IBM kaart KNMI 59

IC10:

1
2
3
4
5
6
7
8

IC11:

9
10
11
12
13
14
15
16

A

ICTS-18 IIO-ClR
IRTS-17
IDTF:-16
ISYNC-11
/CT5-22
IDTF:,F:EO-24

F:XD-27
IS-YNC-29

/CTS-·18
IRTS-17
/DTF:-16
I SY~'JC-11
/CT5-22
IDTF:, F:EO-24

F:XD-27
ISYNC-217'

C

/DCD-19
TXD-15
F:XD-13

ITRXC-14,/RTXC-12
TXD-25

/RTS-2~.s

IDCD-21
ITRXC-26,/RTCX-28

iDCD-19
TXD-15
RXD-13
ITRXC-14~/RTXC-12

TXD-25
/RTS--23
IDCD-21
/TRXC-26./RTCX-28

IC12:

17
18
1 c;.'
2(:1

21

24

IC13:

25
26
,..,...,.
"::'1

28
29
3()

31

/CTS-18
/F:TS-17
/·DTF:-·16
/SYNC--11
/CH_;-22
/DTR, F:EU-24

F:XD-27
IS,:'r'JC-29

ICTS-18
IRTS-17
/DTF:-16
ISYNC-·11
ICTS-22
IDTF:, F:EO-24

F:XD-27
ISYNC-29 IO-CLK

/DCD-19
TXD--15
RXD-1 :3

/TRXC-14,/RTXC-12
TXD--25

IF:TS--23
IDCD~21

ITRXC-26~/RTCX-28

IDCD-19
TXD-15
F:XD-13

ITRXC-14,/RTXC-12
TXD-·25

IRTS-23
/DCD---21
ITRXC-26,/RTCX-28

fig 5.3.0.4 Connectorsignalen met daarachter Ie pootnummer
van de Z8530. Twee signalen betekent met jumper
te kiezerl.
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4. SOFTWARE GEGEVENS

laagste 10 ad~es of 'base add~ess' van Z8530 bouwstenen:

ICI0
lel1
IC12
IC13

110H
114H
118H
11CH

'system interrupt request' en vector:

ICI0:
ICll:

IRQ3 met vector OBH
IRQ4 met vector OCH

3.6 De IBM-AT configuratie

De systeem eenheid bestaat uit een kast waarin zlch de
systeemkaart met 80286 processor en 256KB geheugen bevindt.
Op de systeemkaart bevindt zich een aantal connecto~s of '10
channel connectors'. De seriekaart KNMI 59 bevindt zich in
slot 4, de interrupt/parallelkaart KNMI 58 in slot 5. In
slot 1 bevindt zich de Printer/Monochroom Adapter. In slot 8
bevindt zich de Fixed Disk and Diskette Drive Adapte~.

Het systeem heeft een ingebouwde voeding. Er is een speciale
voorziening aangeb~acht om vanaf de connector van de voeding
op de sjsteemkaart de 5V en GROUND aansluiting naar buiten
uit te voeren. Hierbij is tevens een RESET schakelaar
aangebracht.

Voor de opslag van data is het systeem uitgerust met een
vaste schijf en een diskette station. De vaste schijf heeft
een opslagcapaciteit van circa 20 ME. Het diskette station
is geschikt voer diskettes met een opslagcapaciteit van
360KB DS/DD diskettes of 1,2 MB DS/HD diskettes. Veor
tijdelijke opslag van de gemeten reeksen zijn aIleen
diskettes van 1,2 ME gebruikt.

Het systeem heeft standaard een aansluiting voor een
toetsenbord~ printer en monochroom beeldscherm. De
aangesloten printer is van het type FACIT 4510. De
printer heeft de bekende ASCII karakterset, die niet
overeenkomt met de door IBM gebruikte karakterset. De
grafische mogelijkheden van de configuratie zijn beperkt. De
aansturing van het beeldscherm beperkt zich tot de IBM
karakterset. De grafische mogelijkheden van de printer
bestaan uit het weergeven van de 7 ~'1' of 'O'~ bits van een
ASCII waarde als een kolom van 7 ,wel of niet~ zwarte
punten.

Het 'besturingssysteem' van de machine is DOS 3.1 later
vervangen door DDS 3.2. De mogelijkheden van deze besturing
zijn minimaal. Het stelt de gebruiker in staat om een
applicatie dj.e op schijf staat op te starten door- ee!l
commando in te tikken. Vandaar de naam Disk Operating
System.



AIle p~ogramma's waaronder meetprogramma's~ ~e~enprog~amma's
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MODULA2/86 pakket (release april 1985). Het 5ysteem bev2t
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een snelle syntax checker~ compiler en linker; your het tot
leven wekken van een programma, een debugger; VDor de
diagnose van een ziek programma~ een post mortem debugger;
voor de autopsie van een overleden programma, en een make
utility; voor het Ievensvatbaar houden van de programma's
onder de wisselende omstandigheden van de software omgeving.

Het pakket is net ais de programmeertaal een doordacht
concept waarmee de gebruiker zonder al te veel irritatie
ZlJn of haar ideeen kan vormgegeven binnen de grenzen van
het onderliggende operating system en de hardware.

3.7 De meetopstelling in Cabauw

De metingen en de verwerking van de metingen hebben
plaatsgevonden in de meet mast van het KNMI bii het plaatsje
Cabauw in de gemeente Lopik. De instrumenten zijn geplaatst
op de zuid-west uithouder op 20m hoogte. De 8 meter lange
uithouders kunnen hydraulisch omhoog gebracht worden. De
instrumenten kan men dan, staande op een bordes op circa 28
meter hoogte~ aan de draagarmen op het uiteinde van de
uithouder bevestigen. De apparatuur bestaande uit de
intE'r··{acel:<.<_st f::n hE't. IB!"1 <::-/~:tE;'!'::'m kar'l ~··!DI~d,=:.'n opge<:=:.teld in eE'r:
b c·t ur", r! E!r: iT: E-:' E' t t-' U i 'Tit e Cil) dE' b E'q.::, ['I E! t;:~! t-' or", c:l \I i:'trl dE-' 21 :::;,TI t-r Dc;') e
mast. De instrumenten hebben een directe verbinding met de
interfacekast. Deze verbinding komt tot stand door op twee
plaatsen verbindingskabels aan te brengen. Deze verbindingen
\lindt men terug in bijlage [DJ Meetopstellinq Cabauw. Hier
\lindt men ook een situatieschets \Ian de meetmast.

fig. 3.7.1 Meetopstelilng in cabBuN.
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HOOFDSTUK 4 De software van het systeem

4.0 De software

De software die aanwezig 15 bl' de start bestaat uit drie
onderdelen. Aan de basis ligt het besturingssysteem DOS
3.20. Voor het ontwikkelen van programma's gebruiken we het
Modula2/86 pakket van de firma Logitech. Voor het verwerken
van tekst gebruiken we een tekstverwerker.

1. Het operating system DOS 3.20

De IBM AT wordt bestuurd door het DOS operating system. Dit
besturings systeem maakt het mogelijk een applicatie~ dat is
een programma op schijf of diskette~ te starten. Daarnaast
kent DOS een aantal commando's voor het onderhouden van
bestanden van files. Zo'n commando kan men ingegeven met het
toetsenbord. Het starten van programma's op schijf kan in
principe op twee manieren. De eerste manier bestaat uit het
intikken van de naam van de uitvoerbare file eventueel
gevolgd door een aantal parameters. De tweede manier maakt
gebruik van 'batch files'. Dit is een leesbare tekstfile
die~ meestal een aantal commando's of opdrachten bevat. Deze
manier van werken is vooral toegepast bij het bewerken van
de meetresultaten. Voordeel is dat intensieve rekenkundige
bewerkingen dan '5 nachts kunnen plaatsvinden.
De ,tijdens dit project, ontwikkelde software moet geziEn
worden als sen verzameling applicaties. Zo komt ook de
besturing van de speciale~ niet standaa~d IBM~ 10 kaarten
voor rekening van een programma. Normaal gesproken wordt de
hardware bestuurd door het 'operating system'. Een gebrui
kersprogramma heeft via dit syteem toegang tot bepaalde
hardware~ bijvoorbeeld een beeldscherm, diskette loopwerk
enzovoo~t. De meeste softwa~e ontwikkelsystemen voorzien de
gebruiker van een aantal 10 procedures of instructies die
voldoende zijn on, de standaard apparatuur te kunnen gebrui
kerl. Men hoeft zel+ niet de standaard ha~dware te besturen.
Het besturingssysteem DOS staat een gebruiker dit weI toe.
Men heeft de mogelijkheid am de hardware in het systeem
direct te adresseren. Men is dan uiteraard zelf verantwoor
delijk voor de ongelukken. Aanvankelijk bestond het plan
gebruik te maken van het Xenix operating system. Dit plan
heeft geen doo~gang gevonden omdat Xenix geen in- en uitvoer
instructies toestaat in een gebruikers programma.
Een belangrijke reden, waarom gekozen is voor het Modula 2
pakket is dat dit pakket voorzieningen bevat die het
mogelijk maken 10 operaties uit te voeren en bovendien op
een overzichtelijke wijze gebruik te maken van
interruptroutines in een programma.

2. Het MODULA 2/86 PAKKET

AIle applicaties Zl]n ontwikkeld met
Modula2/86 pakket. Dit pakket bestaat
onderdelen of gereedschappen voar het maken

behulp van het
uit een aantal
van pr·C)g~a{Tl{i~a~s.
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programma invoeren. De editor heeft naast de gebrui~elijke

tekstverwerkingsfuncties enkele speciale functies zoals het
controleren van de syntax regels van de taal. Daarna kan men
hE:~t. pr'ogt-'i::~:T,(J,a cCtmpiJE't-'c:n~1 linken erl sti:\t-'tf.:~r-I. E:\/E?iltIJE':!E'
fouten in de programmatekst die tijdens compilatie ontdekt
worden kunnen direct verbeterd worden. Op die manier kCtmt
men al snel tot een uitvoerbaar programma. De compiler en
linker zijn sne], tijden van enkele tientallen seconden bi]
eenvoudige programma's tot 1 ~ 2 minuten voor wat complexere
programma's zijn normaal. Bij het pakket worden twee
'debuggers' geleverd die nodig zijn wanneer het programma
door min of meer onbekende oorzaak niet het aewen~te

resultaat oplevert of zelfs automatisch wordt afgebroken
bijvoorbeeld door een overflow en dergelijke. Verder wordt
er bij dit pakket een 'make utility' geleverd waarmee het.
onderhoud van de ontwikkelde programmatuur grotendeels
autol1l'::it i sc:h k.=•. n ~'-Jor"den ui tge\/oet-d. Het gf?hE!E·l \;,?,f',
uitvoerbare programma's steunt op een aantal modules die
procedures, variabelen of typen gebruiken die in weer andere
modules zijn geimplementeerd. Veranderingen in modules
kunnen zo gevolgen hebben voor andere tot aan het
uitvoerbare programma toe. Het 'make' programma IS

behuIpzaam bij het nagaan van onderlinge afhankelijkheden.
Voor meer informatie over het pakket en de toepassingen
raadplege men [10] Logitech handleiding en [11] Wiener-Ford.

De tekstverwerker

'.,JOCH" het
een\/oudige

mah:~n \'an ve,"'sl a,~en gebt-ui I:en
tekstverwerker: wordstar.

een

4.1 De ontwikkeling van de programmatuur

Afzonderlijke taken van het systeem zoals meten, opslaan van
meetgegevens~ het bewerken van meetgegevens en presentatie
van resultaten kunnen met de hardware zoals besproken in
HOOFDSTUK 3 worden uitgevoerd. Al deze taken zijn tot op een
bepaald niveau geautomatiseerd; ze kunnen door het ingeven
van een commando door de machine worden uitgevoerd. De
ontwikkeling van programmatuur heeft in de eerste plaats
geleid tot gereedschap voor het onderzoek. Slechts weinig
modules zijn algemeen beschikbaar. De meeste modules of
programma's hebben te maken met het bestand van
windgegevens. Het meten kan gezien worden ais een operatie
op dit bestand. Metingen voegen waarden~ in de vorm van
files van meetwaarden. toe aan het. bestand. Het verwerken
van reeksen meetwaarden is ook zo'n operatie. Meetreeksen
worden gelezen, verwerkt en de resultaten worden weer
toegevoegd. De stuctuur van dit bestand komt tot stand na
sen beschouwing van de beperkingen van de hardware en de te
verwachten operaties.



Aan de basis van de programmatuur staat de verzorqing van de
handelingen die te maken hebben met de randapparatuu~.

Hieronder valt het gebruik van beeldscherm~ toetsenbord,
printer~ de twee speciale 10 kaarten~ diskettestation en
v2ste schijf.

In de volgende paragrafen zal uiteengezet worden wat er doo~

de programmatuur gerealiseerd is. We zullen daarbij niet
ingaan op afzonderlijke algorithmen~ doch ons beperken tot
een meer schematische weergave van het systeem.

4.2.0. De besturing van de randapparatuur

Het IBM systeem is standaard uitgerust met een aantal
randapparaten~ zoals beeldscherm~ toetsenbord~ diskette
station~ vaste schijf en printer. Een groet deel van de
operaties op deze appartuur is reeds verzorgd door het
Modula2/86 pakket. De operaties bestaan uit een aantal
bijgeleverde procedures. De standaard procedures kunnen ook
gebruikt worden als basis voor complexere operaties.
Procedures, variabelen en typen van variabelen zijn
ondergebracht in modules. Hieronder is weergegeven welke
standaard en welke nieuw ontwikkelde modules gebruikt zijn
voar de randapparatuur.

Toetsenbord

Beeldscherm

Disk(ette)

Printer

Seriekaart

Standaard Module

InOut, ReallnOut~ Terminal

InOut~ ReallnOut, Screen

DiskDir~ Filesystem

Nieuwe Module

Scherm

PRINTER~

Graphics~

Plotting

Seriel~

Serie2

Tellerkaart ----
(Int/par kaart)

Tellerl~

Teller2

De input van het toetsenbord en output naar het scherm wordt
verzorgt door de procedures in de modules InOut en
Real InOut. Deze modules maken het mogelijk de in- en output
te redigeren. Het voordeel van deze vorm van in- en output
is ondermeer dat boodschappen die naar het scherm gestuurd
worden heel eenvoudig naar een file op disl(ette gestuurd
kunnen worden. Dit is van belang bij het gebruik van
batchfiles. Deze files bevatten in ons geval vaak de
opdrachten tot intensieve rekenkundige bewerkingen~ die
meestal 's fl0chts worden uitgevoerd. AIle meldingen die biJ
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normaal gebruik op het scherm worden weergegeven kunnen bij
"batchprocessing" opgeslagen worden op disk~ zodat
later ter controle kunnen worden nagelezen.
Het module Screen is uitgebreid tot module Scherm.
module geeft een aantal procedures waarmee een
spectaculairder gebruik van het scherm mogelijk is.
het werken met absolute posities op het ~cherm door
van coordinaten en het gebruik van specIale effecten zoals
licht donker en knipperend schrift.
Hert diskettestation en de vaste schijf (disk) worden
bestuurd door de procedures in DiskDir en Filesvstem.
Hif-:?t-mep is men in staat "dit-ectot-ies" te maken en de mf"=,e~;t.

essentiele operaties op files uit te voeren.
Voor het gebruik van een printer zijn een aantal modules
ontwikkeld. Voor het afdrukken van variabelen in een
programma bestaat er een module PRINTER. Voor het maken van
grafische voorstellingen kan men gebruik maken van de
procedures in module Graphics. Voortbordurend op de
basisprocedures in module Graphics is voor het maken van een
aantal standaard grafieken de module Plotting ontstaan.
De seriekaart en de interrupt/parallelkaart worden bestuurd
doen-- de moc.iul~?s Set-·ie1, Set-ie2, Tellet-·1, Tellet-·2. Elke
module bestaat, voorzover een gebruiker kan zien, uit een
aantal procedures. Hiermee is op een redelijk
abstractieniveau communicatie tU5sen een gebruikersprogramma
en de onderliggende hardware mogelijk. Bijzonderheden van
deze programmatuur zullen in de volgende twee paragrafen
b f;"h .::>..rl d E' 1 d ~·Jot-· c! E::I··I •

4.2.1 De modules Seriel en Serie2

De beide modules Seriel en Serie2 hangen nauw samen met de
hardware van het systeem. In hoofdstuk 3 is nauwkeurig
beschreven hoe de opbouw van de TO kaarten moet zijn wanneer
mE~n QPbt-·uik ~"Jil maker·: van de::e modules. DE~ twee modul€"s
Seriel en Serie2 verschillen slechts drie constanten. Deze
constanten geven de verschillen in ha~dware weer. De
consta.nten zijn:

Set- i e 1 ::

IC adres
interrupt:
vectot-

110H

"'._'

OBH

(base address van Z8530 IC10)

Serie2

Ie adt-·es
i nter·Tupt:
\lec tDt-

1141-1
4
OCH

(base address van Z8530 Iel1)

Het 1[: adr·es
seriekaar·t.
" i nterTupt

is het la.i:t.I.Jste
Het interrupt
t-equE's+":' lijn'

10 adres van de bouwsteen op
numme~ is het nummer van
welke gebruikt wo~dt om

cI c:
cI s-,

per·1
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interrupt van de bouwsteen af te handelen. Het IBM systeenl
maakt gebruik van een tweeta] interruptcontrollers. D~

meester en de slaaf. Op de meester bevinden zich in een
standaard systeem 4 vrije interruptrequEstlijnen: IRQ 3.~,5

en 7. Da~rbij heeft 3 de hoogste en 7 de laagste priorlteit.
Interruptbronnen kunnen door middel van een interruptbus
worden aangesloten op de interruptrequestlijnen. Zo wordt
lCl0 aangesloten op IRQ 3 en lell op IRQ 4. We kiezen voar
de seriekanalen een hogere prioriteit dan de tellerkanalen
omdat de vaan een hogere service frequentie vereist dan de
tellers. Bij de yaan is een service frequentie van 75 Hz te
verwachten~ bij de tellers is dat ten hoogste 10Hz. De
waarde van de interruptvector is gekoppeld aan het
interruptnummer. Deze vector wijst naar de interruptroutine.
De waarde bij interrupt 3 is OBH en bij interrupt 4 OCH.
Deze informatie is yoldoende om met behulp van het
Modula2!86 pakket de interrupts van de Z8530 bouwstenen te
verwerken.

Het mechanisme waarmee bytes door de Z8530 bouwsteen worden
ontvangen en verzonden is ondergebracht in twee modules; een
DEFINITION RlodL~le en een IMPLEMENTATI(JN nlodLlle. In de
definitie module staan de definities van de geleverde
procedures. Dat is in feite alles wat een gebruiker moet
weten om de procedures te kunnen gebruiken. Het
implementatie deel geeft de code van de werking van het
mechanisme. De tekst van de implementatie module is slechts
toeqankelijk indien men op de hoogte is van de we~king varl
de taal modula2~ de wijze waarop interrupts afgehandeld
worden~ en de wijze waarop de Z8530 geprogrammeerd wordt.

In bijlage [DJ vindt men de definitie module van Beriel.
Het gebruik van de modules is als voIgt. De procedures
kunnen door andere programmamodules worden gebrui~t door ze
te specificeren in de 'IMPORT list'. Men krijgt dan de
beschikking over de volgende procedures. In het geval
van procedures uit Serie2 eindigen de namen op '2'.

InitSeriel(Baudrate~Databits~StopBits~ParityBit~EvenParity~OK)

Hiermee initialiseert men de bouwsteen. Een aantal
parameters kunnen worden opgegeven. De variabele OK geeft
aan of de initialisatie mogelijk was. Voor meer informatle
verwijzen we naar de tekst in bijlage [EJ.

StartSeriel

Na initialisatie start men het proces. Hierna is zenden en
ontvangen van data mogelijk. De ontvangen data met
statusinformatie komt in een buffer terecht.

ReadSeriel(data~status)

Na het star'ten van t)et proces ~(an mer) dat.a er) statl.~s lezer)~

De procedure wacht op data als de buffer Ieeg i=
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BusyReadSerie1(data~status~OK)

In plaats van ReadSerie kan men data en status oak lezen met
de BusyRead versie. Het verschil is det er niet gew2c~lt

wordt wanneer er geen data is. De variabele OK geeft aan of
er weI of geen data voorhanden is.

WriteSerie1(data)

N~ het starten van het proces kan men ook data verzenden.
Bij aanroep wacht de procedure totdat aIle condities voor
het verzenden van een byte data geldig zijn.

StopSerie1

Het proces eindiqt
voor aanroep van
initialisatie blijft

na aanroep van
StartSerie1

intakt '

Stopserie. De toestand
wordt hersteld. De

Veor het veilig gebruik van deze procedures moet men
rekening houden met de volgende opmerkingen.

Na een aanroep StartSerie in sen programma~

beeindiging van het programma de aanroep
plaatsvinden. Dit is aan te bevelen omdat
bouwsteen in actieve toestand blijft en er
conflicten ontstaan met andere saft- en hardware.

moet yoor
StopSerie

anders de
mogelijk

De interruptroutine zet data en informatie in twee buffers.
De grootte van elke buffer is 1024 plaatsen. Wanneer dp
buffer vol is WOrden geen nieuwe waarden toegevoegd. Oat is
pas weer mogelijk als men via de procedures BusyReadSerie en
ReadSerle data leest~ waardoor er weer ruimte ontstaat in de
buffer. Voor elke toepassing moet men nagaan of de
buffergrootte yoldoende is. Een buffer dient slechts om de
snelheidsverschil1en tussen het aanbieden van data en
verwerken of opslaan van data op te Yangen. Voor het goed
functioneren van dit principe is het noodzakelijk de beide
snelheden en het maximale te verwachten verschil tussen de
snelheden te schatten. We geven een voorbeeld. De snelheid
waarmee de data zich aanbiedt is bij de vaan 75 bytes per
seconde. De data-uit-snelheid is de snelheid van verwerken~

de taak van het meetprogramma. Met behulp van de procedures
ReadSerie en BusyReadSerie kan men in een programma circa
1000 bytes per seconde uit de buffer lezen. Deze snelheid
is, in dit geval~ ruim voldoende. Het maximale verschil
tussen bejde snelheden treedt op wanneer data naar een
diskettestation geschreven wordt. Dit duurt bijvoorbeeld 1
seconde. Daarom is een buffer ter grootte van minstens 75
bytes nodig. Voor de meeste toepassingen is de buffer van
1024 plaatsen voldoende. In gevallen waar dit niet zo l~

kan men het volgende doen. Men heeft de megelijkheid de
buffergrootte aan te passen door de constante 'Buffersize'
in de module , Interrupthandler' te veranderen. Men kan er
voor zorgen dat het Yerschil tussen de snelheden niet te
groot wordt. Dit kan men bereiken door de waarden naar de
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vaste schijf te schrijven~ dit duurt circa O~l seconde. Als
1 E\E\ t. 5 t t? mc:C;) E?l i j k h E' i d ,-, OE:fnE.'r': ~.,!E'! h et. ,3,;3 ["'I)::) ,3, S s::,er-: \/,:::H", dE'
pt-'ocedul'-'E'S F~e3dSel~ie en Bus-,"F:ea,dSer-iE::'. Ir, plE"a,ts:, \ian tel ,i?-r,':;::,
f"f:'r', pI ,:3, E', t s." i [", d E:~ to u -f f et-' t. e 1 ez en k an me:1 00 k eer-, ';:', El,n t. EI,I

plaatsen tegeljjk ujtlezen. Dit is mogelijk met een andere
stt-'uctuur' var", dE! bufft.~r. In pli:\-3t.s var, eE'n a 1'-' 1'-' ,:3",' \/"",'

waarden~ zoals dat. hier het geval lS~ een array van records
die elk een aantal waarden bevatten.

4.2.1 De modules Teller1 en Teller2

De beide modules Teller1 en Teller2 nauw samen met de
hardware van het systeem. In hoofdstuk 3 is nauwkeurig
beschreven hoe de opbouw van de 10 kaarten moet zijn wanneer
men gebruik wil maken van deze modules. De twee modules
verschillen slechts drie constanten. Deze constanten ge\en
de verschillen in hardware weer. De constanten zijn:

Ie adt-es 110H
i.nt.e~-r-Ltpt.: 5
VE~c:tOt-' ODH

Tell er-:::::

(base address van Z8536 IC10)

I C~ i:t d t- E' ':c,

i nt.eI'Tupt:
vE.~C tOt"

lOCH
'..,
"OFH

(base address van 28536 Iel1)

De betekenis van de drie constanten is reeds uitgelegd In
de vorige paragraaf 4.2.1. Oak hier is de programmatuur voor
het telproces ondergebracht in een DEFINITION module en een
IMPLEMENTATION module. In biJlage [E] vindt men de definitie
module van Telle~l. Hierin zijn de volgende procedures
bes,chre\/en.

In itTell e~- 1 (M i d del t i j d ~ me::) ;

Initialiseert de bouwsteen met een bepaalde middeltijd.

StartTellerl;

Start het proces. Het signaal IDTR wo~dt actief gemaakt.
/RTS is niet actief. De data is geldig indien het signaal
IDCD actief is. Na de aanroep van StartTelle~ wo~dt bij het
verstrijken van iedere middeltijd en wanneer de teller door
o gaat~ de tellerstand en statusinformatie in een bu-ffer
gezE,t.

Re0dTellerl(Data~info);

D€::'~ P 1'-' Deed u, t- E' I E'est dE' S"> t -3, n d \( ,3 n dE' t. e 1 :[ e ~-' ~ ';:1,1 ~:; e 1'''' q E: S~ ric! ,,) t,;:1

is ~·JOt-'dt d<:1C1,r op geIrJ.::~,cht. In'fo gEleft st:?,tu~.,infonTl,?,t.it:~.
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BusyReadTellerl(Data.info,OK);

De procedure leest de stand van de teller.
geeft aan of er data voorhanden is.

Stopteller beeindigt het tellerproces. De toestand van de
bouwsteen voor aanroep van StartTellerl wordt hersteld.
Ondermeer is /DTR hoog (niet actief) gemaakt. Dan bestaat er
geen dataverbinding meer tussen interface en parallelkaart.

Vaal'· het \,;ei 1 i 9 gebrui k van de:: E~ pr-ocedLw·es moet mE:-r,
rekening houden met de volgende opmerkingen.

Na sen aanroep StartTeller moet voor beeindiging van het
programma de aanroep StopTeller plaatsvinden. Dit is aan te
bevelen omdat anders de bouwsteen in aetieve toestand blijft
en er mogelijk conflicten ontstaan met andere soft- en
h.=\t-d~."at-e.

Omdat de implementatie gebruik maakt van eenzelfde buffer
als de module Seriel geldt dezelfde opmerking als in 4.2.1.

4.3.0 De opslag van data en filestructuur

De windmetingen bestaan wit een aantal meetsessies van elk
een uur. De meting verzamelt de meetwaarden van vIer
geli.jktijdiqe metingel-: in \/ier files. die yE-noemd zijn na."•. r
he-+:' i nst!'·uini:.':!nt:

VAANl
VAAN2
ANEMOl
ANEM02

Elke meetsessie heeft een experiment nummer en run
nummer. Een experiment komt overeen met de simulatie van een
bepaalde defect. Voor het simuleren van defecten gebruiken
we vaan2 en anem02. Elk experiment bestaat uit een nader te
bep.::<.l en aantal Funs. t1en kan de dat.a handmat i I;)

catalogiseren. Dat kost veel tijd en discipline. Tijd kunnen
we besparen, discipline afdwingen door de ordening van runs
en experimenten automatisch te laten verlopen. Zo'n
automatische catalogisering kan op elk moment weergegeven
welke experimenten er al gedaan zijn. hoeveel runs er onder
welke weersomstandigheden zijn gemaakt etc ..

schiJf

CiEheeft. de taak de ont.\.... angen da.ta va.n
in de vier eerder genoemde files op te

kunnen worden opgeslagen op de vast.e
diskett.e. De diskette heeft

meet p r- og r amma.
i n ~:. t 1·- umf2n t. E'n

DEz. E' f i I es:
0+ op eer·1

Het
vi et-·
slaan.
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opslagcapaciteit van 1~2Mb, de vaste schijf
voor 10 Mb data. Na een metino van 1 uur
b 'r-'+- E,!'";; \i er" 'Z arne 1 cj •

1 • =:::::4. OC":',

=,t",tus:,

vaan 75Hz
anemo : tot 10Hz

1 byte \~r"<:'\ycorjf2

2 bytes tellerstand
1 by·tf:: stcd~us

1 b','te status.

De opslagcapaciteit op diskette is toereikend maar de
toegangstijd en servicetijd van de diskette is vele malen
groter dan die van de vaste schijf. Tijdens de meting slaat
het meet programma de ontvangen meetwaarden en statu5woorden
op de vaste schijf op. Het voordeel is dat er wat meer
rekentijd ontstaat voor het meetprogramma.

Bij het meten worden de vier datafiles eerst op de vaste
schijf geschreven. Daarna worden deze gekopieerd naar een
diskette. De diskettes worden daarna voorzien van een label.
Dit is de enige handmatige handeling. Bij het verwerken van
de data kunnen de gegevens van de files via diskettes weer
worden ingelezen.

Naast dit bestand op diskettes blijft er altijd een best and
op de vaste schijf aanwezig. Dit bestand. zonder de echte
datafiles, geoft op elk moment weer welke experimenten en
runs er al gemaakt zijn.

We spreken een bepaalde structuur af met daarop een aantal
operaties waarmee het bovenstaande mogelijk wordt. Voor het
ordenen van files maken we gebruik van het filesysteem van
het besturingssysteem 'DOS'. Met behulp van de procedures in
de 'MODULA2 module FileSystem' kunnen we op een eenvDudige
manier zoeken naar files, zoeken naar directories~ files
maken, directories maken. Naast de datafiles zijn er oak
files nodig die informatie over experimenten en runs
bijhouden. Dit is de vijfde file die ontstaat bij een
meting. DE'ze file he(~ft de na.arn:

RUN

Het windbestand wordt automatisch opgebouwd. Dat gebeurt bij
het aanvragen van een meetsessie. De gebruiker wordt dan
gevraagd een aantal gegevens in te tikken. Het meetsysteem
ordent zelf de vijf genoemde files en geeft daarvan een
bericht aan de gebruiker. Het bestand dat zo onstaat heeft
de structuur van een boom~ waarbij directories de knoppen en
files de takken zijn. De wortel van de boom is genoemd naa~

de projectnaam windS? en heet: C:\WIND87.
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De vijf files die ontstaan bij de meting van het
wind87 met ~unnummer r en Experimentnummer e
terugvinden in de directo~ie met padnaam:

C:\WIND87\EXPe\RUNr

4.3.1 De datafiles

p~oject

kan men

De datafiles kunnen niet zonde~meer gelezen worden. Dat komt
omdat de opslag van meetwaarden plaats vindt op basis van
een 'WORD'of een 'BYTE' een 16 of 8 bits compute~woord. Dit
geeft een beter gebruik van de opslagcapaciteit dan opslag
op basis van leesbare ASCII karakters. De datafiles bevatten
naast de meetwaarden ook nog een sleutel. Deze sleutel moet
bij het onverhoopt falen van het filesysteem ervoo~ zorgen
dat we de files kunnen thuisbrengen. Deze sleutel is verde~

nodig bij het ve~werken van de geqevens. Zo kan de
gekontrolee~d worden of de juiste datafiles wo~den

ingelezen. De sleutel bevat een aantal gegevens. Bij het
opstarten van een run bij een bepaald experiment wordt deze
sleutel goheel automatisch aangemaakt.

TYPE DATAKEY = RECORD
Code :CARDINAL;
Exp :CARDINAL;
Run :CARDINAL;
Start:Time;
Stop :Time;
Par :CARDINAL;
BofData:DATAPOINTER;
EofData:DATAPOINTER;

END;

TYPE DATAPOINTER = RECORD
High:CARDINAL;
Low:CARDINAL;

END;

Code: CARDINAL

Het type mete~ wordt aangegeven door de naam van de file en
Code. De naam van de file en de bijbehorende code i e •

Naam van de file

VAAN1
ANEMOl
VAAN2
ANEM02

Code

Ruwe datafile

1

4



-- 8r.?

BofData:DATAPOINTER

De eerste meetwaarde in
of Data; BofData.
~'!E'er'dt~ge'v'erl.

de file wardt aangewezen door
Het type datapointer 15

Bc·t:) i I:

E'f?Y- dE'I'

Doel:
Deze informatie is nodiq voor het correct schrijven en lezen
van de data in de file.

EofData:DATAPOINTER

De eerstvolgende plaats in de file na de laatste meetwaarde
wordt aangewezen door End of Data; EofData.

Doel:
Aan de hand hiervan is vast te stellen hoeveel
de file be\'CI.t. Deze informatie is nodig voor
inlezen van de meetwaarden.

meet. \",aar- d c.:'n
het corr-eel

El~e datafile bestaat nu uit een sleutel van het eerder
besproken type DATAKEY en een reeks van meetwaarden. Begin
en sind van deze reeks worden aangegeven door BofData pn

EofData. Een r~we datafile is een opeenvolging van
paren bestaande uit een meetwaarde en status. Eerst wordt de
meetwaarde daarna de bijbehorende status opgeslagen. De
benodigde ruimte is:

tE'} I et-st'::<.nd
0 .. 65535 = 2 bytes

VEctor = 1. bvt.e

Eir- a 'y'c od E:

O•• :25:::; -- 1 by't e

vectot- = 1 by·t.E:

LIC viel- file~, ',) A{-'I hi 1 en 2 en ANEt"IOl en 2 heten meetfile::;.
Deze files worden niet direct opgeslagen Dp diskette. Dat
gebeurt na een con·...'et-·sie. Di!::"? be\"Jel-'king kOlJlt et-op neet- d.:;:'.t.
de status na controle verdwijnt en dat aIleen de
gereduceerde meetwaarden overblijven. Onder gereduceerde
meetwaarden verstaan we bij de vaan de segmentcode (in
plaats van de ontvangen Gray-code) en bij de anemometer het
aantal pulsen dat waargenomen is tijdens de middeltijd. Zo'n
beWE~l'"ktE' rneetfile fTijgt. het tOf:'\/oegsel .')() en \",ot-dt daarna
op een diskette geschreven.

4.3.2 De runfiles

De zogenaamde runfiles houden bij welke experiment. en run er
onder welke omstandigheden heeft plaatsgevonden. Net ais de
datafiles hebben de runfiles een sieutel. Deze bevat meer
informatie dan de sleutel van de datafiles. AIle runfiles
bevinden zich permanent op de vaste schijf. Bij elke run van
een experiment wordt een runfile aangemaakt. Dit gebeu~t
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DDE·l:

Oc:ok nel
rena,me
stellen

abusievelijk gebruik van
of copy is het mogeliJk
aan de hand van de code.

dE:'
het

d D'::iC OrTtmar', c! u'
type meter"

E}: p : CARD I NAL

De waarde van Exp geeft het nummer van het experiment aan.

Doel:
Controle van de herkomst van de datafile.

Run:CARDINAL

De waarde van Run geeft het nummer van de meetsessie aan.

Doel:
Controle van de herkomst van de datafile.

Start:Time

De begintijd van de meetsEssie wordt weergegeven
waarde van start. Het type Time bevat jaar~ maand~

minuten seconden en duizendste seconden.

Doel:
Catalogisering van de data.

Stop:Time

door dE'
dag ~ ur'pn

Het tijdstip waarop
weergegeven door de

de meetsessie is
~'JE:la,rde van stop.

DDe 1 :
Catalogisering van de data.

Par:CARDINAL

De waarde van Par hangt af van de code gegeven in het
veld van de sleutel.

T'ipe meter'

VAANl
AI\lEMOl
VAAN2
ANEI'"1Ci2

Betekenis van Par

bemonsterfrequentie in Hz.
middeltijd in seconden.
bemonsterfrequentie in Hz.
middeltijd in seconden.

DOE?l :
Catalogisering van de data.



voar een groot deel automatisch.
weerbericht, opmerkingen, eindtijd
moet de gebruiker opgeven.

Een aantal gegevens zoals
of duur en meetparameters

TYPE RUNKEY = RECORD
Code
E~<p

F:un
Start
Stop
Data,

END;

: C{iF:D I N{~l._ ;
: C'::~F:D I I\JAl..,;
:CARDINAL;
: Ti me;
:Time;
: VELD;

TYPE VELD = RECORD
Par 1: CAF:D INAL;
Par2:CARDINAL;
Par"3: CAF:D I NAL;
F'e;.r-4: CPIRDHJAL;
Weer- : BE-~F: I CHT

END;

TYPE BERICHT = RECORD
Windrichting
l-oJi ndsrH:::'J. hE!i d
Temper- """t.uur
r\leersl at:)Code
Notf,"'::;

EnD;

: C{if;:D I !\~tjL;

: CARDHJAL;
: HHE13EF:;
: CARD I r'JAl._;
:ARRAYCO •. 239J OF CHAR

Na het experiment kunnen de datafiles worden opgeslagen op
diskette. Het is niet mogelijk aIle datafiles op de vaste
~lhllf op te slaan omdat de ruimte beperkt i c Daarom 15

voar permanente opslag gekozen voar een bestand op diskette.
De runfiles op de vaste schijf geven aIle informatie over
dat bestand op diskette. Om na te gaan welke experimenten er
gedaan zijn hoeven dan niet a]le diskettes te worden
gelezen. In principe kan men een willekeurige datafile
terugvinden door

l:De naam. Bijvoorbeeld VAAN1
2:Het nummer van het experiment.
3:Het nummer van de run.

Deze gegevens moeten worden vermeld op het label van de
diskette. Dit is een van de weinige handm~tige handelingen.
De gegevens in de sleutel van de datafile zijn een controle
op deze handeling.

We zullen de gegevens in de sleutel van de runfiles
achtereenvolgens bespreken. De eerste vijf velden van de
RUNKEY zijn identiek aan die van DATAKEY. AIleen de stoptlJd
moet door de gebruiker worden gegeven. Dan rest nog slechts
het DATA veld. Dit veld is van het type VELD gedefinieerd
als een recardstructuur van een viertal parameters~ waarvan
de betekenis gelijk is aan 'Par' bij de DATAKEY, en het veld
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'L·JE'E"···'. Deze is van het type BEF;:ICHT. DE" ~·.k:I.E\I·-,jerl

structuur moet geheel door een gebruiker worden
Naast een aantal variabelen kan men oak drle
begeleidende notities opgegeven.

va,': d ,,:.:'? c',

i r'lgcv'ul d.
t- e q f:.':I. .:~:.

-U _.
1 _.
~ -L.

.'::1 =
4 '-'

r:::- _..
--'

'::~ '~"

Windrichting
De 10 min. gemiddelde wlndrichting op de meetplek. Opgegeven
wordt de richting ten opzichte van het geografische noorden
(0 graden) in graden nauwkeurig.

Windsnelheid
De 10 min. gemiddelde windsnelheid op de meetplek. Opgegeven
wordt de gemiddelde snelheid in eenheden van 0~1 m/s.

Temperatuur
De 10 min gemiddelde (droge boll temperatuur op de meetplek.
Opgegeven wordt de gemiddelde temperatuur in eenheden van
0~1 graden Celsius.

NeerslagCode
Dit is een ruwe indicatie van het type neerslag. We hanteren
de volgende codes:

9E.' E'f"i r:e€':'r'sl at;:i
mist:.
mDt.r·egen
r- eg eri -::: 10mrrr
regen >10mm
s· n f':! E' U l·~J

hal.~IE'l

Notes
kan men drie regels commE'nt.aar meegeven

bep.3a.1 de run.

Doel:
Met behulp van het dataveld kunnen de externe omstandigheden
worden bijgehouden.

4.3.3 Het filesysteem

Het filesysteem ardent twee typen files~

runfiles. De runfile heet:

C:\WIND87\EXPe\RUNr\RUN

datafiles en

Tijdens een run van het experiment:. worden de volgende vier
datafiles gemaakt:

C:\PROJECT\EXPe\RUNr\VAAN1
C:\PROJECT\EXPe\RUN~\ANEMOl

C:\PROJECT\EXPe\RUN~\VAAN2

C:\PROJECT\EXPe\RUNr\ANEM02

Na de run worden deze vier files opgeslagen op diskette. Op
het label van de diskette staat aangegeven:
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1: Naam, namen van
2: Experimentnummer

Runnummer
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de files

4.4.0 De structuur en de operaties

Op de eerder beschreven structuur ZlJn een aantal operaties
van toepassing. Deze operaties zijn nodig om het bestand up
te bouwen; het meten en later voor het verwerken van de
gegevens. De structuurdefinities en operaties zijn
ondergebracht in sen aantal modules die men kan beschouwen
als bouwstenen voor bijvoorbeeld een meetprogramma.

10 zijn aIle operaties die nodig zijn voor de opbouw van het
best and samengebracht in een module Filing. Dit ontwikkelde
module levert operaties zoals het openen en sluiten van de
speciale datafiles en runfiles en dergelijke. De software
definities van de sleutels in de datafile en runfile zijn
gegEven in module FileKeys. Deze soort van modules zijrl,
samen met de standaard bij het pakket geleverde modules,
opgeslagen in, wat men zou kunnen noemen, de bibliotheek van
het ontwikkelsysteem. Zo'n module maakt men door een
definitie en een implementatie module te schrijven. Zo'n
module wordt opgeslagen in de bibliotheek Yolgens:

c:\m21ib\def
c:\m21ib\mod

:definitie module
:implementatie module

na aanroep van 'compiler en linker' bestaan:

c:\m21ib\lnk
c:\m2Iib\ref
c:\m21ib\sym

:linker module
:reference module
:symbol module

De volgende modules zijn ontwikkeld:

Scherm

Printer

Graphics
Plotting

speciale operaties voor het beeldscherm

operaties voor het gebruik van een FACIT
4510 printer
grafische routines voor de printer
routines voor standaard grafieken

Seriel
Serie2
Tellerl
Teller2

besturing Serial Comm. Contr.
bestu~ing Serial Comma Contr.
besturing Counter timer Parr.
besturing Counter Timer Parr.

18530 lC10
18530 lCll
10 Z8536 lelO
10 Z8536 lell

FileKeys
KeyOut
KeyOutW

definities van de data- en runfiles
In- en output van de filesleutels
Output van de filesleutels

Filing operaties voar de opbouw,
windgegevensbestand.

onderhoud van hot
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operaties voor het interactief verzamelen van de
gegevens die nodig zijn voor het opstarten van
een bepaalde meetsessie

1'1 e i~ t P J'" 0 c: E~ d u r" e ( s )

Compl i=.o';': Implement.:.at.:.ie
get21.1Ien

het \ii::'ln c omp 1 ('::';':. e

Implement.:.atie
operat.:.ie

van fourier en inverse

Deze modules liggen aan de basis van een reeks van
uitvoerbare programma's. Hieronder vallen meet.:.programma's~

ver ~·Jt~r kin 9sP t-· og t- amm·,:., , s ~ con tr 0 1ep t-· ogr- amm·;:., , s en det- ge 1 i j h::~.

Al deze programma's zijn geordend volgens:

c:\top

c::\top\meet

de hoofddirectorie van aIle
programma's waaronder zich
subdirectories bevinden.

bevat het meetprogramma top

ui tv·C!el~b.,:.,t-e

de v'ol gende

c:\t.:.op\.list bevat programma's
van de inhoud van
E'" d.

voor
de

het zichtbaar maken
datafiles~ runfiles

c:: \.tDp\opi
c:\,t.:.op\opii
c:·\to~·!"".. opi i i

c:: : \" t D P \ P t- i n t

c:\top\bat

be···.... .::lt be~·..lel-· k i nl;,en ...../ .;:~.;1 het typE' i
be\/at bewet- ki ngen ·.../an het type i i
be"/at b e~'!et-· k i f'H;) er', \/2t.n het type i i i

bevat programma's voor het afdrukken
d a t Ed~ i 1 E' S ~ t e ~: ~:; t of i I e c:;:, E' n dE:' t- gel i j k E' •

bevat de batchfiles (opdrachtfiles)
uitgebreide bewerkingen

\/ ()()!r-

c: \top\nel--'J ruimte voor de onb·Ji kkel i ng \/an n i. eu.I.'\le

Naast bovenstaande set van programma's
programma's ontwikkeld voor het testen van
de interface kast.

zijn
de I [)

er Dol<
kaat-ten en

c:\hardware\serie testprogramma's voor de seriekanalen en
de verbinding met de interfacekast.

c:\hardware\teller te<:::.tpt..·ogt- clmm:::I:' 5

de verbinding met
voor de tellers
de interfacekast

en

9 ec: (Jmh i n EE'I'- dE.' ·':"U t. om':;l. t i sc:: h E' t. e!::'· t. p t-· D!.J t-· cIO!'

mel. ' so·
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Een speciale set van meetprogramma's kan men vinden in:

s Dec i <:11 E' meE't. p to. oc eel ur- i::":; ~ :~ O.::.~ 1 ~::. eel", mf.:'E~t.p r" oq t- .,,'1 fnn""

zonder op~lag ven de gegevens maar met een
'3pec: i .::\ 1 c' ~·JeE't-·9'::' \i f:::' v·::.[', df2 mt::.~E't q E'g C''.' i2n,,, 0"" h E~t.

beeldscherm~ veer contrale van de werking van
het systeem en ter demonstratie.

Het zou te ver voeren aIle programmatuur te bespreken die in
het overzicht is aangegeven. De tekst van modules die men
kan vinden in de bibliotheek c:\m21ib is voorzien van
commentaar. De modules zelf bestaan vaak uit korte
overzichtelijke procedures die verder weinig commentaar
nodig hebben. De uitvoerbare programma's zoals geordend
onder c:\top en c:\meten en c:\hardware zijn meestal niet
VOOt-Z 1 er: v·e.n comm£~ntaar. De pt- o,.]t-·.::.mmatekst is all eE:r-,
voorzien van een korte functionele beschrijving aan de hand
waarvan het gebruik alleen in grote lijnen duidelijk zal
zijn. De meeste programma's moeten worden beschouwd als
gereedschap VGor dit project. Ze zijn niet ontworpen voor
algemene toepassingen. Algemeen bruikbaar zijn weI de
modules in c:\m21ib. Omdat de tekst van deze modules nogal
uitgebreid is kunnen geinteresseerden zich wenden tot [2].

4.4.1 Meten

EE'r", bE~I<",.r'<;!I-ijke t:3E,k \/.::,1, het s.\'~::i:.eE!ill is hE~t ver·'Zc<.melen '... ·::.n
meetwaarden van vier instrumenten. Het meetprogramma heeft
de n2am top. De naam kan als een commando worden ingetikt.
Hpt pt-ogt-':;liTtrTI.'" vrEI.c1,;)t inter-a.ctie-f eel-, a.antal gege\ien~: die a.l
E"E'j-c!E·t· t.E't" s-,.pt-3ke zijn gekomen bi.,i df:~ uitlE'(~ V':::I': dE! di:,t.a-- t:!!f'!
r LlI"i·f i 1 E'~;"

O:Aantal eNperimenten
l:ENperiment nummer
2:Startti.,id van de meetsessie
3:Duur of Eindtijd
4:F"3t-1
5: F'Eu- 2
6: F'at-'3
7: F' at- L!

8: lJJi nc:!<:,'lel heid
S; : ~'J i n d r- i c h tin9

10: Tempet- at LlLW

11:Neerslagcode
12: 1\IDtes

Een aantal gegevens kan worden gecontroleerd waarna de
aanvraag wordt omgezet in een opdracht voor een meetsessie.
Men kan een of meer aanvragen tegeli..ikertijd indienen.
Wanneer een aanvraag is goedgekeurd kriJgt de gebruiker
d'::\<:lt- ".' 2n eer, bE'!r' i c: h t op dE' P,... in t.et.. HE'!t. mE"E't.p t-· OL.:,t"· <""Imm:,~ "'·)::'<.c:r", t:.
tot.da.t het tijd,,;tip va.n de meting i~. ber"E'ikt. e,l zm-gt er-·'."ocw
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dat de meetwaarden worden opgeslagen.
l"Jur"c:It rft-,t e.E'r, en c,ndel-' l"JeE~t"gegE'verl op
ontvangen data en status~ meetwaarden en

4.4.2 Ver-wer-ken

Ti j den'::: d€:'
het sc:hc,t"ii'!,
det-qE.·I i.J IE.'.

ITlf:~t:.inq

Z c.~ ,':'~ 1 ~:..

Voor het doelmatig verwer-ken van gr-ote hoeveelheden data is
een eenvoudig systeem bedacht. De oper-aties zijn verdeeld in
drie typen: type i~ll~en iii. Deze operaties zijn
bewer-kingen op datafiles. Daar-bij gaan we uit van een
bepaalde structuur van de files. In het algemeen zijn er
tlo'JE'e s.oor-ten:

1 CARDINAL DATA FILES

Na.am: \/AAt',J 1 . S'?S'

\,/ AA1\12 .""::' .,?")

ANEI'1O 1 .-':-,";:'?

At"'4E 1'1D2 •.,? S'"":·'

Het achtervoegsel ~?? kan gebruikt worden om een speciale
betekenis van een bepaalde bewe.rkte file weer- te geven.
Bijvoorbeeld '.1sm' betekent 1 seconde gemidde.lde. De files
hebben dezelfde sleutel als de meetfiles. De data is
opgeslagen als een rij van gehele positieve getallen. Dit
type heet in de taal modula CARDINAL [0 .. 65535J.

2 REAL DATA FILES

Deze files hebben de.zelfde sleutel als de meetfiles. De data
bes;t.aat nLt pchte.t- ui t eE'n t-'ij vC'{r-: t-eE·le ~"J,:lat"den.

De operaties zijn verdeeld in drle typen:

1 Type. i

Deze operatie.s vindt men in c:\top\opi

De oper-Cttie
t-esul t'''.at 1 s

2 type ii

heeft als operand een car-dinal
een cardinal datafile of een r-eal

da.tafile
dCt.t<:lfi Ie.

Deze bewerkingen vindt men in c:\top\opii

De oper-atie
t-E-~s:.ul t3at is

heeft
ook een

e,] s
t- e·a 1

oper-and
dC'lt,:=;.f.i Ie

een r- eCt.1 datafile.

Deze bewerkingen vindt men in c:\top\opiii
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De ope~3tie heeft twee operanden
datafiles. Het resultaat is een real

d2,t zijr'l
dat",d i 1 f.';.

AIle bewerklngen, typen opi, opii, opiii, hebben de vo]gen~e

k E'r"l mer- ken

- vensterprincipe

Vaak is de ingangsreeks zeer lang. Bij een meting van een
uur bestaat de meetreeks van sen vaan uit 270.000 waarden.
Elke operatie heeft daarom de mogelijkheid een aantal
vensters, een reeks aaneensluitende meetwaarden, in de file
aan te wijzen. De rekenkundige bewerking vindt altiid
venstergewijs plaats. Op deze manier kunnen we zeer snel
nieuwe operaties programmeren. De programma's verschillen
dan slechts in de procedure waarin dE' rekenkundige bewerking
plaatsvindt. Het vensterp~incipe wil zeggen dat men een file
ziet als een aantal opeenvolgende vensters genummerd van 0
t / in N_. 1 (t···1 ::::: a a. r': t a. 1 v E' n ~, t e t-· 5 i n f i 1 e) • Elk e 0 p e t-· Ei t. i E' k E.' 1''', t
altijd drie in te voeren vensterparameters:

1 hE,t
2 hE,t Vi:.'.n het.

venster'
ven~.ter- moet

~'J 0 to. d E'rl

3 het aantal vensters dat bewe~kt most worden.

- batchfile processing

Elke operatie kan in een DOS batchfile worden opgenomen. In
en output kan men redigeren door gebruik te maken van de
bE': k (.:, r: Li f? 5 '/ mb oler·, ( b i j \/ . <: en':>')

een commando in een batchfile kan er ais voIgt uitzien:

yaanl vaan2 dopcmin vaan12.min 10000 0 27 >c~\out\outtxt

Hetgeen betekent dat de files yaanl en yaan2 als input
dienen voor de operatie met de naam dopcmin. Het result22t
komt terecht in de file met de naam vaan12.min. En we zien
dat een venster van 10000 waarden gekozen is. De bewerking
begint bij venster 0 en zal doorgaan totdat aIle maar
ma~·~imaal 27 venster"s verwer'Jct zijn. Verder wo~den aIle
meldingen die tijdens de uitvoering van het programma worden
gegenereert in sen file opgeslagen met de naam
c:\out\outtxt. Deze file kan men na uitvoering van de
batchfile nalezen am te controleren of alles naar wens 15

ver-l op en.

DE' progt.. €W,!rIC\' 5

bE!pEI.a..l de ni:.',am:
die een bewerking

t··lPf.:~ i
t)/pe ii
t·/pe:.:, iii

OPeratie Cardinal
DPet- 0.<. tie PeE'.l
Double input OPeratie

n'::\3ifl ope'";) ..
n Et-::;.m - cop r .~:' ••••
na2.i1'1 -- del;::)'? ........



De bewerkingen lopen sterk uiteen bljvoorbeeld :

zet de binaire gray codes van de vaan om in
segment nummer.

een

dopmin trekt twee waarden uit twee flIes
van elkaar af.

aprplot maakt een grafiek van een reeks waarden.

Elk programma heeft
de bewerking. De
eenvoudig. Elk type

een karte functianele beschrijving van
ontwikkeling van nieuwe operaties is
operatie heeft een zogenaamd geraamte:

type i
type ii
type iii

apcnul
apr nul
dopnul

Zo'n geraamte is het programma waarbij de procedure met de
naam NUL een bewerking zonder veel resultaat is. Door in de
procedure een bewerkinq in te vullen ontstaat meteen een
nieuwe operatie. Op dezE manier kunnen we snel een aantal
bewerkingen ontwikkelen. Het systeem schiedt echter te kort
als het qaat om :

- snelheid

wanneer sen aantal~ meestal vrij eenvoudige~ bewerkingen op
een file plaatsvinden~ gebeurt dat na elkaar. Omdat de files
nogal lang kunnen zijn is dat een tijdrovende bezigheid~ de
file wordt tel kens weer qelezen. De oplossing voor dit
probleem bestaat in het schrijven van een operatie waarin
een aantal zeer specifieke bewerkingen plaat5vinden~ zod2t
de file maar een keer wordt gelezen. Dat leidt vlug tot een
wildgroei van zeer speciale operaties.



HOOFDSTUK 5 De uitgevoerde metingen

5.0 De uitgevoerde simulaties

De ontwikkeling van een foutcontrole bestaat voor een groat
deel uit het vet-richten van vet-gE:.;lijker·lde inE:,t.irl~IE::'r·l. DE~ o!=)::c:!1:
van de metingen is eerder uiteengezet en heeft geleid tot
het meetplan in paragraat 2.3.2.

De metingen bestean uit meetsessies van 1 uur. Gedurende dit
UUF worden de meetwaarden van 4 instrumenten verzameld. De
meetreeksen van vaan1 en anemol kunnen worden vergeleken met
,jc:, t- E:~l-2 ksen van \/2..::\n 2 en anE~mo2. Di t. t.~·ieE';dE' P clat-· ins t t- urnen t ':",':1
is gebruikt om een aantal defecten te simuleren. Er ZIJn
drie defecten; experimenten gesimuleerd.

IJsafzetting

DE~ i j sa f z et t. i ng :i. 5 I;)C::; i mu 1 eenj oj oot-· de bE' ',,'es t 1 gIl-lei '. ,:,r, eF'n
plastic blad aan het vaan. De ijsafzetting bij de anemometer
bestond uit het afdichten van een of meer cups.

fig. 5.0.1. Schets van de gesimuleerde ijsatzetting.

Wrijving

Een moeiliik te sllTlulet-er: ef+ect is ~·.wiJ"'.iin(~. l1Jt-'ijving 15

gesimuleerd door een plastic blokje op een geschikte manier
op het instrument te bevestigen. De hoofdas die normaal met.
een zeer lage wrijving beweegt kan zo worden afgeremd. Het
nadeel is dat de wrijving niet makkelijk te varieren is. De
bedoeling is slechts een evident~ met het oog waar te nemen~

geval van hogere wrijving te simuleren.
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Schets van de simulering van extra wrijving.

Ontbreken van vaanblad en cup

Een niet waarschijnli ik defect is het afbreken van een cup
of zelfs een vaanblad. Het is een zeer zwaar defect en kan
zondermeer worden gesimuleerd door het vaanblad en cupstel
te demonteren.

fig. 5.0.3. Schets van de gedemonteerde vaan en cupstel.

In praktijk kiest de vaan dan voor een bepaalde positie. Dit
komt doordat de draagarm zender vaanblad niet meer
uitgebalanceerd is. De anemometer kiest oak een bepaalde
positie in de wind en beweegt dan als een vaan.

De bovenstaande experimenten ZlJn verricht bij verschillende
windsnelheden en windrichtingen. De meeste metingen hebben
plaatsgevonden in maart~ april en mei 1987. Een zeer klein
aantal heeft plaatsgevanden in februari~ juni en juli 1987.
De keuze van de reeksen is hoofdzakelijk bepaald door het
aanbod var: windsnelheden. De bedoeling, zie meetplan~ was
een groot bereik van windsnelheden. De windrichting is van
geen betekenis geweest voar de keuze van een bepaalde reeks.
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De benaming van de experimenten is bij de opslag iets
anders dan hierboven is vermeldd In dit verslag zj.jn
experimenten hetzelfde genummerd a]s de gesimuleerde
defecttoEstand (Eil. Tijdens de metingen is dat niet altijd
het geval geweest. Daartoe hetvolgend~ overzicht

Opgeslagen reeksen:

va..::;.n2

EU

2-.neIT:02

EC,

berlcHiii ng in
meetplan

E. XF'EF: 11'1Et\!T (1

PUt'il() EO Ee,

LiF'l F:Ui\!,:, E() E: ,)
F:LH·j 1 EO E(',

F:UN2 E1 EO EX F'EF: 1 ME"'H 1
F:Ut·l-=:: E1 E()

PUN4 El E: 1

EXF'2 F:Ut'.i'.> El El
F:UN1. E1 E1
F:UN2 E1 El

EXF':::;: RUN·) E'-' I=" ~-, EXPEF: I ME!'H 2..::.
F:UNl E2 E'-'
F:UN2 E'--' E2..::.

F:UN3 E2 E':;'

F:U"'14 E2 E"'''::'
PUN::::; F~' E2.:....:.:..

E\F'4 r.:;:U!·-.!O E6 El EX F'EF: I !'1[!\JT 6
FU!\ll E6 E: 1

EXF5 F:UI\l() E6 E6
E/F''':J F:UNU E6 E6
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5.1 Het bestand van windgegevens

De datafiles die tijdens de metjngen ontstaan worden
0P'.~i P=:; 1 ag en op eerl vas t. £~ S-,C: f': 1 j f .. Dit i ~:; €?erl dUo turn :=' t :i ~:,c:!·:

proces dat door het meetprogramma wordt verzorgd. Naast dE
datafiles Zl]n er runfiles. Elke meetsessie heeft zo'n
runfile. Hierin zijn belangrijke gegevens vastgelegd zoals
datum~ tijdstip van de meting~ een weerbericht en andere
omstandigheden. De runfiles worden op de vasts schijf
be"Jaard.

Het windbestand is geordend door middel van een
experimentnummer en runnummer. Elk experiment~ dat een
simulatie van een defect is~ kent een aantal runs. Na afloop
van de meting gespecificeerd door EXPe en RUNr bestaan de
voll;Jende files:

c:\WIND87\EXPe\RUNr\RUN
c:\WIND87\EXPe\RUNr\VAAN1
c:\WIND87\EXPe\RUNr\VAAN2
c:\WIND87\EXPe\RUNr\ANEM01
c:\WIND87\EXPe\RUNr\ANEM02

dE'! t"'urd i 1 e
de datafile van vaan1

Cl.nemo1

De meetflles bevatten naast de ontvangen meetwaarden ook
statuswoorden. Een vermindering van de hOE'veelheid gegsvens
is mogelijk door de statu5woorden te elimineren. Wat
overblijft noemen we E'en versie nul file, te herkennen a2n
h et a.c I"', t et- \ioeg ;,·e J va.n dE' f i J E' " 'v'(,:' DE"Z e f i IE'':: "Ior- d E',:-,

opgeslagen op diskette en worden later gebrujl.t voor verdere
be\<iel- k i ngen.

[~~.! \/iet- fi IE'S \/.::'lEtnJ.. \..'C~~ v·.~.::\.:::\n2.'v'(), .:::!.nE~j\nC:rl .. \/() E·:'f": c\nE~fnc~:~: .. I..../()

kunnen op een diskette van 1~2 Mb worden opgeslagen. Op de
vaste 5chijf bJijven de runfile en de verslagen van de 4
conversies staan. De meetfiles worden vernietigd.

5.2 De bewerkingen op de meetfiles

In de vorige pargraaf is al een bewerking op de meetfiles
ter sprake gekomen. De bewerking bestaat uit het elimineren
van de status en foutieve meetwaarden. Er zijn verschillende
andere operaties mogeJijk op meetfiles. Deze operaties
dienen voor controle van de meetwaarden.

Na de meting kunnen er figuren worden gemaakt die
meetwaarden van de file uitzetten tegen de tijd. Verder kan
men de waarden op het scherm afbeelden door gebruik te maken
van een aantal list programma's. Met behulp van deze
programma's kan men de niet leesbare meetfiles onderzoeken.
Zo kan men zoeken naar bepaalde waarden van status en
me t':? t \"Ja.a.r den .
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Aan de hand van de controle door de plot en list programma's
~.: i j 1""1 t.Wl~f.':; gebr-eker', v~l.n (jE~ mE,etop·::".tcd l:i I"":f:..; a:':(li het ]]. chi
9 e k omE~n . HE't. eer ~.t 1":::' get. to. f~ k is eE'n ~:.Co+ t V!C!.r E.' p i'- Db 1 (:?eIT,~, h E,t
t \~JE" E' d e ee'n h ·:=.tt- d H ·:':'.1- E~ pt·· Db j E' f.:' 111 ..

Het eerste probleem is een verkeer-de implementatie van de
moc!ule fiIE'syst.em V "-"I""I hE~t 1'-loduld2/fl6 p3kkE··t vet'-'sie 1.U. !\i<;\

afloop van de meting bleken er in de meetfiles vreemde
gegevens te zitten. Omdat er vOOr de statuswoorden bepaalde
verwachtingen zijn valt zoiets meteen op. Het bleek dat de
sleutel van de filF~~ die tijdens het met en aIleen gelF.:!zerl
wOrdt~ ook in de file terechtkwam. Het programma bevat een
procedure die de sleutel van een file leest. De file wordt
"by va.lue" aan dE' procE'dut-e gege"v·€~n. Dat vJil zeggen da."!:. c1E'
procedure de waarde niet kan veranderen. Ddt kan in dit
ge\/"-"l oak nooit ornelat dE' fi Ie vJol'-dt gelezen. Toe!"! ·..... et-·a.ndE'i'-c!e
de waarde van de file ' De file zel+ bevindt zich hierbij in
de staat modify hetgeen wil zeggen dat zowel lezen ais
scht-ijvE~n is tOE.)(~!e'::;tEI",n. r-1i.jrl op\/attinq is; d<O\t dE: filebu+fE:t"
niet correct wordt behandeld wanneer een file variabele als
ef:~n 'by' \,',,,lu,,·" pat-'::U'lH::~tE'r- \"1or-'dt gE'bt·-·uil:t..

De werking is COr~ect wannee~ men de filevariabele als een
'by refe~ence" paramete~ geb~ui~t.

Het tweeds probleem is een hardware probleem. De ontvangst
van de code van de vaan bleek soms problematisch. Men kan
soms waarnemen dat met een bepaalde regelrnaat een aantal
codes van de vaan (5 tot 9 codes) niet cOrrect worden
ont\angen. Er zijn gevallen van een periode van ci~ca 2
seconden tot perioden van 1 minuut.. Om een aantal fouten in
de hardware te kunnen OpSpOren kan het systeem op een aantal
manieren wOrden getest. De werking van de seriekaart, dje
voor de ontvangst van de vaancodes WOrdt gebruikt~ kan
wOrden nagegaan met behulp van een aantal testprogramma's ..
De ontvangst kan worden getest door een bericht te verzenden
en te ontvangen. Oit is mogelijk door speciale connectors te
plaatsen op de IO-kaart of interface kast. Deze controles
brengen geen defecten san het llcht. Door de vanen aan te
sluiten op een IBM-seriekaart kan men aantonen dat de fout
niet ligt bij de software en of de vanen. Wat overblijft 15

een timing probleem van de Z8536; de bouwsteen waarmee de
codes Warden ontvangen. Het probleem ligt in het niet juiste
gebruik van de systeemklok van de IBM AT VOOr de
seriecommunicatie. De systeemklok wOrdt gebruikt om de
"baudrate" van de te ontvangen code af te lei den. Door
fluctuaties en vervorming in het kloksignaal kunnen de
codes verkeerd worden ontvangen.

Oit defect heeft tot vrij veel complicaties geleid bij het
ve~wer~~en van de meetr-ee~~sen. Ree~~serl Waa~lr} veel van
dergelijke fouten voorkomen kunnen niet op de normale manier
verwerkt WOrden. Extra behandelingen zijn echter sporadisch
t c;el-;l ej:) a~:; t. .

Hc,t p r Db 1 ('?ern kan n i Eot \~·.!Dt-· d E't-: op l~! e 1 D~::; t. :': Dn cl E't'" dE' h ;::lr-' d ~·Ji::,t-· E~ V <ol[',

de kaart te herzien wat betreft de klok VOOr de bouwsteen.
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In c:onderstaande figuur 5.2. t. is:. schematisch de vef··~·Jf3:·-!:i.r"":~!

van de meetfiles weergegeven. Direct na de meting bestaan de
meetfiles zoals vaant en anemo1.

aanvraaq van een meting
~ .-

c:\top\top

d cd~ 0:1 f i 1 es:

print opdracht \loor meting /--;'J

c: \~oJi ndEl7 \ e;; p#\run# \ vaarll f:::::::!JI
vaar·i2
ar·,emo 1
anemo2

c: \top\list\lrun beeldsc:hE">f-m~ pr-i.ntE·r a I
lanemo

r-------=.....;...:lvC::oH.:....--··: _

+
C:\top\Opi\opLVdan

opcanemD

datafiles: c:\wind87\exp#\run#\vaant.vO
\/ aan:2. \/()
ar-iE'ino 1. vO
anemo2.vO

c:\out\out.vl
out.v2
out.al
out,:..::

DpsI2.~j, op
di skette ~J_~

I

r

t'---;'t:-\t_L_-'P_.\_b_a_t_.\~_,'~...;..:~_. I1i_'€'?_E_tr_d_-::-_!p_o_r_t OJ
einde meting

fig. 5.2.1. Stroomdiagram van een meetsessie.

De meetf i 1 es hebbe" de \.i01 gend€'? strLlctuur-:

.: s· J eLI tel >
<data - ontvangen Gray code [0 •• 255]>
<status = status na de ontvangst van een code>
<:ddtc\ >
<~=.t.atu!::.>

E,t c: •
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<:sleutel>
<: d <01 t 21 -.- t: E' lIE' t- S t c\ r-, d',-- cl II cI F0 t c 1. I E't·- cJ;::' E' E-! r-J m u ,T, t::, r i t.

aangegeven doo~ status>
<: s; t ," t u :::: -- ~__ if: i d d Eo 1 t i j cI T \f E! t-- 5 t ,-- E" I:: E'r--,

o teller heeft nulstand bereikt>
<do:{t.::\>
<S;ti01tu~:;>

etc.

Opmerking: De middeltijd is de tijd waarin we de pulsen
tellen van de anemometer~ bijv. 1 seconde. De tellerstanden
\formen een niet stijgende rlJ. De werking van de teller IS

als voIgt. Gedurende een peri ode T (1 seeonde) wordt op elke
opgaande flank in het anemometersignaa1. een teller \ferlaagd.
Wanneer de periode is verstreken wordt de tellerstand
opgeslagen. Einde opmerking.

Met behulp van programma's als List en Plot kan men de
inhoud van de meetfiles onderzoeken. Een belangrljke
operatie is de conversie naar versie nul files. Oat zijn de
files die later voor verdere bewerkingen in aanmerking
komen. De operatie wordt verzorgd door de twee programma's
ope \( aEIl: en ope ;:\IIE~:TIC:'" Df~:::' e p t- oq t- afrtfTti:1 ' 5 in t el'--pt- E!t et-- er-J dE!
St:,3.tu5- V3.r: de or,t\/,::,nqE'l""1 codE'~ t:-'n kur',nE'n een .:::ante,l foutc'r,
:i r, c! '::-~ 1--- E' f:! k ~:; F-:' r, Dr-, t cI F:_':' k I-:. E:' ;-',,, B 1 j d E' t t-- ,:'I II ,". (II 1 .=:;; ~": i (':.-:' \/ -3 n d E~ c:: 0 d ":c's:- V·,:,. r,

de vaBn kunnen er 'framing errors' ontstaan, hetgeen wil
zeggen dat: er meer dan 8 databits zijn ontvangen. Dit duidt
op een gestoorde transmissie. Wanneer dat gebeurt verwerpen
we de ontvangen code. De waarden in de meetfile van de
anemometer zijn tellerstanden. D0 opeenvulgende
tellerstanden vormen een niet stijgende rij. Wanneer de
status de waarde nul heeft gehad kan er weI een stijging
plaatsvinden. Wanneer een afwij~~ing wo~dt gedetecteer"d
functioneert de bouwsteen (hardware) waarschijnlijk niet
meer. Dit wordt in een conversie verslag aangegeven.

De conversie levert de datafile en een leesbare tekstfile
waarin een verslag staat van de conversie. Wanneer er veel
fuuten zijn gedetecteerd is er waarschijnlijk iets mis met
de hardware van het systeem. In de meeste gevallen zijn er
geen 'framing errors' bij de ontvangst van de vsan en geen
afwijkingen in de reeks van de anemometer.

De files vaanl.VO en anemol.VO hebben de volgende structuur

<: s-l eutel ::=
<de-It,:.. =

<:dc(tc;'.::=
<: datE',:-='

etc.

se';l me II t n u illllH2 r-'
CodE'5cr,ijf>



<sleut.el>
<d.""tcl.

<dat.c.<.>
<elate:>

etc.

1O~:~ ....

aan t i:\ j P u 1. ~:;E:\r':

per- i OdE' T>

De .va files bevatten gegevens die gelezen
bits brede waarde. In Modula 2/86 noemt
bijv. CARDINAL [0 .. 65535J. De eerder
besproken operaties van het type i kunnen
op de .VO files.

worden als een 16
men zo'n waarde

in hOClfdstuk 4
toegepast worden

De VO files worden ook gebruikt om een meetrapport te maken.
Met behulp van programma's als VUP (vaan uur plot) en AUP
(anemometer uur plot) kunnen de meetwaarden in een figuur
worden weergegeven. Samen met een afdruk van de runfile
ontstaat zo een logboek van de meting. Een voorbeeld van een
enkele meting is gegeven in bijlage [FJ meetrapport.

Na de conversie van de meetfiles naar de .va datafiles
worden de meetfiles vernietigd. De .va datafiles worden op
een diskette gezet. De runfile blijft in het windbestand op
de vaste schijf staan~ evenals de conversie verslagen.

inclusiE·f hE'+":'
mi r··lutE~n.

van meelfiles naar da+..:.afiles op
afdrukken van een meetrapport duurt c]. r- C C:i ..q.(.,



HOOFDSTUK 6 De resultaten van de metingen

6.0 De verwerking van de datafiles

De reeksen die gedurende een peri ode van 4 maanden zijn
gemeten, zijn gebruikt voar een aantal bewerkingen. De be
schikbare tijd voor het bewerken van de metingen is nogal
beperkt gebleken. Er is een maand tijd besteed aan het
verwerken van de gegevens. Het nadeel van de gehele opzet is
het bestand op diskettes. De meetgegevens kunnen niet op de
vaste schijf. worden opgeslagen door de beperkte
opslagcapaciteit. Daardoor kunnen slechts 1 tot 3 runs
's nachts verwerkt worden. Omdat de programma's bij aanvang
niet geheel vlekkeloos werkten, is er onbruikbaar
resultaten materiaal ontstaan. Daarom beperken de resultaten
zich tot een tweetal onderzoeksgebieden~

1) de verwerking van de vergelijkende metingen;

2) een eigenschap van de situatie EO mogelijk verband
tU5sen de variaties in U en 0 en de gemiddelde snelheid
U.

Dit is minder dan gepland. Een onderzoek naar eigenschappen
van de defecttoestanden E3 en E4 bleek niet haalbaar.
Evenn)in i~3 er' tj,jd gewee~~t de eiger')~~c~)a~), genoenld :irl pl.~r1t 2~

c.<.·:':.<.n eE'n n3uV.,I!:ei..l.t-i I~Je' c-..rIB.l ySE' te Oi"ldE'r"'Jer-pen.

6.1 De resultaten van de vergelijkende metingen

Met betrek~ing tot dit deelonderzoek is onderzocht of het
verschil van de Dvereenkomstige meetwaarden bij de
experimenten El~E2 en E6 beduidend grater zijn dan de
ve~schillen die optreden bij experiment EO. Wanneer dat
namelijk het geval is, mag en we El~E2 en E6 classificeren
als defecttoestanden.

De meetreeksen stellen we voor als:

va.B.n 1 : 01 (kT) = v1 ( kT) + ev1 ( kT)
\/'::l2n:2 : LI2 ( kT) = v2 ( kTl + ev2 ( kT)
anemo2: a1 CkT) = c 1 ( kT) + ec 1 ( kT)
anemo2: a2 ( kTl = a2 (kT) + ec:2 ( kTl

Het signaB,1 ev1CkT) is een
variabele is uniform verdeeld op

stoc:hastisch
het i ntel'-v'.::d :

si gnacd . D,?

[ --1/ 2 ~ 1/2D ]

en ea1(kT) op het interval

[ ·--1 /:2 ~ 1 / 2D J D = 1~98!32 = O~06 m/s.
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het verschil van 01.-02 schrijven
\,1 l·-v::::":
e\/1. --·E? .... 2

ol(kTl - 02(kT;\ = v1.2(kTl + evl::::":(kTl

012(kT) = v12(kTl + ev12(kT)

_ of "-,
U.L ..c.

\"1.2
e'/ 1. 2.

evenzo schrijven
arlemometet-s:

Io'Je voor het vers.ch i I si gnaal van dE'

a12(kT) = c12(kT) + ec12(kT)

De variabele is nu het verschil van twee meetwaarden uniform
verdeeld op het interval [-1!2D~1/2D]:

D = ~, 8 gt-ader, IT2 = D2 ;' 1 ~, = (-) 65 J-! ._. (;..::.
~ ..::. - ~

D () 1:2 m/ IT~ D~ .i· 1 .-,
()~ 1 .- 1OE-2

..
"_.

~ s -' ~

_. .~. . J-I c

De variabele v12(kTl beschrijven we als voIgt:

v12(kT) - By + d1.2(kT)

Hierin is Bv een systematische fout.

De yanen WIJzen in de nulstand niet naar eenzelfde punt aan
de horizon~ dus hebben ze een systematische aanwijsfout. De
·/"'lI··:i.~~bele dl2(kTl br·E~rll;)t. de \-'et-sc::I",il1E:r, ted:. u.itdl·-·ukkirlc,), diE.'
Yoortkomen uit het verschil in plaats. Immers biJ
windmetingen kan men niet aannemen dat de meters zich in
identieke situaties bevinden. Omdat de afstand van 3 meter
klE'ir", 1'=:;:1 rlerHE:rl lrJE' 2.·;:I.n d.at c1F~:"E' tout ge::'jHiddeld 0 is. DE:'
variaties in d12(kTl uit te drukken in~ bijvoorbeeld in een
Yariantie~ hangen samen met het instrument. Voor kleine
veranderingen in de windrichting reageert de yaan als een
tweede ordesyteem. De vaan slingert uit, waarbij de demping
afhElnkelijk is. VCl.1i de lo'Jinds.r,elheid. MOI.de1ijk kunnen ~·Je eer,
dergelijk verband hier waarnemen.

012(kT) = Bv + dv12(kT) + ev12(kT)

Bv = systematische fout

T = 1/75 sec.

dv12(kT) = gemiddeld 0; variantie onbekend; mogelijk verband
met de gemiddelde windsnelheid.

ev12(kT) = gemiddeld 0; variantie = 0,65
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[ t? r I cl F..~ r !;l E' 1 i j k €:.i b t-? ~:; C f-", C1 Lt ~:..J i n I.-;! i =:. C) c] k t. e I.~ EO, \;' ~:? n \/ CJ C) r" !.. ,! I::':" I:.

verschilsignaal van de anemometers.

",:L';-":!.Ti :::: ~~;i:' + .:::1'::'.1:2 (!"T) +- p-cl.12(kT)

Sa = systematische fout

T

da12(kT) = gemiddeld 0; variantie onbekend; mogelijk verband
met de gemiddelde windsnelheid.

ea12(kT) = gemiddeld 0; variantie = 0,12.10E-2

De variabelen o12(kT) en a12(kT) ZlJn berekend.

o12(kT) -- ol(kT) o2(kT)

a12(kT) = al(kT) - a2(kT)

Vervolgens zijn 1 seconds gemiddelden berekend. Deze waarden
ZlJn opgesJagen als tussenresultaten. De 1 secondewaarden
worden gebruikt om van de variabelen 012 en 2112 het
gemiddelde en de variantie te bepalen. We geven hieronder de
UUt-· gem i d ci e 1 d er, E'n to i j b eh Dt- c'n d E! \/ a.t-· i elf, tiE'S.

gE;mi ddel d(~

I'..'i r·,c:!·c::.f"IE!1 hei d
01:2

!..'

c~.12

t::" "",:r
'...' ~ ,-':

C" ;'
.....J ~ C.l

6,7
8~5

16~7

13,7
13~ '7>

4, '7'
t=" t="
...J ~ ...J

7,4

~.s , 4
~;, 8
4,3
tl~ 1.

, ..."

/ , C)

~,.-::, ~'7......... ~ "-" ~

1 ~5 ~ l')()

18~36

21,40
12,73
15,63
17,62
16,77

24,13
2~; ~ 72
26, ::(j

23,98
21,28

2~:;:, 8~3

2::-2 ~ ~~"'::l

2~:' ~I '=I \S
2:3 ~ ::.;()
22~31

22,14

3~;~ '74·
SiS, 5(~

27~36

40, :=.:(S
8"7,27
38 ~ :':,8
2::~ ~ 95

2')3, 12
6(~ ~ 5=~

::09, 27
46 ~ 3El

37.99
51,72

103,47
40,53
43,26

._, ,_. ,_..
:.::~ '-j !I 6 tj

30,74
39 ~ ()6
2'7', ()7'

~;7, El5
1 E, ~ 56

-(:1 ~ ()3

0,04
-~) ~ 15

(; ~ :2:3
() ~ 2Sj

-O~31

-('I '-:7'7
'R' ~ .... ~

-0, 1 E:
-('1 ~ 55
-C) ~ 4=.;
-0,45

() ~ 15
0,06
0, 1:3
0,21

-0~41

1, U:,
0, ':;1
0,64
0, 1 C?
i-j '-::'Ci
'-' II .._, "

(:., ()::;

0,04
() ~ ()7

() ~ ()3

() ~ ():=;

0~(i4

(; ~ () 7'
() ~ fi8
0, 18
O~ 17

0,04
0,04
0,05
0,06
0,64

()!' ()C/

i-'J (-,-/
.~. ~ '-' ,

(\ ('.C:;
'-'!'l .' ....:

(; ~I 1l:~

() ~ ()7

EO

E·· <
:. J.



1 ~ 7 --5=:: ~ 19
-1 Ei:::;, ~ 4~~,

--52~ to
-EJ2 ~ 46

124~ ..45
248,36
946~Ll·1

6f-3U~ 1(~;'

() ~ ~7~5

f), 5<:)
-:::!l~ =;7

c· '. 1 ..,~.

u, 1 :~:

2.49
() ~ 04

De berekening van de uurgemiddelden geeft geen duidelijk
beeld van de systematische fouta Deze fout in aanwijzing kan
men experimenteel bepalen bij windstil of lage windsnelheden
en bedraagt circa 20 graden (Note U = 1~6 m/s en ~ = 22). De
varianties verschi11en sterk van 22~95 tot 203~12 bij
experiment EO. De bijdrage van de variantie van de
toevallige fout ev12 is bij uurgemiddelden zeer gering. De
variantie is hoofdzakelijk de variantie van dv12!kT). Een
relatie van deze variantie met de gemiddelde windsnelheid is
niet waar te nemen.

De varianties van 012 in de situatie EO is groot. Omdat 012
en a12 sommen voorstellen van stocha5ten~ mogen we
aannemendat deze normaal verdeeld zijn. De berekende
gemiddelden van de vaan hebben allen een grate spreiding. De
systematisch fout Sv is circa 20 graden. De systematische
fout Sa ligt in de buurt van O. De resultaten kunnen daar
geen nauwkeurige uitspraak over doen. Bedenk dat

P ( IX-m I {X normaa1 verdeeld m;~}

Wanneer we voor de variantie van a12 circa 0,07 nemen. dan
rr = O~26 en nemen we voar de variantie van 012 circa 40 dan
~ = 6. Het belrouwbaarheidsgebied van Bv is dan [8~32J en
van Sa [-O~5 ~ O~5J met een betrouwbaarheid van 95%.

r'1E~n k Elr', :.: i en d a t b E'n e"/en so, t ~·..IE·E·:' t- ee I:: 5· F.' r', :i n E2 E~n d f=', ,.- E!E' I:: ,:,er-:
E6 de verschillen gemiddeld hetzelfde Zljn als in de
situatie EO. Derhalve voldoen de reeksen van de gesimuleerde
defecten niet aan onze Eisa De meters zijn dermate robuu5t~

dat de meetwaarden van de gesimulee~de defecte inst~umenten

niet ~elevant afwijken van de instrumenten in de nD~male

situatiE' EO.

Opvallend is de grote spreiding
instrumenten dicht bijelkaar staan~

verschillen mogelijk.

6.2 Eigenschap in de situatie EO

van o12~ of schoon de
zijn momentaan g~ote

Het tweede deelonderzoek heeft tot doel de aanwlJzing na te
gaan of de windsnelheid verband houdt met de variaties in
hl:lr!d<::;nplh€·'id er! ~'!lndt icht.ing. DE~ze "',.far-iEtt.ies kunnE'n i'Jot--dE,'r'!
opgevat als ruis. In de signaalanalyse bestudeert men ruis
veelal door correlatietechnieken toe te passen. In dit
verband hebben we de autocorrelaties van de signalen van
vaan en anemomete~ onderzochl. We gaan daarbij uit van de
si 1.]n<3.1 en:



01 (kl)

o~:: ': kT)
d.l (k'T)

<3:=: (IT)

11 ()

T

De vaansignalen zijn afgeleid van de opgeslagen reeksen dOD:
1 seconde gemiddelden te berekenen. De eerder genoemde
signalen zijn niet-stationair. Meteorologisch gezien worden
10 minuten reeksen weI als stationair beschouwd. Men kan een
zwak stationair signaal gecentreerd rond een 10 minuten
gemiddelde denken. Bij de berekening gaan we er tevens van
uit dat dit signaal ook ergodisch is.

Autocorrelatie R

Zij n(t) een stationair proces dan:

- lim
T-cr:· 1/:;:'T

c:1 t.

Nemen we n(i) discreet dan~

1'1
Rx(k) - lim T/2N+1

~.J-cr:, n=-N

In praktijk gaat de bepaling van Rx(k) aIleen via eindige N.
In feite bepalen we een schatter van Rx(k) nl. R(k' Voor de
irltet'pt"etatie "/:~!r: c!E~2E' sch::,ttE:~t- dient mer", te ~'Jeten i!";
hoeverre deze de autocorrelatie benadert.

Een veelgebruikte schatter i e •

F~(k) = Ti'N
N-1-l k l
r: ;':: (n) ::< (n + Ik J )

n=O
n: I" I :: '\1- 1_ _ t,. _I ~.

Nu is E{R(k)} = (N-jkl)!N . Rx(k)~ hetgeen betekent dat R(k)
geen zuivere schatter is voar de autocorrelatie. Dat is
slechts het geval voer k=O. Voer vaste k geldt weI:

lim R(k) = Rnlk)
N-(!)

DE' bet"ekE'n i '19
ui t,;evoel"d \!oor

van de schatter voor de
elke eerste 1000 seconden

In de blllJoe [G] zijn een aantal
verschillende windsnelheden van vaan2
In beide onderstaande figuren

<:"I...I,t.C)CCit-t"E!1 ,':?,ti E'~,; b:i'l
en arle{i)o2 weer-gegever")u

a.€!.ntiC\l
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autocorrelaties verwerkt. Hierin kan men zien det bij hage
windsnelheden de variaties in het signa31 gaan liJken op
vJ itt. e r L~ i =:. • B i j 1 ~-\ g E'r" e s:. n E,.' 1 hed E' n bE'::;. t E:i. E~~ t. e 1- r: c, 9 1 a. n (I ( .or
gt"Dot) cOI'-'rE':l E', 1.: i f::! bc·".t.,·OI.E·l.t. tu<,;5;er-, de si grl":i31 !--'J'::I=\!-cic·n. Di t
pat.I'''oon j =: dU.i d0?1 i j I,c~t- bi j d~ ....iCt.Ct.r: da.n bi j de c:\n(~?jnOrnF~te!·-. DE'
figuren versterken de aanwijzing dat de variaties in met
name het windrichtingssignaal verband houden met oe
gemiddelde windsnelheid.

1

o

fig. 7.1.2 De genormeerde autocorre1atie bij verschillende
windsnelheden in m/s (instrument anemo2).

1

o

o

~----- 2.

fig. 7.1.2 De genormeerde 3utocorrelatie bij verschillende
windsnelheden in m/s (instrument vaan2>.
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6.3 Dverige resultaten

N~ast ~r0 bestuderen van de verschl]~ign01en en
autocorrelaties~ is or naast de weinig beschikbare tijd e2r:
aantal bewerkingen uitgevocl-d zoals kruiscorrelatie~.

schatting van het spectrum van de signalen en onderzDe~ naar
de maximale verschillen tU5sen twos opeenvolgende samples
van de vaan. Cit laatste principe wordt namelijk gebruikt om
de codes van de vaan te controleren. Dmdat het vaansignaal
vele malen hoger bemonsterd wordt dan nodig~ kan men er bij
benadering van uitgaan dat opeenvolgende codes niet te vee]
zullen verschillen.

We geven de bevindingen weer met behulp van het
overzicht:

windsnelheid

volgende

verschil

m/s

o

aantallen

o

1 ~"_.' m/s

1
o
1

1
1032

42886
1062

1
2

1
1170

42632
1176

1

34
4955

34900
49~2

1

Deze resultalen zijn gebaseerd op 10 minuten reeksen (circa
45.000 samples).

In het overzicht is bll drie verschillende windsnelheden
de verdeling van de verschillen tussen ~ opeenvolgende
segmentcodes [0 ... 255] weergegeven. Een verschil van 1 koml
ove~eer~ met 36(:)/256 gradel~.

Het algemene beeld is een symmetrische verdelinQ rond O~ die
iets breder wordt bij hoge windsnelheden. Het grootst
waargenomen verschil is 4, bij een windsnelheid van 17 m/s.
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HOOFDSTUK 7 Conclusies en aanbevelingen

7.0 Conclusies

- opzet van het project te ruim

Met betrekking tot de opzet van het project m0~

geconcl udeer-d ~·Jorden dat de ontlfJi kkel i ng van dE' halrd-' E'"

softl"Jcl!'-e een te gr'oot dE'el Vein dE' -I.:lld in bE~~:;L::.o.:~ r·leF·~+t

genomen. Gezien de experimentele opzet van het geheel weegt
dp geinvesteerde tijd in de bouw van het 5vsteem niet op
tegen de behaalde resultaten.

De gereaJiseerde hardware is een prototype van een
E'r-: ·..iet-'·Jf?i"·kinCJs~.·/tee:r:.

Dp hardware van de serie 10 kaart heeft een verbetering
nodia. De ~lok voor de serieele transmissie moet worden
Ela.r": l.;) [.:'p.:=t. st. " [)t~ Et,·~.n~~l tJi t i r'II.:JE:'·r"l, p 1 U,!;ir.:;If::·:'r: E'. c~.. :::: 1 J r', \/f::·~·~-t-e \,"'::!.n

idE'C!"".l. f:'tllt~en doer tijdgE~brE'k is. -"'1'::'lTI dE' uit···..'ocl'.. inq \iC:~:1 d~~

diverse verbindingen geen aandacht besteed. De
Dp::13g va.'-' di..'.t.:;! op di::::kettE":::: i",. '''llE,t idE',::<i:,.j. DF~ 'vE'''-~'Jel-kinq

k .:olrl d ·::1·::'.~" e!; '.. 1 ri i I:::!t \;i E:h L'e] q e·:;', u t c.!1IEI t i ·Sf'..'E'r cI ~"'CH" d E:~i', • DE"
ontwikkelde software bestaat uit een aantal basismodules en
een aant21 p~ogramma s. De basismc.dules kunnen zondermeel
9 E~'!::) ~.- u. j k 'L ~"J()r~ (1 er"! II f-~E:'t. cln t h r- f::? k I?-:'ri \/ .~~ n t.} t- .~. +i ~.C: h E-;' of ~tC: :i. ]. i. t f.-:" it en i ~:.

I::' I':':.' r'; I:.::i ....: :.:.. ("J r': cl ~.~ 1'" .:::! c::' n· 1 ':::: " E:. (.:~" :'"': "t. :":.! F: I c·:·:· .~:., +.. t'- !~:, .:,:':'. :fJ (.:., :" J. ~~~ !~] t:::' E'::' r"! C) \:' E.' !.-. b c! c! i !.:;:l C'

,:,. 1 '::;'. E:, r"l" I::. F' ,'J b e s· t:;:!. n d Co P c! i ~:: 1:: (:. t t i:0!;;;: 1"1 t::: c, iTi 1:'. 1.:. i:':: '..; S' E! 1 D rl c! c·:' J- h C) u d '::; t i.:: c'
]1"1 ['E,·s.l.:3.q.

De bestu~lng van de k3a~ten gebeurt op inte~~uptbasjs. H~t

in 0 ci 1..1. 1 .:,:,:~ / fj t::, P '::;, !" i:: t·, t 0 r"l cI f," "" ':'; t. f::! 1...1 n c:I ci "':, ::. f:.'! Iii '::1 n i i:':.' t- v .'01 r'l '-'.' Eo' J'- I:: E~ r", " Hi::. +"
~jE:'hE·E·J. ~"'JE-'l""kt zC!I-:der- r"::lr'c:bl(:;...,nIE:.,n .. HE·t p.:0kkr:.~·t :~C)U u,it r.}[,=.·br·'c:::·lC.;
k 1...1. ['I n E~ rl ~~,! CJ l'-' d E'r'l fTl I? t I') 1:- ,~f :1. ':~. c h E' C) "HI d ':":? 1'-' ~=:. t. E' !...t n i I'"! I~~..! E:' 1"1 • 1) t:~ E't" .:·~·l t-· i n I~;~ ,:"~:". ~

met het pakket ziJn tevredenstellend~ een fout in het
standaard Filesystem ten spiJt.

- Goede meetfaciliteiten op de meet mast in Cabauw

Db' ri'lE~t. i r, '::j ,,"i", Z :i J n'/E~r- " i c:: h t: 0;:' cl E" iTil:.'?e. 1:.. in,:', '::: t v C:'I!'''I h E·t f:::i\ii'! I
Cabauw. De bsdrading is zodanig dat een di~ecte verbinding
tu':;S',pr': df::~ i nstt-·ume.nt.er·, C)P df::~ ui t!··IDudf.~lr en dE.' inE·E't.i:q::'ip,:':"'!·-S.tU:..H

kon worden gelegd.

_. D,,;,! r-e.':.;;ulte.to:=.'jl
t: e. J !=:U.!·- ::., t ".... 1. ] e;-', d "

..._...-. ;
\.' t::'t::.'.L ITtf.:~E~I·- t i ..i d i r":

gelijktijdig
b to! ~:: :I ;:, \j • 1:):i .;

c! n t 1...\1 i k ~'. (:7:'], l~ j"-:



"r i!\' ~ J i . i",

d ~":"' ,

- foutcont~ole door sutoco~relatie vaansignaal

E:IC is. 1 E!.t(:~r: ::. j 21'-1 cli:~,t

ver"bar")d l""~C)LAd"t rT}et
de autoCDt-I'·E:~li'lt.i.E:~ van h£',t \'i::\21-·:~'J.g!!·o·'E··L

cle gemiddelde windsnelheid.



7.1 Aanbevelingen

E~ j j i···1 (-:::' t. ..~~ t7;,:' b t- U. i r:: \/ .::i. r"! cl (.:.:~ ~::. f:" f" ::. f::: I C; k .:"::\ .::1. 1·- t. ITI C) E·:' 1.. r", E·:' t. : :I. Cl k .:~; :i. t.:) :'::1 .:':"1 j

··.'L·r·· b t,:,t E'!t"· cl ~'Jc:n' d E'l", •

In de ontwikkeling van de sensormodules zou sen strategie
moeten zitten die een gestructureerde controle mogeliJk
maakt. Hiertoe zou men naast de meetwaarden ook waarden van
een controlesignaal aan het meetnet moeten leveren. Dit
contt-oIE' sigiJClcl.1 zou bij dE' li'Jind kunnE'n bes:.t,,~a!"'1 u.it
bij·v'oorber:;:·li.::! dE! ~·J"-1.::!t-dt? \/an dE' <3.I...I.toC:Cit"·r"·eli:':'.tle VE'.n dE!""""'::!",'
bij e(~n relc.'<.tip·ve vertr"aginlj van.t=lO ~;. bE'r"f:'!kpl"lcJ uit EEO",

1000s reeks. Dp die manier verzamelt men in de loop van de
t i j d vol d Ci e 1-'1 d t~ S;. t3. t i. s t i ~: c h t~ i. n·f Dr" IT: 3. t i ('::, <3. E;. n d co h ,,'.. n d ~'l a. 21''' \/ i:'l I":

i1,f.~r", r'! E' t c: on t r e,l es· i q '''I':',':! I k a.rl b E!DDr-' d E: I F'r, • HE"t ~;;.:)(:H" t. or", d i?I''''Z C'E·' k
dat bij dit project hpeft plaatsgevonden kan aIleen maar
·'./OUI-· ~;; t f.'~], 1 ('01": ','U;: ,f' c: ['I", t r 0 I E~~; :i. l.~l ['I 2~.1 ,:·,,'Ii UF' I E'\ii':,'!'-' er", .

T ,. ..
.1.1 I cl j t
berekening van de autocorrelatie. Met betrekking tot de
t:i.jd·:::.o:::h.:;'E'il i~= ·...'er·c!er..· unclt:-'t-zDek IIDCJd;·:'e,kE'] ijk. Hiet-\/Dcll'- ·zi..in
de verzamelde meetreeksen en een groot deel van de

is. he'!:..de Cl:::,;:'l:tc,ll j i""-::J

E\chtE'1 .\".)'::'CI[' t.e
,r·C'[J!...iU::_.t.i··,.:,;,:,.. ',l,
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J. r 'r.. t-~.!" F' ":::. '::' E:' f? r"' h u 1 I:::' V,,! i ] 1 !:;:.' f-~ b f:.' j .:"::. r"; k E' n .. I n (: E,t. b.r·j :.:" c: j"': d r:·:' :" c:! ":::.

c:cJ.ll c:··c1,:":;I.:' .:~:. \/·~::tr·: elf:'-: 1.:;,r"CIE::·'i:"' ll··.i:·::~~··:l EI": :.C\" !")(-':l-' \/.;:':!.n Clt::·:,!" .......II:~ [·,t: ;'-:"1""

[) !'''I ~... .. r'1 C) ...../ i Lt~· .. en he;.' t r) E~ j'" '::::. C:) i"": e t.:;:. :I Ci P d e rn E:" c· t rn .::-~. ~. i:: 1 rl C..::!. b .:::\ . ! !.. _,l

Tcnslotte wil ik mijn w0ardering uitspreken voor 0e
bijdragen en het geduld van mijn begeleiders, en dlrecte
\/p-r··c;..nthlc)ot-·,j!'".::l i j kE·\r: \iDDt-· di t. OnCIE\r·;::oE:k, :i. r • .J. J. '···i. \... .,;:'.n C:;Di-·{:)~,

ir A.A. van Rede en afstudeerhoogleraar prof. dr. ir. p.
Fijkhuff.
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Tec::hnisch verslag KNM] TR-76

[2J private commu~ications

ir. J.J.M. van Gorp KNMI
Wilhelminalaan 10
De Bilt
H.M, van der Kolk
Le t:';: cJ E'!" ~·.JE'q ::::: 11
E::i rlc'ho\'F:~n

[3J Adv0nced Micro Devices Inc 1982

Counter/Timer,Parallel 110 Technical Manual
901 Thompson Place, P.O. Box 435 SunnyVale,
CEI.li·fDr"niEI 940Ei.:S

[.-: J F't~!' ~:Dn c.: I. J Comput E!t-· H.ar d ~·j·::H-· e F'E'+ E't-· E~nc e L_ j b 1-' ax"y'
TE'c:hni CD.] F.:f~fer·E'I"·ICF· F'er'sDnc\l C:Oi'ilput.e:-- ~iT

F:i r-- ~=t. ec:!:i t :i c,n mE:it-· C!': 1 '7'H4
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~-:) !~':':' j'" i .:~ 1 c:.: [::1 en iI! t.tl': i c.~ E:t t i C)f"'l s; C~ Dr-I t. i'-' C):I 1 f::':' r T t:?C h n i c: EI.1 '·"'i.::\ n I._l.:;i.l

901 Thompson Place, P.O. Box 435 SunnyVale,
i:a:l:i·f(:")rl-,ia (~4~:l8t)

E~C)!.j!.~··..1 E:'l-I !/\iCIt.er"b':::'U.~~..ikl...tf"lc!f::" t:; .....· "..:,J. j u.l:i 1. <"7":.:':-'(:;

Wind en hoge gebouwen
ell"" F' • F: j j I c.ur .~..
pc;,::::; t/ii: Bj,()j

[7J De i:-:\:!(·~'i"::i.,::;:ut'..
F(luv.] E'n ~·J2,teFbou~·jku.nd0" 8
l'k,c:i f.:':1 !.-. e'.}E-l s· en ~:·ch 33.1 pt' ob 1 E!men ::) i j em d Pl'-~:' OE:' I.:l 1", ~Jcn

van windaanvallen Dp gebouwen en windhinder
ir·. f<" f·:-", l,.jar-s·c:h"II.I.Er er": e11"S. C:-:;" Pl. Bos;chlciC)

[8] Turbulence spectra, lengthscales and structure parame
ters in the stable surface layer
Quart. J.R" Met. Soc. 197?

[Q] Spectral characteristics of surface layer turbulenc~

,J"L". !<EI.i:T,~',l~ J"C" v..ijjng.:3.,:~,t'''d~ "y" Izu,-ni, D.r.:::. CC)t.c::.'
[I !,.l. .;';.;, t·~ t." \J II I:;.: II r"lt:! -1.-.. uSC) C~ a :i. t:)"7::2 p ~') =; rS 3· -, :.:.; Ej r:;,
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Pi] lE,.q(":.· [f'~.': J: I r:tl~I-+ <3.Ci2kD.~:.t~

Aluminium montage kast: SCHF:DFF Eur-opak-r-ational 19" r-ek

Chassis standaard
Afdekpl aat <::::-;)
F'r-inb:;:)ele'idet- (4::)
Ac:h t. et- pI C<Ct.t

He.:j d v 2. t C:::::.;)

2():=~ 1. ~l_.~()() 1

:30E) 1)'-431
60817-()C'1
20El19-·':C:::;

Connector-en op montage achter-wand

Eur-oconnector- 32 polig (2x) voar- voedingblokaanslultingen
Moeder-kaar-t print 29-00-008 (2x) veer- aansluiting RB422
k .;::, ::c. t .. t E' i",

Aansluitingen op achter-wand

- Netspanning via netfilter-.

IBM voeding op 9 polige D-shell

a.~.nS",l u.i t.i ng

1 t /i 1::'- +5 1 ' ./ ~;in \._! ...- \/ :--[

6 t .I :Tl c;.: _... C3 F;~ I] LJ 1.....1j)

1 ~; i gr:E\E!.J

::: si qn2c~]
::; ~:. it;) r-; .:=1, .::"t. 1

i r, \'..,i nc!(" i c:1·:t i r".~.i 1;.lF.:·..··
in windrichting WR+
i r": l·! j 1''', d <:;" i:: :L h c' j c! (1.1 ~:; .....

i I", v.:: ,:cL,T,El ~H:<l ci I/F'+

c· \/ Cl E.:' din ~~J .:? n coo? f! 10 _. 1 ~-:.' \) ./ ::~ (:1 I') I1H~':1

7 \ ..' C! ,::.', c1.i n I~ ...... <:'1 "'::'.1": + 1 ',? 'v' /' ::::: (:; l.:i mI:',

Bedr-ading

Netsnoer met rand aarde.
Ver"bindj.ngskabel t.L\SSen 25 poJ.:j.ge D ~5tle:ll op act)ter"plaat
en 2}~ 9 polige D-~5i-~e].1 ingarlgen op RS~·2= ~::aa!~t ~

- Verbindingskabel tU5sen uitgangscunnector op moede~kaart

en 10 kaarten.
- Verbindingen voar- voeding aansluitingen op de moeder-kaar

ten en 25 polige D-shell voor de aansluiting van een senSD~



Voeding: Netspanning en IBM 5V voeding.

5V/IA

OV

ROUND
r--- '""32 32• - -~ G

• 3] .11
30 30

I...--

+12V .i .1 .1- ., J1 ...
~ ,

-12V 6 10 -
'-

220V in netfilter
(plug aan
achterzijde)

24V 5V
(connectoren voor de aan
sluiting van voedingsblok)

~1, .
•• ••

5V/IA

~:;::[3---1 7 1 ~:~~/lA (IBM)

•· ~

5V in
(plug aan achterzijde)

Zekeringhouder
(achterzijde)



Signaal: Van de aansluiting van de instrumen
ten op de instrumentplug naar RS422
kanaal.

KANAAL 0

(windrichting)

KANAAL 1

(windsnelheid)
RS422 kaart

Instrument- 9 polige D-shell (male)
plug:
25 ,polige D-shell
remale, aan achter
z,ijde.

Aan de achterzijde van de kast bevinden zich
twee van dergelijke instrumentpluggen. Een
instrumentplug verzorgt de voeding van een paar
sensoren. Een paar bestaat uit een anemometer en
een digitale vaan.

Pen Instrumentplug

1
2
3
4
5
6
7
8

Funktie

WR- windrichting
WR+
WS- windsnelheid
WS+
-12V voeding vaan
-12V voeding anemo
+12V voeding vaan
+12V voeding anemo



Signaal: Aansluiting van de RS422 kaarten.

Voor de aansluiting van de RS422 kaarten worden
twee moederbordkaarten (29-00-008) gebruikt.We
noemen deze twee kaarten naar de plaats in de
kast, volgens vooraanzicht, links en rechts.

De kaart heeft 7 pluggen; PO .. P6

po: uitgangssignalen van (idg) RS422 kanalen.

Pl .. P4: 4 Insteekplaatsen voor (idg) RS422 kaarten

P5,P6: Aansluitingen voor de voeding van de (idg)
RS422 kaart.

De RS422 kaarten worden als volgt gevoed.

RECHTS

LINKS

Moederkaart:

6

6

5V
OV

" It. .. If

P

'" J( ,.. - I(

P

-
- (IBM voeding)

I ... .. ... .. "
,.

I ,. " ". "
,., ,.

p5

5V
Ov

P5

Elke moederbordkaart bevat een RS422 kaart
(print 29-00-007). De kaart wordt in connec
tor Pl ingestoken.

Aan de voorzijde van de RS422 kaart bevinden zich
twee 9 polige aansluitingen. Deze twee nansluitingen
komen overeen met kanaalO en kanaall.

Indien de RS422 kaart in connector Pl van de moederkaart
wordt gebracht, zijn de communicatiesignalen van beide
kana len als volgt af te nemen op connector PO van de moe
derkaart.

KANAAL 0 - po: laic tim 3a/c

KANAAL 1 - PO: 5a/c tim 7a/c

Opmerking:

Gebruik devolgende materialen en documenten:

RS422: print 29-00-007
tekening 29-50-013

moederk.:print 29-00-008
tek. 29-70-008 (1)
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Bed~adingsschema 4

Signaal: Verbindingskabel tussen RS422 kanaal
en 10 kanaal.

De verbinding tussen interfacekast en IBM systeern
eenheid kornt tot stand door gebruik te rnaken van de
onderstaande verbindingskabel.

AIle 4 kanalen bestaan uit elk zes signnlen. Dit zijn
verbindingen tussen connector PO van de rnoederkaart en
Pluggen van de 10 kaarten.

PLUG PO PLI teller 10 kanalen

kanaalO kanaall kanaall kanaa12

/DCD lc 7c 2c ISc
/CTS la 5a 2a ISa

TXD 2c 5c lla 27a
/RTS 2a 6c lOa 26a

RXD 3c 7a 7a 23a
/DTR 3a 6a llc 27c

lc-la 17c-17a {draadbrug )
lOc-Sa 26c-24a draadbrug)

PLI Serie 10 kanalen

kanaall kanaa12

/DCD Ic 9c
/CTS la 9a

TXD 2c lOc
/RTS 2a lOa

RXD 3c llc
/DTR 3a lla



--l~Kanaal 1
Kanaal 0

Signaal: Verbindingskabel van RS422 naar 10 kaarten.

SERIEKAART

o
D

LINKS

TELLERKAART

1--~tKanaal 1

RECHTS
PLUG PO moderkaart

---> Kanaal 2

PLUG 10 kaarten

Verbindingskabel bestaat uit 4 x euroconnector 32 polig
en in totaal circa 8 meter zes aderig verbindingssnoer.
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printtekening RS422 kaart

IrLNIC N~ ] ~;J-rJ"l-(;:':: Kr1 I 2dFi
c:)(
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Up de uithouder Zuid-west zijn vie~ pluggen in gebruik
\""''''.r, :tink::: J"F':! ']F"::; nc'.·:::'.I- r-E'cht~=, ,JF'3 ,.JF'J.

LINVS

,JF'l = 'VF\?\N

Instr-umentp 1 ug Eb f.:\St. k 1 t?LW

1 + 1 ~'" , 512 Hi 1 "'J i t"::.'.1
.-, lI-JI:;; -+ r:- ib 18'-' br-ui n..::. ~ ..::.

"' a.f scher- rni rl l;) c' j j" 18::::; gr'oen,-!

4 lI-JF: _. 51 d 184 geel
5 -._. 1 :~I..j ~; :i E~ lEiS 9 ~_. i j ~=.

1. -+ 1. ::\'
lI-JS+

"~ i/J:~"

=, .. 1':::''0'

RECHTS

1 -+ 12\'
2 l',IF:+
3 at schE!nTli r,g
4 vm--

In~ltrLlmentpl ug

1 + 12')
~ l·JS·+
;r El, of S~ c h e 1'-' rn i ;": q
4 t'JE; ....
~; ·····l~·2\..J

Eb k:':\~:t

S:3c
=;~:;d
.::..... '.
... ..r ,_> t:::'

1:::"':0- •••

"-' ".":' '-j.

~.;89

58h
59a.

Eb k:3.st

60h

61b
bJc

187
L t:iE)
1 E~;:;'

190

1 ,:;) 1.
1 c:.,·":;.

19::::;

194
195

'y' kast:

1 (;'7
19;::)
1. (;'9
2C)()

kl eLli'"

t- fJc:.cl

Z Jr.) icr. ,•. t.

':.:' r- i .J s: ,/ t-- (J 5 C"

b 1 O'l.U\'\' /,... OD,j

wi t/gr-oen
brui n/gr"oen
wit/qeE·l

kl E!LW

I.::J eel / b I"' U i j":

"'Jit/grij'::;
gl- i j s;/·bt·"u.i ,-:
v'J j t: r" D'~e
,.-. D~:.e./ b r" u in



- 129

Bljlage [DJ : Meetopstelling CabaUN.



I I )) l,~
~ ~

» I I .-

I I
I

I I k ••AT :I

I I ,I I
I I
I I
I I
I I

CSI I

) \ ~ ;>0. Sl-"'••t/ "-
/

,
(f l.6 )

/

,Ci)<,
"- I"-

"-
"-

"-
'J

~
+ 11118\.,1" •

( ~ 2.J )

1.L1id.. lijk tuibloll:

( p.l ) U"".JV_'''' ",,·n(§l!.• ) +• ~ 10 • 10 • yerplaatlbaar

5. +
10 •

(.fl., ) ( §2.5)

JI~+ IIlR:J1JP h

f 2. J ) +( ... ,
Vln4 ••••ur•••n to. up to 20 a. ( f l.l )

0,
0 10 70 10 1.0 Jr, l"I

npatf"l1inA win':lllpflvlItaur
j ,

r"J.auv 1972-1979

\\ 1\
-~

en ~T!
!-....

f-+-
t__

.- ~

~l! ::Li
1--!- ~D

f[1

fD
lfl ,~

l-!. ,
i"D
..;-

U!

.:~. fD
~:!) fI!

~
p
'.-'

Cl. -rJ
fD HI

r-t-
::! rtJ
n:; to--"

::i >-'
;"""T ..... ~

-'
(.~

r.B i.r:)
~-'

!?
;-+ n

~ll

cr
rl!.-
2



C:.' n ~:3 (.?:, r- J. I:::.' .:.

cEr~te dater~ng 31 o~t 1986

Tit~l

DoclJ/Ilentatie

AuteLiT
System

oel1nltlop module :erIel
Programmering Z110g BS3G

Functionele omschrijving:

Lie:e module lel/ert een aantCll primltie-,,'En IIClar-mee men cata "Clii le:e,;
en schr1jY~n via een ~.sjnc:hroon serieel ~;",naal. Data lIord:' op
interrupt ontvangen en wordt i0 een buffer gezet, lIaarna het in ~en

gebruikersprogramma Vla de procedl~res ReadSeriei el' Bl!syReadSeriel
kan Ioiorden gele:en. Het ver:enderi van '1 byte datCl gebeurt via_ ce
procedure WriteSerie'l.
De ontvangen data is vergezeld van een statusbyte, aan d~ hand
lIaarvan een foutcontrole van de transffilssie mogelijk is. Deze controle
lIordt overgelaten aan het gebruikersprogramma.

Het protocol is eenvoudlg:
Na respectlevelijk de aanroep InitSene'l En StartSeri~'l 15 de lijn
tDTR actief. De ingangen ICTS en IDCD lIorden gebruikt om respec
tievelijk de zender en ontvanger aan en LIlt te :etten. waarna
transmissie en of ontvangst aan of uitgeschakeld liorden.
Het is mogeliJk geliJktljdig berichten te ver:enden en te ontvangen.
Ontvangen gebeurt Vla Interrupts, ver:enden niet.

Hardware: Iel0 ZBS30 aores 'l15H. adresverandering 16 juni
KNMI haart 59. 110H := 'l18H
Interrupt 3 vector OBH.

Aansluitingen op euroconnector

l'Iodem:
alles +16
ICTS a1
iRTS a2
tOTR a3

a1:=a17 etc
lOCO c-l
TXD c2
RXD c3

DEFINITION ~DULE Ser1e1i

EXPORT QUALIFlE[J
InitSeriel,
StartSerie'l,
StopSeriel,
ReadSerie'l,
BusyReadSeriel,
WriteSerie: j

PROCEWP,E InitSerie-J (Baudrate
[;~taBi ts
St.o~8it:.

:CAR(in~ALi

:CARDINALj
:CARDlNALi



13:::: -

Hl€r gebeurt alles wat met de Inltialisati2 ~.2 in~;~ h;eft behal~e:

Master interrupt er~b]e

Rece:v€:, ent-b)e
Trans~ltter enable.
Jlt vindt p13ats lD StartSerie

IN: Baudrate=;bGC,~gDO,:4CO,1200,6CC,300,15D!75

o < Da:aBits ~= 8
[I { StopBi ts <= 2
Parlteit: ~el=TRL~

EvenParity: Even=TRUE

UIT: Result: para.eters buiten Dovenstaande grenzen =FALSE
it)

PROCE~jRE StartSerielj
II
l:Zet ~Jffer Din en Dout pOlnters op nul.
2:Be~aart adres oude interruptroutine.
3:Installeert een permanente int~rrupthandler.

4:Z8530 enable.
5:Maakt nieuw masker 8259Master, bel/aart oude.
I)

PROCE~JRE StopSerielj
(I

1:Z853O disable.
2:Haalt interrupthar~ler weg.
3:Herste)t adres olJde interruptroutine.
4:Herst~lt oude &asker 825~aster

I)

PROCEr~RE ReadSerie11VAR Data:CARDlNALjVAR Vector:CARDINAL)j
(I

Leest data ontvangen met de seriepoort en bijbehorende
status vector wanneer er op dat IOment geldt dat er data
is ontvangen. Wanneer dat niet geldt, buffer leeg, ~ordt

daar op gewacht.
Betekenis van vector: bits zijn 1 indien:
bit 0: Framing error
bit 1: Rec~iver overrun error
bit 2: Parity err~r

bit 3: CTS (inverteerde van het signaal)
bit 4: OCD (inverteerde van het signaal J

bit S: Transmitter register leeg
bit 6: Character rer~ived

bit 7: nooit, altljd QI
f)

PROCEDURE BusyReadSeriel f VAR Data:CARDINALj
VAR Vector:CARDINALj
VAR Recieved :BOOLEAN; ;
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(*
Leest Tellerdata uit buffers. Recieved lS TRUE t wanneer er data
beschikbaar is. Recieved is FALSE wanneer er gee0 dat~ is. GeJeze0
data is dan O.
f)

PROCEDURE WriteSerie1(Data:CARDINAL)j
(f

Schrijft data via serlepoort naar buiten. Kerk op dat Data een
CARDINAL is (0 •.65535). Slechts de minst significante 8 bits
worden verzonden '
*)

END Serie'1.
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Laatste datering
Eerste datering

litel
Documentatie

Auteur
Systelll

-"1-

28 jan 1987
10,15,"16,24,31 okt 15 dec 1986

definiticn module teller"1
Programmering Zilog S536

HENK VAA OCR KOLK
IBM AT LOGITECH MODULA-2/S6

Functionele omschrljving:

Deze module levert een aantal primitieven waarmee men het gemiddeld
aantal pulsen kan tellen op een externe ingang.

Hardware: IC10 ZS536 ad res 1DaH.
kaart KNMI 58.
Interrupt 5 vector O[~.

Aansluitingen op euroconnector

Draadverbindingen:
Gate teller3
Richting buffer poort a

Modem:
leTS a2 /[iC[i c2

RXD a7 IDTR cl"1
IRTS a"10

TX[; all

as met cl0
a"1 met c1

Interruptbronnen: in volgorde van prioriteit.
Teller3 countdown 0 =volle tellerstand 65536 pulsen zijn geteld.
Teller2 countdown 0 = middeltijd is verstreken.
if)

DEFINITION MODULE Teller1;

EXPORT QUALIFIED
InitTeilerl,
StartTellerl,
StopTellerl,
Read;e iler1 ,
8usyPead7ellerlj

PROCEDURE In~:7el:er1(Mlddeltijd:CARDINAL;VAR Result:800L~4\.

(*

Initialise~e~ van de teller so~flg~:ratiel H:er gebe~r~ ;11es
wat met de lnltialisatie te maken heef; beha:ve he: st2:te~

van de t.Ellers, het enabien van de 1Ti2·=terl"'·.te==-·'..ipt !'=~:£~. i-·2:
zett-en vaT! de ITlodemsig;-,aler! ;'[iTR en /R-:-S. De:!? zei.r;2" ..'~;;j=~

plaats :n de procedure StartTel1erl.
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Uli: Result = FALSE als parameter klelner dan ~f hard~are

niet in orde.

PROCEOURE StartTeller1j
<f
1:Zet buffer Din en Oout pointers op nul.
2:Bewaart beginadres oude interruptroutlne.
3:Installeert een perlanente interrupthandler.
it: Z8536 enable
5:Maakt een nieu~ ~asker 8259Master, bewaart oude.
f)

PROCEDURE StopTeller1;
(+

1:Z8536 disable.
2:Haalt interrupthandler weg.
3:Herstelt beglnadres oude interruptroutlne.
4:Herstelt oude masker S259Master.
*)

PROCEDURE ReadTellerl (VAR Pulsen:CARDINALjVAR lnfo:CAR[;lNAi... J;
<*
Leest teller data yan de teller uit de buffer ~anneer

er op dat moment geldt dat er data ontvanger is. Wanneer
dat fiiet geldt worot daar op ge~acht.

Info geeft st~tus van de informatie aan:

Info=2 Pulsen= tellerstand op einde van de middeltiJo
Info=O Pulsen= tellerstand = 0 tellernuldcorga;",g

Andere ~aarden yan info: Interrupt handling overrun,Pulsen
geef t dan buf ferpointer.
*)

PROCEDURE BusyReadTeller1 (VAR Pulsen:CARDH~t,i...

jVAR Info:CARDINAL
jVAR Recleved:800LEt,N)j

if
Leest Tellerdata uit buffers. Recieved is TRUE, wanneer er data
beschikbaar is. Recleved is FALSE ~anneer er geen dat~ i~. Gelezer
data is daD O.
*i

END Teller1.
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C:\WIND87\EXPO\RUN10\RUN
Code = 1
Experiment 0
Run = 10
Starttijd = 9:45: 0 6- 8-1987
Eindtijd =10:45: 0 6- 8-1987
Parameter vaan 1 = 2400
Parameter vaan 2 2400
Parameter anema 1 = 10
Parameter anema 2 = 10
Windrichting = 300
Windsnelheid = 4
Temperatuur = 145
NeerslagCode - 0
Cammentaar =
Vaan1 Vaan2 Anemol Anemo2 zander
defecten. Dit is echt de laatste
meting hoar. Het ga je goed meet
systeem' Jammer van die communicatie
faut. Dag hardware '
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ModLile Printer.
Input file: vaan1.d
Operatie Vaan Uur Plot
Plot of Exp 0 Run 10

DATUM 6- 8-1987 T1JD 12:53: 5

X-as: min= O.OOOOE+OOO
V-as: min= O.OOOOE+OOO

max= 3.6000E+003
max= 2.5500E+002

Module Printer
Input file: vaan2.d
Operatie Vaan Uur Plot
Plot of Exp 0 Run 10

DATUM 6- 8-1987 TIJD 13:14:22

X-as: min= O.OOOOE+OOO
V-as: min= O.OOOOE+OOO

max= 3.6000E+003
max= 2.5500E+002
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Mo5ul e--Pri nter
Input file: anemo1.vO
Operatie Anemo Uur Plot
Plot of Exp 0 Run 10

DATUM 6- 8-1987 TIJD 12:42:3~

X-as: min= O.OOOOE+OOO
V-as: min= O.OOOOE+OOO

max= 3.6000E+003
max= 3.0000E+001

... _...- -_.- '"

::::::=...:::~::::::::==--- ----_. -

Module Printer
Input file: anemo2.vO
Operatie Anemo Uur Plot
Plot of Exp 0 Run 10

DATUM 6- 8-1987 TIJD 12:45:5'

X-as: min= O.OOOOE+OOO
V-as: min= O.OOOOE+OOO

l

max= 3.6000E+003
max= 3.0000E+001

-. --_ ... _- -- ..
----r;~~~::=.=:: .-
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