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Samenvatting/surr~ary

====================

Hovens, M.M.M.; specificatiestudie en ontwlkkeling van realtime
software t.b.v. data-acquisitie voor het Olympusproject.
AfstudeerrapPQrt, v;;ll<grQ~p ~IeC, T~(;hJliscl:1e UniveLs.i teit
Eindhoven, augustus 1986.

M.b.v. de grafische ontwerp methode HIPO (Hierarchy, plus Input,
Process, Output) is een speclficatiestudie verricht voor het
ontwerpen van realtime software t.b.v. het data-acquisitiesysteem
van het Olympusproject van de vakgroep EC. Tevens is een globale
beschrijving van de HIPO- als mede ook van de SADT-techniek
(=Structured AnalysIs and Design Technique) gegeven.
Vit de specificatiestudie voIgt een ontwerpdocument (blauwdruk)
voor het antwerp van het data-acquisitiesysteem. Alvorens de
software te schrijven. zijn de specificaties van het systeem
onderzocht, toegelicht en geformuleerd, zo ook het gebruik van
het geheugen van de frontend-computer.
De belangrijkste kenmerken van het systeem zijn:

1) realtime data-acquisitie van 48 kanalen,
bemonsteringsfrequentie per kanaal is 100 Hz,

2) online software filtering van 48 kanalen,
bemonsteringsfrequentie: I, 2, 3, 4, 5 of 10 Hz,

3) protocol-antwerp. continue overdracht van "ruwe" data van de
frontend-computer naar de host-computer,

4) hoge kwaliteit " ruwe " monsterwaarden, fout < 0,0011 dB,
5) online geThiddelde en variantie meting van 6 kanalen.

Hovens, M.M.M.; Specification study and design of real time
software for the benefit of data acquisition Qf the
Olvmpusproject. Final report. measurement and control section ER
and Telecommunication Radio Laboratory EC, Eindhoven University
of Technology. aug. 1987.

With the aid of the graphical design technique HIPO ( =
Hierarchy. plus Input. Process, Output), a specification study is
made to design real time software for the benefit of the Olympus
data acquisition system.
Besides a global description of the HIPO technique. also a
comparison is made between HIPO and SADT (= Structured Analysis
and Design Technique).
From the specification study a blueprint is made of the data
acquisition system. Previous to the implementation of the
blueprint, the specifications of the system have been
investigated and the effects of these specifications on the
measureThents are estimated. The same is done with the available
memory of the frontend computer for optimal use.
The most important features of the system are:

1) real time data acquisition of 48 analog input channels,
each channel is sampled with 100 Hz.,

2) online software filtering of 48 channels, sampling frequency:
1,2,3,4,5. or 10 Hz ••

)1 protocol design, continuous data transimission from the
frontend computer to the host computer via a serial line
printer handler,

4) excellent "raw" data quality: overall error less than 0,0011 dB
5) online mean and variance measurements of 6 channels.
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Hoofdstuk I

Afkortingen en symbolen

A/D-C
APR
byte
BPR
C
CLK
CSR
d
dB
DBR
dot
f
fc
fmux
fs
g

GHz
h
HIPO
Hz
I/O
k
kb
kbyte
I
LPF
LSB
Mbyte
min
MMU
Ml.JX
mV
N
Nq
PAF
PAR
PDR
RAM
rms
SADT
sec
S/H
SJ
SNR
T
T'
v
V
vs
Vtt
word

e;k
~

Analoog-digitaal-converter
Active Page Register
eenheid van 8 bits
Buffer/Preset Register
Celsius
Clock
Control Status Registor
offset-file
deci-Bell
Data Buffer Register
dag-onderbrekings-teller
directory-file of frequentie
cutoff-frequentie
multiplexerfrequentie
bemonsteringsfrequentie
gemiddelde-file
Giga Hertz
header-file
Hi~rarchy, plus Input, process, Output
Hertz
Input/Output
kilo
kilo-byte
kilo-byte
lange-termijn-statistiek-file
Low Pass Filter
least-significant-bit
Mega-byte
minuut
Memory Management Unit
multiplexer
millivolt
aantal filterco~fficienten

quantiseringsruis vermogen
Page Address Field
Page Address Register
Page Descriptor Register
random access memory
root mean square
Structured Analysis and Design Technique
seconde
Sample and Hold
Single Job
signal to noise ratio
periode bemonsteringsfrequentie
periode software filter
variant ie-file
Volt
volle schaal
Volt top-top
eenheid van 2 bytes
filterco~fficient

standaard deviatie
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Hoofdstuk 2

Inleiding

Het afstudeeronderzoek is verricht bij de vakgroep
Telecommunicatiesystemen van de Faculteit Elektrotechniek
Eindhoven. Het onderzoek vormde een afgesloten deel binnen een
vijfjarig lopend projekt onder de naam: Microgolfpropagatie
metingen m.b.v. de satelliet Olympus.
Het projekt is een Europees programma voor 12/20/30 GHz.
propagatie/communicatie metingen en -experimenten m.b.v. de
satelliet Olympus. De voornaamste doelstelling is het verzamelen
en be~erken van meetgegevens m.b.t. de invloed van de atmosfeer
op de transmissieparameters, die van belang zijn voor het
ont~erpen van toekomstige satellietcommunicatiesystemen in die
20/30 GHz. band.
Oe vakgroep telecommunicatiesystemen EC-TUE heeft binnen dit
Europees programma mede een nationaal programma voorgesteld:
"Nederlands programma voor het gebruik van de satelliet Olympus."
Oit programma ~ordt uitgevoerd door een aantal instellingen en
bedrijven (NIVR, NLR, Philips, PTT, TUD, TUE en VNU).
Voor de uiteindelijke ve~erking van het verkregen databestand is
een intensieve samenwerking met PTT-ONL voorzien. Het ligt in de
bedoeling om gedurende de eerste twee jaren de benodigde
voorzieningen te treffen, zoals het ontwikkelen van niet
commercieel verkrijgbare apparatuur en software pakketten en de
aanschaf van apparatuur ~aarna de aldus verkregen systeem
elementen samen zullen ~orden opgebouwd tot een volledig
meetsysteem. Oe overige drie jaar zullen besteed worden voor
beproeving van de apparatuur (1 jaar) en meten (2 jaar).
Het afstudeeronderzoek heeft betrekking op het verkrijgen van
goede real-time software t.b.v. de data-acquisitie van de
meetgegevens.
Het projekt is momenteel aangekomen in de eindfase van de opbouw
van de meetopstellingen. Bovengenoemde fasen zlJn enigszins
vertraagd. omdat de lancering van de Olympus satelliet is
uitgesteld van begin 1988 tot eind 1989, dit t.g.v. het ongeluk
met het ruimteveer "The Challenger" in januari 1986.

Het verzamelen van de meetgegevens is opgesplitst in twee
gebieden:

1) bemonsteringsfrequentie > 1 Hz,
2) bemonsteringsfrequentie < 1 Hz.

Het onderzoek in het eerste gebied richt zich met name op
scintillatieonderzoek. In het algemeen handelt het hier om
signal en met kleine amplitudevariaties op het gemiddelde van de
signaal~aarde. Oit onderzoek ~ordt uitgevoerd door dr. A. Sarma
~erkzaam bij de vakgroep Telecammunicatie. Oe data-acquisitie
vindt gedurende enkele uren ( aan 4 uur ~ordt gedacht ) per dag
plaats, waarna de acquisitie wordt stopgezet en de binnengenaalde
data worden geanalyseerd.
In gebied 2 wordt met name naar de fading ( langzame variatie van
de gerniddelde waarde ) van de meetgegevens gekeken. Het
ont~ikkelde acquisitiesysteem zal 24 uur per dag operationeel
zijn, afvlakking van de data en reductie dient dan oak on-line te
gebeuren. Oit deel van het projekt is opgedeeld in twee
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onderdelen. Elk der onderdelen ~ordt door een afstudeerder
gerealiseerd. Het eerste onderdeel, ~aar dit rapport een
beschrijving van is, is de realisatie van het data-acquisitie
systeem en -opslag. Aan het systeem ~orden de meetgevens, ~elke

24 uur per dag moeten ~orden verzameld, aangeboden. Het resultaat
van dit deel is "ru~e" data ~elke door de t~eede afstudeerder zal
~orden geanalyseerd.
In het t~eede onderdeel zal dus soft~are ont~ikkeld moeten ~orden

am de verzamelde "ru~e" data te analyseren en hieruit resultaten
af te leiden m.b.t. de invloed van de atmosfeer op de
transmissieparameters.
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Hoofdstuk 3

Specificatiestudie
==================

~ Inleiding

De ontwikkeling van programmatuur is tegenwoordig een
studieterrein geworden. Voorheen kon iedere wetenschapper nog
zijn of haar eigen programrTiatuur voor zijn of haar
toepassingsgebied schrijven, omdat het vaak om kleine
programmaatjes ging. Tegenwoordig is de grootte. complexiteit en
levensduur van programnlatuur sterk toegenomen. De gebruiker
verwacht een afgewerkt "apparaat" waarmee gewerkt kan worden. Dit
heeft geleid tot de ontwikkeling van technieken in het laatse
decennium om dergelijke programmatuur te ontwerpen. Dit heeft
bijvoorbeeld ook geleid tot de introductie van een nieuwe kunde:
"Software engineering".
Deze kund~'betreft de verschillende facet ten van de ontwikkeling
van programmatuur. In figuur 3.1. worden de fasen in de
ontwikkeling van programmatuur gegeven.

fig, 3.1: Fasen in de ontwikkeling van programmatuur [17]
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Het doel van de probleemanalyse is om te komen tot een zo
volledig mogelijke omschrijving van het op te lossen probleem en
de eisen die hierbij aan de omgeving worden gesteld. Een
belangrijk onderdeel van de probleemanalyse is de
haalbaarheidsstudie ( in het Engels: feasibility study). Tijdens
deze haalbaarheidsstudie wordt gekeken of een oplossing van het
gestelde probleem zowel technisch als economisch te realiseren
valt. Het document waarin het resultaat van deze activiteit wordt
vastgelegd, wordt definitie van eisen genoemd ( in het Engels:
requirements definition ).
Tijdens de ontwerpfase wordt een model van het gehele systeem
gemaakt. Hiertoe moet het complexe geheel opgesplitst worden in
hanteerbare delen - modulen - de functies uit deze modulen moeten
zo nauwkeurig mogelijk worden gespecificeerd en hun onderlinge
betrekkingen - interfaces - precies beschreven.
M.b.v. specificatiemethoden ( bijvoorbeeld HIPO = Hierarchy,
Input, Process and Output, of SADT = Structured Analysis and
Design Technique ) is het mogelijk om functies van modulen op een
wiskundige wijze te formuleren door het aangeven van definities,
waardebereik en het effect en niet door het geven van
algoritmen. Het resultaat van het ontwerp is de specificatie
welke dient als uitgangspunt voor de implementatie.
Tijdens de implementatie staan de losse modulen centraal. Men
gaat hierbij uit van de specificaties zoals ze tijdens de
ontwerpfase zijn opgesteld.
Testen dient niet gezien te worden als een min of meer
afsluitende fase. Dit suggereert dat men pas na de implementatie
met testen moet beginnen. Dit is niet waar. Reeds tijdens de
probleemanalyse moet men aandacht aan het testen besteden.
Tijdens het verloop van het projekt wordt het test en voortgezet
en verfijnd. Hoe eerder fouten ontdekt worden, hoe goedkoper de
reparatie.
Tot het onderdeel testen behoren in het algemeen ook het
verrichten van prestatiemetingen en het als gevolg daarvan
aanbrengen van optimalisaties.
Na oplevering worden meestal nog fouten gevonden in de
programmatuur. Deze moeten vanzelfsprekend hersteld worden.
Daarnaast blijkt tijdens het gebruik van het systeem vaak de wens
tot bepaalde wijzigingen, aanpassingen of uitbreidingen.

De eerste fase - probleemanalyse - was bij het begin van m1]n
opdracht reeds doorlopen. Voor het document met definitie van
eisen kan literatuur [1] bijlage 5, bIz 106, i.h.b. onderdeel
3.4. beschouwd worden.
De volgende fase - ontwerpfase - zal in dit hoofdstuk behandeld
worden. Eerst zullen twee veel gebruikte specificatiemethoden
toegelicht worden ( HIPO en SA(DT) ) waarna een vergelijking
gemaakt zal worden. Het hoofdstuk eindigt met een uitvoerige
uiteenzetting van het ontwerp van het data-acquisitiesysteem.
In de hoofdstukken 4 tim 6 zal de implementatiefase behandeld
worden.
De testfase heeft parallel plaatsgevonden aan het uitvoeren van
de verschillende fasen. Bij de ontwerpfase bestond het testen uit
het evalueren met de begeleiders van de specificatie van het
systeem, terwijl dit bij het implementeren in het algemeen ·het
testen van kleine programma-onderdelen was.
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~ Specificatiemethoden

Naar aanleiding van de opdracht een specificatiestudie te
verrichten, is in de literatuur (17] gezocht naar geschikte
methoden. Het blijkt dat de meeste methoden eigendom zijn van
grate concerns. Daardoor zijn ze aIleen bekend binnen het concern
en niet publiektoegankelijk. Een enkele-methode is doormeerdere
bedrijven toegepast waardoor het weI mogelijk werd ze in het
openbaar te publiceren. Een zeer bekende is SA ( = structured
analysis ), ontwikkeld door E. Yourdon, met als bekendste
toepassing SADT ( = structured analysis and design technique ).
Mede omdat Philips deze methode toepast in haar onderneming
wordt in dit verslag ook enige aandacht aan SA besteed.
Een andere methode, HIPO ( = Hierarchy, plus Input, Process,
Output ) ontwikkeld binnen IBM, wordt in dit hoofdstuk met name
besproken. Daar de graad van complexiteit van de te ontwerpen
programmatuur klein is, is voor de meer eenvoudig toepasbare
methode HlPO gekozen.

3.2.1. Hierarchv, plus Input, Process, Output (HIPO) (ref: lill

Het HlPO-methode (Hierarchy, plus Input, Process Output) is een
top-down benaderingsanalyse voor systemen. Het is ontworpen in de
computerindustrie. Via een grafische methode wordt aangetoond
welke data een systeem of programma nodig heeft en voortbrengt.
Op deze manier kan het gebruikt worden als een ontwerp- en
documentatiehulpmiddel.
De meeste systemen die door de mens worden ontworpen, zijn
open. Ze communiceren met hun omgeving. M.b.v. het HlPO-methode
is het nu mogelijk een open systeem te beschrijven. HIPO
beschrijft de invoer, processen en uitvoer van een systeem. De
invoer en uitvoer beschrijven hoe een component communiceert met
zijn omgeving en het proces beschrijft wat de component doet.
Hierdoor kan HlPO aIleen de functie en niet de structuur en
organisatie van een systeem beschrijven. In een HlPO-diagram
worden de functies met zijn invoer en uitvoer beschreven, welke
vervolgens in het hi~rarchisch diagram zullen worden ondergebracht
De methode kan gezien worden als een procedure van stapsgewijze
verfijning, zie figuur 3.2.
Deze methode impliceert niet dat men nu meteen voor ieder systeem
een top-down analyse kan toepassen. Men moet bedenken dat:

- een ontwerper niet zomaar een compleet systeem antwerpt
met of zonder HIPO,

- het opsplitsen van een functie in lagere niveau's gaat niet
zo vanzelfsprekend als de methode doet vermoeden.

Bij het toepassen van de HIPO-methode zullen de volgende
diagrammen ontwikkeld worden:

1. hi~rarchisch diagram,
2. overzichtsdiagrammen,
3. gedetailleerde diagrammen met uitgebreide beschrijvingen.

Onderdeel 1 geeft de hi~rarchische structuur van de functies
weer die het systeem tot ~~n gehee1 maken. Onderdeel 2 beschrijft
de be1angrijkste invoer, processen en uitvoer voor de
belangrijkste functies van een toepassing. En onderdeel 3 geeft
specifieke functies die op imp1ementatie gericht zijn, ze hebben
dan ook de vorm van routines, flow diagrammen en ondersteunende tekst.
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fig. 3.2: Verfijning volgens HIPO-methode [5]

HuIpmiddeIen bij het gebruik van de HIPO-methode.

BIok:

Een blok groepeert een verzameling van onderdelen die fysisch of
Iogisch met elkaar sarnenhangen (zie figuur 3.3). De blokken
worden gebruikt in ieder van de rechthoeken als getekend in
figuur 3.2. Het gebruik van een blok heeft een groot visu~el

voordeel, het menseIijk oog is van nature gewend onderdelen te
groeperen, d.m.v. een blok wordt dit reeds voorgedaan waardoor de
overzichtelijkheid vergroot wordt.

PijIen:

Pijlen zullen aItijd dienen als een grafische indicator voor een
overdracht, zie figuur 3.3.
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Zo zullen de volgende pijlen gebruikt worden:

- grote open pijlen, am de verplaatsing van data aan te geven,
- grote dichte pijlen, om besturingssignalen aan te geven,
- een doorgetrokken pijl, voor het wijzen vanuit een pointer naar

een data element,
- een onderbroken pijl, voor het aanwijzen van datareferenties,

bijvoorbeeld in een conditionele operatie waar een variabele
getest wordt.

label:

Een label wordt gebruikt ter identificatie van een ingang. Verder
kan het verwijzen naar een onderdeeI of am een verbinding te
leggen tussen twee onderdelen, zie figuur 3.3.
Een "gerichte" label is een pijl met een label, deze worden
gebruikt om een diagram makkelijker leesbaar te maken.

PROCESS r-:0u=--'-m':..::.l"T.:...- ----,

CD==

fig. 3.3: toepassen van een blok in een invoer-proces-uitvoer
diagram [5]

Ontwikkeling van de hi~rarchisch diagram

Een hi~rarchisch diagram is te vergelijken met een
organisatiekaart van een systeem of programma. Aan het diagram
kan d.m.v. een bijschrift uitleg gegeven worden omtrent de
gedefinieerde functies.
Het diagram zal gedurende de ontwerp- en ontwikkelingsfase van
het projekt aan wijzigingen onderhevig zijn. In figuur 3.4 is
een deel van het hi~rarchische diagram van het Olympusproje~t

gegeven.
Het biok aan de top van het hi~rarchisch diagram bevat een
algemene statement over de functie van het programma of systeem.
De daarop volgende Iagere niveau's in het diagram zullen de
overall functie (beschreven in het eerste bIok) verder verdelen
in subfuncties, sub-subfuncties, etc.

12



, Overzichtsfunctie
2 Binnenhalen A-D monsters

2.1 in/uitvoer systeemgegevens
2.2 1-0 kaarten besturen
2.~ repareren A-D monsters
2.4 informatie kanalen

3 Harddisk frantend- en host
computer
~.' verzamelen data
~.2 via RS-2~2 lijn date
zenden

fig. 3.4: Hi~rarchisch diagram

Bij elk blok in het diagram behoort een overzichtsdiagram en/of
een gedetailleerd diagram. Het hi~rarchische diagram dient
verschillende doelen:

- als ontwerpmiddel
om het systeem functioneel te defini~ren

als inheudsoverzicht nadat het systeem ontworpen is
- voor scheduling en planning voer het ontwerpen van grote

systemen.

Een hi~rarchisch diagram dient overzichtelijk te zijn, de
vermelde functies dienen kort en bondig beschreven te worden. In
het algemeen is het mogelijk dit diagram weer te geven op ~~n

A-4tje.
Een hi~rarchisch diagram moet op een gegeven niveau van links
naar rechts gelezen kunnen worden am te begrijpen wat een systeem
doet. In het algemeen zal de uitvoer van een functie dienen als
invoer voor de functie aan zijn rechter zijde in het diagram.
Indien meer informatie noodzakelijk is moet men door de structuur
van het diagram afdalen totdat men het gewenste niveau bereikt heeft.
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De beschrijving van de overzichts- en de gedetailleerde
diagrammen

De functie van een overzichtsdiagram is een algemene beschrijving
tegeven van de functie diegereali~eerd ~oe~ word~Q QPe~n

gegeven plaats in het systeem of toepassing. Het diagram vindt
men terug op de daarvoor ge~igende plaatsen in het hi~rarchische

diagram. Het overzichtsdiagram heeft de vonn van een invoer
proces-uitvoer diagram; de invoer-items staan links opgesomd. de
uitvoer rechts. Het belangrijkste doel van het diagram is
generalistisch te zijn. Er is geen indicatie hoe en vanwaar de
invoer komt en hoe en waar de uitvoer gemaakt worden. Het
procesblok vermeld welke functies gemaakt worden maar niet hoe.
De onderdelen in een procesblok van een overzichtsdiagram
corresponderen in het algemeen met overzichtsdiagrammen op een
lager niveau of met de gedetailleerde diagrammen en representeren
subfuncties in het hi~rarchische diagram. Indien een onderdeel
van het procesblok overeenkomt met een subfunctie. kan het omvat
worden door een blok met een nummer in de rechter onderhoek van
het blok. Dit nummer is het identificatienummer van de op het
lager niveau gelegen overzichts- of detaildiagram die de
subfunctie beschrijft.
Beide typen van diagrammen worden op gelijke wijze ontworpen.
Beide maken gebruik van invoer-. proces- en uitvoerblokken en
volgen de zeIfde systematische specificaties voor de uitvoer.
processen en invoer.

Specificatie van de uitvoer

De eerste stap voor het cre~ren van een invoer-proces-uitvoer
diagram is het maken van een lijst met uitvoeritems van de
functie.
Het verdient de voorkeur om eerst de lijst met uitvoeritems te
maken en daarna de Iijst met de invoeritems en het proces. In het
algemeen staat de uitvoer van een functie van te voren vast.
In het bovenste gedeelte van het hi~rarchische diagram kan de
uitvoer afgeleid worden van de definitie van eisen.

Specificatie van de invoer en de processen

De invoer- en procesblokken kunnen gescheiden of gezamelijk
ingevuld worden. Het invoerblok bevat een lijst met invoeritems.
Het procesblok geeft de volgorde waarin de subfuncties ontwikkeld
rnoeten worden weer. Het is af te raden afkortingen in de
subfuncties te gebruiken omdat ze ieder weer afzonderlijk een
blok vormen in een lager niveau.
In het uitvoerblok kan ook de uitvoer voor een volgend invoerblok
of een volgende subfunctie in het proces vermeld worden.
Enkele opmerkingen over het procesblok:

1) indien in een procesblok niets wordt vermeld of slechts 1
stap. dan is de ontwerper te ver gegaan in zijn verfijning in
de vorige stap.

2) indien invoer of uitvoer verlangd wordt die voorheen niet in
een hoger niveau is gespecificeerd. is dit hogere niveau niet
goed ontwikkeld.
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Het zelfde geldt voor een functie op een lager niveau. Indien
deze niet geimpliceerd is in een hoger niveau moet men hogerop
zijn werk opnieuw doen.

De volgende stap is om de invoer-. proces- en uitvoerblokken met
elkaar te verbinden. Voor beide diagrammen gebeurt dit op
verschillende wijze.

Overzichtsdiagram

Het verbinden vindt plaats door een datapijl te trekken (zie
figuur 3.5):

- van een invoer naar een procesblok
- van een proces naar een uitvoerblok

PROCESS

CD==
Ol1T1'l'T

fig. 3.5: Overzichtsdiagram (5)

Gedetailleerd diagram

In dit diagram. zie figuur 3.6. worden de invoer en
uitvoer geassocieerd met de specifieke subfuncties van het
procesblok. dit wordt gedaan door pijlen. Belangrijk is de
details te verfijnen. Gaat het bij de invoer en uitvoer van een
overzichtsdiagram om files of records, bij een gedetailleerd
diagram om records en velden van die records. .
Een gedetailleerd diagram mag geen logica bevatten aIleen maar
een korte. zakelijke beschrijving van een bepaalde functie.
Indien het weI logica bevat is de beschrijving te diepgaand en
wordt een stuk implementatie gegeven. In een hi~rarchisch diagram
gaan overzichtsdiagram en gedetailleerd diagram samen. Indien
voor een specifiek veld in een overzichtsdiagram meer informatie
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nodig is wordt dit beschreven in een gedetailleerd diagram.
Hoe verder men nest in het hi~rarchisch diagram hoe dichter men
bij de implementatie komt. Deze dient niet gegeven te worden
m.b.v. de HIPO-methode, omdat de implementatie kan vari~ren in de
tijd, door: nieuwe hardware, verschillende talen en software en
andere mensen. Maar in het algemeen zal de functie van het
systeem hetzelfde blijven.

F",m
3.16

) Load syflf'm labln

4 flllt'I)'''Cl'YI

eonfi",'.llon

6 ut,blnh I)',trrn Input
ll'id oulpul (on

, Sr, compuur 1I,IUlbiu ~====~)[~~~Jand &'WItch" _ St.tUI "'ord

fig. 3.6: Gedetailleerddiagram [5]

Ontwikkeling van een HIPO-pakket

Voor de volgende drie fasen zal de ontwikkeling van het HIPO
pakket besproken worden:

1. de initi~le ontwerpfase
2. gedetailleerde ontwerpfase

,3. documentatie- en onderhoudsfase

De initi~le omtwerpfase bevat het concept en voorbeschouwingen
van het systeem. Hier wordt de meest fundamentele versie van het
HIPO-pakket ontworpen. De overzichtsdiagrammen geven de basis
antwerp mogelijkheden weer en het hi~rarchisch diagram hoe de
verschillende functies samenpassen. De ontwerper gaat met zijn
ontwerp door tot de meest elementaire functies en laat tot slot
het diagram zien aan de belanghebbende voor mogelijke
wijzigingen.
In deze fase wordt de HIPO techniek gebruikt als hulpmiddel bij
het ontwerpen. Het document dat tijdens deze fase ontworpen wordt
is het initi~le ontwerppakket. dit geeft aan wat een systeem
precies doet en niet hoe het werkt.
In de gedetailleerde ontwerpfase heeft men te maken met het
ontwerp van het systeem en implementatie (programrneren).
In deze fase worden de details toegevoegd aan het initi~le

ontwerppakket die nodig zijn voor de implementatie en gebruiken
de overgebleven tijd van de ontwerptijd voor implementatie.
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Bij de ontwikkeling worden ook andere technieken gebruikt zoals
bijvoorbeeld flow diagrammen. Het document dat tijdens deze fase
ontworpen is. is het gedetailleerde ontwerppakket. Dit pakket is
een uitstekende invoer voor de documentatie- en onderhoudsfase,
het is makkelijk te begrijpen. compleet en nauwkeurig.
Het document dat gemaakt wordt in de documentatie- en
onderhoudsfase wordt het systeemdocument genoemd. Het dient de
volgende items te bevatten:

1. algemeen overzicht van het nieuwe systeem
2. logische manuals die de technische inforrnatie bevatten

die nodig is voor het onderhoudsproces
3. reference manuals voor de gebruiker van het systeem
4. operator reference manual die de gebruiksaanwijzingen

bevat voor de bediening van het data processing systeem.

Het HIPO-pakket wordt in deze fase niet gebruikt als ontwerp
middel maar als belangrijkste invoer gegeven. Hiervoor wordt het
gedetailleerde ontwerppakket gebruikt.
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3.2.2. Structured Analysis 1 SA 1 l1ll

Structured Analysis werd voor het eerst ge1ntroduceerd door
E. Yourdon in 1975. De specificatiemethode combineert een
blauwdruk met een taal. Hierdoor ontstaat een hi~rarchische

topdown compositie. Door dit-trapsgewijs uit- te voeren-krijgt men
de vorm van een SA model, zie figuur 3.7.

fig: 3.7: Een SA-model [12]

De belangrijkste kenmerken van de grafische taal SA zijn:

1) Het staat ieder willekeurige taal toe om te gebruiken voor
het beschrijven van de blokken,

2) het houdt zich aIleen bezig met het getlrdend en goed
gestructureerd maken van een decompositie over het betreffende
onderwerp,

3) de inhoud en grootte van de decompositie-eenheden zijn
afgestemd op het publiek waarvoor het systeem ontworpen wordt,

4) de eenheden zijn op dusdanige wijze uitgedrukt dat zij
alles omvattend en precies hun relaties met hun omgeving weergeven.

5) de gestructureerde decompositie kan tot iedere gewenste graad
van diepte en breedte worden uitgevoerd, zonder een
van de bovengenoemde kenmerken te verliezen.

Door bovenstaande toe te passen neemt de k~antiteit en kwaliteit
van het te beschrijven onderwerp toe (en daar door ook de
begrijpbaarheid). Het gaat verder dan de natuurlijke of formele
talen die het onderwerp beschrijven.
Door het universele en preciese karakter van SA is het oak in het
bijzonder geschikt voor gebruik bij de definitie van eisen voor
ieder willekeurig ontwerpprobleem,
Bij het uitdiepen van het SA-model dient steeds de volgende
stelling in acht te worden genomen:
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Alles wat de moeite waard is om g vertel1en over iets
wat de rnoeite waard is om verteld g worden, kan
uitgedrukt worden in ~ £f rninder onderdelen.

De belangrijkste functie van een gestructureerde analyse taal is:
verbinden. structureren en eenheden 1aten communiceren in elke
willekeurig gekozen taal. Een analyse is een decompositie, SA is
structured analysis, is dus een gestructureerde decompositie om
een vooraf bepaald doel te bereiken.
Het resultaat van een SA decompositie is een SA model, (zoals
aangegeven is in figuur 3.7 ) het heeft een hi~rarchisch

georganiseerde structuur van afzonderlijke diagrammen. Elk
diagram geeft een klein stukje van het onderwerp weer, zodat oak
complexere onderwerpen begrepen kunnen worden.
De kwaliteit van een goede decompositie is niet aIleen
afhankelijk van de gekozen grafische taal, maar in belangrijke
mate ook van het goed onder woorden kunnen brengen van het
probleern. Iedere decompositie dient begeleid te worden door een
goede documentatie anders kunnen de gebruikte werkwoorden en
zelfstandige naarnwoorden in de decompositie als loshangende
woorden overkomen welke geen onderlinge relatie vertonen.
Tijdens het ontwerpen van het SA-model dient op ieder niveau de
SA-stelling te worden toegepast.

De decompositie is in twee delen op te splitsen:

1) data-decompositie, bevat aspecten over de dingen,
2) activiteiten-decompositie, bevat aspecten over de

gebeurtenissen.

Bij het beschrijven van een onderwerp doen we dit aan de hand van
dingen waaruit het onderwerp bestaat en de gebeurtenissen tussen
de dingen, dit kunnen zijn: relaties, veranderingen,
transforrnaties, etc.
De dingen en gebeurtenissen van een onderwerp worden uitgedrukt
in een data-decompositie en een activiteiten-decompositie, beide
maken ze gebruik van de ze1fde grafische bouwsteen, het SA-blok,
om een gedeelte van het geheel te representeren.
De SA-pijlen representeren:

- invoer/uitvoer
- besturingssignalen

Samen drukken ze de relatie van een bouwsteen met zijn orngeving
uit. De SA-taal bevat 40 bouwstenen die het mogelijk maken een
eenduidige cornmunicatie tussen de blokken weer te geven. Het
correct toepassen van de SA-stelling en het gebruik van de 40
bouwstenen vergt veel discipline.
Tenslotte is in figuur 3.8 een tabel gegeven met daarin de 40
bouwstenen die een SA-model kan bevatten.
Nadat de structurele decompositie heeft plaatsgevonden, geeft SA
in een drietal etappes aan hoe tot een gestructureerde
uitdrukking te komen:

1) De onderwerpen in de decompositie worden vergeleken met een
tabel van 40-ta1 items, notaties en afspraken am het systeem af
te bakenen,

2) daarna worden de onderwerpen door1open am ze aan te passen.
Hierbij beginnen we bij de onderwerpen die de boxen en pijlen
definieren,

3) hierna zullen die tekeningen toegevoegd worden in de
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onderwerpen die na deductie van 1 en 2 overblijven.

-
' __t,

...,..,
"'~lioll I ."..,.
~

-..
" t_.....

u_ ........... ..,
~I~

f-- II -......... .,.,,'

- --,'-,.-'.'1 ""~"""-'---I-:=--:---,-:::-F-~--="':':::' '=-''=~;"'=t--"-' '_'"_"--+-,::0-- ,
L~.v

......._tl.00:." ...., -_.~

c--., ......

~ ~.".:.,,,-::_-+--....-'~-.-.. ~-';..-f. --.:.:'.:.:::,,:-=:.:':'::.:'~.:.::;:.-.." ....-iC.u:.:.-.-....>--C...;;;;.,i---:---,
~ ","" ~:.::;:,:." ..- -00 '6 i5 I ...

" --,.,
.._~., ........ ~ ..!!!!l..1'W

-.-+---,.-.•--.----I---'~_.- ..~ r--~''''' ."
u ••_,~ I:.. 2_, ..'

•• 'f"':
.. 1l"'"

.;;':.:"'~;. !.., I
-_ 1 \

_1_....
_.-. ",'... "- ---_._-_.-w_._.

............to'll

...... ,.",_.._._._. _.

u·._ .•,·_ ... _u

J'l '"":'.;:~!;' tV\':'1 ~
-I-~:.--t-=-"="'-'~-"-'1--"-"-'---"-- 1--' . Iio'
• ~:~;~':~';';' - ......-. 0 ~..... I

-;;- ---,r-----II-----I---=--~---I
-1---'''---.. -+----'-'--1---''-''-----1!-. I -, .....

~~~~.+-_-_..._._--+-_"-_.__1---_'_-_.-_''_"'---11

n .".. ~" ':;"'~: l,ol •• '(IP' -' It.. ,- .' l

..'.
-_.

...... K ..

~a......

-_.•
_AI.

A...-"""':l..-.a.. LY71

~--+--_-,-,- -l- ~-:-...:.. -:;;;

.-~f-;;;;-
---l-----.jl-----I----- -------;-1-

.~ ..."
I----~-----f_

~""I

_u-+-__-4__l.-••...,j ....." - ~ ~ &11'

-----~.'"

-,,- ,
I

"-
"-
~

-
~

fig. 3.8:De 40 SA-bouwstenen [12]

De firma Softech heeft naar aanleiding van SA een methode
ontwikkeld gebaseerd op SA, onder de naam SADT. Deze methode
geeft ook aanwijzigingen voor het gestructureerd aanpakken van
problemen in de implementatie fase ( van daar de leters DT =
design techique ). Dat deze ontwikkelde methode wereldwijd wordt
toegepast bleek uit een gesprek met verantwoordelijke van het
concern Philips B.V.
Eind jaren zeventig is men binnen Philips gaan zoeken naar een
ontwerp methode voor het ontwerpen van programmatuur. In beginsel
heeft men gedacht een eigen methode op te zetten, maar naar enige
verkenningen, met name op de Arnerikaanse markt, bleek dat een
groot aantal concerns methodieken toepaste ontworpen door Yourdon
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en c.s •• Binnen Philips heeft men toen besloten deze methodiek
over te nemen om de volgende redenen:

1) de verspreidingsgraad was haag, uitwisseling van gedachten
wordt hierdoor vergemakkelijkt,

2) klanten vroegen am softwarepakketten die met Yourdon
technieken ontworpen zijn.

De eerste Yourdon methodieken werden samengevat onder de naam
SADT (= Structured Analysis and Design Technique). De methodiek
viel uiteen in twee delen:

- een analyse fase
- een design fase

Voor beide fasen zijn in de afgelopen jaren verschillende tools
ontworpen ter ondersteuning. De tools hebben betrekking op de
fase en het onderwerp (real-time of administratief projekt).
De huidige algemene methodiek heeft in de analyse fase i.h.a. een
Yourdon aanpakt en in de design fase wordt SDL (structure design
language) toegepast.
M.b.v. de huidige tools, is het mogelijk de computer code te
laten genereren (while.for,loops) waarin zelf achteraf de
statements aan toegevoegd moeten worden.

De methode SADT is toegepast in een breed scala van planning
analyses. software. hardware, databases, communicatie procedures
en administratieve problemen.

Opm:
De structuur verandert niet van de analyse naar de design fase.
Indien men de structuur in de design fase wil veranderen moet men
terug naar de analyse fase, eventueel naar het user requirements
document (Jo-jo effect).

Aanbevolen literatuur:

- P.T. Ward & S.L. Mellor
structured development for realtime systems (3 delen)
DDT 85 WAR wsk vol 1-2

- E. Yourdon
structured walkthroughs, 3-rd ed. Yourdon Press 1985 London,
DAK 85 YOU wsk

- A. Wasserman and P. Freeman
Software design techniques, 4-th ed. IEEE computer society
press 1983 San Francisco, DFC 83 SOF bse

- T.DeMarco
Structured analysis and system specification, Prentice-Hall
1979, DFX 79 DEM bsr

3.2.3 HIPO versus SADT

HIPO is een top down bewerking. Zonder de details te kennen
begint men met het opzetten van algemene functies (processen
genoemd). Belangrijk is. dat in iedere laag van de grafische
inhoudstabel de functie van het totale systeem herkenbaar blijft.
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Evenals HIPQ is SADT ook een top-down benadering. HIPQ geeft een
gebruiker meer vrijheid bij het gebruik van de methode in
tegenstelling tot SADT. Het toepassen van SADT vergt veel
discipline van de gebruiker.
Beide technieken zijn gestoeld op een grafische ontwerpmethodiek.
Bij het HIPQ-principe zijn de grafische onderdelen niet zo
stringent gegeven als bij SADT. De laatste bestaat ui teen
arsenaal van 40 verschillende bouwstenen, terwijl HIPQ er 3
heeft.
SADT geeft een diagram presentatie van de activiteiten, gegevens
en hun onderlinge relaties, HIPQ is een 3-koloms tabellen
<invoer/proces/uitvoer) presentatie met een hi~rarchisch

averzichtsdiagrarn.

Hesse (4] heeft een paging gedaan om tot een classificatie te
komen van de verschillende hulpmiddelen die bij de canstructie
van software in gebruik zijn. Twee belangrijke assen waarlangs
hij deze hulpmiddelen tegen elkaar uitzet zijn:

ok Abstractiegraad. een maat voor de "afstand" tat de uitvoerende
machine,

* linguistische vrijheid. Programrneertalen, specificatietalen
e.d. leggen een straffe vorrn ap in het schrijven. In natuurlijke
talen daarentegen wordt veel vrijheid in de beschrijving
toegelaten.

Bij de ontwikkeling van een systeem begint men in het algemeen op
een zeer hoag niveau van abstractie. De idee~n zijn dan ook nog
erg vaag. Uiteindelijk wil men bij een zeer precies gedefinieerd,
concreet, uitvoerbaar pradukt uitkomen. In figuur 3.9 zijn de
abstractiegraad en de linguistische vrijheid langs de beide assen
weergegeven. Bij de constructie van een systeem moet men dus van
het aangegeven startpunt linksboven in het vlak naar het eindpunt
rechtsonder zien te komen. Het is dan ook aan te bevelen om eerst
ap een zo haog mogelijk abstractieniveau het systeem forrneel vast

abstract

8tarfn,~t

HL
sbstract>e
graad

LL
eindpunt

linguistische vrijheid
infonDeel ......1---....:::..--....;;.:....;;.::..=..::.:..:..:..::-=---_. fO:nBeel

ideeen proza pseudo
code

code

concreet

fig. 3.9: Abstractie versus linguistische vrijheid (4]
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te leggen (dus linguistische vrijheid op te offeren) en pas
daarna naar een meer concrete vorm toe te werken.
In figuur 3.10 zijn HIPO en SADT in het vlak gepositioneerd.
De twee technieken liggen dicht bij elkaar, beide liggen
linksboven in het vlak, wat erop duidt dat ze in het begin van de
software cyclus toegepast worden (probleemanalyse en ontwerp).
Het voordeel van de Yourdon techniek boven HIPO is dat Yourdon
het hele pad van software ontwikkeling dekt, van de definitie van
eisen tot de codering. HIPO dekt aIleen de analysefase (zie ook
figuur 3.10).

De overgang van de analysefase naar de ontwerpfase is moeilijk.
De analysefase is in het algemeen eenvoudig en algemeen.
Ontwerpfase: specifiek, men moet de juiste instrumenten
uitzoeken.

De techniek SA(DT) is geschikt voor grote projecten waarin
multitasking een belangrijke rol speelt.
Voor dit projekt is het veel te zwaar wegend. Zelfs HIPO wordt te
zwaar geacht.

abstract

TV.~L

abstractle
graad

geen algori tIDe

r:'"'
...--+--~__+-----+-_I ::

ideeen pro:z.a pseud~

code
c ocie

concreet

linguistische vrijheid
informeel ....1--....:..:::.:..::..::.::..:..:.::.::.::......:==..:..::.._-_. f o~eel

fig. 3.10: SADT en HIPO in het vlak

ML "machine level"
LL "low level"
HL "high level"
VHL = "very high level"
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3.3 Specificatiestudie Olympus data-acquisitiesvsteem mbv HIPO

3.3.1 Definitie van eisen

. Een essentieel onderdeel van het total~ meetsysteem is he_t
verzamelen en ordenen van de datastroom afkomstig van het
meetsysteem. Het meetsysteem kan via maximaal 64 kana len invoer
geven aan het datave~erkingssysteem (voor incidentele metingen
nogeens 16 kanalen extra). Bepaald is dat de volgende
meetresultaten aan de PTT ter beschikking gesteld zullen worden:

1) Hoofdpo1arisatiemetingen bij 12/20/30 GHz. ten behoeve van
"frequency-scaling" berekeningen.

2) Scintillatiemetingen bij 12/20/30 GHz. over relevante periodes.
3) Hoofd- en kruispolarisatiemetingen bij 20 GHz.
4) Relatieve fase metingen.
5) Meteorologische metingen, met name regenintensiteitsmetingen en

waterdampconcentratie metingen op aardniveau.
6) De event-tapes volgens Opex-WG2 format

Het dataverwerkingssysteem bestaat uit twee PDP-II/73 minicomputers,
genoemd:

- frontend computer
- host computer

Voor meer details zie figuur 3.11.

,-~-~D
pOP 11/73

VT 220

lIodem

THE NET
POP 11/73

Frontend Computer

64 eh ode
"wv
rom 256 "b.
hddis" 20 ,"b.
2*1'10p.

ieee
"wv
16 eh ede
rom 1mb.
hddi ,," 134 lOb.
2* 1'lop.

I

!
.;

OL 2400
printer

Host Computer

o
3* VT 220

VT241

figuur3.11: Data-acquisitiesysteem Olympus Projekt
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De 64 analoge kanalen worden in 4 groepen van 16 kanalen
aangesloten op de multipexers van de 4 analoog-digitaal
converters.
De multiplexers zullen de kanalen 100 maal per sec. bemonsteren.
De conversie vindt plaats op basis van een real time klok welke
aanwezig is op het KWVIlC real time clock board.
De verkregen digitale gegevens worden verzameld op de hard disk
(20 Mbyte) welke aanwezig is in de frontend-computer. Eenmaal per
dag zullen de gegevens overgezonden worden van de fronten~- naar
de host-computer. alwaar een copie gemaakt zal worden.
De frontend-computer zal gebruikt worden voor:

- verzamelen van gegevens van het meetsysteem
- numerieke presentatie van de signalen in technische eenheden
- grafische weergave van signalen

Een opsomming van de meetsignalen is gegeven in paragraaf 4.3.
Verder dient er tbv de scintillatie metingen van de heer Sarma
van zes kanalen het gemiddelde en variantie bepaald te kunnen
worden.
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3.3.2 HIPO-methode toegepast Q£ het Olympusprojekt

Er zal nu m.b.v. van het HIPO-methode getracht worden een
hi~rarchisch diagram te ontwerpen. Het eindresultaat 2al het
initi~le ontwerpdocument van het dataverwerkingssysteem van het
Olympus project zijn.-

Als eerste moet een algemene beschrijving gegeven worden van het
proces van het systeem. Dit proces staat boven reeds vermeld,
namelijk het verwerken van de data:

proces I = data verwerken
olympus project

De dataverwerking van het olympus project zal de volgende uitvoer
genereren:

- overzichtelijke data files, de data is gescreened en
gecorrigeerd, te gebruiken door medewerkers,
afstudeerders en stagiaires van de vakgroep EC voor
wetenschappelijk onderzoek.

de data files bevatten informatie in digitale vorm over de
analoge meetsignalen van het Olympus project. Ze voorzien
zichzelf van de relevante informatie.

Deze uitvoer specificatie leidt tot een opsplitsing van proces I
in twee processen:

2) acquisitieipreprocessing: Behalve de conversie van analoog
naar digitaal, moet de digitale informatie alvorens op
magneetschijf te zetten, een aantal checks en correcties ondergaan.
Er zal een controle circuit moeten zijn am enigszins de
geldigheid van een monster zeker te stellen. De checks en
correcties worden afgeleid van vaststaande voorschriften en
monitorwaarden van het meetcircuit.

3) data-opslag: de voorhanden zijnde geheugenruimte moet toe
gedeeld worden aan de binnenkomende data. De indeling van
het geheugen voor de stroom data moet zo efficient mogelijk
zijn, behalve compactheid houdt dit ook in dat men niet lang
hoeft te zoeken naar de benodigde informatie. Dit kan opgelost
worden door een goede directory. Onder dit proces valt ook
de buffering. Optimale buffering in RAM van de inkomende data
zal nodig zijn om de access-tijden met de hard disk zo klein
mogelijk te houden.

De uitvoersignalen van proces 2 ZlJn de invoersignalen van proces
3. Alvorens de data naar het geheugen te schrijven zullen er een
aantal preprocessing-bewerkingen op uitgevoerd worden.
De invoersignalen van proces 3 zijn:

- gescreende en gecorrigeerde data,
- hoeveelheid geheugenruimte die voorhanden is, deze informatie

is relevant voor het data-acquisitie algoritme om de inkomende
datastroom naar behoren te verde len over de voorhanden zijnde
vrije ruirnte
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De invoersignalen van proces 2 zijn:

ana loge meetsignalen, dit kunnen er maximaal 64 zijn,
- monitorsignalen, al of niet bemonsterd,
- lijsten met voorschriften,
- converteerlijst naar technische eenheden,
- kanaalnurnmers voor lange-termijn-statistiekmetingen metingen

In figuur BI.1 van bijlage I is een overzichtsdiagram gegeven van
proces 1.

Specificatie van de uitvoer van proces 3.

Zoa1s reeds b1ijkt bij de behandeling van proces 1 wordt eerst
de uitvoer gespecificeerd en daarna de processen en de invoer. Omdat
het hi~rarchisch diagram van links naar rechts gelezen moet
kunnen worden en rechts de uitvoer staat, zal a1s eerste het
proces dat rechts in het diagram op een gelijk niveau staat,
ontwikke1d worden. De invoer van een proces bestaat voor het
grootste dee1 uit uitvoer van het voorafgaande proces.

uitvoer van proces 3:

De datafile staat op de harddisk van de host-computer. E~n

datafile bevat de bemonsterde informatie van aIle ana10ge
meetsigna1en welke bemonsterd zijn met het zelfde
software filter en gemeten over hetzelfde tijdsinterva1. Dit
tijdsinterva1 is maximaal 24 uur. De datafile wordt voorafgegaan
door een header met de relevante informatie van de data die voIgt
en wordt afgesloten met een bekende sluiter ( EOF ).

80venstaande uitvoer wordt geleverd door een proces die de data
overbrengt van de harddisk van de frontend-computer naar de hard
disk van de host-computer. Dit proces heet: "zend data frontend
naar host". De invoer van dit process is:

- de informatie die opgeslagen is op de hard-disk van de frontend
computer, hier wordt de dagelijkse data (een datafile mag maar
maximaal 24 uur lang zijn) verzarneld. Verder wordt er een
directory meegestuurd die een algemeen overzicht geeft van de
laatste 24 uur.
kan er data overgezonden worden. Indien dit niet het geval is
moet er alarm gegeven worden.

De eerste invoer is een uitvoer van een ander proces van de data
acquisitie, naJl1elijk de "datafile generator". Dit proces maakt
de header. data en afsluiter aan op de harddisk van de frontend
computer.
De invoer van dit proces is:

- header informatie per kanaal
- goedgekeurde monsters per kanaal
- afs1uiter
- informatie voor de directory. De directory zal voor een algemeen

overzicht zorgen van de bemonsterde kanalen van de afgelopen 24
uur.

In figuur 81.2 van bij1age I is een overzichtsdiagram gegeven van
proces 3.
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De invoer van de datafile generator is afkomstig van proces
2, acquisitie/preprocessing:

- de header wordt geformeerd uit een aantal statusgegevens van
het systeem, het proces dat hier verantwoordelijk voor is,
is de header former. De gegevens staan opgesomd in lijsten.
Deze lijsten zullen later besproken worden.

- de data is afkomstig van het test en correctie proces, deze
bepaald of een monsterwaarde toelaatbaar is. Het testen en
corrigeren van de monsters gebeurt aan de hand van een aantal
lijsten.

- de afsluiter ( EOr ) zal ook door dit circuit gemaakt worden.

De header bevat naast informatie uit de lijsten ook informatie
vanaf welk tijdstip en tot hoelang een kanaal bemonsterd
is.

De invoer voor de header former is:

- informatie vanaf het console, gegeven door de systeemoperator
- interne systeerngegevens.

De gegevens zullen in lijsten worden opgeslagen.

Voor het test en correctie proces is dit:

- monsters: - rneetwaarden
- monitorwaarden

- console
- I/O-monitorsignalen
- lijsten

De eerste invoer van de header former is afkomstig van het console.
De systeemoperator kan op ieder gewenst moment van de dag de
status van het systeern veranderen. Dit gebeurt onder begeleiding
van een console programma dat als uitvoer de informatie voor het
systeem verzorgt. Dit proces is een belangrijke schakel, m.b.v.
dit process kan de systeemoperator het systeem besturen.
Systeeminformatie omvat de volgende items:

- header informatie
i/o-besturing inforrnatie: * multiplexer

* AID-converter
* real time klok
* software filtering
* digitale I/O-poort
;: lijsten
~: lange-termijn-statistiek

informatie

Met de bespreking van de uitvoer van het console programma is een
belangrijke invoer genoemd voor een even zo belangrijk proces:
de controle van de interfaces m.b.v. software.
Via de i/o-besturing zullen de volgende processen bestuurd
worden:

- omzetting van analoog naar digitaal
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- real-time bemonstering
- software filtering
- terugmelding aan systeem operator.
- buffering in extended memory

In figuur BI.3 van bijlage I is proces 2 in een overzichtsdiagram
weergegeven.

Wisselwerking tussen software en interfaces

In figuur 3.12 staat schematisch weergegeven de data flow en
besturingssignalen tussen de interfaces en software-modules. De
software-modules komen overeen met de processen gespecificeerd
onder de processen preprocessing en data acquisitie.
De data flow wordt aangegeven met de doorgetrokken lijnen
terwijl de besturingssignalen aangegeven worden met de onderbroken
lijnen.

Lijsten

Uit de figuren in bijlage I en figuur 3.12 blijkt dat in het
software pakket veel gebruikt zal worden gemaakt van lijsten. Deze
lijsten zullen vaak tot invoer dienen voor een bepaald proces.
In de praktijk zijn dit datafiles aanwezig in de RAM. Een backup
zal aanwezig zijn op de harddisk van de frontend-computer. De
lijsten kunnen bijgewerkt worden. Verder is het mogelijk nieuwe
lijsten aan te maken. Dit heeft aIleen nut indien er
programmatuur aanwezig is die deze nieuwe lijsten kan gebruiken.
De lijsten (arrays) bevatten informatie omtrent het systeem. Uit
figuur 3.12 blijkt dat vier processen zich bedienen van lijsten, dit
zijn:

- proces 2.2: i/o-besturing
- proces 2.3: test en correctie proces
- proces 2.4: header former
- proces 3.2: zend data frontend-comp. naar-host compo

specificatie van de lijsten

- i/o-besturing: 1) initialisatie mogelijkheden van de 1/0
kaarten:

- AID-converter
- KWV-kaart
- para1le1le I/O-kaart

Deze lijst heeft de naam: INIT

2) Software filter. De ontworpen filters Zl]n
van het type FIR (= finite impulse response)
In deze 1ijst staan de co~fficienten

verme1d van verschillende filters, zoals
daar zijn: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 en 5 Hz.
filters. Deze lijst is uitbreidbaar door
toevoeging van nieuwe filter
co~fficienten. De naam van de lijst is:
SOFFIL.H.
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- test en correctie
circuit:

- header former

- Zend data frontend
corr,p. naar host
CDrLp.

3) Alarmering. De I/O-kaarten kunnen een
alarm bit setten, indien iets niet naar
wens verloopt. De lijst bevat een tekst
die naar het console gestuurd kan worden
bij de verschillende fout meldingen.
De naam van de lijst 1S: PAGE5().

1) Offset waarden. Er kunnen offsets ontstaan
in het meetsysteern. De invloed ervan kan
gecorrigeerd worden door de software
filtermonsters de bekende offset vanaf te
trekken. In het totaal kunnen er rnaximaal
64 kanalen bemonsterd worden, dit
impliceerd dat deze lijst 64 elementen groat
is. De offset waarden worden via het console
ingevoerd. Deze lijst kan bijgewerkt worden.
De lijst heeft de naam: <datum>d.dot

2) monitorwaarden. Via de I/O-poort kunnen
een aantal monitorwaarden vanuit het
systeem bekeken worden. Indien de
monitorwaarde onjuist is wordt bij het
software filtermonster de waarde -10000
opgeteld. dit geeft een unieke waarde welke
niet kan voor kornen onder de waarden van
de software filtermonsters.

3) alarrr;. Bij het optreden van niet juiste
monitorwaarden of als aIle monitorwaarden
Juis: zijn maar er worden teveel foutieve
A/D-::.onstel's geconsta~· ' . enen e;' alarm
boodschappen naar het U:~<l:. gestuurd te
worden. De naam van de lijst is: PAG5()

4) lange-termijn-statistiek informatie, deze
lijst bevat kanaalnummers van maxirnaal zes
kanalen voor scintillatie metingen. De
naarn van de lijst is: <daturn>l.dot

1) De header former moet van maximaal 64
kanalen gegevens hebben. Deze gegevens
worden opgeslagen in de lijst met de naarn:
<datum>h.dot. Deze lijst kan bijgewerkt en
uitgebreid worden.

2) De informatie over de numerieke eenheden
en bereik van het monster. zie tabella in
literatuUl" ref. (9). staan vermeld in
lijst: <datum>h.dot

1) alarm. Indien er data overflow is of de
host-computer is niet aanwezig. De lijst
geeft de instructies die hiervoor nodig
zijn.
De naam van de lijst is: PAGE5()
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Proces 3.2: zend data frontend- naar host-computer

De namen van de files die overgezonden moeten worden, staan
vermeld in file <datum>f.dot. Dit zijn aIle data-files met monsters
als de informatie files <datum>h.dot, <datum>l.dot en
<datum>d.dot. Als eerste moet file <datum>f.dot overgezonden worden
om het ontvang programma op de host-computer dUidelijk te maken
onder welke files dedat-a weggeschreven moet worden.
De data zal indien dit mogelijk is, buiten de werkuren (19:00 's
avonds tot 07:00 's ochtens) overgezonden worden van de frontend
naar de host-computer.
Dit kan bijvoorbeeld vanaf 12 uur 's avonds gebeuren.
De communicatie tussen frontend en host computer verloopt via een
seri~le (RS 232) lijn, met een maximale data overdracht van
19200 baud.
Een datafile op de harddisk heeft de volgende grootte:

- header + EOF-teken
- data: deze moet binair opgeslagen worden, niet in ASCII code

omdat dit tweemaal zoveel geheugenruimte in beslag neemt.
(Een monster is 16 bits, dit geeft in ASCII 4 bytes ter
representatie) •

De maximale hoeveelheid data op de hard disk van de frontend
computer is 20 Mbyte. Niet aIle 20 Mbyte kan gebruikt worden voor
data opslag van de monsters omdat:

- programmatuur op de harddisk staat
- reserves aanwezig moeten zijn am nieuwe monsters op de disk te

zetten indien oude monsters overgezonden worden naar de host.

Bij het gebruik van veel kanalen en grote monster hoeveelheden,
verdient het aanbeveling vaker de data weg te schrijven van de
frontend computer naar de host computer dan ~~n keer zoals
hierboven is beschreven,
De snelheid van vollopen van de harddisk zal hiervoor een maat
moeten zijn. Deze wordt bepaald door het aantal kanalen dat
aangesloten (= A) en de bemonsteringsfreqentie per kanaal
(= S(i». Er worden dan:

B

A

2 I S(i) byte/sec

i=1

0,1)

naar de harddisk geschreven.
Indien Been bepaalde grens overschrijdt moet men vaker de
bemonsterde data overzenden naar de host-computer.

Voorbeeld:

B < (X/86400) Mbyte/sec eenmaal daags zenden
(X/86400) < B < (2X/86400) Mbyte/sec tweemaal daags zenden

(2X/86400) < B < (3X/86400) Mbyte/sec driemaal daags zenden

etc.
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X za1 een waarde kunnen hebben tussen 12 en 15.
Het moment van zenden wordt bepaa1d door twee gebeurtenissen:

1) het tijdstip vanaf wanneer de systeem operator een dagp10tje
kan maken.

2) wanneer wordt de host computer het minst gebruikt?

15 Mbyte data kan, met een sne1heid van 19200 baud in
minimaa1 2 uur en 26 minuten overgezonden worden.
Bij het overzenden via een RS 232 lijn za1 dit op handshake basis
gebeuren. De besturingssigna1en die deze asynchrone communicatie
besturen kunnen gebruikt worden om de status van de communicatie
tussen frontend- en host-computer te geven.
Bij conflict situaties, b.v. de host computer is niet aanwezig,
za1 alarm gegeven worden. In de tussen tijd dient verder
bemonsterd te worden en data naar de harddisk geschreven te
worden.
Daar dit een alarm met hoge prioriteit is, dient de operator
meteen gewaarschuwd te worden, dit via het console, telefoonnet
of TUE-net.
Op de harddisk van de host-computer moet verder ook nog voldoende
ruimte aanwezig zijn. De hoeveelheid ruimte, bestemd voor de
"ruwe data", op deze harddisk wordt door de systeembeheerder van
dit systeem bepaald. Indien 3 maal daags data gezonden wordt of
indien een aantal dagen niet gewerkt wordt (tussen Kerst en
Nieuwjaar) is een extra hoevee1heid ruimte nodig.

Eenmaa1 per dag dient de systeemoperator een dagplotje per
kanaal te maken. Dit doet hij vanaf de host-computer.
De host meldt zich via een console of een printer indien hij
klaar is met het ontvangen van 24 uur data.
Het grafisch plotje dient voor de medewerkers, afstudeerders of
stagiaires.

Uit bovenstaande beschouwingen is het overzichtsdiagram in figuur
BI.9 van bijlage I gefilterd.

Proces~ data file generator

Dit proces moet aan de volgende drie criteria voldoen:

1) een overzichtsstaatje maken van de tot op dat moment ge1everde
data stroom,

2) er zorg voordragen dat de harddisk van de frontend-computer
niet te vol is,

3) op een efficiente manier de harddisk aanspreken (buffering).

Dit leidt tot drie processen voor de data file generator:

1) buffering
2) directory maker
3) diskbeheer

De invoer items van proces 3.1. zijn:

1) data afkomstig van header former
2) geteste monsters
3) afs1uiter

33



4) informatie voor de directory
5) informatie van het console

Voor de kanalen met de zelfde bemonsteringsfrequentie zal een
file aangemaakt worden op de harddisks. Om de harddisk niet
steeds opnieuw aan te spreken voor ieder monster moet er
gebufferd worden in RAM.
Dit proceswordt ve,zorgd door het operatingsysteem. De monsters
worden verzameld in RAM in blokken van 512 byte. Indien een blok
vol is wordt dit weggeschreven naar de gespecificeerde datafile.
Een directory dient gemaakt te worden om een totaal overzicht te
krijgen van de bemonsterde meetsignalen sinds de laatste zending
heeft plaatsgevonden naar de harddisk van de host-computer. De
directory wordt in de RAM gemaakt. Bij iedere overzending van
informatie van de frontend naar de host-computer moet de
directory van de frontend-computer die van de host-computer
bijwerken. De directory op de host-computer bevat informatie
vanaf het laatste tijdstip dat de monsters bewerkt zijn, dit
is het maken van de plotjes. De infol~latie voor de directory is
afkomstig van het console en alarm bewaking. Via het console
wordt aangegeven welke kanalen ingeschakeld zijn en over welk
tijdbestek ieder kanaal bemonsterd is.

Een directory bestaat uit:
1) display (pagina van het menu voar

de systeemoperator)
2) werktabel

Het diskbeheer proces plaats de data uit de buffers op de
harddisk. Hierbij wordt nauwlettend in de gaten gehouden of de
disk niet te vol is. Dit zal m.b.v. een teller worden
bijgehouden.
Verder zargt het proces ervoor dat de data op de juiste plaats
terecht komt. Hiervoor dient het als invoer te hebben welk buffer
leeg geschreven wordt.

Het overzichtsdiagram van proces 3.1 is weergegeven in figuur
Bl.8 in bijlage I.

Proces 2.4.: de header former

De header former maakt de header van een datafile. Dit proces
verkrijgt zijn informatie van het console en lijsten in het
systeem.,.Tevens verzorgt het de invoer van de directory maker.
Van de datafile is aIleen de header voor de gebruiker leesbaar,
omdat deze informatie in ASCII-code is opgeslagen en die van de
data binair, deze is pas na een conversie leesbaar.
De header zal de volgende informatie bevatten:

}) kanaalnummer
2) bemonsteringsfrequentie
3) naam van de meting
4) eenheid, voor omrekening naar technische eenheden
5) bereik
6) conventionele representatie

Bovengenoemde informatie wordt opgeslagen in een twee
dimensionaal array hchinf[](]. De eerste index geeft het kanaalnummer
waaronder de overige informatie is opgeslagen.
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In figuur BI.7 van bijlage I is een overzichtsdiagram gegeven van
proces 2.4.

Proces 2.3: test en correctie

De invoer van proces 2.3 zijn:

- monsters: 1) meetwaarden, afkomstig van de software filtering,
2) monitorwaarden, afkomstig van de AID-converter,

- console informatie, voor het bijwerken van de systeemlijsten,
- I/O-monitor monsters, afkomstig van de parallelle I/O-poort,
- lijsten als referentie.
- lijst met kanaalnummers voor de lange-termijn-statistiek.

De uitvoer kan in drie groepen onderverdeeld worden:

1) geteste en/of gecorrigeerde monsters bestemt voor proces
3.1.1, buffering, hier horen ook de data voor het gemiddelde
en de variantie bij,

2) data voor het console, dit kan bijvoorbeeld zijn:

- momentane meetwaarden per kanaal presenteren op console,
deze meetwaarden hebben een conversie ondergaan m.b.v. de
conversielijst van de header former.

- diagnostische informatie
- alarm t.g.v. niet juiste monitorwaarden

) bijgewerkte lijsten.

Om van bovenstaande invoer naar de gegeven uitvoer te komen zal
het proces 2.3, test en correctie de volgende processen moeten
kunnen uitvoeren:

1) de binnen komende stroom monsters vergelijken met
opgegeven "grenswaarden", indien ze buiten het interval
liggen worden de monsters vervangen door een unieke waarde
waardoor de gebruiker kan zien dat deze monsters niet geldig
zijn.

2) Het toevoegen van offset waarden aan de monsters. Deze offset
waarden staan in een lijst. Deze lijst, wordt door de systeem
operator bijgewerkt.

3) Aan het console dient doorgegeven te worden dat er een niet
juiste meetwaarde ontvangen is. Indien dit vaker voorkomt
dient een alarm programma aangeroepen te worden.

4) De monitorwaarden moeten op hun geldigheid getest worden.
Indien ze ongeldig zijn moet dit aan het console met uitleg
worden doorgegeven. Eventueel kunnen er instructies gegeven
worden am te handelen.

5) Een diagnostisch plaatje moet on-line gemaakt kunnen worden op
een printer of console.
Uurlijks kan er dan een plaatje gernaakt worden van maxima,
minima en gemiddelde signaal niveau's, histogrammen en
signalen van referentie punten.
De informatie kan gebruikt worden voor het niet of niet goed
functioneren van de ontvanger of voor belangrijke propagatie
events.
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6) De lijsten dienen bijgewerkt te worden via het console.

7) berekenen van het gemiddelde en variantie.

Bovenstaande processen kunnen gegroepeerd worden:

-- processen 1 en 2 geven proces 2.3.1 meet sample test,
- processen 3, 4 en 5 geven proces 2.3.3 alarmering,
- proces 6 geeft proces 2.3.4 bijwerken lijsten,
- proces 7 geeft proces 2.3.2 gemiddelde + variantie.

In figuur BI.6 van bijlage I is het overzichtsdiagram van het proces
2.3 getekend.

Proces 2.2: Software control

M.b.v. dit proces zullen de 64 kanalen bernonsterd worden. Dit
geschiedt met een freqentie van 100 Hz per kanaal. Er kan dus
maximaaleen datastroom van 6.4 k monsters toegevoerd worden aan
de software filtering. De monsters worden in een 184 kbyte RAM
buffer gebufferd. Door deze buffering is het niet noodzakelijk de
monsters online te filteren. Er kunnen nog andere activiteiten
door het programma gedaan worden zoals bijvoorbeeld het
presenteren van het menuprogramma. De data uitvoer van het
software filter is afhankelijk van de ingestelde
bemonsteringsfrequentie (dit kan I, 2, 3, 4, 5, 10 Hz. zijn).
De uitvoer per kanaal kan als voIgt worden aangegeven:

N

y(roT') : I ''\x«n-k)T)

k=O

met mT' nT

(3.2)

en T' Tfs
fc

fc cutoff frequentie van software filter
fs de sampling rate van de AID-converter en is gelijk aan

100 Hz,
N aantal filterco~fficienten,

De uitvoer van de i/o-besturing is:

1) initializatie van de I/O-kaarten (dit zijn: multiplexer, A/D-,
KWV- en parallelle I/O-kaart).

2) besturing software filter: 1) selecteren van het filter
2) lijst met co~fficienten

bijwerken.

3) status informatie doorgeven aan console programma

4) alarm signalen aan console of printer doorgeven.
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5) ~aar in het RAM-buffer monsters staan die verwerkt moeten
~orden en ~elke al verwerkt zijn.

6) doorgeven ~elke kanalen gebruikt ~orden voor lange-termijn
statistiek metingen

De invoer is:

1) console, geeft aan in ~elke mode het systeem moet functioneren

2) vanaf de I/O-kaarten alarmeringssignalen indien iets fout gaat

3) invoer van informatie om de Iijst met filterco~fficienten

bij te ~erken.

4) invoer van kanaalnummers veer lange-termijn-statistiek metingen.

Hieruit volgen de volgende processen am de invoer- en
uitvoerstromen met elkaar te verbinden:

1) besturing I/O-kaarten, de gehele A/D-conversie (real time klok
als omzetting) ~ordt door soft~are bestuurd.

2) dit zelfde geldt ook voor soft~are filtering.

3) terugmelding console: fouten die opgetreden ZlJn
- status informatie I/O-kaarten

4) bij~erken lijst met filterco~fficienten.

5) selecteren kanalen voor lange-termijn-statistiek, bij het
overschrijden van de capciteit voIgt een foutmelding.

6) RAM-buffering.

In figuur BI.5 van bijIage I is het overzichtsdiagram van proces
2.2 gegeven.

Proces 2.1: Console programma

Het console programma verschaft de systeem operator een
gebruikershandleiding. De manual bestaat uit vier hoofdstukken,
t.~.:

- inhoudsopgave
- gebruikers handleiding
- status systeem
- invoer
- alarmmeldingen

Ieder hoofdstuk kan onderverdeeld ~orden in een aantal
paragraven:

1) gebruikershandleiding: - aansluiten 64 kanalen
- aansluiten monitorsignalen
- het gebruik van de handleiding
- het gebruik van de verschillende

hard~are component en
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2) status systeem: - in welke mode de I/O-kaarten g~initialiseerd

zijn
- display lijsten
- display overzicht metingen
- display directory harddisk

3) invoer: - initialisatie mo~elijkheden I/O~kaarten

- aanvullen lijsten
- diagnostisch plaatje

4) alarmmeldingen: - display alarmboodschappen bij alarm
- invoer alarmteksten, opheffen alarm

Indien het systeem normaal functioneert zal het scherm een
display geven van de rnetingen die momenteel verricht worden.
Indien een alarmsignaal het console bereikt zal de bijbehorende
alarmmelding op het scherm verschijnen.

De uitvoer van dit proces is:

- informatie voor: 1) Header
2) Software control
3) Lijsten
4) buffering

De invoer is:

- terugmeldingen uit het systeem: 1) a1armeringen
2) statusinformatie
3) informatielijsten
4) keyboard

Om van bovenstaande invoer naar de uitvoer van proces 2.1 te
komen dienen de volgende subprocessen gecre~erd te worden:

- een coBrdinatie proces om de systeeminformatie naar de juiste
plaatsen in het systeem te leiden,

- een coBrdinatie proces om de gebruikershand1eiding op het
scherm te brengen,

- invoer via het keyboard te verwerken.

In figuur BI.4 van bijlage I is een overzichtsdiagram gegeven van
proces 2.1.

Hi~rarchisch overzichtsdiagram

M.b.v. van de overzichtsdiagrammen van bijlage I is het nu
mogelijk een Hi~rarchisch overzichtsdiagram samen te stel1en. Dit
diagram is gegeven in figuur 3.13
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Hoofdstuk 4

Data-acquisitie
===============

4.1 Algemeen

Digitale schakelingen zijn lang niet zo storingsgevoelig als
analoge schakelingen. Het is mogelijk digitale informatie
foutvrij over te brengen of te bewerken (processing) en
voor langere tijd op te slaan zonder dat er informatie verloren
gaat.
Met de voortschreidende ontwikkelingen op het gebied van digitale
opslag is het tegenwoordig mogelijk grote hoeveelheden digitale
data op te slaan tegen relatief lage prijzen.
Het omzetten van het analoge signaal in een digitaal signaal
gebeurt m.b.v. een AID-converter. Op vaste tijdstippen wordt een
monster van het analoge signaal genomen. De waarde van het
monster wordt omgezet in een code (meestal binair). deze is uniek
voor de waarde van het monster.
Een voorwaarde voor het digitale signaal om het ana loge signaal
te kunnen representeren in digitale vorm is dat het digitale
signaal voldoet aan het bemonsteringstheorema van Nyquist.

Het bemonsteringstheorema van Nyquist:

Het theorema luidt:

Een continue signaal kan gerepresenteerd en
gereconstrueerd worden uit een verzarneling
bemonsteringswaarden van het signaal welke in tijd op
gelijke afstand genomen zijn. Het signaal moet bemonsterd
zijn met een frequentie welke tweemaal of meer groter is dan
de grootste frequentie component die in het signaal
voorkomt.

Met behulp van een D/A-converter is het mogelijk het analoge
signaal terug te winnen. Ook hier geldt het
bemonsteringstheorema.

Data acquisitie systernen

Figuur 4.1. geeft het data-acquisitie systeem weer zoals het
aanwezig is bij de vakgroep EC voor de dataverwerking t.b.v. het
Olympusproject. Kenmerkend voor een dergelijk systeem is het
grote aantal parallelle invoersignalen en een seri~le uitgang.
De uitvoer wordt in de tijd gedeeld door de invoersignalen.
De belangrijkste basisparameters voor een data-acquisitie
systeem zijn:

I) het aantal analoge meetkanalen
2) doorlooptijd systeem en analoge signaalbandbreedte

(snelheid)
3) nauwkeurigheid
4) ruis
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Voor het ontwerp van een online data-acquisitiesysteem dienen
bovengenoemde drie systeemparameters grondig bestudeerd te
worden.
De doorlooptijd van een data-acquisitiesysteem wordt bepaald door
d~ sn~lhe!g vgnde AlP convert~r. bewerking_ enYerwerking van de
digitale monsters. Het maximale aantal analoge meetkanalen wordt
bepaald door deze doorlooptijd. Door de doorlooptijd te
verkorten. zal de nauwkeurigheid van de bewerkingen op de monsters
verslechteren. I.h.a. kan de snelheid van de AID converter niet
worden veranderd.
Bij de nauwkeurigheid beschouwingen dienen de volgende punten
onder de aandacht gebracht te worden:

1) aliasing.

2) quantiseringsfout, deze fout is inherent aan de gebruikte A/D
conververter. De gebruikte AID-converters hebben een resolutie
van 12 bit, hierdoor is de quantiseringsfout gelijk aan 1,22 mV.
Gepoogd zal worden bij het ontwerp van het data-acquisitiesysteem
de grootte van de overige fouten te reduceren tot de grootte van
de quantiseringsfout.

3) afrondingsfout in software filters,

4) offset fout,

5) Maximale doorlaatbeperking t.g.v. het gebruik van multiplexers,

Digitalisatie

Het digitalisatie proces van een analoog signaal bestaat uit twee
stappen:

1) Bemonsteren
2) Quantiseren

De eerste stap handelt over het minimaal aantal monsters per
seconde dat genomen moet worden van het analoge signaal. Zoals
bekend moet dit minimaal, 2 maal groter zijn dan de hoogste
frequentie component die gewenst is.
Indien nog frequenties in het analoge signaal voorkomen welke
groter zijn dan 1/2 fs (fs = bemonsteringsfrequentie) treedt
aliasing op. D.w.z. bij reconstructie van het analoge signaal uit
de monsters zal behalve informatie uit het gewenste signaal ook
informatie uit componenten met een hogere frequentie in het
uitgangssignaal verwerkt zitten.
In de tweede stap worden de monsters geconverteerd naar numerieke
waarden. Hierbij wordt een fout ge~ntroduceerd welke inherent is
aan de gebruikte AID-converter, de quantiseringsfout.

Aliasing

Om het probleem van aliasing te begrijpen, beschouw hiervoor een
continue signaal als getekend in figuur 4.2, welke op gelijke
tijdsintervallen, ter lengte h, bemonsterd wordt. De
bemonsteringsfrequentie fs is l/h Hz. Er zijn op zijn minst
twee monsters per periode nodig am een frequentiecomponent van
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het originele signaal te herwinnen. Dus de hoogst voorkomende
frequentiecomponent in het signaal mag 1/2h Hz. zijn.
Frequenties in het originele signaal welke groter zijn dan 1/2h
zullen t.o.v. 1/2h terug geprojecteerd worden in de

%(1)

-""

fig. 4.2: Bemonstering van een analoog signaal

frequentieband van 0 - 1/2h Hz. en interfereren met het signaal
in deze band, zie figuur 4.3.
1/2h Hz. wordt de cutoff frequentie genoemd ( = fc).
In het algemeen zullen aIle frequenties, als gegeven in figuur
4.3 geprojecteerd worden naar de band van 0 - fc Hz.
Dus een frequentiecomponent f in de band 0 - fc zal met de
volgende frequenties verstoord kunnen worden:

(2fc..:. 0, (4fc..:. 0, ..... , (2nfc + 0, (4.1)

Om dit te bewijzen, stel t 1/2fc

cos2"ft = cos2n«2nfc + f)/2fc = cos(uf/fc) (4.2)

Dus aIle signal en met frequenties 2nfc..:. f (met n 0,1,2, ••• )
welke bemonsterd worden met 2fc Hz. hebben de zelfde
bemonsteringswaarde.
Dus indien fc = 100 Hz. zal een signaal met een frequentie van 30
Hz. ge~nterfereerd worden met data met frequenties van 170, 230,
370, 430, etc. Dit gebeurt omdat voor t = 1/2fc de

2 2
verrnogensbijdragen sin (2f!ft) en cos (2nft) geen verschil maakt

Xltl

fig. 4.3: aliasing
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tussen een frequentie f en frequenties 2nfc ~ f. Men krijgt na
het bemonsteren een vermogensspectrum zoals ge~llustreerd in
figuur 4.4. Er zijn twee practische methoden om aliasing te
voorkomen:

1) Neem een veel grotere bemonsteringsfrequentie zodat fs zeker
. twe~maal~o groot isals de hoogst vQ9r~Q~ende (reqgentie
component in het analoge signaal, in de praktijk is dit vaak
een dure oplossing, het vereist een snellere AID-converter
(dit kan ten koste gaan van het aantal bits) en veel
rekentijd.

2) toepassen van een filter, m.b.v. filtering worden de
frequenties hoven de cutoff frequentie weggefilterd. waarna
bemonsterd kan worden. In de praktijk is dit de meest toegepaste
methode.

Gm Gm

~--.:::sQl'!-----f

fig. 4.4: Vermogensspectrum t.g.v. aliasing

Bemonsteren en digitaliseren: Quantiseringsruis

De waarde van het monster wordt door de AID-converter omgezet in
een unieke code voor de monsterwaarde. Het digita1isatieproces
bestaat uit het verde len van het continue ingangsbereik van het
analoge signaal in een beperkt aantal discrete niveau's (dit is
quantiseren). De amplitude van elk monster wordt dan vervangen
door de waarde van het dichtsbijzijnde discrete niveau. Elk
discreet niveau kent een unieke code.
De quantiseringsruis is de oorzaak van het verschil tussen de
discrete waarde en de werkelijke waarde. Deze ruis is inherent
aan iedere A/D-omzetting.
De grootte van de quantiseringsruis is afhankelijk van het aantal
discrete niveau's waarin de totale range is verdeeld.
Omdat de monsters op vaste tijdstippen genomen zijn, is er geen
relatie tussen de bemonsteringsfrequentie en de frequenties welke
in het signaal voorkomen.
De niveau's van de discrete waarden liggen op gelijke afstand van
elkaar en veranderen niet in de tijd.
Hierdoor is het niet te voorspellen hoe groot de
quantiseringsfout bij het volgende monster zal zijn. De
quantiseringsfout fluctueert willekeurig van monster tot monster.
De maximale quantiseringsfout wordt bepaald door de afstand
tussen de gequantiseerde niveau's. Indien deze afstand tussen de
verschillende niveau's gelijk is (lineaire A/D-conversie) is de
maximale fout fluctuatie gelijk aan de ana loge waarde die
toegekend wordt aan het LSB in de A/D-conversie.
Indien het analoge signaal wQrdt gereconstrueerd uit de monsters,
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zal de quantiseringsruis toegevoegd Zl]n aan het analoge signaal.
Deze ruis kan niet ~eggefilterd ~orden door het reconstructie
filter. De ruis gedraagt zich als een toegevoegde ~itte iuis
component.

--------l

__-'!T:"':V_ 9 Ihtll

---------~

Sampling instant

VI

Vj_"-1-----8

Vj+1------10(

/"'If

/ \
J \

Enlarged/' \
/. :" scale

"- '--
"- ./

:

i

I ---

v(tl
(

15 --------;/,..'-(-----
14 ----,,>,..'-------
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1000 1011 1101 1000 01 10 0111 1001 4·d,glt binary code

r r r 1
Sampling instants

fig: 4.5: Quantiseren van AID-monsters

Bovenstaande is ge~llustreerd in figuur 4.5 voor een
analoog signaal ~elke bemonsterd wordt door een 4 bit A/D
converter.
Indien het analoge signaal op een bemonsteringstijdstip de ~aarde

V heeft en het dichtst bij zijnde quantiseringsniveau de waarde
Vj, dan is de quantiseringsfout:

x = V-Vj (4.3)

Voor ideale conversie heeft de quantiseringsfout een uniforme
~aarschijnlijkheidsdichtheidsverdelingp(x) en kan als voIgt
~orden gedefin~eerd:

p(x) {= 1
= 0

-0,5 <= x <= 0,5

daarbuiten
(4.4)

De gemiddelde waarde van de fout is nul omdat p(x) symmetrisch is
om x, de variantie van de fout is:

2
cr

x

~('P

JIx-XJ' / pi xldx

-co

2
x dx 1/12 (4.5)

De standaard deviatie (f = \flil2 = O,29*schaaldeel
x

Dit is de rIDS waarde van de quantiseringsfout ~elke beschouwd mag
~orden als rIDS ruis bij de van toepassing zijnde signalen.

2
(V-Vj) is de mean square error voltage van het j-de niveau, dit
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geldt voor:

vj - (I> V) j 12 2. V 2. Vj + (A V) j 12 (4.6)

bij een lineaire A/D-conversie is (~V)j constant voor aIle
niveau's. Een schaaldeel is:

b. V = full scale
N

2

met N het aantal bits van de AID-converter.
Dus de rms waarde van de quantiseringsruis is:

l 2
Nq = (t.V)

12

(4.7)

(4.8)

Nq kan gebruikt worden om de signaalruisverhouding (SNR) uit te
drukken.Beschouw een harmonisch analoog signaal welke de hele
range van de AID-converter overspant, de piekwaarde van de sinus
is:

N
(2/:.V)/2 (4.9)

de andere helft van de quantiseringsniveau's wordt gebruikt voor
de andere polariteit.
De rms waarde van dit signaal is:

Vrms
vs

(n-I)
2 t> V

2 (vs
(4.10)

volle schaal)

de SNR is dan:

SNR

in dB:

Vrms
vs

Nq

N
2 * Vl:5

N-I
2 AV

2 I~

VT2
(4.11)

SNRdb
vs

N
2010g 2 Vi"':5 (6,02N + 1,76) dB (4.13)

Zoals te verwachten was neemt de SNR toe met het aantal
quantiseringsniveau's (N).
Elk bit extra geeft een 6 dB verbetering van de SNR.
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Afrondingsfouten in FIR-filters

Er zijn drie bronnen van fouten t.g.v. eindige woordlengte:

1) quantisering van de invoer
2) quantisering van de filtercoefficienten
3) afronding in wiskundige berekeningen.

Input quantisering

Stel de gequantiseerde monsters van de AID-converter zoals
Q

gegeven in figuur 4.2. hebben de waarde x • De waarde van een
n Q

monster voor het quantiseren is x • Het verschil tussen x en x
n n n

is de quantiseringsfout e •
n

De sequentie {e } mag beschouwd worden als witte ruis,
n

onafhankelijk van de sequentie {x }, voor iedere e geldt:
n n

< e >
n

o (4.14)

2 2
< e > = AV/12

n

-2B
2
12

(4.15)

n

witte ruis

heeft als

n

n
{e }

n
uitgangsfout de sequentie {[ } tot gevolg. Omdat {e

n

Q
De sequentie {x } heeft dus twee additieve componenten: {x } en

n
{e }. Omdat de ontworpen software filters een lineaire

n
overdrachtskarakteristiek hebben, kunnen beide componenten
gesuperponeerd worden.
De component {x} heeft een uitgangssequentie {y } van het

n
softwarefilter tot gevolg, de andere component

is, geldt:

< £ > 0
n

271
2 -2B f' /2< ( > (2 ) ~ /H(/ ) dA
n 12

0

(4.16)

(4.17)

Zie literatuur [11], bIz. 265.
H(z) is de transferfunctie van het filter.
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De absolute fout I~ I wordt begrensd door:
n

-B

Iz. I~ 2
n

th
n=O n

(4.18)

De grens is pessimistisch maar van grote praktische waarde.

Quantisering filterco~fficienten

De relatie tussen een uitgangsmonster en de ingangsmonsters voor
een digitaal filter van het type FIR (= finite impulse response) is:

y
n

N

I
k=O

a x
k n-k

(4.19)

Het ingangsmonster varieert tussen 0 en 1 Volt en wordt
gequantiseerd en gecodeerd naar een B bit woord. Elke
filterco~fficient wordt gerepresenteerd door een B' bit woord.
Het filter zal een uitgangsmonster y exact volgens 4.19.

n
berekenen. De waarde a x is het produkt van een B' bit woord en

k n-k
een B bit woord, welk een B+B' bit woord oplevert. Dit moet
afgekort worden naar B' bit. Voor het afkorten van een B+B' bit
woord naar een B' bit woord ontstaat een gelijksoortige fout als
bij het quantiseren. Het geeft een fout welke maximaal

-B'+1
2 is. (4.20)

De fout kan beschouwd worden als random ruis, met gemiddelde nul
en een variantie:

-2B'
_2_
3

(4.21)

Bij de berekening van y worden M+1 vermenigvuldigingen
n

uitgevoerd waarbij elke vermenigvuldiging deze fout geeft. Indien
een van de co~fficienten 0 of 1 is, zal de betreffende term geen
fout geven. Dus maximaal zal (M+1) maal deze quantiseringsfout
optreden.
Indien de actuele output y' is:

n

y'
n

M

L
k=O

a x
k n-k

+ b
n

(4.22)

de som van (M+1) quantiseringsfouten is, elk met
-2B'

nul en variantie 2 /3. Omdat de fouten onafhankelijk

waar b
n

gemiddelde
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zijn en wit, is {S} witte ruis en geldt:
n

< ~ > a
n

2 -2B'
< f. > (M+l) -I< 2

n 3

Indien M = 99 en B' 32 is:

(4.23)

(4.24)

2
< b >

n

-18
1,8 • 10 (4.25)

Deze fout is te verwaarlozen t.o.v. de quantiseringsfout.

Offset fout

De nulwaarde van een analoog meetsignaal kan een andere digitale
code toegedeeld krijgen dan de nul-code ( = 0000), Dit is t.g.v.
de offset veroorzaakt door de ingangs-offset van een versterker
of vergelijker en de bias-stroom.
In de praktijk kan deze fout ge~limineerd worden door een
trimpotmeter of d.m.v. software.

Maximale doorlaatbeperking t.g.v. het gebruik van multiplexers

De maximale snelheid voor het binnenhalen van een monster is
afhankelijk van:

1) maximale snelheid AID-converter
2) maximale amplitudefout t.g.v. het mu1tiplexen van de

meetsigna1en.

De eerste beperking is afhankelijk van de gebruikte A/D
converter, AID-converters met een hoge resolutie staan in het
algemeen een lage maximale bemonsteringsfrequentie toe.
De tweede beperking is i.h.a. van grotere inv10ed dan de eerste.
Indien de meetsigna1en via een multiplexer worden geleid naar de
ingang van de AID-converter hebben de monsters van de
meetsignalen een vertraging t.o.v. het eerste kanaal dat
bemonsterd wordt. Deze fasedraai~ng is gelijk:

6
n

(n-1)
fmux

(4.26)

waarin n het aantal kanalen is dat aan de multiplexer wordt
aangeboden en fmux de bemonsteringsfrequentie van de
multiplexer. A is de fasedraai~ng van het n-de kanaa1 t.o.v.
kanaa1 1. n
Een en ander is in figuur 4.6 nogmaals weergegeven voor twee
kanalen met het zelfde meetsignaal. Op tijdstippen nTmux wordt
een monster van kanaa1 1 genomen, op tijdstippen nTmux+ een
monster van kanaal 2.
De maximaal toegestane frequentie in het meetsignaal is fc. De
maxima1e amp1itudefout t.g.v. deze fasedraai~ng treedt bij de
nuldoorgang op, daar is irnmers de afgeleide het grootst. De
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t
yet)

T T-+'\mux mux

fig: 4.6 Ingangssignaal kanaal 1 en 2

amplitude voor kanaa1 1 ~ordt gegeven door:

AsinZUfct

voor kanaa1 2:

(4.27)

Asin2Tifc(t+4 )
2

Asin2Tifc(t + l/fmux) (4.28)

De amplitude voor kanaa1 1 is nul voor 2ufct = n7, n
etc. Op deze tijdstippen is de afge1eide het grootst.
Het overeenkomende amplitude van kanaal 2 is dan:

0,1,2,3

Asin(nTi + 2~fc/fmux) = Asin(2nfc/fmux) (4.29)

Dus voor een systeem met n kanalen zal de maximale amplitudefout:

Asin(2ijfc(n-1)/fmux) (4.30)

zijn.
Indien ge~ist wordt dat de totale fout Kleiner is dan de
quantiseringsfout van de gebruikte A/D-converter, moet:

of:

IAsin(2nfdn-1)!fmux)1 < IA*1/2 LsBl

Isin(2l1fc(n-l)/fmux)1 < 11/2 LSBI

(4.31)

(4.32)

Voar een systeem met een groot aantal kanalen moet voor een
hoge multiplexerfrequentie gekozen worden.
Indien een en ander niet mogelijk is, kan de kapaciteit toch
vergroot worden door het gebruik van een sample/hold schakeling
in ieder kanaal, zie fig 4.7.
De salTlple/hold schakelingen worden gestuurd door de
bernonsteringsfrequentie fs. Tijdens het bemonsteren van de
multiplexer van de verschillende kanalen zal de signaalwaarde
konstant blijven, hierdoor vindt geen fasedraai~ng tussen de
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kanalen plaats en ~ = O. De maximale snelheid van multiplexen
n

wordt nu beperkt door de minimale openingstijd van de sample/hold
schakeling. In de praktijk is dit te verwaarlozen t.o.v. de
conversietijd van de AID-converter.

kanaal n'

kanaal 1

kanaal 2 ,/H I---+--

B f
mux

fig:4.7 :Sample/hold schakeling toegepast in data
acquisitiesyteem.
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4.2 Specificatie van de filters
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fig. 4.8: acquisitie meetsignalen

In figuur 4.8 is dat deel van het data-acquisitiesysteem getekend
waar de filters zijn ge~mplernenteerd. Elk kanaal bevat een
analoog hardwarefilter om frequenties groter dan (1/2)fs uit te
filteren. Nadat de kanalen d.m.v. een multiplexer bemonsterd zijn
worden de vier AID-converters successievelijk door de software
afgehandeld en de monsters worden in het RAM-buffer geplaatst. Na
buffering zullen de monsters software gefilterd worden waar tevens
een data-reductie plaatsvindt.

Specificatie analoog hardware laagdoorlaat filter

- type filter: 4 orde Butterworth filter
- cutoff frequentie, fc: 31 Hz.
- afval per oktaaf: 21 dB vanaf 35 Hz.
- lineair fase verloop voor 0 < f < 31 Hz.
- temperatuurgevoeligheid voor 10 C < T < 30 C.: niet meetbaar
- offset: nietmeetbaar
- rimpel voor 0 - 5 Hz.: < 0,01 dB (quantiseringsfout)
- onderdrukking 50 Hz.: 14.9 dB (i.v.m. 50 Hz. brom)
- 1% standaard component waarden.

De overdrachtskarakteristiek is gegeven in bijlage II.
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Softwarefilter

Bij de implementatie van de software filters is gebruik gemaakt
van een computerprogramma voor het ontwerpen van digitale fase
FIR filters ontworpen door de TU-stagiaire J. Tuyt (lit. [16).
De finite impulse response (FIR) filters hebben de volgende
voordelen:

1) altijd stabiel,
2) eenvoudig te implementeren,
) lineaire fasekarakteristiek.

Het grote nadeel van het FIR-filter is het grote aantal
fi1terco~fficientenwelke in de berekening van een monster moeten
worden meegenomen.

Voor de overdrachtsfunctie van dit filter geldt:

H (f)

N

N-1

I -j2ufiT
0<. • e

i
i=O

(4.33)

De lineaire fasekarakteristiek wordt verkregen door aIleen
filters te ontwerpen, waarbij N oneven is en waarvoor geldt dat

IX = IX
i N-1-i

De overdrachtsfunctie van filters die aan deze beide voorwaarden
voldoen kan geschreven worden als:

H (f)

N

-j2ilfRT
e r(X;.COS(2 fiT)

i=O
(4.34)

Waarbij R=1/2 * (N-1),~. = 20{ en f =~.
1 R+i 0 R

Digitale finite impulse response filters ZlJn passieve digitale
lineaire tijd invariante systemen. waarbij het uitgangssignaal.
y(nT). bestaat uit monsters van een gefilterd signaal, dat
verkregen is door een gewogen sommatie van een eindige set van
monsters van het signaal x(mT) dat gefilterd wordt.
In formule vorm is dit te schrijven als:

N-l

y(nT) "~~i.x«n-i)T)
i=O

(4.35)

Bovenstaande formule is in figuur 4.9 grafisch weergegeven.
De overdrachtskarakteristiek van een FIR filter is gegeven in
figuur 4.10. Waarin fc de cutoff frequentie van het filter is,
en fstop het begin van de stopband aangeeft.
Het gearceerde gebied van fstop-fc wordt de transition band
genoemd. Bij het ontwerp van een FIR filter wordt de specificatie
gegeven door de maximale rimpel amplitude 6 en ~, de waarde van

1 2
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x(nT) __----r~ delay T delay T delay T dela)' T

0< .
n-l

fig. 4.9: digitale filtering: FIR-filter

de minimale verz~akking opdat aangenomen ~ordt dat een signaal
niet meer voorkomt in het output spectrum van het filter. Bij een
goed ont~orpen filter zal de transition band en b zo klein
mogelijk zijn en ~ maximaal. 1

2

dB

t b
201ogl:J(f)1 '

"

~ 2 --- - -----

f c
r
• B - 2010gf

fig. 4.10: overdrachtskarakteristiek FIR-filter

Data-reductie

Om een grotere reso1utie van de AID-converter te verkrijgen zal
met een grotere frequentie dan t~eemaal de maximale
ingangsfrequentie bemonsterd ~orden. D.m.v. soft~are filtering
kan het spectrum van het uitgangssignaal van de AID-converter
~orden aangepast. De signaal-ruis-verhoudin~ van het
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uitgangssignaal zal met een factor:

fs
2fc

(4.36)

toenemen.
De A/D-converter geeft fs monsters per seconde aan het software
FIR filter. Het FIR filter geeft 2fc monster per seconde aan het
"test/update" circuit.

Er zal dus een data-reductie van:

fs
2fc

(4.37)

plaatsvinden.
Vergelijking (4.35) kan nu herschreven worden voor filters met
data-reductie:

y(mT' )

met

mT' = nT

NL0( k .x«n-kITl

k=O

, m en n geheel

(4.38)

(4.39)

en T' = Tfs
2fc

(4.40)

dus m n2fc
fs

(4.41)

M.a.w. het monster van tijdstip mT' is berekend uit de laatste N
monsters van de A/D-converter. In het ontworpen data
acquisitiesyteem is fs = 100 Hz. en kan men uit 6 verschi1lende
FIR-filters kiezen, met fc= { 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 5,0 }.
De specificaties van de FIR filters zijn gegeven in tabel BII.1 van
bijlage II.

Sample/hold schakeling

Indien in vergelijking 4.38 voor fc = 5 Hz., fmux = 1600 Hz. en
n = 16 wordt gesubstitueerd. blijkt de fout t.g.v. de vertraging
0,29*Vtt te zijn. Dit is groter dan een 1/2 LSB. Zelfs voor het
filter met fc = 0,5 Hz. is de fout t.g.v. de fasedraai~ng grater
dan de quantiseringsfout. Daarom wordt ieder analoog hardware
filter gevolgd door een sample/hold schakeling. AIle 64
sample/hold schakelingen worden op het zelfde tijdstip open- en
gesloten. De maximale klokfrequentie is 1600 Hz. Elk kanaal wordt
100 maal per seconde bemonsterd, dus de sample/hold schakelingen
moeten 100 maal per seconde worden opengestuurd en gesloten. Bij
maximale bezetting moeten de A/D-converter 16 maal een conversie
uitvoeren alvorens aIle kanalen afgehandeld zijn. Elke conversie
wordt door een klokpuls van de real-time clock gestart. Dus
alvorens de eerste conversie wordt gepleegd moeten de
schakelingen in de "hold-state" staan en nadat het laatste kanaa1
is bemonsterd in de "sample-state". Om dit te verwezenlijken
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wordt gebruikgemaakt van twee signalen:

I) real-time clock signaal
2) door software opgewekt signaal.

In de "rust-toestand" zijn beide signalen hoog. Nadat het laatste
kanaal is afgehandeld wordt software-matig het tweede signaal
2 usee laag gemaaktom de schakelingen in de "sample-state i

, te
zetten. Zie voor het verloop van de signalen figuur 4.11.

real-time
clock
(1600 Hz)

software
signaal

If

I

I I

I I
I I

"hold"

"sample" u u
fig. 4.11:stuursignalen sample/hold schakelingen

4.3 Foutenanalyse

Meetsignalen

Het data-acquisitiesysteem zal de volgende meetsignalen
digitaliseren en verwerken:

- co-polar signalen: 12, 20 en 30 GHz
- x-polar signalen: 12, 20 en 30 GHz
- fase signalen: 12, 20 en 30 GHz
- radiometersignalen: 12 en 30 GHz
- meteorologische signalen: regen (2x)

wind (2x)
temp (4x)
druk (Ix)

- 4 testsignalen

In het totaal zijn dit 24 meetsignalen. Het systeem is
gedimensioneerd op 64 kanalen, er blijft nog een capaciteit van
40 kanalen over. Deze capaciteit wordt benut door het verrichten
van lange-termijn-statistiek metingen van maximaal 6 kanalen. Dit
vindt plaats in het belang van het onderzoek voor scintillatie.
De metingen worden verricht voor de amplitude- en fasesignalen
van 12, 20 en 30 Ghz. De meetsignalen voor de statistiek worden
bemonsterd met 5 Hz. Uitmetingen van het scintillatie vermogen is
gebleken dat het spectrum Lh.a. frequenties bevat in het gebied
0,2 - 0,4 Hz., het meeste vermogen van het spectrum zal dus
ondergebracht zijn in de fouriercomponenten rond of binnen dit
gebied.
Van de meetsignalen zal zowel het gemiddelde als de variantie
over perioden van 10 minuten bepaald worden. De waarden worden in
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integer vorm opgeslagen. De geschatte capaciteit van deze groep
metingen zal bij een bezetting van 6 kanalen overeenkomen met 30
kanalen welke real-time bemonsterd en verwerkt worden met 1 Hz.

Aliasingfout t.g.v. analoog laagdoor1aat filter

De AID-converter bemonstert de meetsignalen 100 maal per seconde.
Uit bijlage II, figuur BII.l blijkt dat de cut-off frequentie van
het analoogfilter 31 Hz. is en de steilheid van de flank 22 dB
per oktaaf is. Frequenties groter dan de cut-off frequentie
worden verz~akt. Voor de verz~akking geldt:

att (lOlog(f) - 101og(31». 22
101og(2)

(10log(f) - 15).7,3 dB.

(4.55)

Indien het ingangsspectrurn van het meetsignaal constant is voor
o < f <oc zal de verz~akking voor 69 < f < 131 varieren van 25
tIm 45 dB. De fout t.g.v. aliasing zal voor 0 < f < 31 Hz.

-2 -3
varieren van 5,6 • 10 tIm 5,6 • 10 V. indien het
ingangssignaal 1 V top-top is. De quantiseringsfout is maximaal

-4
].22 • 10 V. bij een gelijk ingangssignaal. Hieruit blijkt dat
de aliasing een grate fout kan geven, groter dan die t.g.v. van
het quantiseren. Uit referentie [8] blijkt dat de meeste vermogen
van het ingangssignaal zich rond de 0,2 - 0,4 Hz. bevindt. Dit zijn de
frequenties voor scintillatie metingen, de fading signalen
bezitten een nog lagere frequentie. De kans dat in het spectrum
van het meetsignaal componenten groter dan 31 Hz voorkomen kan
als nihil worden beschouwd. Nadat de signalen gedigitaliseerd en
gequantiseerd zijn vindt er een decirnatie en afvlakking plaats op
de monsters van de signalen.

Calibratie

De numerieke waarde van het monster na het quantiseren geeft in
het algemeen het analoge ingangssignaal niet in de juiste
eenheden weer. Deze nurnerieke ~aarden moeten geconverteerd
worden naar zogenaamde technische eenheden. Waar moet dit gebeuren?
Na de AID conversie. na of voor soft~are filtering of pas als de
data geanalyseerd wordt. Het laatste heeft de voorkeur, (dit
hoeft dan niet on-line te gebeuren en ant last dus de frontend
computer), het eerste is niet ~enselijk omdat het on-line moet
gebeuren en het aantal conversies een factor honderd groter is
(er heeft nog geen decimatie plaatsgevonden, i.h.a. zal dit in
het voorliggende systeern 100 zijn). Indien de monsters naar
technische eenheden geconverteerd ~orden, ~orden ze i.h.a. in
representatie geconverteerd van integer waarden naar floating
point waarden. Dit houdt in dat de opslag capaciteit per monster
minimaal met een factor 2 wordt vergroot.
Waar gecalibreerd moet gaan worden zal afhangen van de volgende
twee punten:

1) type functie invoer signaal en bereik,
2) grootte van de verschillende foutenbronnen in het data-
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acquisitie systeem.

Is het invoer signaal een lineaire functie, dan vindt de calibratie
bij de analyse plaats, is het een niet lineaire functie dan is
het afhankelijk van het bereik van het invoersignaal ~aarover

gedigitaliseerd moet ~orden. Is binnen dit bereik het
invoersi~naalbij benadering lineair,. dan kan bij de. analyse van
de data gecalibreerd ~orden.

Uitgaande van de functie van de analoge eindversterkers van de
meetsignalen, kunnen de signalen in de volgende 2 groepen
verdeeld ~orden:

1) functie eindversterker is lineair

y(t) = A.x(t) + B

2) functie eindversterker is logaritmisch

(4.42)

y(t) = 10log(A.x(t» A.x(t) > 0 (4.43)

Calibratie van de eerste groep signalen zal plaatsvinden bij de
analyse van de data op de host-computer. Voor de t~eede groep zal
dit onderzocht moeten ~orden. Stel het ingangssignaal van de AID
converter is y(t) en het uitgangssignaal is y(T).
Dit uitgangssignaal is dan gelijk aan:

y(T) = y (T) + ~ y (4.44)

Bij het terugrekenen naar technische eenheden geldt:
y(T) /10

x(T) = 10 (4.45)
A

met:
x(T) = x(T) + tlX

Indien vgl. 4.46 en 4.44 in 4.45 ingevuld ~ordt:

(4.46)

x(T) ... AX

De fout AX is:

(y(T)+Ay)flO
10

A
(4.47)

A.X

y(T)/lO Ay/lO
-x(T) + 10 .10

A
Ay 110

x(T)«lO ) -1)
A

(4.48)

(4.49)

AY is ge1ijk aan de quantiseringsfout van de gebruikte A/D
converter en is gelijk aan:

-3
6Y 1,22.10 (4.50)

met A =

AX

voIgt:

-4
2,81.10 .x(T)
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toenemen met het ingangssignaal.
calibratie plaats zal vinden zal de
technische eenheden voor een signaal

-3
2,81.10< AX <

m.a.w. de fout AX zal lineair
Indien na de AID-converter de
fout t.g.v. de omzetting naar
1 < x(t) ~ 10:

-4
2,81.10

bedragen.
De fout kan afhankelijk van de amplitude van het ingangssignaal
groter zijn dat de quantiseringsfout.

Omdat de software filters een lineaire overdrachtskarakteristiek
hebben zal de fout t.g.v. calibratie niet afhankelijk zijn van de
plaats van calibratie. Dus ~x zal indien voor of na het filter
gecalibreerd wordt de zelfde waarde hebben. Om dit enigszins te
verduidelijken is in tabel 4.1 de waarden van AX gegeven na het
software filteren. In de eerste kolom staat de waarde van AX
indien voor het filteren is gecalibreerd, de fout moet dan
vel~enigvuldigdworden met de versterkingsfactor van tabel BII.lB
van bijlage II in de derde kolom. Indien na het filteren wordt
gecalibreerd, moet voor de quantiseringsfout de waarde ve~eld in
kolom vier van bovengenoemde tabel gebruikt worden, het
meetsignaal x(t) is 10 V.

fc Hz x mV
calb. voor filt

x mv
calb. na filt:

I , I---------.-----------------1---------------,
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
5,0

3,35
3,60
3,73
3,88
3,94
4,47

3,34
3,60
3,73
3,88
3,94
4,47

tabel 4.1: calibratiefout na software filtering

Na het software filteren volgen nog een aantal berekeningen. De
de fout t.g.v. de eindige woordlengte van de monsters in de
processor is verwaarloosbaar klein. Indien dus bij de analyse de
calibratie plaatsvindt zal de fout t.g.v. de calibratie gelijk
zijn als na het software filteren. Vit het feit dat de grootte van
de fout t.g.v. calibratie onafhankelijk is van de plaats van
calibratie in dit systeem zal de calibratie voor meetsignalen met
een logaritmische versterker pas bij de analyse hoeven te worden
uitgevoerd.

Vit voorgaande analyses is gebleken dat het niet altijd mogelijk
is de geintroduceerde fouten kleiner te laten zijn dan de
quantiseringsfout. Er is geen aliasing indien in het spectrum van
de meetsignalen geen frequentie groter dan 69 Hz. voorkomen met
een signaal amplitude kleiner dan -4,5 dB t.o.v. 10 Vtt.
Fouten t.g.v. eindige woordlengte in de computer zijn te
verwaarlozen t.o.v. de quantiseringsfout. Elke mathematische
bewerking gebeurt in double precision (64 bit words)
Indien een offset aanwezig is in het systeem kan deze m.b.v.
trimpotmeters en/of software worden uitgeregeld, of er is de
mogelijkheid dit software matig te doen.
Door het gebruik van sample/hold schakelingen is de
doorlaatsnelheid van het systeem nog aIleen afhankelijk van de
snelheid van de AID-converter.
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De calibratie geeft als enige een fout grater dan de
quantiseringsfout bij niet lineaire meetsignalen. Bij lineaire
signal en is de fout t.g.v. calibratie gelijk aan de
quantiseringsfout van de A/D-converter. Bij logaritmische
signal en neemt de fout evenredig met de amplitude van het
meetsignaal toe. De fout door calibratie is in dit systeem
onafhankelijk van de plaats van calibratie. daarom zal dit voor
alle m-eets-igrialen pas bij de anafyse -plaatsvinden.
De maximale waarde van de quantiseringsfout is afhankelijk van
het ge~nstalleerde softwarefilter. Voor de ontworpen filters
staan de waarden verrneld in de vierde kolom van tabel Bl.lB.

4.4 Installatie van de interferface-modulen-- ---

In het ontworpen data-acquisitiesysteem van figuur 4.1 zijn drie
interface-modulen geinstalleerd. Dit zijn:

1) KWVIIC-kaart: real-time clock
2) 4 ADVIlC-kaarten: 16 kanaalsmultiplexer en A/D-converter
3) DBVllC-kaart: 16 bit parallel invoer/uitvoerlijn

Van elk van de kaarten is in referentie [10] een uitvoerige
beschrijving gegeven. Hieronder voIgt slechts een opsomrning van
de belangrijkste specificaties en de wijze van installatie.

K\oiVIIC-kaart

De KWVllC- programmable realtime clock bezit twee read/write
registers welke geadresseerd kunnen worden door de processor:

- control/status register (CSR),
- buffer/Preset register (BPR).

Control/status register

M.b.v. het CSR kan de processor de KWVllC kaart besturen.
Het CSR bevat bits am:

- interrupts aan te vragen
- selectie van de mode
- klok frequentie
- het· starten van de teller (GO-bit)

Bewaking van het syteem:

- overflow flag teller
- overrun flag

Buffer/P reset Register en Counter

Het BPR is een 16 bit woord adresseerbaar register. Het register
vervuld twee functies, afhankelijk van de mode.
In mode a of 1 wordt het BPR geladen met de waarde van de teller.
Deze waarde is gelijk aan het 2's complement van het aantal klok
inputs die de teller rnoet ontvangen alvorens het een overflow
geeft.
De clock overflow set een flag in het CSR en geeft een interrupt
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request (indien deze is toegestaan), de uitvoerpin eLK OV L kan
oak rechtstreeks verbonden ~orden aan de AID-converter om de
conversie te starten.
In mode 2 of 3 zal het BPR de ~aarde van de teller indirect
uitlezen. Een invoer op Schmitt trigger 2 (ST2) zal de inhoud van
de counter laden in het BPR. De counter is een intern register
dat aIleen toegankelijk is door het BPR in deze modes. De counter
houdt het aantal klokpulsen van de klok selector of het aantal
invoerpulsen van Schmitt trigger 1 (STl) bij.

Oscillator, deler en klok selector

De klok selector zorgt voor de klok invoer van de counter. De klok
selector heeft 8 invoerlijnen:

- 5 invoerlijnen afkomstig van een deler die 10 MHz opdeelt in 5
5ubfrequenties,

- 1 invoerlijn voor STOP, hiermee kan de counter in een halt
toestand gebracht ~orden,

1 invoerlijn voor BEVNT. 50 of 60 Hz line clock input van de
LSlll-bus,

- 1 invoerlijn voor STI (Schmitt trigger I), deze kan gebruikt
~orden als invoer voor een externe klok voor het tellen van
externe events.

Mode control

De CSR-bits 1 en 2 ~orden gebruikt am de mode te selecteren. Er
geldt:

CSR bit
2 1

o 0 single interval
o 1 repeated interval
1 0 external event timing
1 1 external event timing from zero base

Bij aIle modes geldt: indien een t~eede overflo~ optreedt
alvorens de processor de eerste overflo~ ve~erkt heeft of indien
een t~eede ST2 invoer probeert een ST2 flag te set ten die reeds
geset is door een vorige invoer, zal het flag overrun bit in het
CSR geset ~orden. M.b.v. dit bit kunnen ~e dus checken of de
conversies binnen de ingestelde tijden hebben plaatsgevonden. Het
OVFLO flag zal pas gereset ~orden nadat de A/D-conversie heeft
plaatsgevonden, dit geeft het A/D-done bit van de ADVl1-C kaart.

Programrnering CSR

De KWVII-C kaart zal ingesteid ~orden op een vaste snelheid
d.nl.v. programrnering. De Schmitt triggers ~orden niet gebruikt
evenals de 50/60 Hz en externe event line.
Er zijn t~ee pinnen voor uitvoer, nameIijk klok counter (CLK OV
L). deze zal gebruikt ~orden en Schmitt trigger (STl). beide
kunnen m.b.v. een draadje verbonden ~orden met de A/D-invoer pin
RTC. om de A/D-conversie te starten.
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De adressen van de registers en vectoren zijn:

CSR
BPR

170400
170402

interrupt vectoren:

CLK OV
ST2

440
444

De real-time clock ~ordt in mode 1 (repeated interval)
geprogrammeerd. Hierdoor kan een vaste pulstrein gegenereerd
~orden met een van te voren ingestelde periode. Het bereik van de
klokteller is 16 bits bij een keuze uit 5 kristalfrequenties
(100, 1k, 10k, lOOk en 1 MHz), oscillator nau~keurigheid 0,01 %.
De programmering vindt als voIgt plaats:

1) het BPR met het 2'5 complement laden en de snelheid selecteren
m.b.v. het CSR.
Om een pulstrein van 1600 pulsjes per seconde te genereren moet
het BPR gevuld ~orden met het 2's complement van:

1

1600
* rate 0,000625 * rate

Aangezien de vermenigvuldiging een integer moet zijn is de
kleinste ~aarde die de teller kan aannemen gelijk aan 1 MHz.
Het 2'5 complement van 625 is als voIgt te bepalen:

1111111111111111
000000 1001110001

1111110110001110
1

---------------- +
111111011 0001111

dit is 65535
dit is 625

dit is l's complement

dit is het 2's complement (-625)
of 64911

2) het CSR ~ordt geladen met mode 1. rate

) GO-bit geset

1 MHz. en INTOV

4) BPR laad de counter en increment tot nUl. Dit levert een
overflo~.

5) De overflo~ doet de counter herladen met de inhoud van het BPR
en begint opnieu~. de overflo~ sets ook de OVFLO flag in het
CSR.

6) indien een t~eede overflo~ voorkomt terwijl de eerste overflo~

nog niet afge~erkt is. ~ordt de overrun flag geset.

7) CLK OV L start een A/D-conversie. Nadat de A/D-conversie is
afgelopen zal het AID-done bit in het CSR van de ADVII-C kaart
geset ~orden en een interrupt request genereren. ~aardoor de
data gelezen zal ~orden en de OVFLO flag in het CSR van
KWVI1-C kaart resetten.
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8) Het CSR van het KWVII-C kaart wordt eventueel herzien en
teruggekeerd naar 4).

ADVI1C-kaart

Specificat ie:

- 16 kana1en per module (totaal 4 modulen)
- bemonsteringsfrequentie: 100 Hz.
- 12 bit resolutie, binaire representatie (unipolair)
- 16 bit control/status register, CSR
- 16 bit data buffer register read-only, DBR
- 0,03 % conversie nauwkeurigheid
- conversie tijd: 25 microsec.
- 25 k monsters per sec.

Een ana100g/digitaal conversie kan op de volgende manieren
gestart worden:

1) realtime clock invoer (KWVll-C), via pin RTC-in
2) extern event trigger, via pin BEVNT
) onder software besturing, door de AID START bit in het CSR.

Data overdracht van het DBR naar de LSI-II bus.

Nadat de conversie heeft plaatsgevonden wordt het A/D-DONE bit in
het CSR geset. De data kan dan gelezen worden waarna dit bit
vervoigens gereset wordt.
Het lezen van de data kan ook gebeuren op basis van een interrupt.
Indien bit 6, het DONE INT ENA is geset dan zal een interrupt
request naar de LSI-II bus gestuurd worden. Indien de request
gehonoreerd wordt zal een interrupt service routine gestart worden
op adres 400.
Ook op een fout tijdens de conversie kan een interrupt service
routine gestart worden, door bit 14 te zetten en bit 15 geeft
vervolgens de interrupt requrest. De interrupt service routine
start op adres +4 of 404.
Bij gebruik van meerdere modulen zullen de adressen van de
registers en de interruptvectoren 8 geheugenplaatsen verschillen.
De adressen van de modulen worden dan:

CSR

module 1

170400
1iO~02

module 2

170410
170412

module )

170420
170,,22

module 4

170430
170432

int~ .. _;: \'""toren

AID-DONE
ERROR

400
404

410
414
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Het control word voor de ADVIIC volgens bovenstaande
specificaties:

bit 0
bit 1
bit 2.3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
bit 8-11
bit 12.13
bit 14
bit 15

A/D START
not used
gain select =1
external trigger
RTC enable
DONE INT EMBLE
AID DONE
Multiplexer
not used
ERROR
ERROR INT ENABLE

o
o
0,0
o
1
1
o
0,0,0,0
0,0
1
o

Het control word is dan oktaal: 040140

De conversie is afgelopen nadat gedetecteerd is dat bit 7 geset
is. Aangezien de binairy mode gebruikt wordt zijn aIleen de 12
LSB van DBR relevant. Bit 15-12 worden niet gebruikt.
M.b.v. de mUltiplexer kunnen de 16 kanalen bemonsterd worden,
hiertoe dienen de adressen van de kanalen ingevuld te worden in
bit 8-11. Kanaal a heeft adres 0000, voar elk volgend kanaaladres
moet 1 bij het vorige adres opgeteld worden, zodat kanaal 15
ad res 1111 heeft. Nadat het monster is binnen gelezen van het DBR
register dient het volgende kanaal gese1ecteerd te worden.

Pseudo-differential invoerlijnen (16 kanalen)

Het is mogelijk een pseudo-differential systeem te ontwerpen door
aIle signaalaarden van de meetsignalen te verbinden met een
gezamelijk punt. Hiertoe is de invoerpin "AMP L" (zie bijlage 2)
van de ingangsversterker uitgevoerd op de conncetor van de kaart.
De versterker onderdrukt de common mode ruis. In de praktijk
betekent dit dat pin "AMP L" verbonden is met pin "ANALOG GND".
De aanbevolen ingangsspanningen van de meetsignalen kunnen nu
varieren van 100mV. tot 10 V.

DRVll C-kaart

M.b.v. de DRVI1C-kaart is het mogelijk word-georienteerd data
communicatie te vaeren met processen buiten de computer. De kaart
heeft een 16 lijn invoer/uitvoerbuffer. De kaart zal gebruikt
worden am de sample/hold schakelingen in de "sample-state" te
zetten en om de monitorsignalen van het meetsysteem aan het data
acquisitie programma aan te bieden.
Voor deze eenvoudige toepassing kan het control/status register
van de DRVllC-kaart gevuld worden met O.
De adressen van de registers zijn:

- control/status register DRCSR 167770
- output buffer register DROVTBUF 167772
- invoer buffer register DRINBVF 167774
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Hoofdstuk 5

Extended memory - buffering
========================~==

5.1 Gebruik van het geheugen van PDPIl/7) frontend-cornputer

De configuratie van de frontend-computer zoals die momenteel
aan~ezig is bij de vakgroep heeft een intern geheugen van
256 kbytes. De processor van de PDPII kan maximaal 64 kbytes
adresseren, of 32 kwords. Om het tot ale bereik van 256 kbytes te
bereiken, ~ordt gebruik gernaakt van een memory management unit
(MMU), deze kan de 64 kbytes adresruimte afbeeiden op de
256 kbytes geheugen.
De adressen die de processor genereert ~orden virtuele adressen
genoemd amdat deze niet overeen hoeven te komen met de ~erkelijke

geheugenplaatsen. De vertaaide adressen die uit de MMU komen
~orden physische adressen genoemd omdat deze de ~erkelijke

gebruikte geheugen plaatsen aan~ijzen.

Memory Management Unit (MMU)

De MMU plaatst het virtuele adres op een physisch adres in de
beschikbare geheugen ruimte. Dit gebeurt aan de hand van mapping
informatie. Zie fig 5.1.

15 o
I J I I I I I I I I I I I I I 16 BITS

l )

CURRENT
MMU MAPPING

INFORMATION

17 0
r 1

I I \ I I I I I I I I I I I I I I I lB BITS

fig. 5.1: mapping m.b.v. een MMU

Pagina concept

De 32 k~ords virtuele adresruimte is opgedeeid in 8 blokken. Elk
blok ~ordt een PAGE genoemd. Eike PAGE begint op een 4 k~ords

ondergrens. De PAGES zijn genummerd van 0 tim 7, de bovenste page
is de I/O-page, deze page wordt bij mapping afgebeeld op de
bovenste 8 kbytes van de physische adresruimte.

Relocatie

Indien de MMU een l6-bit adres omzet na een IS-bit physisch
adres, reloceert het het virtue Ie adres. Dit betekent dat t~ee of
meer programma's de zelfde virtuele adressen mogen hebben maar
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dat ze andere physische adressen krijgen. De MMU reloceert de
virtuele adressen in eenheden van PAGES. Figuur 5.2 geeft een
voorbeeld.

PHYSICAL ADDRESS
SPACE

1
32K

12K

8K

o

VIRTUAL "r=- ,."
ADDRESS SPACE

~PAGE 2

PAGE 1 ~
PAGE 0

0

PROGRAM 1

fig. 5.2: relocatie van virtuele adressen in physische adressen

ACTIVE PAGE REGISTER (APR)-- ---

Voor het vertalen van een virtueel adres naar een physisch adres
heeft de MMU 2 sets van 8 registers om de vertaling voor iedere
pagina te maken. Deze registers worden ACTIVE PAGE REGISTERS
genoemd.
Er zijn twee registersets omdat de processor in 2 modes kan
werken n.l. USER-mode en KERNEL-mode voor het operating system.
In USER-mode zijn er rninder instructies toegestaan dan in KERNEL
mode en er gelden andere prioriteiten voor de geheugen toegang.
Elk register bestaat uit twee 16-bit words. Elk word vorrnt weer
een register: een PAGE ADDRESS REGISTER (PAR) en een PAGE
DESCRIPTOR REGISTER (PDR), zie fig 5.3.

15 o 15 0

______P_A_R .J.I P_DR I

PAGE ADDRES5 REGISTER PAGE DESCRIPTOR REGISTER

fig. 5.3: ACTIVE PAGE REGISTER (APR)

Het PAR en PDR treden altijd als paar op. Een set van 8 APR
bevat aIle inforrnatie welke nodig is om de 8 virtuele pagina,s te
beschrijven en reloceren. Het PDR beschrijft hoeveel van een
virtuele pagina naar het geheugen moet worden overgebracht
(mapping). Het PAR geeft aan waar in het geheugen de virtuele
pagina geplaatst moet worden.
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PAR

Van de 16 bits van dit register worden de 12 LSB gebruikt voor de
adressering van de pagina. De overige 4 bits zijn gereserveerd
voor machines met een grotere geheugencapaciteit dan 256 kbytes.
De 12-bits worden het PAGE ADDRESS FIELD (PAF) genoemd. Het PAF
vormt de 12 meest significante bits van het basisadres van de
physische pagina waarop de virtuele pagina moet worden afgebeeld.
De inhoud wordt bij iedere geheugen referentie bij het virtuele
adres opgeteld om zo het physische adres te verkrijgen. Het PAR
bevat altijd het laagste adres van de 8 kbytes pagina die
gereloceerd moet worden.

PDR

Het PDR bevat informatie voor pagina uitbreiding, pagina lengte
en toegangscontrole voor de betreffende pagina. Figuur 5.4 geeft
de inhoud van het PDR.

15 14 8 7 6 5 4 3 , 1 0

D---PL-F-----:=-~

fig. 5.4: PDR

Voor de beschrijving van de velden zie lit. [14].

Het ontworpen programma werkt onder RTII single job monitor. In
principe is het dan aIleen mogelijk gebruikt te nlaken van
64 kbytes van het geheugen. Daar dit programma de enigste job is
op het systeem zal 184 kbytes niet gebruikt worden.
Aangezien in het programma met grote buffers gewerkt wordt, zou
het handig zijn indien deze buffers gelegen zouden zijn in het
resterende gedeelte van het geheugen. Dit heeft een aantal
voordelen:

- Real time bemonsteren kan voortgezet worden voor een aantal
seconden indien geen I/O-operaties mogelijk zijn met de
harddisks. Dit kan voorkomen bij het sluiten van oude files
en openen van nieuwe, of bij het overzenden van data van de
frontend- naar de host-computer.

- Er blijft voldoende virtuele adresruimte over, zodat aIle
code in de root region geladen kan worden, zodat niet met
overlays gewerkt hoeft te worden.

- het is mogelijk tijdens het runnen van het programma gegevens
in te voeren en kanalen af- of aan te sluiten.

De maximale kan een maximale grootte van:

256-8-64=184 kbytes

hebben, dit zijn 23 blokken van 8k-bytes.
Aangezien in het ontworpen programma de buffers blok georienteerd
z~Jn kan er met 23 buffers gewerkt worden. Per seconde worden
twee blokken gevuld, hierdoor is het mogelijk dat het programma
II,S sec. kan doorlopen zonder dat een van de blokken bewerkt wordt
en naar disk geschreven wordt. Bij de initialisatie dient een
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pointer geinitia1iseerd te worden op een ondergrens van een
pagina (in dit geval 32k). Deze pointer wordt door twee routines
in het programma gemanipuleerd n.1. de interrupt service routine
en sofisa (voor het berekenen van de software samples).
PAR4 van de kernel set zal gebruikt worden am de pointer op de
juiste plaats in het geheugen te laten wijzen. Dit gebeurt door
telkens waneer de interrupt service routine wordt aangeroepen_het
juiste physische basisadres in PAR4 te plaatsen, bij het verlaten
van de routine wordt de oude toestand hersteld. Elk van de 23
buffers krijgt een vlag waarmee aangegeven zal worden of het
buffer verwerkt kan worden door het overhead polling programma of
niet. De interrupt service routine set de vlag, het overhead
polling programma reset de vlag.
Indien een v1ag geset is, zal PAR4 met dien overeenkomstige
basisadres gevu1d worden en m.b.v. een pointer worden de monsters
afgewerkt. Het is weI zaak ervoor te zorgen dat in het virtuele
geheugen bereik van 32 k tot 40 k geen code of data staat, anders
worden deze ook afgebeeld op de physische geheugen adressen
gegeven door de buffers, waardoor ze voor het programma verloren
gaan.

I/O-adressen:

Memory Management register 0
Kernel PARO-3
Kernel PAR4-7
Kernel PDRO-3
Kernel PDR4-7

5.2 Overlays

177572
172340, 172342, 172344, 172346
172350, 172352, 172354, 172356
172300, 172302, 172304, 172306
172310, 172312, 172314, 172316

Een van de taken van de linker is het genereren van low memory
overlays. Overlays zijn stukken programma die in een
gemeenschappelijk stuk van het geheugen draaien en die daarom
nooit tegelijk in het geheugen aanwezig zijn, maar pas geladen
worden als zij nodig zijn (b.v. vanaf disk). Dit heeft het
voordee1 dat veel grotere programma's gemaakt kunnen worden dan
in een keer in het geheugen zouden passen. Het nadeel is dat
iedere keer als er een nieuwe overlay wordt geladen de computer
moet wachten op het in/uitvoer apparaat totdat de overlay is
inge1aden. De oude overlay wordt bovendien gewoon weggegooid en
zal als hij nog een keer nodig is weer opnieuw moeten worden
geladen.~Dit nadee1 is nog vee1 groter als men bedenkt dat er in
principe 256 kbytes geheugen beschikbaar is terwijl daarvan maar
64 kbytes gebruikt wordt.
Voor het werken met overlays wordt het geheugen opgedee1d in
verschillende de1en. Een deel van het geheugen zal gebruikt
worden voor het hoofdprogramma of de code die de overlays gaat
aanroepen; dit deel bevindt zich in het laagste deel van het
adresbereik van het virtuele geheugen en wordt "ROOT" genoemd.
De grootte van de "ROOT" wordt bepaald door de hoevee1heid code
die er in opgeslagen moet worden. De code die in de root
geplaatst wordt zal tijdens de he1e run van het programma in het
geheugen aanwezig blijven (dit in tegenstelling tot de overlays
die tijdens het draaien van het programma in- en uitgeladen
kunnen worden). Het resterende deel van het geheugen kan worden
gereserveerd voor overlay REGIONEN, dit zijn stukken geheugen
waar de overlaysegmenten in kunnen worden geladen. In principe is
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een "overlay region" voldoende am aIle overlay segmenten te
kunnen laden. Er kunnen dan echter problemen optreden bij
aanroepen van stukken programmacode die be ide in verschillende
overlays zitten (en dus niet beide tegelijk in het geheugen
aanwezig zijn). Door verschillende regionen te definieren wordt
het mogelijk verschillende overlays tegelijk in het geheugen te
laden. Dit geeft bijvoorbeeld het volgende beeld van de geheugen
indeling, zie figuur 5.5.

I ,.----------------------.

I ,.----------------------.

, ,,----------------------.

, ,.----------------------.

region 2 :

region 1 :

region 2 :

region I :

disk of tape

segment 1 root

segment 5

: segment 3

: segment 2

: segment 4

geheugen adres

region 2 hoog

segment 5
segment 3

region I

segment 4
segment 2

root

segment I
laag

fig. 5.5: organisatie programma-onderdelen bij gebruik van
overlays.

In figuur 5.5 zijn twee overlay regionen gedefinieerd. In allebei
de regionen zijn twee overlay segment en gedefinieerd. Verder is
er nog 1 segment gedefinieerd voor de root. Segment 2 en 4 kunnen
nooit tegelijk in het geheugen aanwezig zijn net als segment 3 en
5. De grootte van de regionen wordt bepaald door de grootte van
de overlay segmenten die erin geplaatst moeten worden. De linker
bepaalt de grootte van een region; hiervoor bekijkt de linker hoe
groot het grootste segment is dat in een bepaalde region geladen
moet worden, dit is dan oak de grootte van het betreffende
region. Als bijvoorbeeld segment 2 5 kword groot is en segment 4
9 kword dan zal de grootte van region 1 9 kword bedragen. De
grootte van de root is gelijk aan de som van de grootte van aIle
object modules die in de root geplaatst worden en de reserve ring
voor de globale variabelen van het totale programma.
De logische structuur van hetprogramrna dat bij deze segmenten
hoort zal er als voIgt uit kunnen zien:

root segment 1 hoofdprogramma
\ / \ subprogramma's

region segment 2 segment 4
/ \ / \

region 2 segment 3 segment 5 segment3 segmentS

Orodat vanuit het hoofdprogramma de subprogramma's worden
aangeroepen wordt deze in de root geplaatst. Het hoofdprogramma
kan de subprogramma's die in segment 2 en 4 staan aanroepen, deze
twee subprogramrna's roepen elkaar echter niet aan zodat zij beide
in hetzelfde region geplaatst mogen worden (ze hoeven nooit
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tegelijk in het geheugen aanwezig te zijn). Het subprogramma in
segment 2 kan het subprogramma in segment 3 of 5 aanroepen, ook
deze twee segmenten roepen elkaar onderling niet aan en mogen dus
in dezelfde region geplaatst worden. De opdeling is dus zo
gemaakt dat de terugweg van de aanroepen van de subprogramma's
altijd in het geheugen blijft.
Als bijvoorbeeld het hoofdprogramma het subprogramma uit segment 2
oproept en deze het subprogramma ui t segment 5 mag deze laatste 
niet het subprogramma uit segment 4 oproepen omdat dan de overlay
uit region 1 wordt gewist en de weg terug naar het hoofdprogramma
is verbroken.
Als een van de segmenten library routines gebruikt moet ervoor
worden gezorgd dat deze routines te bereiken zijn; in het
algemeen wil dit zeggen dat de library in de root moet worden
opgenomen omdat het zeer waarschijnlijk is dat iedere object
module die door een compiler is gegenereerd library routines
gebruikt.
Als de library in een aparte region geplaatst zou worden zou
nooit een andere overlay in dezelfde region geladen kunnen worden
omdat dan net als bij het vorige voorbeeld de terugweg van een
subroutine·aanroep verdwijnt zodra een library routine wordt
aangeroepen omdat dan de overlay van de library over het
aanroepende programma heen wordt geladen. De region waarin de
library dan geplaatst zou worden heeft dan dezelfde eigenschappen
gekregen als de root, de library kan dus net zo goed direct in de
root worden opgenomen.
De routines die nodig zijn voor het gebruik van overlays zijn
opgenomen in SYSLIB; deze moet dus in ieder geval in de root
worden geladen.
De syntax voor het laden van de programma-onderdelen van figuur
5.6 ziet er als voIgt uit:

RUN LINK
*PROG,PROG=PROG/B:2000//
*SEGI
*CLIB
*SUPORT
*SEG2/0:2
*SEG3/0: 1
*SEG4/0:l
*SEG5/0:2
*//

fig. 5.6: syntax voorbeeld linker

De onderdelen "GLIB" en "SUPORT" ZlJn libraries behorende bij
programma's geschreven in de programmeertaal "G".
Met de instructie /B:2000 wordt aangegeven dat het laagste adres
van de root 2000 oktaal is. Hieronder bevindt zich de stack.
In de documentatie behorende bij de linker staat ook nog vermeld
dat gewerkt kan worden met extended memory overlays. De
programmadelen welke eerst steeds van disk of tape gehaald
moesten worden worden nu in het geheugen bereik geplaast boven 64 k.
Het voordeel hiervan is dat de wachttijden van laden van
programmadelen klein is t.o.v. low memory overlays. Echter omdat
GLIB routines ($$init bijvoorbeeld) niet aangepast zijn met
werken in extended memory omgevingen is het niet mogelijk dit
soort overlays te gebruiken.
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Hoofdstuk 6

Programmatuur
=============

6.1 Algemeen

Het Olympuspak1<et is ge~mplementeerd m.b.v. programmeertaal "c"
voor zover dit mogelijk was. Een aantal functies zijn in
assemblertaal "MACRO-II" geschreven, dit zijn de functies voor de
initialisatie van de I/O-1<aarten en de interrupt serviceroutines.
In bijlage V zijn een aantal opmerkingen opgenomen betreffende
het gebruik van de programmeertaal "c" en is een lijst gegeven
van de gebruikte globale variabelen.

6.2 Verwerken van de AID-monsters £E interruptbasis

A/D-converterO geeft een interrupt request af op het moment
dat een monster van het analoge meetsignaal in digitale vorm
aanwezig is in het databuffer. Omdat het systeem geen 64 maar 4
AID-converters heeft kunnen slechts vier kanalen tegelijkertijd
bemonsterd worden. Dit gebeurt in figuur 6.1. Elke kolom
vertegenwoordigt 4 monsterwaarden van de 4 AID-converters. Door
de multiplexer bij iedere A/D-conversie het adres van het
volgende kanaal te geven kunnen meerdere kanalen per A/D
converter worden bemonsterd. Per multiplexer zijn dit maximaal 16
kanalen. De meetsignalen worden bemonsterd met 100 Hz. Indien
aIle 64 kanalen bemonsterd moeten worden, moet iedere A/D
converter 1600 conversies per seconde plegen. Per 0,01 seconde
worden maximaal 16 interrupt aanvragen afgegeven aan de
processor. De aanvragen verschillen onderling 625 microseconde in
tijd. Hierdoor zal er een tijdsverschil tussen de verschillende
monsters van de kanalen ontstaan en deze is maximaal 9.375 msec.
Zie figuur 6.1. De duur van de interrupt service routine waarmee
telkens de 4 monsters van de kanalen in het RAM-buffer geplaatst
worden is ongeveer 200 microseconde, dit is gemeten m.b.v. een
digitale i/o-poort. Bij het begin van de routine werd de uitgang
van de poort laag, bij het be~indigen werd de poort hooggemaakt,

3 7
kanaal

0 4

m ~
4 ~

1
1600 sec.

• 0,01 sec •

ff' =- 100 Hz.

63 3

60 0

~ ~
t .....

fig. 6.1: binnenhalen van de monsters m.b.v. een interrupt service
routine, opgestart door A/D-converter-O.
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via een scoop is het dan eenvoudig de duur van de routine te
bepalen. Dus bij volle bezetting (bemonsteren van 64 kanalen)
wordt de processortijd voor 30 % van de tijd belast met het
verwerken van de interrupts van de AID-converters.
Een andere mogelijkheid is om de realtime clock een interrupt
request te laten genereren. In de interrupt service routine
zullen dan aIle 64 kanalen achtereenvolgens afgewerkt worden.
Het tijdverschil -tu~sen de verichillende mori~feis van de kanalen
kan hierdoor oplopen tot maximaal 4 msec. (zie figuur 6.2).
De processor bezetting (indien de bemonsteringsfrequentie
100 Hz.) is bij de tweede methode 40 % . Het verschil is het
gevolg van de conversietijd van de AID-converter (ongeveer 40
microsec per monster). In de eerste methode wordt de interrupt na
de conversie gegeven, bij de tweede methode weI.

f s = 100 Hz.

V7ZZZZZa VZZZZZZZ
0,004 sec. t ~

0,01 se~.

fig. 6.2: binnenhalen van de samples m.b.v. een interrupt service
routine, opgestart door de realtime clock.

Voor welke van de twee methodes gekozen moet worden is
afhankelijk van:

1) totale bezetting van de processor
2) hoe groot mag het tijdverschil tussen twee monsters van

verschillende meetsignalen zijn opdat toch aangenomen mag worden
dat ze op het zelfde moment zijn binnengehaald.

Om de belasting van de processor zo klein mogelijk te houden,
moet voor de eerste methode gekozen worden. Hierdoor ontstaat een
tijdsverschil tussen het eerste en het laatste monster dat
binnen gehaald wordt. Dit kan maximaal oplopen tot 9.375 msec.
Daar in dit systeem in ieder analoog ingangskanaal een
Sample/hold schakeling wordt toegepast, heeft dit geen invloed op
de waarde van de monsters.
Door voor de eerste methode te kiezen zal steeds een veelvoud van
4 kanalen bemonsterd worden. Indien 1 kanaal geinstalleerd wordt
zullen toch vier kanalen bemonsterd worden, echter het programma
zal aIleen de monsters van het ge~nstalleerde kanaal verwerken.
Indien een kanaal aangesloten wordt dient dit een zo laag
mogelijk kanaalnummer te hebben omdat a.d.h. van het
kanaalnummer de interrupt frequentie bepaald wordt. Dus indien
aIleen kanaal 63 geinstalleerd wordt, zullen aIle 64 kanalen
bemonsterd worden en het programma zal aIleen kanaal 63 verwerken.
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6.3 Overzenden van data van de frontend-computer naar de host
computer via een RS-232 lijn

Bij het overzenden van data van de frontend-computer naar de
host-computer is gebruik gemaakt van de aanwezige handlers voor
de communicatie poorten. Dit is bij de frontend-computer een
handler voor een seri~le printer (afgekort Is:) en bij de host
computer een handler voor een communicatielijn (afgekort ell:).
De handlers werken op byte basis en verwachten dan ook aIleen
ASCII-karakters te versturen of te ontvangen. Ze kennen twee
soorten karakters:

1) besturingskarakters, deze hebben ASCII-code 0-31 en 128-255
(decimaal),

2) data-karakters, deze hebben ASCII-code 32-127.

De seri~le line-printer handler verstuurt de aangeboden data in
pakketten van 134 karakters. De eerste twee karakters zijn
respectievelijk een "carriage return" (karakter 13) en een "form
feed" (karakter 12), hie rna kunnen 132 data karakters volgen.
Nadat de handler een pakket heeft verstuurd, wordt gewacht op de
volgende opdracht een pakket over te zenden of het sluit de lijn
indien vanuit de software het kanaal naar "Is:" wordt gesloten.
De hand shaking tussen de twee communicatiepoorten vindt hardware
matig plaats, hiervoor worden geen extra "XON" en "XOFF"
karakters van de frontend-computer naar de host-computer gestuurd.
De handler manipuleert ook de spaties (karakter 32) dit gebeurt
bij een form-feed of line-feed indien een aantal spaties voor de
print-layout overbodig worden, verder wordt de karakterwaarde 0
genegeert door de Is: handler en reageert de handler ook op CTRL
Q (karakterwaarde 17) en CTRL S (karakterwaarde 19).
De handler van de communicatiepoort van de host-computer (ell:)
voegt zelf geen karakters toe aan de ingevoerde data.
De zenddata wordt niet in ASCII-formaat aangeboden maar in
integer-formaat van 16 bit. Ieder monster vormt dus een 2 byte
groot woord. De numerieke waarde van de bytes is gelijk v~rdeeld

over de 256 mogelijkheden. De kans op een "nul-byte", "CTRL Q
byte", "form-feed-byte", "O-byte" of een "data-byte" is gelijk.
Dus de kans dat de handlers reageren op zenddata-karakters die
een gelijke waarde hebben als een besturingskarakter is groot.
Hierdoor loopt de hele communicatie tussen de frontend-computer
en host-computer in het honderd.
Om dit euvel te verhelpen zijn een eodeer- en een
decodeerprogramma ontworden die de zenddata-words coderen naar
data-karakters (frontend-computer) en data-karakters decoderen
naar ontvangdata-words.

Codeerprogramma

De 256 mogelijk voorkomende byte-waarden zijn onder te verdelen
in drie groepen:

1) 0-32
2) 33-127
3) 128-255

Hiervan kan aIleen groep 2 zonder problemen verstuurd worden
tussen frontend-computer en host-computer. Om de twee andere
groepen ook over te sturen moeten deze waarden geprojecteerd
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worden naar groep 2 en m.b.v. een unieke code voor de betreffende
groep, wordt aangegeven uit welke groep de waarde afkomstig is.
Daar de unieke code een waarde moet hebben binnen het bereik van
groep 2, moeten een aantal elementen van deze groep hiervoor
gereserveerd worden. Het projecteren van de ene groep in de
andere kan aIleen als het aantal elementen in de geprojecteerde
groep kleiner is dan de groep waarnaar toe geprojecteerd wordt.
Indien di t niet het- g-eVal -i-s- moet de groep opgedeeld worden en
elke afzonderlijke groep krijgt dan een eigen unieke code. Dit is
het geval voor groep 3.
Uit groep 2 zijn de volgende karakters als uniek gekozen:

uniek karakter

33
34
35
36
37
38
39
40

doel

eof
prefix voor karaktergroep 0-39
prefix voor karaktergroep 128-167
prefix voor karaktergroep 168-255
nop
vrij
vrij
vrij

groepnr.

1
3
4

Indien het codeerprogramma een karakter uit groep 1 detecteerd
wordt bij het karakter de waarde 41 (decimaal) opgeteld, bij
karakters uit groep 2 niets, uit groep 3 wordt 88 en uit groep 4
128 afgetrokken. Door het codeerprogramma kan dus de totale
hoeveelheid over te zenden data verdubbeld worden. Nadat het
zendprogramma gesignaleerd heeft dat het laatste blok data van
harddisk is gelezen wordt een blok met 132 ( = 1 blok data) "33
byte" karakters verzonden om het decodeerprogramma hiervan op de
hoogte te stellen. Het kan voorkomen dat een zendblok niet
helemaal gevuld is met zenddata. Tach moet per keer een heel blok
overgestuurd worden. De lege plaatsen in het blok worden opgevuld
met "nop"-karakters. Indien het decodeerprogramma deze karakters
ontdekt worden ze vervangen door nullen.
De volgende combinaties kunnen nu gevormd worden:

<34><41-127>
<35><41-79>
<36><41-127>
<41-127><41-127>
<41-127><37>
<37><37>
<33><33>

M.b.v. een lees opdracht met functie cread() (zie paragraaf 6.4)
wordt een blok data in een lees-buffer geplaatst. Hiervoor wordt
in het programma een buffer van 256 words gereserveerd. M.b.v.
een karakterpointer worden de bytes in het buffer bekeken. Indien
het byte in een van de karaktergroepen ligt wordt de prefix
m.b.v. een tweede karakterpointer naar een schrijf-buffer van 66
words geschreven, hie rna wordt de juiste waarde bij de eerste
pointer opgeteld en wordt het karakter naar het schrijf-buffer
geschreven. Indien dit buffer vol is wordt het m.b.v. de functie
cwrite() (zie bijlage 6) naar de host-computer gezonden.
Indien met de functie cread() EOF gedetecteerd wordt van de data
file wordt het resterende deel van het schrijf-buffer gevuld met
nop-karakters. Na het versturen van dit blok wordt een blok met
EOF-karakters naar de host-computer gestuurd.
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Decodeerprogramma

Het doel van het decodeerprogramma is om uit de data-karakters de
oorspronkelijke monsterwaarden te herwinnen en aIle toegevoegde
karakters door de handlers eruit te gooien.
Dit betekent dat elk byte beoordeeld moet worden aan opgegeven
grenzen. Deze grenzen zijn:

- 0-32
- 33-40
- 41-127

- 128-255

karakter negeren,
controle-karakter,
data-karakter, afhankelijk van het controle karakter een
waarde toe voegen,
karakter negeren.

De data welke binnenkomt via de communicatiepoort ell: wordt
m.b.v. de functie cread() in een leesbuffer geplaats. Voor dit
buffer zijn 67 words in het RAM gereserveerd. M.b.v. een
karakterpointer wordt een schrijfbuffer gevuld tot 256 words.
Indien dit buffer vol is, wordt m.b.v. de functie cwrite() dit
buffer naar de harddisk op de host-computer geschreven.
Indien het programma een "33"-karakter ontdekt wordt de datafile
naar de harddisk gesloten en gaat het hoofdprogramma wachten op
de volgende data-overdracht. Zie voor de uitwerking de functies
go(), send(), receiv(), conwrd(). conbyt(), cread(). cwrite() en
cwait ( ).
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6.4 Ontwikkelde software

Het software pakket bestaat uit twee blokken: een data- en
een codeblok. Beide blokken zijn weer onder te verdelen in
subblokken, zie figuur 6.3:

fig 6.3: structuur olympus software pakket

Datablok

Het datablok is te verdelen in headerfiles en globale
variabelen. Een headerfile (heeft als extensie .h) definieert
macro's en variabelen. D.m.v. een "include" instructie in een
source programma, worden deze files bij het compileren toegevoegd
aan het programma waarna een object file gecr~eerd wordt.
In het software pakket zijn de volgende headerfiles gebruikt:

- stdio.h = standaard i/o headerfile. In deze file worden macro's
en variabelen gedefinieerd welke gebruikt zullen worden door de
"c" I/O-library.

- soffil.h = filterco~fficienten van de gebruikte software
filters. De co~fficienten moeten via een headerfile in het
programma gebracht worden omdat de i/o-library niet de
faciliteit heeft een floating point getal te lezen van schijf.
Voor het ontwerpen van de filterco~fficienten zie bijlage III.

Opmerking: Voor het gebruik van wiskundige functies, als cosinus,
logaritme, etc dient men gebruikt te maken van de Portable Math
Library van Decus. M.b.v. de headerfiles pml.h en pmluse.h worden
veel gebruikte natuurlijke konstanten aan het programma
toegevoegd. Zie hiervoor de documentatie op de systeem harddisk
van de host-computer.

Het tweede data subblok bevat de globale variabelen die in de
programma onderdelen gebruikt worden. Daar de uitwisseling van
het aantal variabelen tussen de programma-onderdelen groot is, is
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besloten de communicatie tussen de onderdelen via globale
variabelen te 1aten p1aatsvinden en niet via argumenten. Een
ander en net zo belangrijk voordeel hierdoor is, dat het mogelijk
is interrupt routines te laten communiceren met andere programma
onderdelen.
Een lijst met de gebruikte globale variabelen is gegeven in
bijlage V.

Codeblok

Ieder van de vier code subb10kken heeft zijn eigen karakter.

- het code subblok "main" vormt de body van het tota1e programma,
hierin vindt de initialisatie van het systeem plaats, start de
programma-onderdelen op en zorgt voor een juiste afsluiting.

- code subblok "sub1" bevat:

1) initia1isatie v1aggen
2) interrupt service functies
3) algemene functies: tijd, datum, openen en sluiten i/o

kanalen
4) pollingprogramma: functie go(). selecteren software

filters, overzenden data naar host
computer.

5) library functies: clib, suport, dtoa

- In code subb10k "overlay1" zijn aIle functies verzameld
betreffende het menuprogramma. Deze functies worden door het
pollingprogramma van de harddisk gehaald indien ze door de
gebruiker geselecteerd worden.

- In code subb10k "overlay2" zijn data-file generatie functies
verzameld. Dit zijn de functies voor het aanmaken van de
header-, offset- en lange-termijn-statistiek-files, als de
functies voor het berekenen van de software filtermonsters en
het verrichten van de testen en opslag op de harddisk van de
frontend-co~puter.

In bijlage VI Zl]n de beschrijvingen van de ontwikkelde functies
gegeven met vervo1gens een uitdraai van de programmatuur.
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6.5 Belasting processor

Uit metingen blijkt, zie paragraaf 6.2, dat een interrupt service
routine 200 ~sec. duurt. Bij maximale belasting (1600 interrupts
per sec.) eist het binnenhalen van de monsters:

-6
1600.200~10 100 %

1
32 % (6.1)

van de tijd van de processor. De interrupts Z1]n ge1ijkmatig over
de tijd verdeeld. waar tussen door het overige werk verricht moet
worden.
Na de data-acquitisitie voIgt de software-filtering. De tijd die
nodig is om een software-filtermonster te berekenen is:

N. 't' sec.

N is het aantal filterco~fficienten,

L is 1 vermenigvuldiging + 1 optelling = 6,25 psec.

(6.2)

Indien N = 100, duurt het 0,625 msec. voor het berekenen van
software-filtermonster.
Bij maximale bezetting moeten 64 software-filterrnonsters per sec.
berekend worden. Dit vraagt:

64.N.r.l00% =
1

-3
64.0,625.10 • 100% 4 %

1

van de totale processortijd.
De maximaal haalbare bemonsteringsfrequentie kan als voIgt worden
berekend, er van uitgaande dat dit online dient te gebeuren:

r is de deelfactor,
fs is de bemonsteringsfrequentie = 100 Hz.,
fss is de bemonsteringsfrequentie software-filter.

Het berekenen dient online te gebeuren, dus na:

1600.r
fs

interrupts dienen de aIle monsters te zijn berekend, dit zijn er:

~
fss

Hiervoor is:

-6
1600.r.(625-200).10 sec.
fs

voorhanden met,

fss II
r
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moet gelden:

2 -3
fss.0.625.1O

dus:

fss < 33,0

-6
< 1600.(625-200),10

Dit is een indicatie tot hoe ver de bemonsteringsfrequentie van
het soft~are-filter kan ~orden opgevoerd. Bij deze bovengrens is
echter geen rekening gehouden met de overige taken van het
soft~are pakket zoals die daar zijn:

1) overhead bij het bepalen van het juiste adres van het monster
in het RAM-buffer en de "test and update" be~erkingen,

2) oversturen van data van de frontend-computer naar de host
computer.

3) uitvoeren van lange-termijn-berekeningen,

4) overhead-polling programma.

Van bovenstaande punten is een schatting gegeven van de processor
belasting:

ad 1: indien functie solsa() gebruikt wordt zal de extra
belasting van de processor 4 % zijn van de tijd. Per
seconde moet de functie 19264 optellingen extra doen en
6700 vergelijkingen. Indien per instructie gemiddeld 1
usee. genomen ~ordt (er zijn veel be~erkingen op registers
bij) is de belasting ongeveer 26 msec. per seconde. De
functie twm() wordt 1 maal aangeroepen en de functies
ftoi() en putw() 64 maal. De tijdbelasting van functies
twm() en ftoi() zijn ~eg te cijferen t.o.v. put~(). Deze
zal per keer ongeveer 200 psec. duren.

ad 2: Het overzenden van de data gebeurt op interrupt basis.
Ieder byte wordt begeleidt door t~ee start-bits en een stop
bit. Per interrupt service routine wordt 1 byte verwerkt,
en duurt de routine ongeveer 100 psec. Per seconde kunnen
bij een baud-rate van 9600 bits per seconde 873 bytes
worden overgezonden, dit neemt:

-5
873.10 .100%

1
8,7 %

van de totale processortijd.
Bij maxirnale capaciteit rnoeten 11,06 Mbyt data overgezonden
~orden, door het zend algoritrne ~ordt dit eigenlijke aantal
bytes dat verzonden ~ordt verdubbeld zodat ongeveer 22
Mbyte verzonden moet ~orden. Dit duurt dus:

6
22.10
873

3
25,2.10 sec.

7 uur.
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ad 3: De belasting van de processor voor het uitvoeren van de
lange-termijn-statistiek-metingen is reeds verwerkt in ad
1. De be1asting komt overeen met een kanaa1 welke is
aangesloten op een 5 Hz. software filter.

ad 4: In het algemeen zal de functie go() aIleen vlaggen
bemonsteren. Dit zijn er 16, verder zul1en een aanta1
functies t~eemaa1 per 'seconde worden aangeroepen:

- cdate() (40 psec/sec, 1,8 msec eenmaa1/dag),
- pokes() (16 ~sec)

- sam() (50 ~sec/sec)

- poker() (16 psec)
- gmtijd() (1,5 msec)

Uitbovenstaande getallen blijkt dat aIleen de tijd opvragen
de meeste tijd vergt, dit omdat de tijd op het scherm
zichtbaar gemaakt moet worden.
In het algemeen zal deze functie geen processortijd vergen.
Toch zijn er incidentele gevallen mogelijk die de online
pre9rocessing danig kunnen verstoren, door het gebruik van
aIle voorhanden zijnde RAM kan de preprocessing voor 11
seconden worden opgehouden.
Welke gevallen zijn mogelijk:

1) gebruik van overlays,
2) openen en sluiten van i/o-kanalen naar hard disk,
3) veranderen van menupagina,
4) aan- of afsluiten van kanalen,

ad 1: Daar het totale programma groter is dan 28 kwords
moet gebruik gemaakt worden van overlays. Telkens
wanneer een functie van een disk geladen moet worden
in het geheugen van de computer neemt dit ongeveer 10
msec in bes1ag. ( Er van uitgaande dat een gemiddelde
routine 1000 words is en dat de data transfer tussen
disk en het geheugen van de computer 256 Kbit/sec.
is).
De functies sofisa() en solsa() staan in de ze1fde
overlay, indien dus software-filters met 1 Hz. en met
een hogere bernonsteringsfrequentie zijn geinsta11eerd
dan vereist dit 40 msec/sec. online processortijd,
dit is dus 4% extra, dit zal de processor dus niet
noemenswaardig belasten.

ad 2: Telkens a1s een kanaa1 wordt geopend m.b.v. functie
opdafi() vereist dit 500 msec. Het zelfde ge1dt dit
voor het sluiten van een kanaal. Dit wil niet zeggen
dat de processor 500 msec voar het openen of sluiten
van een kanaal wordt belast maar dat gedurende deze
tijd geen preprocessing verricht kan worden.

ad 3: AIle pagina's (9 in totaal) staan in de zelfde
overlay. Een pagina kan maximaal 22*81 karakters
bevatten. Deze karakters worden met een snelheid van
9600 baud/sec. naar het scherm geschreven, dus de
preprocessing kan:

22.81.11 = 2,04 sec.
9600
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worden opgehouden door het veranderen van menupagina.
het feit dat de pagina van harddisk gehaald moet worden,
speelt hierbij geen rol.

ad 4: Indien een kanaal moet worden afges10ten of moet
worden toegevoegd zullen aIle openstaande files
ges10ten worden. dit zijn er maximaal 11. Dus in
tijd:

11.0,5 = 5,5 sec.

Daar deze kana1en oak weer moeten worden geopend za1
dit ook 5,5 sec in beslag nemen. Opgete1d is dit al
11 sec, het maximale aantal seconden dat de
preprocessing opgehouden mag worden. Voor het
invoeren van de informatie van het kanaa1 zu1len nag
enige seconden verlopen omdat dit via het keyboard
gebeuren moet. Daarom zal bij het af- of aansluiten
van het kanaal het bemonsteren van de meetsignalen
worden onderbroken en nadat de kanalen opnieuw zijn
geinitialiseerd, met bemonsteren verder gaan.

6.5.1 Testen data-acquisitiesysteem

Het blijkt dat bij een interrupt frequentie van 1200 en 48
kanalen aangesloten op 1 Hz. software filter het systeem zijn
rnaximale capaciteit heeft bereikt. M.a.w. er kunnen nooit meer
dan 48 kanalen worden ingeschakeld. Indien kanalen met een groter
numrner dan 48 worden ingeschakeld stopt het programma met de
uitvoering, oak a1 werden er geen kanalen geinstalleerd voor de
soft~are filtering.
M.b.v. een RS-232 lijn kunnnen maximaal 872 bytes/sec ~orden

overgestuurd. Een datab10k van 512 bytes ~ordt gemiddeld
gecodeerd naar 937 bytes. De kans op het voorkomen van een
specifieke byte ~aarde is voor aIle 256 mogelijkheden gelijk.
AIleen de byte ~aarden 41 tim 127 krijgen geen prefix, vandaar
dat een datablok gemiddeld naar 937 bytes wordt gecodeerd.
Per minuut kunnen maximaa1 55,8 b10kken overgestuurd worden.
Echter door de interrupts van de A/D-kaarten en het overige ~erk

zoa1s soft~are filtering zullen er minder blokken per sec worden
overgestuurd. Uit metingen bleek dat de interrupt service
routines de ve~achte belasting in procenten van de processor
vergde. Dit is bij 800 interrupts ongeveer 15 % • Het is mogelijk
het aantal blokken dat per rninuut wordt overgedragen uit te
zetten tegen de online belasting van de processor in procenten.
Deze belasting is de som van de belasting t.g.v. de interrupts en
het polling programma waardoor de verschillende functies worden
aangeroepen. In tabel 6.1 zijn een aantal meetwaarden gegeven:

belasting tgv
polling

: be1asting tgv : aantal blokken
: interrupts : zenden per min

o %
9 %

10 %
65 %

o %
15 %
22 %
15 %

55,8
42,5
39,9
11

Tabe1 6.1: meetwaarden van capaciteitmeting Olympus online
data-acquisitiesysteem.
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Uit bovenstaande tabel kan grof een ve~achtingscurve getrokken
worden van het aantal blokken dat met het zend programma naar de
host-computer wordt gezonden en het aantal blokken data dat het
data-acquisitiesysteem per minuut aanmaakt op de harddisk van de
frontend-computer. Zie figuur 6.4.

blok/min.

155.8

42.5
39.9

'1

I
I

I

I
I
I
I

I I
r -,

I
I
1

8U 100 ~

yrocessor belasting.....
fig. 6.4: Belastingscurve frontend-computer

Het maximale aantal blokken dat overgezonden kan worden is 55,8.
Dit is indien er geen interrupts van de A/D-converterO of polling
plaatsvindt van de processen in het systeem. In het limiet geval
als de belasting t.g.v. de interrupts en polling de 100 % nadert
zal het aantal blokken dat overgezonden wordt afnemen tot O. Het
systeem kan online blijven draaien indien het aantal blokken dat
per minuut overgezonden wordt groter is dan het aantal blokken
data dat door het polling programma aangemaakt wordt op de
harddisk van de frontend-computer. Geschat wordt dat dit 12 a 13
blokken zijn. Dit is 48 kana1en. M.b.v. de cirkel is aangegeven
in welk gebied het systeem in operationele fase zal verkeren. Het
polling programma zal dan 5,5 blokken data per minuut aanmaken op
de hard disk van de frontend computer, er zullen dan ongeveer 50
blokken data per minuut overgezonden worden van de frontend- naar
de host-computer.
Iedere dag zullen dan naar schatting 7920 blokken data aangemaakt
worden. Het zendprograr.~a heeft 2 uur en 38 minuten nodig deze
data over te sturen naar de host-computer. Het ontworpen systeem
voldoet dus in ruime mate als data-acquisitiesysteem t.b.v. de
verzameling en ve~erking van de meetgegevens van het Olympus
meetstation.
Het snelle toenemen van de belasting bij meerder kanalen wordt
veroorzaakt door de grote frequentie van onderbreking van het
polling programma door de interrupts.
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7.2 Gebruikershandleiding softwarepakket

7.2.1 Opstarten programma

Alvorens het programma op te starten dient de harddisk ge
"sgueeze"-g t~ wcn:den. jiiervoor ~ient men het volgende commando
in te toetsen:

squeeze dk:

het systeem komt terug met de melding:

are you sure?

hierop dient met "Y" gereageerd te worden. De data op de hard
dlSk wordt nu aaneen geschreven, zodat aIle lege ruimtes van de
disk in een groot blok ondergebracht Zl]n.
Hierna dient het programma opgestart te worden met:

boot RT11SJ

Nadat opgestart is, dient de datum en de tijd te worden
ingevuld, voor ieder vol uur dient 1 uur en 12 minuten te worden
te worden ingetoets, anders verandert de computer niet op het
juiste tijdstip van datum, zie ook functie gmtijd() in bijlage VI.
Dus indien het 09:30:00 is, dient 11:24:00 ingetoetst te worden.
Het Olympusdata-acquisitie programma "main" wordt opgestart door het
volgende commando in te toetsen:

run main

Op het scherrn verschijnt de frontpagina van het data-acquisitie
programma.
De eerste vraag luidt:

geef GMT-tijd (uu:mm:ss)

De GMT-tijd loopt synchroon met de interruptteller van de A/D
interrupt service routine. De wintertijd in Nederland loopt 1 uur
voor op de GMT-tijd, de zomertijd 2 uur.

De tweede vraag luidt:

geef monitorwaarde (oktaal)

De monitorwaarde wordt bepaald door de systeemsignalen die via de
parallelle i/o-poort het data-acquisitiesysteem worden ingeleid.
Er kunnen maxirnaal 16 systeemsignalen via deze poort worden
aangesloten. Indien de ingangskanalen van de i/o poort niet
gebruikt worden dienen deze aan een logisch niveau te worden
geIegd. dit kan zowel de aarde van de systeemsignalen zijn als
een gelijkspanning van +5 Volt. Hie)~ee dient weI rekening
gehouden te worden bij het invoeren van de monitorwaarde.

Na deze twee vragen wordt het systeem geinitialiseerd, de
volgende vraag is:

wenst u oude header-inforrnatie te gebruiken?

Deze vraag moet u met "j" of "n" beantwoorden. Indien u met "j"
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antwoordt. voIgt de vraag:

geef filenaam van headerfile:

hier vult u de naam van de file met de header-infarmatie van de
kanalen in. Vervolgens voIgt:

wenst u Dude offset-informatie te gebruiken?

Deze vraag dient u met "j" of "n" te beantwoorden, waarna voIgt
indien u de vraag bevestigend hebt beantwaard:

geef file-naam offset waarden van kanalen:

En zo ook:

wenst u Dude lange-termijn-statistiek-informatie?

2D ja. dan:

geef file-naam lange-termijn-statistiek metingen:

Bij de eerste vraag gaat het om een ASCII-file. deze kunt u
ook via de editor maken, bij de twee andere vragen gaat het om
binaire-files deze kunnen aIleen via het programma gemaakt
worden.

Na de vragen beantwoord te hebben of indien u "n" hebt ingetypt
verschijnt er een overzicht van de kanalen die geinstalleerd
zijn. Tevens staat onder de tabel hoeveel capaciteit nog
beschikbaar is voor het installeren van nieuwe kanalen. Dit wordt
aangegeven met het woord kanaalbandbreedte. dit is een sammatie
van de produkten verkregen uit het aantal kanalen dat
geinstalleerd is vaar een bemansteringsfrequentie en de
bemonsteringsfrequentie, in formule vorm ziet het er als voIgt
uit:

5
kanaalbandbreedte #kan*f

i=O 55

met #kan het aantal kanalen en f de bemonsteringsfrequentie van
het filter. ss
Onderaan de pagina verschijnt de vraag:

wilt u een kanaal inschakelen (J/N)?

Indien u "J" intypt verschijnt een invoerpagina op het
beeldscherm. Er verschijnen negen vragen:

1) kanaalnummer (0-63)?

Dit nummer kornt overeen met het nummer op de voorkant van de
filterkast. indien u iets anders intoetst dan een waarde tussen 0
en 63 verschijnt boven in het scherm de foutrnelding:

kanaalnuITrn,er te groot, voer opnieuw in!

U moet vraag 1 dan opnieuw beantwoorden.

2) bemonsteringsfrequentie in Hz.?
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Hiermee wordt een kanaal aangesloten op een software-filter. Dit
kan 1, 2, 3, 4, 5 of 10 zijn. Andere waarden hebben geen zin, deze
zullen niet door het programma verwerkt worden.

3) naam meetsignaal (maximaal 10 karakters)

Hier mag elke willekeurig naam .ingevoerd worden, zolang de lengte
van de naam niet groter is dan 10 karakters.

4) eenheid (dB, %, K, etc)

Dez~ waarde is van belang bij het converteren van de
monsterwaarden naar technische eenheden. Dit gebeurt pas op de
host-computer.

5) bereik (vb: 800 - 1100)

Hiermee wordt het bereik aangegeven waartussen het ingangssignaal
zich begeeft.

6) con. representatie (vb: 800-1100)

Bij het uitzetten van de monsterwaarden op de host-computer wordt
hiermee de presentatie langs de Y-as gegeven.

7) conv. factor (vb:l)

De vergroting van vraag 6 t.o.v. vraag 5.

8) offset-waarde -4096 < offset < 4096

De ingevoerde offset ~ordt bij het testen van het software
filtermonster opgeteld bij de monsterwaarde. Orngerekend naar de
ingang van de AID-converter kan de offset varieren van - 10 Volt
tim +10 volt met stappen van 0,00244 Volt.

9) Lange-termijn-statistiek (liN)?

Door deze vraag met "j" te beantwoorden wordt het kanaal
geinstalleerd voor de lange-termijn-statistiek metingen.

Nadat de vragen beant~oord zijn verschijnt onder in beeld de
ingevoerde data en de vraag:

wilt u iets verbeteren (J/N)?

Indien u "J" intypt worden de vragen nogmaals doorlopen indien u
"fo''' intypt verschijnt op het scherm de tabel met het overzicht
van de geinstalleerde kanalen en met het nieuwe kanaal.
De kanaalbandbreedte is aangepast en indien u een nieuw kanaal
wilt installeren moet u opnieuw de vraag met "J" beantwoorden.
De informatie van de eerste 7 vragen vormen de header-informatie
per kanaal, deze wordt in ASClI-formaat. zowel in RAM als op de
harddisk opgeslagen. M.b.v. vraag 8 en 9 worden de lijsten
<datum>d.dot[O] en <datum>l.dot[O] aangevuld.
Indien u de gewenste kanalen hebt geinstalleerd. worden nadat u de
vraag met "n" hebt beantwoord aIle informatie naar harddisk
geschreven, de filenamen worden automatisch door het programma
gemaakt en in een directory geplaatst voor het overzenden van de
data van de frontend-computer naar de host-computer.
Het belangrijkste is nu gebeurd en het programma wordt gestart.
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Op het beeldscherm verschijnt de frontpagina van het data
acquisitiesysteem.
Linksonder staat de mededeling:

inhoud menu is no: 1

Indien u 1 intypt en carriage return geeft verschijnt de
inhoudsopgave van het menu. Deze bestaat uit 6 bladzijden:

bladzijde 0
bladzijde 1
blactzijde 2
bladzijde 3
bladzijde 4
bladzijde 5

frontpagina,
inhoudsopgave menu,
overzicht geinstalleerde kanalen,
overzicht toegevoegde offset ~aarden,

overzicht Lange-Termijn-Statistiek metingen,
overzicht Soft~are-filtermonsters.

Door het bladzijdenummer in te toetsen verschijnt de bladzijde op
het beeldscherm. Bladzijden 0 tim 2 zijn reeds besproken.
Bladzijde 3 geeft een tabel van aIle kanalen die geinstalleerd
zijn met hun ingevoerde offset ~aarde en aIle kanalen die nag
geinstalleerd mogen ~orden. De offset ~aarden van deze kanalen is
O. Bij het oproepen van bladzijde 4 verschijnt een tabel met drie
kolommen. In de eerste kolom kunnen zes kanaalnummers staan met in
de t~eede, respectievelijk derde kolom achter ieder nummer de
~aarde van het gemiddelde en variantie, ~elke op dat moment
berekend zijn. Indien in kolom 1 een -I staat betekent dit dat
hiervoor geen kanaal is geinstalleerd en het gemiddeld en
variantie zijn nul. De ~aarde van het gemiddelde en variantie
kunnen varieren over het bereik van de soft~are-filtermonsters,

dit is van 0 tot 4095.
Ais laatste kan bladzijde 5 ~orden opgeroepen. Van elk kanaal dat
bemonsterd kan ~orden ~ordt de momentane soft~are-filtenmonster

~aarde gegeven. Dit is de ~aarde in decimale vorm ~elke ook naar
harddisk geschreven ~ordt. Boven aan de bladzijde staan de
ingevoerde monito~aarde en de bemonsterde monito~aarde. Indien
deze niet gelijk zijn, ~ordt bij de software-filtermonsters de
unieke waarde -10000 opgeteld.

7.2.2 In- en uitschakelen kanalen------

M.b.v. van menupagina 2 kunnen kanalen ~orden aan- of afgesloten.
Indien er met "j" of "n" ~ordt geant~oord ~ordt het systeem 5til
gelegd (er ~orden geen monster meer binnengehaald). De
programmaklok loopt op de achtergrond door.
Indien de vraag met "j" is beant~oord, ~ordt de zelfde procedure
als onder ad I doorlopen, indien met "n" is beantwoord verschijnt
de vraag:

~elk kanaal ~ilt u afsluiten?

De vraag ~ordt beantwoord met een van de geinstalleerde kanalen.
Nadat de vraag beantwoord is ~ordt de offset van het betreffende
kanaal nul gemaakt en wordt gecontroleerd of van het kanaal
lange-termijn-metingen ~orden uitgevoerd, indien dit het geval is
~ordt dit afgezet.
Nadat de vragen met "n" zijn beant~oord ~ordt het systeem opnieu~

opgestart en ~orden de nieu~e meetsignalen bemonsterd.
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7.2.3 Data- en informatiefiles gemaakt door programma

Het programma maakt de volgende informatie-files aan op de hard
disk van de frontend-computer:

- <datum>h.dot[O]
- <datum>f.O
- <datum>l.dotIO)
- <datum>d.dot[O)

(ascii-formaat)
(ascii-forrnaat)
(binair-formaat)
(binair-formaat)

In file <datum>h>.dot[O) staat de inforrnatie betreffende de headers
van de meetkanalen. File <datum>f.O is de directory-file, deze
file bevat de namen van de files die verstuurd moeten worden naar
de host-computer. File <datum>l.dot[O) bevat de kanaalnummers voor de
lange-termijn-statistiek metingen en de laatste file
<daturr.>d.dot[O] de offset van de geinstalleerde kanalen. Het
dot[O]-karakter in de namen kan een waarde tussen 0 en 9 hebben.
Het geeft aan hoe vaak het progra~~a op een dag is onderbroken
voor het aan- of afsluiten van een kanaal of kanalen.

Data-files:

- <daturn><nr>.dot[nr]
- <datum>g.dot[O]
- <datum>v.dot[O]

De files <datum><nr>.dot[nr] bevatten aIle monsterwaarden afkomstig
van een software filter. Het laatste getal correspondeerd met de
software-filter index, dus:

1 --> 1 Hz.
2 --> 2 Hz.
3 --> 3 Hz.
4 --> 4 Hz.
5 --> 5 Hz.
6 --> 10 Hz.

Indien 20 kanalen aangesloten Z1Jn op software-filter 3, dan
worden aIle monsters (60 per sec) verzameld in data-file
<datum>3.dot(3) en weI: als eerste wordt het monster van het laagste
kanaalnummer geschreven en vervolgens oplopend tim het hoogst
genummerde kanaal dat geinstalleerd is.
M.b.v. de datum worden de verschillende dag-files uit elkaar
gehouden. Nadat de files overgezonden zijn naar de host-computer
worden ze vernietigd.

7.2.4 Foutmeldingen

Via pagina 5 worden de foutmeldingen op het scherm zichtbaar
gemaakt.
Het pollingprogramma kan door de volgende foutbronnen worden
onderbroken:

- een i/o-kanaal moet worden geopend onder een filenaam die
niet aanwezig is op de hard disk van de frontend-computer,

- extended memory buffers zijn vol met AID-monsters, de
software filtering kan ze niet op tijd verwerken,

- fout tijdens een A/D-conversie, een A/D-kaart wordt
aangezet een A/D-conversie te doen terwijl de vorige
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monsterwaarde nog niet uit het databuffer is gelezen,

- host-computer staat niet aan om te ontvangen,

- de handshaking tussen de macro's read en write met wait
verloopt niet naar wens, er vindt verkeerde data
overdracht plaats tussen de frontend- en de host-computer.

Indien een van deze bronnen tot een fout leidt wordt het
programma gestopt. Indien het mogelijk is wordt de resterende
datafiles overgezonden naar de host-computer.

7.2.5 Ontwikkelen van functies t.b.v. Olympus software

Het programma main.sav op de frontend-computer is gegenereerd uit
de volgende source files:

Headerfiles: 1) stdio.h
2) soffil.h

C-source-files: 1) main.c
2) glvar.c
3) subl.c
4) sub2.c
5) inivar.c
6) instaLc
7) quitch.c
8) solsa.c
9) inh.c

10) vargo.c
11 tim 18: pagl.c tim pag8.c

MACRO 1I-assembler-files: 1) intfac.mac
2) macfil.mac

Bij het linken dienen de volgende libraries meegelinkt te worden:

1) clib.obj
2) suport.obj
3) dtoa.obj

(i / o-functies)
(floating point operaties)

Bij het linken van het programma dient commando:

@main

ingetoetst te worden. De command-file main.com bevat de volgende
structuur:

r link
main,main=main/b:200011
givar
subl
sub2
vargo
inivar
intfac
suport
clib
inh/O: 1
pag 1/0: 1
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pag2/0:1
pag3/0:1
pag4/0:1
pag5/0:1
pag6/0:1
pag7 /0: 1
pag8/0:1
instal/O:2
quitch/O:2
solsa/0:2
-C
r main

Het programma cread.sav op de host-computer is gegenereerd uit de
volgende source files:

Header-file: 1) stdio.h

C-sourse-file: 1) cread.c

Macroll-assembler-file read

Bij het linken moeten de volgende libraries meegelinkt worden:

1) sy:clib.obj
2) sy:suport.obj

"sy:" is de logische naam voor de systeemschijf van de host
computer die voor iedereen toegankelijk is.
Het ontvangprogramma cread wordt met de volgende batch file
geladen:

@cce cread read

De command-file cce.com heeft de volgende structuur:

edi t -I.c
r cc
-1
r as
-1
r link
-1=-I,-2,sy:clib,suport
-C
run -1

Voor "-1" INordt de naarn "cread" en voor "-2" de naam "read"
ingevuld.
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Hoofdstuk 8

Conclusies en aanbevelingen
===========================

8.1 Conclusies

I) Het werken met grafische technieken ter ondersteuning van de
specificatiestudie is een niet eenvoudige taak. Om aIle
facet ten van een techniek te kunnen hanteren wordt toch enige
ervaring vereist. Opgelet moet worden bij het toepassen van
een techniek of ze niet te zwaar is voor het onderwerp. Zelfs
HIPO. wat gezicn mag worden als een eenvoudige techniek, was te
zwaar voor deze opdracht, bij het gebruik ervan vond vaak een
stuk implementatie plaats.

2) Het ontworpen data-acquisitiesysteem bezit de volgende
kenmerken:

- realtime data-acquisitie van 48 analoge meetsignalen,
- bemonsteringsfrequentie van de invoersignalen is 100 Hz.
- online software filtering van 48 kanalen, de

bemonsteringsfrequentie is naar keuze: I, 2, 3, 4, 5 en 10
Hz. ,

- overzenden van de opgeslagen data van de frontend-computer
naar de host-computer zonder dat de harddisk van de
frontend computer zal vollopen.

- kwaliteit "rowe" data in orde grootte quantiseringsfout,
0,0011 dB.

3) Het systeem bevat een aantal specifieke toepassingen:

- data-acquisitie, gebruik van I:O-kaarten,
- buffering in extended memory, gebruik van memory

manag,..-ent unit,
- software filtering, i~plementatie van FIR filters

protocol ontwerp, op basis van de aanwezige handlers is
een protocol ontworpp, '~e: ve~zenden van bytes van de
frontend- naar de host-computer.

4) Dit manuscript kan ook gebruikt worden voor een ontwerp van
data-acquisitiesystemen op andere systemen dan de PDP/II-73. Met
name hoofdstuk 4 geeft een duidelijke beschrijving van de
mogelijke foutenbronnen.

8.2 Aanbevelingen

I) Voorstel tot verlaging van de bemonsteringsfrequentie van 100
Hz. naar 50 Hz. Het is dan mogeliJk i.p.v. 48 kanalen, 64
kanalen te bemonsteren. Onderzocht moet worden of de kwaliteit
van de data hierdoor niet minder wordt.

2) Van de "ruwe" data moet nog een dagelijks plotje gemaakt
worden. Dit kan pas als de data gesorteerd is per kanaal. De
gegevens van een kanaal kan verkregen worden zoals is
aangegeven in hoofdstuk 7.
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3) De monitorwaarden moeten nog gedefinieerd worden. Zie hiervoor
opex document [ ••• J.

4) Toevoeging van extra RAM geeft een grotere buffercapaciteit.
Nu is het mogelijk 11 seconde het buffer te vullen met A/D
monsters zonder dat het programma vastloopt. Bij het gebruik van
meer bufferkapaciteit is het mogelijkdeze tijd-op te voeren.

5) De seriele lijn vervangen door een paral1elle lijn verbinding
tussen frontend- en host-computer. dit geeft een snellere data
overdracht en ontlast de computer. zodat meerdere kanalen
bemonsterd kunnen worden.

6) De C-library bevat een aantal initialisatie functies (b.v.
SSinit) welke de compiler telkens aanroept bij het compileren
van een programma. M.b.v. deze functies wordt de benodigde
geheugen capaciteit bepaald. Het is niet mogelijk m.b.v. deze
functies geheugen in extended memory aan te vragen. M.b.v. de
.settop macro uit SYSLIB kunnen de functies aangepast worden
zodat;dit weI mogelijk wordt.

7) Indien gewenst kan het aantal menu-pagina's uitgebreid worden
zonder dat dit extra geheugenruimte kost, de pagina's staan in
een overlay (zie hoofdstuk 7).
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Bijlage I

Overzichtsdiagrammen behorende bij de functies van het
hi~rarchisch overzichtsdiagram van Olympus data-acquisitie
software pakket.
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Bij lage II

Specificatie filters
====================

Analoog hardware laagdoorlaat filter
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t~,-::~-------------.--.--•. -.-.-.,-:,-=::::::-..=-.---:'\--------~-,-----,-----~~-=,=~~-;--,-.--=--:-..:-----~...--....,-.~.....--
ln .

dB
-10 -t-- '-- --'\\- ---'- ---'-__+'O~l~UB data-=~~~~!.!.B.Y.!.'.:.'!.em~_+_

amp11tudB av.rdrachtBkara~e~istiBk

van ·64 liagdoorlaa t t 11 teroi
~-----'----'-------~,r--'----------.,----'----+,..,,....,..ff--~&qUllntTIf:~,..:..;,..-------I--

-'-'--'---'----~--'-

-70--~---'--~--'---'----'------'-------'-_\_-'--~----'---'--------'--'----'------'-----

-50~----'---__-----'------.:l~---,--'---.:....c..:.__-'----'--,.-----------,----,-~

fig: Bll.l: Overdrachtskarakteristiek analoog hardware
laagdoorlaat filter

Specificatie software filters

In tabel Bll.lA zijn de volgende gegevens verrneld:

kolom 1: cutoff frequentie: fc
kolom 2 : stopband frequentie: fstop
kolom 3 : aantal filterco~fficienten: N
kolom 4: 1>/ in dB
kolom 5 : ~1.in dB
kolom 6: afval per oktaaf in dB:

en in tabel Bll.1B:

kolom 1: fc
kolom 2: som van de filterco~fficienten:

kolom 3: fout t.g.v. eindige woordlengte:
hn
Ahn
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kolOTIt 4:
kolom 5:

absolute som van de filterco~fficienten:

maximale quantiseringsfout uitgang filter
bit converter, (zie ook vgl. 4.18).

, hnl
met een 12

fc Hz : fstop Hz: N ~l dB: b1. dB : att/oct dB :
I I I I I I

--------.----------,-----.----------.----------,------------~

3 '- ,
0,5 4,5 100 : 3,0*10 -69 22

I I I , I I--------.----------.-----.----------,----------,------------.
1,0 6,0 -81 31

, I I I I I--------,----------.-----.----------,----------.------------.

1.5 6,5
-3

90 : 1,61:10 -75 35
1 I I , I ,--------.----------.-----,----------,----------.------------.

-4 :
2,0 7,0 90 : 8,9*10 -80 44

, I' I I I--------,----------,-----,----------,----------.------------.
-3 :

2,5 7,5 80 : 2,7 1:10 -70 44
I I I I I ,--------.----------.-----,----------,----------.------------.

5,0 10,0 -75 75
I I I I I I--------.----------.-----.----------,----------.------------.

Tabel BII.IA specificatie software filters.

fc Hz : Lhn LAhn : Llhnl : rlAhn\
I r I I I---------.----------,---------------,----------.------------.

-7 : -3 :
0,5 1,000000 : 1,2*10 : 1,191992 : 2,90*10

I I I I I---------,----------1---------------,----------.------------.
-5 : -3 :

1.0 1,000065 : 6,45*10 1,280809 : 3.13*10
I I I I f---------.----------.---------------.----------1------------,

-4 : -3 :
1 ,5 1,000369 : 3,691*10 1,327440 : 3,24*10

I I , I I---------,----------,---------------,----------.------------,
-6 : -3 :

2,0 : 0,999994 : 5,4*10 : 1,381847 : 3,37*10
, , I I ,---------.----------.---------------,----------,------------.

-3 :
2,5 1~000000 : niet meetbaar : 1,400945 : 3,42*10

I I I I I---------,----------.---------------.----------,------------.
-7 : -3 :

5,0 1,000000 : 2,4*10 1,589791 3,88*10
I I I I t---------,----------,---------------.----------.------------.

Tabel BII.1B:Specificatie software filters vervolg
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Bij 1age III

Insta11atie van de filters
==========================

In het ontworpen data-acquisitiesysteem zijn twee soorten filters
geinsta11eerd:

1) 64 ana100g hardware 1aagdoor1aat filters, type 4 orde
Butterworth filter, zie paragraaf 4.2 en bij1age 2,

2) 6 software-filters, type FIR-filter, zie paragraaf 4.2 en
bij1age 2.

De insta11ering van beide type filters is van dien aard dat het
enige uitleg behoeft.

Ad 1:

In figuur BIIl.1 Z1Jn de nummers van de 64 kanalen gegroepeerd
vo1gens de AID-converter welke het kanaa1 za1 bemonsteren.
De kana1en in de ze1fde ko1om zullen op het ze1fde tijdstip
bemonsterd worden.

10 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 601 module 1

11 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 6U module 2

12 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62{ module 3

13 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63\ module 4

fig. Blll.1: kana1en gegroepeerd naar AID-converter

In figuur Bl11.2 Z1Jn de ze1fde kanalen met hun nummers afgebeeld
zoals deze voorkomen op de voorkant van de filterkast:

o 6 12 18 24 30 36 42 48 54 0

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61

2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 62

3 9 IS 21 27 33 39 45 51 57 63

4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 64

5 11 17 23 293541 !i!... 535965

fig. Bl11.2: aansluitingen kanalen voorkant filterkast

Aan de voorkant zijn twee extra aansluitingen (64 en 65). Hieraan
bevinden zich ook filters, deze zijn niet doorverbonden met de
connecters op de achterkant van de kast.
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Aan de achterzijde van de filterkast bevinden zich 5 25-polige
connectors en 3 bnc-connectors. lie figuur BIII.3.
De kanalen zijn volgens figuur BII1.l aan de connectors door
verbonden. In bijlage IV is een beschrijving gegeven van de
25 pennen van de connectors.

\ 25-pol igl
kwv-kaart

25 25 25 25

p p p p
0 0 0 0

1 1 1 1
i i i i
g g g g

§9 ~nc; [hnc' A/D-3 A/D-2 AiD-l A/D-O

hold nc nc

fig. BIII.3: overzicht connectors achterkant filterkast

ad 2:

M.b.v. het programma REHEl, aanwezig op de host-computer, kunnen
filtercoeficienten gegenereerd worden voor FIR ( = finite impulse
response) filters. Hiermee kunnen zowel laagdoorlaat,
hoogdoorlaat als bandfilters mee ontworpen worden. Dit programma
is ontworpen door een stagiair (dhr. J. TUYT). In het begeleidende
stagerapport staat een duidelijk handleiding voor het gebruik
van het programma REHEl. De opgegeven nauwkeurigheden zijn
voldoende toereikend opdat de verkregen filterco~fficienten

gebruikt kunnen worden in het data-acquisitie programma.
Daar het programma geschreven is in FORTRAN en de output gegeven
is in double precision, moet deze output gemodificeerd worden
voor de C-compiler. De exponent van de getallen wordt vooraf
gegaan door een "D", deze moet vervangen worden door een "E". De
eerste 4 getallen moeten verwijderd worden omdat dit geen
filterco~fficientenzijn.
Is dit gebeurt dan dienen de filterco~fficienten als in
onderstaand formaat in de headerfile opgenomen te worden.

formaat:

declaratie = float
<naam>[aantal] = { ..... , ..... , ..... , ..... , .... };

Voor een voorbeeld zie headerfile soffil.h.
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AID REF

chO-15
A GND
AMP L

Bijlage IV

Penaansluitingen van de connectors
==================================

ADV11-c kaart van de frontend-computer

26-pin 3M. no. 3399-7026 (kaartconnector) versus DB-25
(PDP11-achterkantconnector)

bovenste rij onderste rij (board side)

1 - 25 CHO 2 - 13 CH8
3 - 24 CHI 4 - 12 CH9
5 - 23 CH2 6 - 11 CHIO
7 - 22 CH3 8 - 10 CHI1
9 - 21 CH4 10 - 9 CHI2

11 - 20 CH5 12 - 8 CHI3
13 - 19 CH6 14 - 7 CHI4
15 - 18 CH7 16 - 6 CHIS
17 - 17 A GND 18 - 5 AMP L
19 - 4 EXT TRIG IN L 20 - 3 D GND
21 - 16 RTC IN L 22 - 3 D GND
23 - 15 24 - 2 AID REF
25 - 14 26 - 1 SHIELD

betekenis afkortingen:

aansluiting kanalen van 0 tim 15
analog ground, dit is de aarde van de meetsignalen
amplifier low, dit is de signaalaarde van de
ingangsversterker van de meetsignalen,

EXT TRIG IN L = de A/D-conversie kan gestart worden door een
externe gebeurtenis, de conversie wordt gestart als het
invoersignaal van hoog naar laag veranderd,

D GND = digitale aarde
RTC IN L = ingang van real-time-clock signaal voor het starten

van een A/D-conversie, de conversie wordt gestart als
het signaal van hoog naar laag veranderd,

Hiermee kan de top waarde van het inkomende signaal
vastgelegd worden, indien deze pen niet is aangesloten
is dit 10 Volt.
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KWV11-C kaart van de frontend computer

40-pin J1-I/0-connector, 3M no. 3417-7040 (kaartconnector)
versus DB-25 (PDPll-achterkantconnector)

bovenste rij

B - NC
D - NC
F - 1,10.23 GND
J - 2 +3 V.
L - 3 POT 2
N - 4 POT 1
R - 5 SLOPE 2
T - 6 SLOPE 1
V - NC
X - NC
Z - NC

BB - NC
DD - NC
FF - NC
JJ - NC
LL - NC
NN - 1,10,23 GND
RR - 11 CLK OV L
TT - 12 ST 2 IN
VV - 13 ST 1 IN

onderste rij (board side)

A - NC
C - NC
E - NC
H - NC
K - NC
M - NC
P - NC
S - NC
U - NC
W - NC
Y - NC

AA - NC
CC - NC
EE - NC
HH - NC
KK - NC
HM - NC
PP - 1,10,23 GND
SS - 24 ST 2 OUT L
VV - 25 ST lOUT L

De vo1gende nurr~ers van de DB-25 connector van de KWVII-C aan de
backplane zijn niet doorverbonden:

7. 8, 9. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22

Betekenis afkortingen:

NC = not
CLK OV L

connected
clock overflow low. indien de interne teller van de
real-time-klok voorbij zijn maximale waarde gaat wordt
het dit uitgangssignaal 500 ns. lang laag gemaakt.

Overige afkortingen hebben betrekking op de twee Schmitttrigers
in het systeem, deze hebben geen functie in het ontworpen data
acquisitiesysteem.
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MLSI-DRVll-e, parallel line interface module

De DRVll-C kaart heeft twee kaart connectors:

- JI-uitvoerconnector
- J2-invoerconnector

beide connectors bezitten 40 pennen.

Pen-kleur-Ietter-codering

De gebruikte lintkabel bestaat uit 4 groepen van 10 verschillende
kleuren:

zwart, wit, grijs, paars, blauw, groen, geel, oranje, rood
en bruin.

De letter codering van de pennen is als voIgt:

A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N, P, R, 5, T, U, V, W, X, Y, Z,
AA, BB, ce, DD, EE, FF, HH, JJ, KK, LL, MM, NN, PP, RR, SS, TT,
UV en VV.

Aangesloten pennen Jl-connector:

GND --> AA = rood
S~~PLE/HOLD --> C = grijs

Aangesloten pennen J2-connector:

GND --> AA rood
CHO --> TT oranje
CHI --> LL wit
CH2 --> H geel
CH3 --> BB paars
CH4 --> KK zwart
CHS --> HH rood
CH6 --> EE geel
CH7 --> CC blauw
CH8 --> Z wit
CH9 --> Y zwart

CHID --> W rood
CHI 1 --> V oranje
CH12 --> V gee!
CH13 --> P grijs
CH14 --> N wit
CHIS --> M zwart
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Bijlage V

Aantekeningen en globale variabelen Olympuspakket
================:==============~=================

BV.1 Aantekeningen betreffende C-programmatuur

1) In plaats van subroutines wordt in "c" gewerkt met functies.
De taal maakt geen onderscheidt tussen functies en
subroutines.

2) De waarde -1 wordt in de nummerieke array's als dummy waarde
gebruikt. lndien het betreffende element geen functie vervult
bevat het de waarde -1.

3) Het karakter '\0' wordt als "end of string" karakter gebruikt.
elkc rij karakters wordt afgeslaten met dit karakter.

4) De gebruikte vlaggen in het programma kunnen de waarde
TRuE of de ~aarde 0 = FALSE hebben.

5) Het haafdprogramma van elke C-programmatuur maet de naam
"main()" hebben, anders komen een aantal initialisatie
functies van de C-library in problemen, zij zaeken juist naar
deze functie.

6) Vaal' I/O-pointers naar een I/O-kanaal in RTII wordt in C een
apart type gedefinieerd door de headerfile <stdio.h>. Alvorens
een l/O-kanaal te kunnen openen moet de volgende type
definitie in het programma zijn opgenomen:

FILE *ioptr;

De typenaam moet in hoofdletters.

7) In tegenstelling tot de meeste andere programmeertalen maakt
C weI onderscheidt tussen hoofdletters en letters. Elk
programma moet op definities van constante na in gewone
letters geschreven worden.

BV.2 Alfabetische lijst van globale variabelen behorende bij het
Olympussoftwarepakket

De lijst is opgedeeld in drie categori~n:

1) integer variabelen: a vlaggen
b numerieke

2) floating variabelen
3) character variabelen

Categorie l.a: vlaggen

af

bufend

Indien een fout tijdens een A/D-conversie
plaatsvindt zal deze vlag TRUE worden.

lndien een van de 22 buffers vol raakt wordt
deze vlag TRUE en een ander buffer wordt
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buffl[22]

bufvol

efchc

eofd

errO

errl

err2

err3

evlag

e20

eSO

fchc

fcon~

fdc

feof

fIts

geselecteerd voor het plaatsen van de A/D
monsters.

22 vlaggen voor de 22 extended memory buffers
van elk 8 Kbyte. indien een vlag TRUE is kan
het corresponderende buffer verwerkt ~orden

voor het bere~enen Y~n SQft~are-fil~ermonster$.

Indien aIle 22 buffers vol zijn en niet
verwerkt ~orden door het hoofdprograrnrna wordt
bufvol TRUE en stoppen de AID-converters met
het bemonsteren van de rneetkanalen. via pag5()
verschijnt de foutmelding op het scherm.

Indien het hoofdprograrnrna geen data kan
verzenden van de front end-computer naar de
host-computer wordt efchc TRUE en verschijnt de
foutmelding via pagS() op het scherm.

End of file vlag bij het lezen van de directory
vlag bij het overzenden van de data-files naar de
frontend-computer.

De vlag wordt TRUE indien de fout in AID-module
o heeft plaatsgevonden. Samen met vlag af,
selecteerd pagS() de juiste foutmelding.

Zelfde als vlag errO maar nu voor AID-module 1.

Zelfde als vlag errO maar nu voor AID-module 2.

Zelfde als vlag errO maar nu voor AID-module 3.

Algemene foutvlag, indien deze TRUE is, is er
een fout gedetecteerd en pagS() zoekt dan uit
welke fout dit geweest is.

Indien de vlag TRUE is ZlJn er 20 AID-monsters
verwerkt voor het bereken van de Lange-Termijn
Statistiek monsters.

Indien de vlag TRUE is zlJn er 50 AID-monsters
verwerkt voor de berekening van 1 Hz. software
filterrnonsters.

De data kan van de frontend- naar de host
computer verzonden worden indien de vlag TRUE
is.

Indlen deze vlag TRUE is kunnen words omgezet
~orden naar bytes.

Indien deze vlag TRUE is, is aan het gecodeerde
byte de waarde 41 opgeteld.

Dit is de end of file vlag van een data-file,
deze vlag wordt TRUE indien een data-file
helemaal gelezen is van de disk voor het
oversturen naar de host-computer.

Indien de vlag TRUE is, zijn er kanalen
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flees

fmonw

fsend

fschrijf

fvaria

fvarib

neg

rflag

run

tesnel

wflag

wrflag

geinstalleerd voor Lange-Termijn-Statistiek
metingen.

Het codeerprogramma heeft aIle words van het RAM
buffer "blees" gecodeerd en vraagt met deze vlag
am nieuwe words.

Indien de vlag TRUE is, komt de bemonsterde
monitorwaarde niet overeen met de
geinstalleerde monitorwaarde.

De directory met de data-files is gevonden en een
data-file is geselecteerd voor verzending, het
verzenden kan beginnen.

Het codeerprogramma heeft het RAM-buffer
"bschrijf" gevuld met bytes voor verzending, deze
kunnen nu verzonden worden naar de host-computer.

Indien de vlag TRUE is, kan de variantie
berekend worden, de monsterwaarden staan in
buffer <datum>a.dot[O).

Zelfde als vlag fvaria, de monsterwaarden staan
nu in buffer <datum>b.dot[O).

Indien deze vlag TRUE is, is aan het gecodeerde
byte de waarde -128 opgeteld.

De macro .read heeft het eof-teken in de data
file ontdekt, dit wordt met rflag gesignaaleerd.

Indien de vlag TRUE is, gaat het hoofdprogramma
door.

Indien meer monsters moeten worden
binnengehaald dan hardware technisch mogelijk
is wordt deze vlag TRUE en worden de A/D
kaarten uitgeschakeld.

Met de .write macro is getracht voorbij end of
file te schrijven. Indien dit niet lukt is deze
vlag TRUE.

Indien deze vlag TRUE is, z1Jn de i/o-operaties
opgegeven door .read of .write voltooid.

categorie 1,b:numeriek integers

ach(6)

bkf(6)

blees[256)

blkl

Bevat per frequentie het aantal kanalen dat in array
sfre[6][64) is ge~nstalleerd.

Per geinstalleerd software-filter wordt de
kapaciteit apart uitgerekend.

RAM-buffer voor 256 words die gecodeerd moeten
worden alvorens verzonden te kunnen worden naar
de host-computer.

Bloknummer vanaf waar macro .read moet lezen.
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blks

bschrijfl66]

bufful

buftel

chband

clcnt

cmin

countl

csec

cuur

de[ 64]

dot

find

f1

gerr,tel

igeJTI 16]

*inpt rO

*inptr1

Bloknummer vanaf waar macro .write moet
schrijven.

RAM-buffer met 132 bytes die verzonden worden via
de RS-232-lijn naar de host-computer.

Geeft de grootte van elk van de 22 buffers aan,
bufful wordt berekend uit de multiplexerteller
(= muxcnt*SO).

Geeft de momentane plaats in buffer aan waar de
AID-monster geplaatst moet worden, is kleiner
gelijk de waarde van buffu1.

Geeft hoeveelheld kapaciteit aan die over is.

Geeft het aantal interrupts per seconde. hierop
is de programmaklok gebaseerd.

Minutenteller.

Telt het aantal interrupts, indien countl
gelijk wordt aan clcnt wordt de teller op nul
gezet en wordt de seconde teller met 1
opgehoogd.

Secondeteller.

Urenteller.

Bevat de offset per kanaal, ingegeven via
pag3( ).

Dag-onderbrekings-teller, wordt aan het begin
van een etmaal op nul gezet en telkens als het
hoofdprogramma onderbroken wordt voor het af
of aansluiten van een kanaal wordt de teller
met I opgehoogd.

Index voor de buffll], de index wordt met 2
opgehoogd indien een nieuw extended memory buffer
wordt gesignaleerd.

Frequentie index voor de software-filters.

Telt het aantal monsters voor de berekening van
het gemiddelde, de teller telt van 0 tot 3000.

Gemiddelde over 10 minuten van maximaal 6
kanalen.

Pointer voor extended memory in functie
intad(), de pointer bevat het fysisch basisadres
vanaf waar de volgende vier AID-monster
geplaatst moeten worden.

Pointer voor extended memory. bevat het
fysische basisadres van een van de 22
extended memory buffers.
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intpar

in16

isamp[64)

ivari[61

knrl

knrs

knrw

kwvbpr

lts

ltscin[6J

m[6]

max

maxa

maxkan

monw

muxcnt

mux

nrwl

nrws

offir[6]

par4

reok

sfre[6][64)

Bevat de waarde van PAGE ADDRESS REGISTER 4
tijdens interrupt service routine intad().

Bevat de waarde van de bemonsterde
moni torwaarde.

Integerwaarde van de software-filtermonsters
van de 64 kanalen. via pag8() zijn de momentane
waarde op het beeld te krijgen.

Variantie waarde over tien minuten van maximaal
6 kanalen.

Kanaalnummer voor macro .read

Kanaalnumrner voor macro .write

kanaalnumrner voor macro .wait

Waarde buffer/Preset register real time clock

Overdracht van kanaalnummer voor Lange-Termijn
Statistiek metingen van pag)() naar install).

Bevat de kanaalnumrners voor Lange-Termijn
Statistiek metingen.

Geeft het aanta1 tussen-software
filtermonsterwaarden per kanaal aan.

Geeft het aanta1 kana1en dat aanges10ten is aan.

Geeft het aantal kanalen aan dat bemonsterd
wordt. maxa=4*muxcnt. max ~ maxa.

Geeft het maximaal aanta1 kanalen dat
aanges10ten mag worden i.v.m. Lange-Termijn
Statistiek metingen.

Geinsta1leerde monitorwaarde.

Geeft bovengrens multiplexer adres.

Momentane waarde multiplexer adres. de teller
loopt van 0 tot muxcnt.

Aantal words dat door macro .read gelezen moeten
worden (2:>6)

Aanta1 words dat door macro .write geschreven
Thoeten worden (67).

Offset voor de juiste filterco~fficient.

Bevat het nieuwe inhoud voor MMUO PAGE ADDRESS
REGISTER 4.

Aantal words dat door macro .read is gelezen.

Bevat de kanalen naar bemonsteringsfrequentie
genurr.me rd.
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tl

ts

~eok

$$narg

Byte-teller, de teller houdt bij hoeveel bytes
van het buffer "blees" zijn gecodeerd.

Byte-teller, de teller houdt bij hoeveel
gecodeerde bytes in buffer "bschrijf" zijn
geplaatst.

Aantal ~ords dat door macro .~rite zijn gelezen.

Durr~y argument voor arg( J, indien het de ~aarde

I heeft, ~ordt deze functie niet aangeroepen.

categorie 2: floating point variabelen

fm[6)

gem[6l

*pslpf

sot[ 6) [64]

{1.0, 1.8,2.7,3.6,4.0, 9.0}, equivalent van
m[6l, nu in floating point notatie.

Tussen resultaat van de berekening van het
gemiddelde.

De pointer ~ordt door de functie sam() op het
juiste beginadres van een soft~are-filter array
co~fficienten gezet.

Verzameling van tussenresultaten van de
berekening van de soft~are-filtermonsters.

categorie 3: character variabelen

a

daturr,[ 16)

Indien dit karakter niet gelijk is aan het
laatste decimale karakter van dagnummer, dan
moet de datum opgehaald worden.

In dit array wordt de datum opgehaald door
functie cdate(), geplaatst. De inhoud van het
array ziet er als voIgt uit:

datum[16]
012345678901234 5
sun_16_sep_1973\0

hchinf[64][611 Array met de header-informatie van de
geinstalleerde kanalen.

Itsant[2] Ant~oord of op een kanaal Lange-Termijn
Statistiek metingen moet worden uitgevoerd.

*pl Karakterpointer voor buffer "blees".

*ps Karakterpointer voor buffer "bschrijf".
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Bijlage VI

Beschrijving van de ontwikkelde functies
========================================

BVI.1 functies

=================================================================

functie: cdate()
arg: - d

- rij
- kolom

M.b.v. de functie cdate() wordt de datum opgeroepen. Deze datum
wordt verkregen via het operating systeem. M.b.v. de vlag "d"
wordt gevraagd de datum op het scherm zichtbaar te maken (d =
TRUE), indien de globale variabele "a" niet gelijk is aan
karakter datum[S], dit is de laatste decimaa1 van het dagcijfer.
Indien de datum op het scherm zichtbaar gemaakt moet worden,
gebeurt dit vanaf co~rdinatenpaar (rij,ko1om).
Er zit een fout in de software van het operating systeem bij het
bepalen van de tijd. Het operating systeem gaat er vanuit dat de
tijdsduur van de tikken afgeleid wordt van een 60 Hz. timer
aanwezig op de seriele-communicatiepoort-interface. De software
neemt aan dat na iedere 50 tikken een seconde is verstreken. In
werkelijkheid is dit 0,8 sec. De software weet dit en laat daarom
de uren en minutenteller doorlopen tot: 28 uur en 48 sec.
Hierdoor wordt de datum na 24 uur verandert, maar de tijd is
slechts eenmaal per dag juist en dat is bij het begin van een
etmaal.
De tijd wordt afgeleid van de interruptteller "elent". Voor de
goede synchronisatie moet de ingevoerde tijd bij het opstarten
van de RTIISJ-monitor een later tijdstip zijn dan de GMT-tijd van
het data-acquisitiesysteem.

foutmelding: geen.

==========~======================================================

functie: conbyt()
arg: geen

Functie conbyt() is op de host-computer aanwezig. Het is de
inverse functie van functie eonwrd().
Indien de vlaggen flees, fschrijf en feof FALSE zijn, kunnen data
karakters gedecodeerd worden. De eerste twee vlaggen geven aan
dat het ontvang-, dan weI schrijfbuffer nog niet verwerkt zijn.
De vlag feof geeft aan wanneer een datafile in het geheel is
ontvangen door communicatielijn ell:.
Vit vorige decoderingen kan gebleken zijn dat de prefix van een
karakter aanleiding gaf tot het TRUE maken van de vlaggen dc
en/of neg. Indien een van deze vlaggen TRUE is, moet niet gezocht
worden naar een prefix, maar is het te decoderen karakter een
controle-karakter of een data karakter. Indien het een controle
karakter is dient het genegeerd te worden. Indien het een data
karakter is (waarde karakter is groter dan 40) moet aan de hand
van de vlaggen dc en neg de juiste offset aan de karakterwaarde
worden toegevoegd. M.b.v. de karakterpointers *pl en *ps worden
de karakters uit de buffers blees en bschrijf gehaald of gezet.
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De tellers tl en ts dienen hierbij als offset voor de pointers.
Telkens als de tellers worden opgehoogd moet geeontroleerd worden
of ze hun maximale waarde bereiken. Indien dit het geval is, wordt
bij teller tl de vlag flees TRUE en bij teller ts de vlag
fsehrijf TRUE gemaakt.
Indieu de vlaggen de en neg FALSE zijn wordt het karakter bekeken
of het niet een van de. ge~efini~erg~ pp~f:!xen is. Indien d~

prefix de waarde 33 heeft mag vlag feof pas TRUE gemaakt worden
indien aIle EOF-karakters zijn gelezen, anders zal het operating
systeem de communieatiepoort ell: niet sluiten, oak al wordt
hiertoe opdraeht gegeven.
Indien een prefix wordt gesignaleerd wordt aIleen de vlag de of
neg TRUE geffiaakt en de teller tl met 1 opgehoogd. Het volgende
karakter kan geen prefix meer zijn, dus dit moet dan een cant role
of een data-karakter zijn.
Net als met de EOF-karakters, moet bij het deteeteren van een
nop-karakter aIle karakters gelezen worden, anders kan het EOF
blok niet olitvangen worden door de eommunicatielijn handler.

foutmeldlng: geen.

=====================~===========================================

funetie: eonword()
arg: geen

De funetie codeert de bytes van een word en rna~kt blokken van
132-bytes zo~ .b.v. C~ seri~le line-printer-handler van de
frontend-computer overgestu·c:, . ~ worden naar de host-
computer. M.b.v. de vlaggen fschrijf en flees wordt
respeetievelijk aangegeven dat het sehrijfbuffer van 132-byte vol
is of dat van het leesbuffer 256 words verwerkt zijn. Indien dit
niet het geval is wordt m.b.v. de teller tl en karakter pointer
*pl een byte geeodeerd. De v1aggen neg en fde geven
respeetievelijk aan of de prefix van het te coderen byte al
bepaald is. Indien ~~n of beide vlaggen TRUE zijn, is de prefix
reeds bepaald en gesehreven naar het schrijfbuffer. De geeodeerde
waarde van het byte is echter nag niet bepaald, deze heeft
afhankelijk van de vlaggen de volgende waarde:

fde: neg prefix offset range

o

o

o

1

o

36

34

35

-128

41

-87

41-127

41-127

41-81

41-81

De prefi~vaarden en gecodeerde bytes worden m.b.v. van de
karakterpointer *ps en teller ts naar het RAM-buffer bsehrijf
gesehreven.
Te1kens als een of beide tellers tl en ts verhoogd worden moet
gecontroleerd worden of het leesbuffer leeg is of het
schrijfbuffer vol is. indien dit het geval is moet eerst een
nieuwe leesaetie worden uitgevoerd met de funetie cread() of een
sehrijfactie met funetie cwrite(). Omdat de tellers ts en tl
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globale variabelen Zl]n, weet de functie conwrd() bij een nieuwe
aanroep waar in het lees- of schrijfbuffer verder moet worden
gegaan.

foutmelding: geen

=================================================================

functie: cread()
arg: geen

Functie cread() is geschreven in MACRO-II assembler. Deze functie
is zowel op de frontend- als op de host-computer aanwezig. De
functie is opgebouwd rond de syslib macro .read. Mbv de macro kan
asynchrone I/O-gepleegd worden. De functie zet een opgegeven
aantal words (=nrwl) van een file, aangegeven met kanaalnummer,
knrl, in een RAM-buffer blees[256). Met de integer blkl wordt het
bloknummer gegeven vanaf waar gelezen moet worden uit de file.
De gegevens staan in een EMT-blok gegeven door adres "areal".
Indien het lezen geen succes was wordt het carry bit gezet en het
geconstateerde type fout geschreven naar het errbyt (geheugen
lokatie 52). Het aantal words dat gelezen is wordt in register RO
geplaatst. Het errbyt kan de volgende waarden hebben:

o --> EOF-gedetecteerd, dit zet de rflag,
I --> hardware fout in kanaal,
2 --> kanaal is niet open.

Bij het verlaten van de functie cread() behoeft de data nag niet
helemaal gelezen te zijn in het RAM-buffer. Alvorens dit buffer
te benaderen moet met functie cwait() gecontroleerd worden of
deze actie is volbracht.

foutmelding: - foutcode 1: read error: hardware fout in kanaal
- foutcode 2: read error: kanaal is niet open

=================================================================

functie: creset()
arg: geen

Functie creset() is geschreven in MACRO-II assembler. De functie
zet de vier AID-converters uit door voor bits 5, 6 en 14 de
waarde nul in te vullen, hierdoor worden interrupt request
aanvragen uitgeschakeld.
Verder krijgt bit 6 van het control-status-register van de real
time klok de waarde 1 zodat de programma clock kan doorlopen.
De functie heeft de zelfde eigenschappen als functie reset(), het
verschil tussen deze functies vormt de aanroep vanuit andere
functies. Functie creset() wordt door functies geschreven in "c"
aangeroepen en functie reset door functies geschreven in MACRO-II
assembler.

foutmelding: geen.

=================================================================

functie: cwait ()
arg: geen

Functie cwait() is in MACROlI-assembler geschreven. De functie is
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opgebouwd rond de syslib macro .wait.
De functie kijkt Df een I/O-Dperatie op een kanaal. aangegeven
met knrw volbracht is. Deze Dperatie moet door een .read of een

.write macro gestart zijn. Indien er iets fout is. wordt het
carry bit gezet. Er kunnen twee soorten fouten in errbyt staan:

-0-..,-> kanaal is nietopen
1 --> hardware fout in kanaal

Voor de functie te verlaten wordt de vlag wf1ag gezet ten teken
dat de I/O-operaties voltooid zijn. De functie zal wachten indien
de operaties nog niet klaar zijn.

foutrr,e1ding: foutcode 0: wait error: kanaal is niet open
foutcode 1: wait error: hardware-fout in kanaal

=================================================================

functie: cwrite()
arg: geen

De functie cwrite() is geschreven in MACR011-assembler. De
functie is zowel op de frontend- als op de host-computer
aanwezig. Ze is opgebouwd rond de syslib macro .write. Het is de
tegenhanger van functie cread().
In een E."fT-blok, aangegeven met het beginadres "area2", staat de
informatie betreffende:

vanaf welk bloknummer in een data-file moet worden geschreven
= blks.

- beginadres van het RAM-buffer = blees.
- aantal words dat gelezen moet worden = nrws

Mbv de integer knrs wordt het I/O-kanaa1nummer gegeven. A.d.h.
van het carry-bit kan getest worden of een .write actie succes had
of niet. Het aantal words dat gelezen is wordt in register RO
gep1aatst. Er kunnen de volgende foutmeldingen in errbyt staan:

o --> EOF van data file bereikt,
1 --> hardware fout in kanaal.
2 --> kanaal is niet open.

Bij het optreden van een van deze foutmeldingen. wordt vlag
wrflag gezet.
M.b.v. deze functie wordt asynchrone I/O-bedreven. dus a1vorens
de functie opnieuw aan te roe pen of de beschreven data te
benaderen. moet met de functie cwait() gecontroleerd worden of de
I/O-operaties op het kanaa1 afgerond zijn.

foutmelding: - foutcode 1: write error: hardware-fout in kanaal
foutcode 2: write error: kanaal is niet open.

=================================================================

functie: datfil()
arg: geen

M.b.v functie datfil() kunnen namen van files gecreeerd worden.
De functie wordt opgeroepen bij:

- opstarten programma.
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- onderbreken programma voor het aan- of afsluiten van een
kanaal,

- indien het middernacht is geweest.

De gecre~erde filenamen worden verzameld in file <datum>f.O, dit
zijn:

- duO:<datum><nr>.dot[nr]
- duO:<datum>h,l,d,g,v.dot[O)

nr = nummer software filter (0-6),
f directory,
h header-file,
1 lange-termijn statistiek metingen,
d offset-file,
g gerniddelde,
v variantie.

De lijst met filenamen wordt door de begintijd voorafgegaan en
afgesloten met de eindtijd.

foutmeldingen: geen.

=================================================================

functie: ftoi ( )
arg: - fsamp

Het argument fsamp is een floating point getal welke omgezet moet
worden naar een integer waarde. Hierbij wordt afgerond op de
eerste decimaal achter de komrr,a. De integer waarde wordt
teruggegeven aan het aanroepende programma m.b.v. de integer
"isamp".

foutmelding: geen.

=================================================================

functie: gmtijd()
arg: - j

- rij
- kolom

Indien de waarde van "csec" (= secondeteller) niet gelijk is aan
"j", wordt de tijd zichtbaar gemaakt op het schenn vanaf
cotlrdinatenpaar (rij,kolom).
Indien de tijd 00:00:00 uur is, zullen de infonnatie- en data
files afgesloten worden en nieuwe worden geopend. De "dot" (=

dag-onderbreking-teller) wordt op nul gezet. De vlag "fche" (=
frontend-computer host-computer) wordt TRUE, waardoor de files
zoals vermeld in file <datum>f.O kunnen worden overgezonden.
De nieuwe secondeteller waarde wordt teruggeven aan het
aanroepende progralTtITla.

foutrneldingen: geen.

=================================================================

functie: go()
arg: geen
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De functie go() is het polling programma van het data
acquisitiesysteem. Het loapt successievelijk de vlaggen van de
verschillende processen naar of deze uitgevoerd moeten worden.
De functie bestaat uit drie delen:

1) initialisatie
2) polling
3) afsluiting

prlproc:•••1..a«
c1au-opalO&
, ..id,4114.

iDur:-opt
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...,/af
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p~

tlmetla soO

11

fig: BVI.1: pollingprogramma van functie go()
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ad 1: Tijdens de initialisatie wordt de functie init()
aangeroepen. hiermee wordt het bemonsteren van de
meetkanalen gestart. Door met functie scca() CRTL C uit te
schakelen is het niet mogelijk m.b.v. deze code terug te
springen naar het operating systeem.

ad 2: De afhandeling van de verschillende processen. uitgevoerd
door het software programma wordt gestuurd door functie
gol). De functie bekijkt voortdurend de vlaggen van de
verschil1ende processen en activeerd een functie indien een
proces een vlag TRUE maakt. De functie activeert de
volgende processen:

1) preprocessing en opslag A/D-monsterwaarden
2) menupagina's
3) aan- en afsluiten kanalen
4) berekening van de variantie
5) overzenden van datablokken van de frontend-computer naar

de host-computer
6) beeindigen van het programma d.m.v. het karakter CRTL H.

Bovenstaande processen en het polling principe zijn grafisch
weergegeven in figuur BVl.l.
Op de eerste twee processen na, kan het pollingprogramma
de processen oak uitschakelen. Het prograrr~a blijft
doorlopen totdat vanaf het toetsenbord een CRTL H karakter
wordt ingetoetst. Dit karakter wordt binnengehaald met de
C-library functie ttinr(). lndien geen karakter is
ingetoetst, geeft de functie de waarde -1 af. Het
pollingprogramma wordt ook onderbroken indien de vlag "run"
FALSE wordt. Deze vlag wordt gereset indien bij het
binnenhalen van de A/D-monsterwaarden een fout in de
conversie optreedt. Bij elke test op een vlag wordt de
functie cdate() aangeroepen voor de datum.
Tussen de interrupt service routines en de software
filtering dient een communicatie lijn aangebracht te
worden. M.b.v. deze lijn wordt gesignaleerd dat buffers
gevuld zijn met AID-monsters of dat de buffers leeg gemaakt
zijn door de software filtering. De eenvoudigste en snelste
manier dit te doen. is door gebruik te maken van vlaggen.
Omdat voor deze oplossing gekozen is. zijn de overige
programma-onderdelen hieraan aangepast.

ad 1: M.b.v. de cyclische teller "ligl" worden de 22
vlaggen van de extended memory buffers afgelopen.
lndien een vlag TRUE is. wordt het corresponderende
basisadres van een 8 Kbyte segment in extended memory
bepaald door:

par4 02000 + ligl*0200
1024 ... ligl*128

(oktaal)

Het adres in par4 kan minimaal met stappen van 64
bytes door het geheugen lopeno
M.b.v. de functie pokes() wordt het adres van par4
aan een pointer gebonden. Het geselecteerde segment
in extended memory moet nu afgebeeld worden op een 8
Kbyte segment in de 64 Kbyte user-ruimte van de
gebruiker. dit gebeurt door de pointer *intprl gelijk
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te zetten aan het basisadres van segment 4, dit is
BPAR4 = 100000 (oktaal).
De preprocessing en opslag gebeurt m.b.v. de functie
sam(). Nadat de monsters verwerkt zijn, wordt met
functie poker() de pointers naar de basisadressen
geplaatst zoals die golden voor het aanroepen van
functie pokes(). De vlag van het verwerkte buffer
~oidt FALS~ g~~aakt en d~ ~6lgende vl~g wordt g~t~st.

Indien deze niet TRUE is, wordt overgegaan met het
checken van de volgende vlaggen.

ad 2: Bij iedere rondgang door de functie go() wordt naar
het invoerbuffer van het toetsenbord gekeken. Indien
de waarde van het invoerbuffer overeenkomt met een
van de paginanummers, wordt de betreffende pagina
aangeroepen. 20 is de frontpagina pagina 0, indien in
het invoerbuffer de ascii-waarde 0 staat wordt de
pagina op het scherm getoond. Pagina 1 geeft een
overzicht van de menupagina's. Tussendoor zal de tijd
opgeroepen worden met functie gmtijd(). Voor de
inhoud van de overige pagina's zie pag •. ().

ad 3: Indien pagina 2 wordt aangeroepen, kunnen kanalen
worden af- of aangesloten, of er gebeurt niets.
Om het antwoord binnen te hal en, mag de functie
ttinr() pas worden aangeroepen indien een karakter is
ingetypt. Dit gebeurt met de vlag menu. Indien deze
FALSE is kan pagina 2 en de overige pagina's worden
aangeroepen m.b.v. de functie ttinr(). Echter indien
de vlag TRUE is, kan aIleen op de vragen van pagina 2
worden geantwoord.
Een karakter wordt m.b.v. de functie ttinr() pas
binnengehaald indien ook de return-toets is ingetypt.
De return-toets zet twee extra karakters in het
buffer, dit zijn: carriage return en line feed. Bij
de selectie van het antwoord moeten deze karakters
genegeerd worden. Hierdoor zal het pollingprogramma
eerst tweemaal door de hele loep moeten lopen
alvorens het antwoord te kunnen binnenhalen.
Indien de vraag van pagina 2 met "j" of "n" wordt
beantwoord, gebeuren de volgende acties:

- met functie creset() worden de AID-converters
uitgeschakeld en de programrnaklok loopt verder op
functie intcl(),

- de eindtijd van het binnenhalen van de AID-monsters
wordt geschreven naar de directory file,

- aIle data-files worden gesloten,

- indien de vraag met "n" of "N" is beantwoord, wordt
de dag-onderbrekings-teller, dot met 1 opgehoogd en
wordt vervolgens functie quitch() aangeroepen voor
het afsluiten van een kanaa1,

- m.b.v. de functie instal() en init() wordt het
systeem herstart.

ad 4: De monsterwaarden voor de variantie worden opges1agen
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in t~ee verschil1ende buffers, aangeduidt met de
vlaggen fvaria en fvarib. Indien via het ene buffer
de variantie over de laatste 10 minuten ~ordt

berekend, ~ordt het andere buffer gevuld. Door de
grootte van de buffers ( 6 Kbyte elk) worden deze op
de schijf aangemaakt. M.b.v. de functie opdafi()
wordt het juiste kanaal geopend en met functie varcal()
~ordt de berekening uitgevoerd. Voor het bereken van
een variantie waarde, moeten 3000 A/D-monsterwaarden
van de harddisk ~orden gehaald en worden berekend
volgens:

var[i]=var[i] + (mon-igem[i)(mon-igem[i)/3000

Deze berekening moet 3000 keer worden uitgevoerd.
Daar am de 10 minuten een nieuw monster berekend
wordt kan de berekening van de variantie uitgesmeerd
~orden over 10 minuten. Telkens als het
pollingprogramma de vlaggen test worden 10 van de
3000 berekeningen uitgevoerd. Zelfs het openen en
wegvegen van de data-files gebeurt gescheiden. Een
variantie monster zal naar 302 maal pollen van de
viag berekend zijn. Bij volle belasting (48 kanalen)
kan de functie go() 1 maal per sec. aIle viaggen
bekijken, dus in 302 sec of 5,02 minuten zal het
variantie monster berekend zijn.

ad 5: zie functie movdat()

ad 6: M.b.v. CTRL-H wordt het po1lingprogramma gestopt,
indien vlag menu FALSE is. Het is dus niet moge1ijk
m.b.v. CTRL-H vanuit pagina 2 het programma te
stoppen.

ad 3: Bij beeindiging van het programma moeten nog de volgende
acties ~orden ondernomen:

- m.b.v. functie creset() worden de AID-converters
uitgeschakeid.

- aIle I/O-kanalen worden gesloten,
- de resterende data wordt overgezonden.

Deze Iaatste actie kan dus nag enige tijd vergen.

foutmelding: geen

=================================================================

functie: horl()
arg: - rij

- ko1om
- aanta1

M.b.v. functie hor1() kan een horizonta1e streepjes Iijn
getrokken worden vanaf cotlrdinatenpaar (rij.ko1om) naar rechts.
Argument aanta1 geeft het aantal kolommen aan ~aar een
horizontaal streepje moet komen te staan.

foutme1ding: geen.

=================================================================
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functie: inh()
arg: geen

M.b.v. functie inh() wordt de inhoudsopgave van het menuprogramma
op het beeldschrem geplaats. Het menu kent 6 bladzijden:

- bladzijde 0
- bladzijde 1
- bladzijde 2
- bladzijde 3
- bladzijde 4
- bladzijde 5

foutmelding: geen.

functie-pagI()",
functie inh(),
functie pag2(),
functie pag6().
functie pag7(),
functie pag8().

=================================================================

functie: inicl()
arg: geen

Functie inicl() is in MACROII-assembler geschreven. M.b.v. de
functie kan de KWVII-kaart geinstalleerd worden als programma
klok. Indien er geen A/D-conversies plaatsvinden moet de
programma-klok doorlopen, dit kan door functie inicl() aan te
roepen direkt nadat er geen conversies meer plaatsvinden.

foutmelding: geen.

=================================================================

functie: inimmu()
arg: geen

Functie inimmu() is in MACROIl-assembler geschreven. De functie
initialiseerd de page address registers (=PAR) en de page
descripter registers (=PDR) van MMUO van de processor voor het
werken met extended memory.

foutmeldingen: geen.

=================================================================

functie: init ( )
arg: geen

Functie init() is in MACRO 1I-assembler geschreven. De functie
initialiseerd de volgende interfaces:

- kwvll-kaart (real-time clock)
- 4 advll-kaarten (aid-converters)
- drvll-kaart (parallelle i/o-poort)

De functie wordt door functie go() aangeroepen. Als voorlaatste
instructie wordt de real-time klok aangezet, zodat het systeem
gaat bemonsteren.
Functie init() roept functie inimmu() aan om de PAR-registers en
PDR-registers te initialiseren.

foutmelding: geen.
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=================================================================

funetie: insta1()
arg: geen

De functie ~ordt in de volgende geva1len aangeroepen:

1) opstarten data-aequisitiesysteem.
2) aans1uiten van een kanaa1 tijdens het programma,
3) afs1uiten van een kanaa1 tijdens het programma.

Het doe1 van de funetie instal() is het installeren van de 64
kanalen. In de funetie ~ordt eerst de informatie van de sehijf
geladen, dit zijn de files:

- <datum>h.dot[O]
- <datum>l.dot[O]
- <datum>d.dot[O]

Hierna ~ordt functie pag2() aangeroepen, deze functie geeft een
overzicht van de reeds ingestelde kanalen. Indien een kanaal moet
~orden geinstalleerd ~ordt functie pag3() aangeroepen, m.b.v.
deze functie ~ordt de informatie betreffende het kanaal ingevoerd
en opgeslagen in array hchinf[][].
Terug in functie instal() wordt gekeken of het geinstalleerde
kanaal ook geinstalleerd is voor de lange-termijn-statistiek
metingen of, of het betreffende kanaal voorheen hiervoor
geinstalleerd was en nu afgesloten is.
Hierna wordt de bemonsteringsfrequentie per kanaal bepaald. Dit
gebeurt voor "maxkan" kanalen. De variabele "maxkan" wordt
bepaald door het aanta1 kanalen die voor de lang-termijn-statistiek
zijn ingeschakeld. Per geinstalleerd kanaal wordt de totale
capaciteit met 5 verminderd. "Maxkan" kan maximaal 64 zijn.
Vervolgens wordt "max" bepaald. "max"+l is het totaal aantal
kanalen dat geinstalleerd is, vervolgens worden de kanalen naar
frequentie gesorteerd, dit voor de functie sofisa() voor het
berekenen van de monsters voor elk van de kanalen. Hieruit voIgt
meteende informatie hoeveel monsters per seconde per software
filter aan het "test and update" proces ~ordt geleverd. Als
laatste wordt de capaeiteit van het geinstalleerde systeem
bepaald, welke kleiner gelijk 64 is.
Totslot worden de array's hchinf[][], del] en ltscin[]
weggeschreven naar disk, naar respectievelijk <datum>h.dot[O]+I.
<datum>d.dot[O]+l en <datum>l.dot[O]+l Alvorens terug te keren
naar het hoofdprogramma wordt de multiplexer teller "muxcnt" , de
inhoud van buffer Preset ~ord van de real time klok "kwvbpr", de
grootte van de 22 RAM-buffers "bufful" en de interrupt teller
"clent" bepaald. In figuur BVI.2 is in een flow chart functie
instal() grafisch ~eergegeven.
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foutmelding: indien de informatie-files niet aanwezig z1Jn op de
harddisk wordt dit aan de systeemoperator gemeld en
nieuwe informatie-files worden gemaakt op harddisk.

=================================================================

functie: intad()
arg: geen

Functie intad() is geschreven in MACROll-assembler. De functie
is een interrupt service routine. Het beginadres van deze routine
(intad) wordt door de functie init() op vector plaats mdOvec (=

400) gezet.
Daar de routine een hoge prioriteit heeft, dit wordt opgegeven
door in vector 402 de waarde 340 oktaal (prioriteit 7 voor het
processor status word) te zetten.
Orodat de interrupt op ieder willekeurig moment kan komen moeten
de register die gebruikt zullen worden in de routine en die van
te voren nog niet gered zijn (rO tim r4) op de stack
worden geplaats. In de routine gebeurt dit voor register rO en
rl.
De interrupt service routine is vervolgens opgebouwd uit de
volgende blokken:

1) selecteren juiste RAM-buffer en beginadres,
2) binnenhalen van de monsters,
3) nieuwe multiplexeradres bepalen,
4) afhandelen van de vlaggen,
5) aan de hand van de klok kijken of de a/d-conversie niet te

langzaam is verlopen,
6) afsluiten.

ad 1: Omdat het extended memory via page addres register 4
benaderd wordt dient de oude inhoud op de stack gezet te
worden. Om via dit register in extended memory te komen
moet MMUO geactiveerd worden, daarom wordt de oude waarde
eerst op de stack gezet waarna de inhoud van het MMUO
register met 1 wordt opgehoogd. De variabele "intpar" bevat
het laatste basisadres van een segment in extended memory
waar een monster in is geplaatst. Deze waarde wordt in page
address register 4 geplaatst. Het nummer van het laatste
RAM-buffer waarin monsters geplaatst zijn wordt aangegeven
door variabele "find". Indien bij de test van variabele
bufend blijkt, dat deze gelijk nul is, betekent dit dat het
betreffende RAM-buffer vol is en De index "find" wordt met
2 opgehoogd. ("find" is een array, indien het volgende element
van find benaderd moet worden in assembler dan dient men
twee geheugenplaatsen verder te kijken). De maximale waarde
van find is 42 (2 x 21), dit is 52 oktaal. Indien "find"
groter is dan 52, wordt teruggekeerd naar het begin van
extended memory en wordt het basisadres van extended memory
(1600) in page address regis ter 4 gezet, in de andere
gevallen dient "find" met twee te worden verhoogd en wordt
de waarde 200 bij de inhoud van het page add res register
opgeteld. Vervolgens wordt gekeken of het bijbehorend RAM
buffer vlag "buffl(find)" nul is. Indien dit niet het geval
is, betekent dit dat de monsters van dit buffer nog niet
verwerkt zijn en dit buffer dus niet voor buffering van
nieuwe monsters gebruikt kan worden. De functie intad()
roept dan de functie reset() aan om de A/D-kaarten uit te
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schakelen en maakt vervolgens de vlaggen "af" en "bufvol"
TRUE en vlag "run" FALSE. Het programma zal dan stoppen.

ad 2: De pointer "*inptrO" is bij de initialisatie gelijk gezet
aan het adres 100000 (oktaal), dit is het zelfde ad res als
waar page address register q op is geinitialiseerd.
De inhoud van de pointer wordt in register rO gezet
en· vervolge·ns worden de vier databuffers van de A/D-kaarten
gelezen. De aanvrage voor de interrupt service routine is
gebeurt door AID-converter 0, dit gebeurt op het moment dat
de A/D-conversie klaar is. Van de andere drie converters is
dit niet met zekerheid bekend daarom wordt via een test
gekeken of dit ook het geval is. De monsters worden
successivelijk in het RAM-buffer geplaatst, hiertoe wordt
pointer (rO) telkens met 1 opgehoogd. Nadat vier monsters
zijn binnengehaald wordt de waarde van rO teruggezet op het
adres van de pointer "*inptrO", zodat bij de volgende
interrupt service routine het volgende adres van het RAM
buffer in register rO geplaats kan worden.

ad 3: De-variabele "muxcnt" geeft aan hoeveel kanalen per A/D
converter bemonsterd moet worden. Het ophogen van het adres
wordt gecontroleerd door de cyclische teller "mux". Jndien
de waarde "mux" niet groter of gelijk aan "muxcnt" is wordt
bij het control-status-register van iedere A/D-converter
400 (oktaal) opgeteld. Indien "mux" gelijk is aan "muxcnt"
wordt het multiplexeradres op nul gezet en een puIs van
circa 2 microsec. wordt afgegeven op de parallelle output
poort ten teken dat aIle kanalen bemonsterd zijn, zodat de
64 sample/hold schakelingen in de "sample-state" komen te
staan.

ad 4: Devariabele "bufte!" is een cyclische teller met
ondergrens 0 en bovengrens de waarde "bufful". De waarde
"bufful" is een maat voor de grootte van elk van de 22 RA.~

buffers. Deze maat kan varieren tussen 50 en 800, de
grootte van een buffer varieert dan van 200 tot 3200 words.
Indien "buftel" gelijk is aan "bufful" wordt de teller
"buftel" op nul gezet en m.b.v. de vlag "bufend" wordt
aangegeven dat het gespecificeerde RAM-buffer vol is. Deze
vlag wordt bij het begin van de interrupt service routine
bekeken en indien deze TRUE is zal een ander buffer genomen
worden. Verder zal de vlag behorende bij dit RAM-buffer,
"buffH rn", TRUE worden.

ad 5: Ais eerste wordt functie rtklok() aangeroepen om de tijd
bij testellen. In deze functie wordt bit 12 getest van het
control status register van de KWV-kaart. Indien bit 12 van
het control-status-register 1 is, is er een "overrun" fout
geconstateerd. Dit gebeurt indien de klok een puIs wilt
afgeven maar de interrupt service routine heeft nag niet
gemeld dat de conversie afgelopen is. M.a.w. de software
kan de gevraagde interrupt requests niet afhandelen. Jndien
deze fout wordt geconstateerd. krijgen de bits 14 en 15 van
het control-status-register van AID-converter 0 de waarde
1. Hierdoor wordt een fout interrupt service routine
aangevraagd, zie ook functie interO().

ad 6: Bij het beeindigen van de interrupt service routine wordt
de waarde van page address register 4 en index (rl)
respectivelijk op geheugenadres "intpar" en "find" gezet.
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MMUO wordt afgezet en de oude inhouden van MMUO, page address
register 4, register rl en rO worden van de stack gehaald.

foutmelding: Indien aIle 22 RAM-buffers vol ZlJn worden de
vlaggen "af" en "bufvol" TRUE en "run" FALSE.
Door de laatste vlag wordt de functie go() gestopt.
De vlag "af" zorgt ervoor dat in pagS() de "evlag"
TRUE is en daarna verschijnt de foutmelding
behorende bij vlag "bufvol".
Indien de hardware tesnel voor de software gaat
wordt de fout routine interO() aangeroepen.

=================================================================

functie: intcl()
arg: geen

Functie intcl() is in MACROll-assembler geschreven. Het is een
interrupt service routine die aangeroepen wordt indien de KWVll
kaart een interrupt request geeft aan de processor. De routine
roept de functie rtklok() aan voor het bijhouden van de juiste
programmatijd. De interrupt service routine wordt dan aangeroepen
als er geen A/D-conversies worden gedaan.

foutmelding: geen.

=================================================================

functie: interO()
arg: geen

Functie interO() is in MACROll-assembler geschreven. Het is een
interrupt service routine die aangeroepen wordt indien in A/D
converter 0 een fout optreedt t.g.v.:

1) er wordt geprobeerd een A/D-conversie te starten tijdens
de settling time van de multiplexer,

2) er wordt geprobeerd een A/D-conversie te starten terwijl
de vorige conversie nog niet is beeindigd,

3) er wordt geprobeerd een A/D-conversie te starten terwijl
het AID-done bit 1 is.

Van deze drie fouten is de kans van voorkomen van fout 3 het
grootst en die van fout 1 het kleinst.
Indien een fout optreedt worden de vlaggen "af", "errO" TRUE en
vlag "run" FALSE. De routine roept de functie reset () waarmee de
AID-converters uitgeschakeld worden.

foutmelding: Vlag "af" en "errO" zorgen ervoor dat de juiste
foutmelding via functie pagS() op het beeld
verschijnt. Vlag "run" doet functie go() stoppen.

====================~============================================

functie interl()
arg: geen

Zelfde als functie interO(), deze functie heeft betrekking op

127



AID-converter I.

foutmelding: vlaggen "af" , "errl" en "run", zelfde werking als
bij functie interO().

=================================================================

functie- iilter2()
arg: geen

Zelfde als functie interO(), deze functie heeft betrekking op
AiD-converter 2.

foutrnelding: vlaggen "af", "err2" en "run", zelfde werking als
bij functie interO().

=================================================================

functie inter3()
arg: geen

Zelfde als functie interO(), deze functie heeft betrekking op
AID-converter 3.

foutmelding: vlaggen "af", "err3" en "run", zelfde werking als
bij functie interO().

=================================================================

functie: lotesi()
arg: geen

M.b.v. functie lotesi() wordt online het gemiddelde berekend van
de software-filtermonsters met bemonsteringsfrequentie 5 Hz. Het
gerniddelde wordt telkens berekend over 3000 monsters, dus 10
minuten. De A/D-monsterwaarden worden voor de berekening van de
variantie naar de hard disk geschreven.
De berekening en het ophalen van een monster uit het RAM-buffer
gebeurt op gelijke wijze als bij de functies sofisa() en solsa().
A.d.h. van het array Itscin[) wordt gekeken welke kanalen
geinstalleerd zijn voor deze metingen. Dit kunnen er maximaal 6
zijn. De tussenwaarden van de berekeningen van de software
filtermonsters worden in array sof[)[) opgeslagen. Dit kan, omdat
bij het uitvoeren van deze metingen voor elk geinstalleerd kanaal
de bandkanaalfrequentie met 5 toeneemt, dus er blijft genoeg
plaats over in array sof[)[). De tussenwaarden worden op rij 5
vanaf plaats "maxkan" geschreven en gelezen. Telkens als een kanaal
voor deze metingen wordt geinstalleerd, wordt "maxkan" met 4
verminderd (bij de berekening van de software-filtermonsters
worden 4 tussenwaarden berekend), "maxkan" heeft de waarde 64 als
initialisatie waarde, zie oak functie instal().
M.b.v. de vlag e20 wordt bijgehouden of een software
filtermonster berekend is. Indien dit het geval is wordt
overgegaan tot:

I) bepalen van variantie buffer,
2) berekenen van het gemiddelde,
3) veranderen van variantie buffer na 3000 monsters.

ad I: M.b.v. de vlag fa wordt de i/o-pointer voor het schrijven
van de software-filtermonsters naar de hard disk bepaald.
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Indien de vlag TRUE is wordt buffer <datum>a.dot[O]
geselecteerd, indien FALSE buffer <datum>b.dot(O].

ad 2: Elk der geinstalleerde kanalen voor de lange-termijn
statistiek metingen heeft een globale variabele gem(j]
welke van het type floating point is. De bijdrage van 3000
monsterwaarden tot het gemiddelde wordt uitgerekend en een
teller "gemtel" houdt het aantal berekeningen bij. Na
3000 berekeningen wordt m.b.v. de funcite twm() gekeken of
de waarde geldig is, indien dit het geval is wordt de
waarde van gem[j] geconverteerd, m.b.v. de functie ftoi(),
naar een integer waarde, waarna de waarde gem[j] nul
gemaakt wordt. Hierna wordt de integer waarde naar hard
disk geschreven. De monsters voor de berekening van de
variantie worden in integer vorm naar hard disk geschreven
naar de data-file bepaald door ad 1.
Als laatste van dit onderdeel worden de tussenwaarden in
array sofl][] een plaats teruggezet.

ad 3: Indien de teller "gemtel" 3000 is wordt het variantie
buffer waar de monsters voor de berekening van de
variantie naar toe geschreven zijn gesloten en het andere
buffer wordt geopend. Hierbij wordt de vlag fvaria of
fvarib TRUE, dit nagelang fa was.

foutmelding: geen.

=================================================================

functie modat()

arg: geen

De functie movdat() verzorgt het zendmechanisme en bestaat uit 3
onderdelen:

1) selecteren van de over te zenden data-files,
2) openen van de I/O-kanalen en bepalen van kanaalnummer,
3) zenden.

Indien geen kanaal verzonden wordt, dit blijkt uit vlag "feof" en
indien het middernacht (GMT-tijd) is geweest, kan een datakanaal
geselecteerd worden om gezonden te worden.
Ais eerste zal de directory-file gezonden worden. Het array dir[)
wordt nadat aIle data-files zijn overgezonden, gevuld met de naam
van de directory file van de lopende dag. Bij de eerste aanroep
van het zendprograrr~a zal dit array de naarn van de directory file
van de vorige dag bevatten. Bij de eerste keer dat statement:

if( feof == TRUE && fchc == TRUE )

waar is, zullen aIleen de vlaggen opdir, feof en fdf van waarde
veranderen. De vlag feof wordt FALSE orndat een file gezonden gaat
worden, vlag opdir wordt TRUE om bij terugkeer de files uit de
directory te kunnen oversturen. Vlag fdf wordt TRUE om de
directory file te kunnen openen.
Indien de directory is gezonden, worden de regels van de
directory file een voor een van de hard disk gehaald. Indien het
eerste karakter van een regel geen cijfer is wordt de volgende
regel genomen. Indien dit weI een cijfer is, staat op deze regel
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een data filenaam. Deze zal dan worden overgezonden. Dit proces
zet zich voort totdat aIle regels van de file gelezen zijn. Nadat
de laatste regel gevonden is, wordt vlag eofd TRUE, ten teken dat
er geen data files meer zijn om verstuurd te worden, tevens wordt
dan vlag opdir FALSE om de volgende dag weer data te kunnen
zenden. Totslot van dit onderdeel wordt in array dir de datum van
de nieuwe headerfile gez~t.

Onderdeel twee test de vlaggen fsend en fchc. Indien fchc TRUE
is, kan data-gestuurd worden. Indien fsend FALSE is zijn er nog
geen I/O-kanalen open. het array dir bevat de naam van de over te
zenden file. Zolang viag eofd FALSE is, zal in array dir een
nieuwenaam staan. Bij het openen wordt vlag fsend TRUE, m.b.v.
functie flun() kunnen de logical unit numbers van de kanalen
worden bepaald t.b.v. de functies cread(), cwrite() en cwait().
Indien vlag eofd TRUE is, zullen de vlaggen fchc en eofd FALSE
worden, zodat geen data meer overgezonden kan worden.

Onderdeel drie roept telkens functie fsend() aan indien gezonden
mag worden (fchc = TRUE).

foutmelding: geen

=================================================================

functie: opdafi()
arg: - c

- mode
- lun
- ext

M.b.v. functie opdafi() kunnen files worden geopend op ieder
willekeurig opslagmedium. Via het argument "c" wordt het sooTt
file door gegeven van de te creeren files, "mode" kan zijn:

- schrijven in ascii fonnaat: "w"
- lezen in ascii fonnaat: "r"
- schrijven in binair fonnaat: "wn"
- lezen in binair fonnaat: "rn"

en m.b.v. de waarde "Iun" wordt de file-pointer index
doorgegeven. Deze index ligt tussen 0 ~ Iun ~ IS.
Met ext wordt het aanhangels voor de data-files doorgegeven.

foutmelding: Indien het niet mogelijk is een file te openen wordt
dit medegedeeld aan de systeemoperator, de functie
geeft via de waarde "no top" aan de aanvragende
functie door of het weI (notop = FALSE) of niet
(notop = TRUE) gelukt is.

===============================~=================================

functie: pagl()
arg: geen

Functie pagl() vonnt de eerste pagina van het menu, het geeft de
frontpagina van het software pakket weer.

foutmelding: geen.

=================================================================
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fune tie: pag2 ( )
arg: geen

Funetie pag2() vormt de t~eede pagina van het menu, het geeft een
overzieht van de geinstalleerde kanalen, gesorteerd op
bemonsteringsfrequentie. Verder geeft het de benodigde capaeiteit
~eer.

foutmelding: geen.

=================================================================

funetie: pag)()
arg: geen

Funetie pag)() ~ordt gebruik voor de invoer van informatie
betreffende een te installeren kanaal. Deze informatie omvat:

- kanaalnummer,
- bemonsteringsfrequentie,
- naam van het meetsignaal,
- eenheid (engineering units),
- bereik,
- eonventionele representatie,
- offset ~aarde. deze ~ordt bij de berekening opgeteld bij

de monsterwaarde,
installeren voor lange-termijn-statistiek.

De uitvoer van de funetie is:

- invulling van het array hehinf[][],
- invulling van het array del],

of het kanaal voor lange-termijn-statistiek is
ingeschakeld.

foutmelding: geen.

=================================================================

funetie: pag4()
arg: geen

Het geeft een overzieht van de informatie- en data-files die na
00:00:00 GMT-tijd overgezonden zijn naar de host-computer.

foutmelding: geen.

=================================================================

funetie: pag5()
arg: - evlag

Funetie pag5() geeft de foutmeldingen van het systeem ~eer,

indien de vlag "ev l ag" TRUE is. Bij het beeindigen van het
hoofdprogramma ~ordt funetie pagS() aangeroepen. Indien de vlag
FALSE is versehijnt de mededeling dat het programma met sueces is
beeindigd.

foutmelding: geen.
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==c==========================================================~===

functie: pag6()
arg: geen

Functie pag6() geeft een overzicht van de offset-waarden van de
kana1en. Er worden "maxkan" kana1en in het overzichtgegeven.

foutmelding: geen.

=================================================================

functie: pag7()
arg: geen

Functie pag7() geeft een overzicht van de lange-terrnijn
statistiek metingen. Te1kens als pag7() wordt aangeroepen worden
de momentane waarden van igem(i] en ivari[i] in het overzicht
verwerkt.

foutmelding: geen.

=================================================================

functie: pag8()
arg: geen

Functie pag8() geeft een overzicht van de software-filterrnonsters
zoa1s deze naar de hard disk van de frontend-computer worden
geschreven. Verder geeft het de huidige monitorwaarde zoals
die wordt ingelezen via de parallelle I/O-poort weer en de
geinstalleerde monitorwaarde. Indien beide waarden niet gelijk
zijn zullen bij de software-filtermonsters de waarde -10000
opgeteld worden.

foutmelding: geen.

=================================================================

functie: poker()
arg: geen

Functie poker() is geschreven in MACROl1-assembler en wordt door
functie go() aangeroepen. Deze functie is de tegenhanger van
functie pokes(), net als deze functie worden twee acties
ondernomen:

}) zet het initialisatie adres in page add res register 4,
2) zet MMCO af.

foutrnelding: geen.

=================================================================

functie: pokes()
arg: geen

Functie pokes() is geschreven in MACRO-II assembler en wordt door
functie go() aangeroepen indien monsters in extended memory
opgehaa1d moeten worden. Functie pokes() onderneemt twee acties:
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1) zet MMUO aan,
2) pIaats het juiste adres van extended memory in page

address register 4.

foutmelding: geen.

=================================================================

functie: quiteh()
arg: geen

M.b.v. funetie quiteh() is het mogelijk een kanaal af te sluiten.
Aehtereenvolgens vinden de volgende processen plaats:

1) kanaalnummer van het af te sIuiten kanaal wordt
opgehaald.

2) van het kanaaI wordt in array del] het betreffende
element nul gemaakt,

3) nam het kanaaI deel aan de lange-termijn-statistiek
metingen. zo ja dan wordt dit afgezet,

4) de betreffende rij in array hchinf[][] wordt gevuld met
de ini tialisatie waarde "a".

5) de nieuwe systeeminformatie wordt naar disk gesehreven.

foutmelding: geen.

=================================================================

functie: reset ()
arg: geen

Functie reset() is geschreven in MACRO-II assembler. De functie
zet de vier AID-converters uit door voor bits 5, 6 en 14 de
waarde nul in te vulIen, hierdoor worden interrupt request
aanvragen uitgeschakeld.
Verder krijgt bit 6 van het eontrol-status-register van de real
time klok de waarde I zodat de programma clock kan doorlopen.

foutmelding: geen.

=================================================================

functie: rtklok()

Functie rtkIok() is geschreven in MACROII-assembler. Bij het
aanroepen van de functie wordt een teller opgehoogd. Indien de
teller de gelijke waarde heeft als de interrupt teller wordt de
secondeteller met 1 opgehoogd. Vanuit de seconde teller worden de
minuten teller en uren teller opgehoogd. Bij het uitlezen van de
tijd worden de tellers opgevraagd en op het schrem geprint. De
functie wordt door interrupt service routine intad() of intcI()
aangeroepen, al naar geIang er A/D-conversies plaatsvinden.
Indien de uren teller 24 uur aangegeeft wordt de vlag "fehc"
gezet waarmee aangegeven wordt dat data van de frontend-computer
naar de host-computer gestuurd kan worden.

foutmelding: Indien blijkt dat de vlag "fche" reeds TRUE is zal
gemeld worden dat er geen data gestuurd kan worden
omdat de vorige zending nog niet afgehandeld is.

=================================================================
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functie: sam()
arg: geen

De functie sam() wordt aangeroepen door functie go() indien een
RAM-buffer vlag TRUE is. Sam onderzoekt aan de hand van array
sfre[][] of een kanaal geinstalleerd is voor een bepaald software
filter. Indieri dit hei geval is,wordt de -
bemonsteringsfrequentie en het aantal filterco~fficientenbepaald
en wordt een pointer (*pslpf) geli]k gezet met het adres van de
eerste filterco~fficient van het betreffende filter. Dit kunnen
zijn:

- slpfl0[90] bemonsteringsfrequentie 10 Hz.
slpf5[80] " 5 Hz.
slpf4[90) " 4 Hz.
slpf3[90) " 3 Hz.
slpf2[90) " 2 Hz.
slpfl[lOO) " 1 Hz.

Voor de bemonsteringsfrequenties 2 tim 5 Hz. en 10 Hz. wordt
vervolgens functie sofisa() aangeroepen om de monsters te
berekenen. Voor bemonsteringsfrequentie I Hz. wordt functie
solsa() aangeroepen. Voor het verschil tussen functie solsa() en
functie sofisa() zie functie sofisa().
Totslot controleert functie sam() of het ook nodig is lange
termijn-statistiek berekeningen uit te voeren a.d.h. van vlag
"fIts". De pointer *pslpf wordt dan gelijk gezet met het eerste adres
van de filterco~fficientenslpf5[BO] en de functie lotesi() wordt
aangeroepen voor de berekening.

foutmelding: geen.

functie: send()
arg: geen

M.b.v. de functie send() worden hele data-files overgezonden van
de frontend-computer naar de host-computer. De functie bestaat
uit drie-d~len:

1) controleren m.b.v. functie cwait() of de I/O-operaties
volbracht zijn en daarna m.b.v. functie conwrd() de words
coderen,

2) opdracht geven data te lezen of te schrijven,

3) indien EOF is gedetecteerd. het zendblok volmaken met
nop-karakters en een EOF-blok sturen.

Elk deel werkt onafhankelijk t.O.V. de andere delen. Indien de
functie aangeroepen wordt zal slechts een van de delen uitgevoerd
worden, dit om te voorkomen dat de processor te lang met zenden
bezig is, waardoor andere zaken als m.n. het software filteren
te lang worden opgehouden.
De drie onderdelen reageren op vlaggen die door de functie go()
of door een van de andere onderdelen is bewerkt.

ad 1: Indien data-words gecodeerd kunnen worden wordt de vlag
fconw door onderdeel 2 TRUE gemaakt. Afhankelijk van de
gedane I/O-operatie (een .read of .write-opdracht) wordt
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m.b.v. de functie cwait() gecontroleerd of de operaties
volbracht zijn. In het algemeen zullen deze opdrachten bij
een vorige aanroep van functie send() gedaan zijn.
Indien deze opdracht een leesopdracht was, wordt m.b.v.
vlag wflag gecontroleerd of de leesopdracht succesvol was
en wordt het bloknurnrner met I opgehoogd. Indien vlag rflag
TRUE is, is EOF gedetecteerd in de data-file, er zijn nu
geen words meer voor het oversturen en de data-file wordt
m.b.v. functie fmkdl() van de hard disk van de frontend
computer geveegd. De vlag feof wordt TRUE, ten teken voor
functie go() dat de volgende data-file overgezonden kan
gaan worden. Indien wflag FALSE is moet het zendprograrnrna
onderbroken worden en voIgt een medeling aan de operator.
Indien de opdracht een schrijfopdracht was, wordt eerst
m.b.v. de functie cwait() gewacht totdat de schrijfopdracht
voltooid is en daarna worden de vlaggen wflag en wrflag
gecontroleerd. Wflag moet TRUE zijn en wrflag FALSE. Indien
wflag FALSE is moet het zendprograrnrna onderbroken worden en
voIgt een medeling aan de operator. Indien wrflag TRUE is
wordt voorbij EOF geschreven, dit kan echter nooit
voorkomen. Er hoeft geen bloknurnrner worden opgehoogd, omdat
15: geen opslagmedium is.
De functie conwrd() hoeft aIleen aangeroepen te worden
indien vlag rflag FALSE is, indien deze TRUE is, is er geen
data meer om te coderen.

Ad 2: Via functie conwrd() wordt m.b.v. de vlaggen flees en
fschrijf gecontroleerd of er gelezen, dan weI geschreven
moet worden. Indien een of beide vlaggen TRUE zijn worden
de functies cread() of cwrite() aangeroepen en wordt vlag
fconw TRUE am bij een volgende aanroep van functie send()
de data-words te coderen. Door eerst onderdeel 1 in de
functie send() op te nemen, wordt de mogelijkheid van
asynchrone cornrnunicatie ten volle benut.

Ad 3: Bij het signaleren van EOF van de te versturen data-file
wordt vlag feof TRUE. De teller ts geeft aan waar in het
zendbuffer het laatste karakter is geplaatst. Indien dit
niet de laatste plaats in het buffer is, worden de lege
plaatsen gevuld met het nop-karakter 37 en het blok wordt
alsnog geschreven naar Is:. Hierna wordt een zendblok met
EOF-karakters 33 gevuld en verzonden. Vervolgens wordt de
opdracht gegeven de cornrnunicatielijn te sluiten.

foutmelding: geen.

=================================================================

functie: sofisa()
arg: - f

- n

M.b.v. functie sofisa() kan de software filtering met elk
willekeurige bemonsteringsfrequentie uitgevoerd worden. M.b.v.
het argument f wordt de bemonsteringsfrequentie ingevoerd en met
het argument n het aantal filterco~fficienten. De functie bestaat
uit twee delen:

1) uitrekenen van de bijdrage van een monster uit het RAM
buffer voor de software-filtermonsters.
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2) testen, bij~erken en schrijven naar de hard disk van de
frontend computer van de soft~are-filtermonsters.

Per kanaal bevinden zich 50 monsters in het RAM-buffer. Nadat
aIle monsters ver~erkt zijn, ~ordt teruggekeerd naar functie
sarn(). Hierbij dienen een aantal gegevens van het proces voor dit
kanaal opgeslagen te ~orden in globale variabelen.
Daar dit een furictie is ~aarin elk soft~are fil fer "gebruikt kari
~orden moet er ook het nodige administratieve ~erk verricht
~orden alvorens het juiste monster, soft~are filterco~ffient etc.
bereikt is. Daar in het algerneen het soft~are filter met cutoff
frequentie 0,5 Hz. per kanaal zal ~orden geinstalleerd is
besloten een aparte functie voor de berekening van deze monsters
te creeren, functie solsa(). Deze functie heeft de zelfde
eigenschappen als functie sofisa() aIleen dan voor
bemonsteringsfrequentie 1 Hz. Het over grote deel van de overhead
kan dan achterwege ~orden gelaten, ~aardoor deze functie dan ook
sneller ~erkt dan sofisa().

ad 1: Elk monster dat via een AID-converter in een RAM-buffer is
geplaatst ~ordt eenmaal uit dit buffer gehaald. Het
programma berekend dan de bijdrage van het monster voor elk
van de monsters uit het geinstalleerde filter die dit
monster nodig hebben volgens vergelijking (4.35). Het
aantal monsters uit het soft~are filter waartoe het monster
uit het RAM-buffer een bijdrage geeft ~ordt bepaald door
de variabele "m[fl]". De variabele is gelijk aan het
decimale deel van de floating point waarde fm[fl]. Deze
~aarde ~ordt bepaald uit het aantal filterco~fficientenen
de monsteringsfrequentie.
Figuur BVI.3 geeft de grootte van het aantal software
filtermonsters waaraan op een gegeven moment gerekend
~ordt, afhankelijk van T, ~eer.

Op iedere hele seconde zal ieder soft~are filter zeker een
monster naar buiten sturen. Hiervan uitgaande kunnen de
volgende tijddiagrammen voor ieder filter geven ~orden:

Elk filter heeft een cyclische teller van a tot
lOO/bemonsteringsfrequentie. Indien de teller gelijk is
aan de bovengrens wordt doorgegaan met ad 2. Daar in het
algemeen 50 geen veelvoud zal zijn van deze bovengrens moet
de tussen~aarde ~orden vastgehouden indien de 50 monsters
zijn afge~erkt. De tellerwaarden van de filters zijn
ondergebracht in het array offir[6]. De tellerwaarden
zullen tevens dienst doen als offset om de juiste index
voor de filterco~fficient te krijgen.
M.b.v. array sfre[][] wordt nagegaan ~elke kanalen voor een
filter zijn geinstalleerd en worden dan d.m.v. teller
ach[fl] verwerkt. Teller ach[fl] dient globaal te zijn
omdat de functie sofisa() klaar kan zijn zonder dat het
soft~are-filtermonsterberekend is. Bij een volgende keer
moet dus verder gegaan ~orden bij de stand van deze teller.
Nadat bovenstaande is bepaald, kan worden begonnen met het
berekenen van de bijdrage van een monster tot de m[fl]
soft~are-filtermonster.Dit gebeurt volgens de formule:

sof[fl][inds+j]=sof[fl][inds+j] + pa*(*(pslpf+ind»

Het array sof[][] bevat aIle tussenresultaten van de
geinstalleerde kanalen. De elementen worden in floating
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T 0,01 sec.

fss = 1 Hz.
o = 100

<------------------------1------------------------>
+------------------------+------------------------+

t=OT

fss = 2 Hz.
o = 90

t=100T

<--1--><--------2-------><--1--><-------2--------->
+-----+------------------+-----+------------------+

t=OT 10 50 60 t=100T

fss = 3 Hz.
o = 90

<--2--><----3----><--2--><---3---><--2--><----3--->
+-----+----------+------+--------+------+---------+
o 10 33 43 66 76 t=100T

fss = 4 Hz.
o = 90

<--3-><--4--><--3-><--4--><--3-><--4--><--3-><--4->
+----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+
o 10 25 35 50 60 75 85 100

fss = 5 Hz.
n = 80

<----4---><----4---><----4---><----4---><----4---->
+--------+---------+---------+---------+----------+
o 20 40 60 80 100

fss = 10 Hz.
n = 90

<----9----><----9---><----9---><----9---><----9--->
+---------+---------+---------+---------+---------+
o 10 20 30 40 50

fig. BVI.3: Aantal software-filtermooster waaraao tege1ijkertijd
wordt gerekend, afhankelijk van bemonsteringsfrequentie
en aaotal filterco~fficienten.
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point notatie opgeslagen. De berekening van een
tu~~enresu1taat gebeurt met double precision
nau~keurigheid. Met de index f1 ~ord: het geinsta1leerde
filter aangeduid. Voor ieder geinsta1leerd filter staan de
tussenresu1taten van de kanalen suceessive1ijk in de rij.
Ieder kanaal heeft smax e1ementen in deze rij staan. De
variab~l~ j l~opt deze ~lement~n achie~eenvoigens aft
Bij elk v01gend kanaal ~ordt de offset inds met smax
verhoogd.
De variabe1e pa dient het juiste monster uit het RAM-buffer
behorende bij het juiste kanaa1 op te halen. In formule
vorln is pa:

pa = *(intptrl + sfre[f1][ach[f1] + indb)

Het sterretje duidt op een pointer. De ~aarde van de
uitdrukking tussen de haken is de berekening van het adres
~aar het monster staat. M.b.v. het sterretje ~ordt in "c"
aangegeven dat de variabele pa gelijk ~ordt aan de inhoud
van"het adres tussen de haken. De variabele intptrl is door
funetie go() op het i-de basisadres van het segment gezet
~aarvan geeonstateerd is dat de bijbehorende vlag buffl[i)
TRUE is. Vanaf dit adres moet de offset voor het juiste
monster ~orden bepaald. Het element sfre[fl)[ach[fl]] geeft
het nummer van het geinstalleerde kanaal, indb ~ordt

telkens als de bijdrage van dit monster tot de soft~are

filtermonsters is bepaald verhoogd met de ~aarde "maxa". De
~aarde "maxa" is vier maal de multiplexerteller, dus het
aantal kanalen dat bemonsterd ~ordt.

De monste~aarde "pa" ~ordt afzonderlijk vermenigvuldigd
met m[fl) filterco~fficienten. De ~aarde van een
filterco~fficient ~ordt bepaald door:

*(pslpf + ind)

De variabele pslpf ~ordt door de funetie sam() op het
beginadres van het array met de filterco~ffieienten gezet.
Omdat de eerste soft~are filterco~fficient de mate van
bijdrage van het laatst binnengehaalde monster bepaald, moet
het array van aehter naar voren doorge~erkt ~orden,

hiervoor zorgt de offset ~aarde "ind". Bij het berekenen
van de soft~are-fi1termonsters springt "ind" "tp" adressen
terug. De ~aarde "tp" is gelijk aan het aantal
tijdseenheden ~aarna een soft~are-fi1termonsteris
ber~kend. 1 tijdseenheid komt in dit systeem overeen met
0,01 sec.
Nadat aIle bijdragen berekend zijn ~orden de verschillende
offset ~aarden opnieuw ge~nitialiseerd. Dit zijn:

- ach[fl]
- inds
- indb
- offir[fl] ~ordt opgehoogd

fm[f1] ~ordt op nieu~ bepaa1d. het kan Zl]n dat in
plaats aan 2 soft~are-filtermonster aan 3 monsters
gerekend moet ~orden, zie ook figuur BVI.3.

Indien blijkt dat de teller offir[fl) gelijk is aan de
~aarde "tp" dan dient verder gegaan te ~orden met ad 2.
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ad 2: De teller offir[fl] ~ordt op nul gezet, de overall teller x
~ordt met 1 vermindert omdat na het doorlopen van het "if
statement" deze teller altijd met 1 ~ordt opgehoogd en
dit eigenlijk aIleen hoeft te gebeuren indien het statement
geldig is. De offset ind ~ordt -1.
Net als bij ad 1 ~ordt hier het array sfrel)[] gebruikt om
te kijken ~elke kanalen voor het filter geinstalleerd zijn.
Indien een kanaal is geinstalleerd ~ordt de functie twrn()
aangeroepen om te testen of het berekende monster geldig
is. Indien dit het geval is ~ordt de functie ftoi()
aangeroepen voor de omzetting van de monste~aarde naar
integer notatie. Hierna ~ordt bij de integer ~aarde een
offset afgetrokken zoals deze bij het installeren van het
kanaal is opgegeven. Indien uit functie twrn() blijkt dat
het monster niet geldig is, ~ordt aan de ~aarde van het
monster de ~aarde -10000 opgeteld, dit geeft een ~aarde die
niet voor kan komen. Hierna ~ordt het monster m.b.v. de i/o
functie put~() naar de hard disk van de frontend computer
geschreven. Het operating systeem zal de monsters bufferen
totdat 1 blok van 256 ~ords vol is, dit zijn ook 256
monste~aarden, hierna ~orden de monsters pas naar de hard
disk geschreven.
Totslot ~orden de tussenresultaten in array sof[)[] 1
plaats teruggezet en elk m[fl]-de element ~ordt nul
gemaakt, in dit element ~ordt het eerste tussenresultaat
van een soft~are-filtermonstergezet.

foutmelding: geen.

=================================================================

functie: solsa()
arg: geen

M.b.v. functie solsa() ~orden de soft~are-filtermonsters berekend
voor soft~are-filter met cutoff frequentie D,S Hz •• De strekking
van de functie komt in grote delen overeen met functie sofisa(),
aIleen het overhead ~erk is bij deze functie aanzienlijk minder.
Telkens als de functie ~ordt aangeroepen ~ordt per kanaal 50
monsters ve~erkt, ~aarna de vlag e50 alternerend FALSE en TRUE
~ordt. Een software-filtermonster ~ordt berekend uit 100 A/D
monsters (het filter heeft 100 filterco~fficienten). Indien vlag
e50 TRUE is, ~orden de bijdragen van de eerste 50 AID-monsters
berekend, indien e50 FALSE is, de bijdrage van de laatste 50 A/D
monsters ~aarna m.b.v. functie twrn() gekeken ~ordt of het
soft~are-filtermonstergeldig is. Indien dit het geval is ~ordt

eerst de monsterwaarde geconverteerd van een floating point
representatie naar een integer representatie m.b.v. functie
ftoi(), ~aarna de ingevoerde offset bij de monste~aarde opgeteld
~ordt. Hierna ~ordt het monster naar de hard disk geschreven en
vlag e50 ~ordt TRUE zodat bij de volgende aanroep de bijdrage van
de eerste 50 monsters berekend ~ordt.

foutmelding: geen

===============:=================================================

functie: varcall)
arg: - j
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De functie varcal() berekend de variantie van de geinstalleerde
kanalen voor de lange-terrnijn-statistiek. Hiertoe dienen 3000
monsters van de laatste 10 minuten op schijf te worden
opgeslagen. Het argument j vermeld onder welk file-painter-index
nummer de monsters van disk gehaald kunnen worden. Van deze
monsters is eerst het gemiddelde bepaald. het gemiddelde over
deze periode staat in array igem(]. De variantie wordt volgens
vergelijking" (6. n be"paaid: -

var[ i J
2999

1
3000 k=O

2
(mon[k]-igem(i]) (6.1)

var[i] is een floating point array, m.b.v. de functie ftoi()
worden deze waarden omgezet in integer waarden en geplaatst in
array ivari( J. Dit array wordt bij beeindiging van functie
varcal() naar file duO:<datum>v.dot(OJ geschreven.

foutmelding: geen.

=================================================================

functie: vargo()
arg: geen

De functie initialiseerd de vlaggen van het systeem en de
array's, die betrekking hebben op data-acquisitie en software
filtering. De functie wordt dan ook als initialisatie gebruikt
bij het herstarten van het systeem nadat een kanaal is af- of
aangesloten.
In het software pakket worden deze array's bekeken op hun inhoud,
afhankelijk van de inhoud worden acties ondernomen.

foutmelding: geen.

functie: verl()
arg: - rij

- kolom
- aantal

M.b.v. functie verl() kan een vertikale streepjes lijn getrokken
worden vanaf coBrdinatenpaar (rij,kolom) naar beneden. Argument
"aantal" geeft het aantal rijen aan waar een vertikaal streepje
moet komen te staan.

foutmelding: geen.

=================================================================
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Listing programmatuur

....;

-!:
F I L E ~ GLV.\R.C~

datu~: 1~-Jun-87

auteur: ~. Hovens
proJect: Olv~pus data-acquisitie

-;':

~ De file geeit de declaratie van de globale variabelen welke gebruikt
,': wordp.f1 bij het data-acquisitie progl-arrJT.a.
~':
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int i1116:
int isall,p[64];

int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int

int
int
int
int
int
int
int
int
int

ach[6]: 1* loopt aantal kana1en in sfre at *i
adbufb: /* vlag voor wederzljdse uitsluiting *i
adbuiO: ;~ vlag voor bufO *1
adbufl; i~ vlag voor bufl *1
af; /*'vlag voor fout tijdens conversie *1
bkf[6]: /* bandkanalenfreqentie produkt voar het aantal blokken */
blees[2S6]; 1* RA.\f-buffel- voor zenddata *i
blnr; /* vanaf welk bloknr dit dient te geschieden */

bschnjf[66]: f* -data die naar cOJnmunicatie lijn Is wordt gestuurd -* I
bufend: i* vlag voor het kiezen van het juiste buffer *1
buffl[23]; /* S6 vlaggen voor de extended me~ory buffer *1
bufful: /* geeft bovengrens van bufO en bufl aan *1
bufte1; 1* momentane waarde element van een van de buffers *1
bufvol: /* v1ag voor het vol ziJn van de twee buffers *1
chband; /* geeft hoeveelheld bandkanalenfrequentie aan die over is */
clcnt: I,': counter voor prograr.u"aklok in intelTupt routine intcl ~,

clfil; i* vlag of files gesloten zijn om ffiiddernacht*i
cmin: i* minuten *1
countl; ;* telt honderste van seconden *1
csec; 1* seconden */
cuur; /* uren */
dc[64); 1* bevat offset per kanaal */
dot[7); 1* dag-onderbreking-teller */
efchc; /* geen verbinding frontend-hostcomputer *1
eofd; 1* oef-vlag voor lezen directory file *1
erfio; 1* indien een filenaam niet bestaat wordt de vlag TRUE *1
errO,errl; 1* vlaggen voor de foutmeldingen voor de vier *1
err2,err3; 1* aid-modules */
evlag; /* algemene fout vlag */
e20; 1* vlag dat 20 monsters van aid converter verwerkt ZlJn */
eSO; /* vlag voor welke helft van gerekend moet worden */
fa; /* vlag welk buffer voor variantie gevuld moet worden */
fchc: 1* vlag welke aangeeft data kan van frontend naar host */
fconw; 1* vlag er kunnen words omgezet worden naar bytes */
fdc; /* vlag voor toevoegen prefix */
fdf; 1* vlag voor directory file *1
feof; /* eof-vlag voor het overzenden van een datafile */
find; /* index voor de 23 buffer vlaggen */
flees; /* data in ~\f-buffer lezen voor het coderen */
fIts; 1* vlag voor long term statistics scintillation */
fmonw; /* vlag indien de monitorwaarde monw niet overeen komt met

inhoud drvin register parallelle i/o poort */
fsend; 1* er kan data overgezonden worden */
fschrijf; /* data van bschrijf kan naar communicatielijn */
fvaria; /* vlag dat variantie berekend kan worden */
fvarib; /* zelfde als fvaria, buffering is dubbel uitgevoerd */
fl; r f)-equentie index voor fircof */

gemtel: /* teller tot 3000 voor gemiddelde en variantie */
igem[6]; /* gelliiddelde over tien minuten van maximaal 6 kanalen *1
*inptrO.*inptrl; /* pointers voar extended memory */
intpar: /* bevat de waarde van het segment voor PAR4 tijdens

* de interrupt service routine */
/~: berr,onsterde moni torwaarde * /
r integerwaarde van software-filtermonster van 64 kanalen.

via pag8i j zljn de ~omentane waarde op het beeld te krijgen

int ivari[6];
int knrl;
int knrs;
int knrw;
int kw"Vbpr;
int Its;

*/
1* integer van variantie */
/* kanaalnu~~er voor macro .read */
/* kanaalnummer voor macro .write */
/1: kanaalnur.u'Tler voor macro .wait ;':1

/* waarde buffer/Preset register real time clock *1
/* tussen nummer longterrri scintillation kanaal *1
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int ltscin[6]; /* bevat nummers van de kanalen voor longterm scintillation ;:/
int m(6]; /* geeft aantal actieve kanalen per frequentie */
int max; /* geeft het totaal aantal aangesloten kanalen aan */
int rnaxa; /* is 4 maal muxcnt */
int rnaxkan: /* maximaal aantal kanalen dat aangesloten mag ~orden *;
int mon~; /* 16 bit ~oord gemaakt door de monitor ~aarden */
int rnuxcnt; /": geeft bovengrens mul tiplexer adres *;
int rr,ux: /* momentane ~aarde van mul tiplexer adres ,~/

int neg; /* vlag voor bepalen prefix bij codering */
int not_data_file; ,r:': vlag of dil-ectory file open is :':/
int nrw: r aantal ~ords dat getransferreerd moet ~orden */
int offir[6]; /* offset voor juiste filtercoefficient */
int opdir; /* directory file is open */
int par4; /* bevat een adres van een page bottom in extended memory */
int reok; (* output .read, bevat hoeveel words gelezen ziJn */
int rflag: /* vlag voor klaar zijn van .read */
int run; /1: m.b.v. deze variabele kan het prograrama gestopt worden *i
int sfre[6][64]; /* kanalen naar sample frequentie genurr~erd */
int tesnel: /* vlag voor k\oTV-kaart, indien el- meer samples moeten ~orden

* binnen gehaald dan hard~are technisch rnogelijk is */
int tl: /* leesbuffer teller */
int ts; /* schrijfbuffer teller */
int weak; /* output .write, bevat hoeveel ~ords geschreven zijn */
int ~flag: /* vlag voor klaar zijn van .~rite */
int wrflag; /* vlag voor klaar zijn van .~ait */
int SSnarg = 1; /* durrw.,y argument voor arg[] */
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float frn[6] = { 1.0. 1.8. 2.7. 3.6. 4.0. 9.0 };
/~ zelfde als m[6]. floatingpoint equivalent ~i

float gem[6]: /* tussen gemiddelde van de kanalen */
float *pslpf: /~ functie sam() zet deze pointer bij de juiste set

* filtercoefficienten van soffil
*/

float 50f[6][64): /* array voor tussen resultaten samples */
float var[6]: /* tussenvariantie waarde van de kanalen */

char ,"pl:
char ,"ps:

char
char
char
char

a: /* datu~ gewenst is */
dir(16]: /* filenaam directory */
hchinf[6~][61]: ;-:: array voor de headerinfomatie van de 64 kanalen 1,;
1 tsant [2]; /"antwoord of op kanaal longtem scintillation uitgevoel-d

* moet worden ~: /
I~ karakter pointer vaar buffer blees */
j~ karakter pointer vaar buffer bschrijf */
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;' ..';

file <main.c>

* datum: 13-mei-1987

* File main.c is het hoofdprogra~~,a voor de acquisitie en data-opslag t.b.v.
~ van het pl'ojekt: "Microgolfpropagatiemetingen m.b.v. de sateliet Olympus".
,~ Het totale software pakket dat samenhangt rr,et di t hoofdprogramma is
~ geschreven in "C". Indien dit niet het geval is, wordt dit vermeld.

*!
#include <stdio.h>

*ioptr[13]

1'ioptr[ 15)
*/

;;ioptr[ 11]
*ioptr[l2]

FILE ;~ioptr[ 15]:

int eenj
rnain( )
{

r ;;iopt r[ 0]
;;ioptr[ 1]
*ioptr[7]
,'; iopt r[ 0]
*ioptr[ 9]

: directory
tim *ioptr[6) data-files

data-file gemiddelde
data-file variantie

+ *ioptr[lO] monsters voor berekening
van variantie

intfol~atie files
lezen van disk van data voor verzenden
naar host computer
zenden van data via RS-232 lijn naar
host computer
vrij.

extern int af;
extern int clfil,cmin,csec,cuur;
extern int dotl7];
extern int errO. errl, err2, err);
extern int fchc,flts;
extern int lts,ltscin[6];
extern int rnaxkan,monw;
extern int reak.run;
extern int sfrel6]l64];
extern int tesnel;
extern int weak;

extern char a;
extern char hchinf[64][61];

int i;
char tijd[9]:
een=TRL"E;
af = FALSE;
cHil = FALSE;
en-O = FALSE;
fchc = TRrE:
lts=-I;
rr:axkan = 64;
reok = 0:
tesnel = FALSE:
weok = 0;

err!
flts

run

FALSE:
FALSE;

FALSE;

err2 FALSE; err) FALSE:

for(i=O; i<6; i·+)
{

ltscin[i]=-I;
Sfl'e[i] [0]=-1;
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}
for(i=O; i<7; i+~)

dot[i]=O;
}
for~i=O; i<64; i++)

(

l
hchinfli)[O]='a';

vargo( ':
pag 1i l:
cdate\TRUE.~.S~l;

txt pos i J • 21 . 1. "G:iT-t i j d (uu: mr., : SS) "";

scani, "?,S". t i jd ,I:
csec=atoi(&tljd[6)):
crrin=atoi(&ti]d[3)1;
cuur=atoil&tijd[O)l;
inicll) ;
txtposd.22.1,"monitorwaarde van de rnonitorsignalen (oktaa1)? ");
scanf ( "~~o" •&monw) ;
grr:tijd\ -1. 3,54);
fchc=FALSE;
run=TRUE;
ins t a 1( 1, 1 ) ;
a= I a';
if(run == TRUE)
{

go ( ) ;
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I:',

FILE <vargo .c>
..,';

1: functie vargo{) heeft tot doel globale variabelen te initialiseren
~ voar hernieu~d gebruik van de functie gol),
~, I

ffdefine TRGE (1)
#define FALSE (0)
~;define BPAR4 0100000 /*bat ton. adres par4 :', /

int i;

extern int ach[6];
extern int bufend,buffl[23],bufteI,bufvaI;
extern int e20.e50:
extern int find;
extern int fa,fvaria.fvarib;
extern int gemteI;
extern int igem.*inptrO.~inptrl,intpar.ivari;

extern int rnux.m[61:
extern int affir[6];

inptrO = BPAR4; intpar

bufend = 0;
e20 = 0;
fa = TRlJE;
gerntel = 0;
igem = 0;
mux = 0;

buftel = 0;
eSO = TRUE;
find = 0;

bufvol

fvaria

FALSE;

FALSE; fvarib = FALSE;

02000; ivari = 0;

farli = 0; i<6; i++)
{

a f fir[ i 1=0 ;
ach[i]=O;
m[i]=O;

}
far(i=O; i<23; i++)
{

buffl[i]=FALSE;
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* file <instal.c>

datum 14 mei 1987
auteur: M. Havens

* doel: installeren van de k~nalen, max 64.

,', i

~define NCLL iO)
fldeflne TReE II)
fldefine FALSE (0)
int sa~fre(64).nreh[64);

ehar antw(2).phch[64);

instal<inLfdot)
int ini; /* indien ini TRUE is, is het de eerste keer dat funetie

install) wordt aangeroepen
*/

int fdot; /* indien vlag fdot TR~E is za1 dot in deze funetie worden
verhoogd

*/

extern int bkf[6],buffu1;
extern int chband.c1cnt,cuur,esec,cmin;
extern int dc[64],dot[7];
extern int erfio;
extern int flts;
extern int kwvbpr;
extern int Its,ltsein[6];
extern int max,maxkan,muxcnt;
extern int sfre[6][64];
extern char datum[16];
extern char hchinf[64)[6l];
extern char Itsant[2];
extern *ioptr[15];

register int k.j,l,i,c;
int rnaxbytes,notop;
int name[ 16);
max=O; maxbytes=80; c=O;

cuhl ) ;
if (ini == TRUE)
{

notop=TRUE;

printfl"wenst u oude header-infomatie te gebruiken?\n");
seanfl"%s".antw);
ifiant""[O) == 'j' :: antw[O] == 'J',

printfl"geef iilenaam van header-file\n");
scanf ("%s". nan,e) ;
ifl1ioptl"[1l]=fopenl.name,"r"») == NL"LL)

eriio=TRt..:E;
pag5(1);

}

else

notop=FALSE;
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}
else
{

notop=opdafi("h"," r ",ll,dot[O);
}

if( notop == FALSE)
{

i=-l;
while(i != NULL)
{

i=fgets(phch,maxbytes,ioptr[ll]);
if i i ! = NULL)
{

k=atoi(&phch[O);
for(j=O; j<61; j++)
{

hchinf[k)[j]=phch[j];

}

fclose(ioptr[ll]);
}

notop=TRUE;
if(ini == TRUE)
{

printf("wens t U oude offset-infonnatie te gebruiken?\n");
scanf ( "%s", antw) ;
ifCantw[O] == fj' :: antw[Oj == 'J I

)

{
printf("geef filenaam van offset-file\n");
scanf ("%s", nar.le j ;

if « ioptr[ 11 ]=fopen( name, "rn"» == NrLL)
{

erfio=TRUE;
pag5(1);

}
else
{

notop=FALSE;

}
}
else
{

notop=opdafi("d","rn",II,dot[O);
}
if( notop == FALSE )
{

for(j=O; j<64; j++)
{

dc[j]=getw(ioptr[II]);
}

fclose(ioptr[ 11]);

notop=TRuE;
if(ini == TRUE)

printf("wens t U oude lange-termijn-statistiek-informatie");
printf/. II te gebruiken7\n");
scanf (11%5", antw) ;
if(antw[Oj == 'j' :: antw[O] 'J')
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printf("geef filenaam van lange-terreijn-statistiek-file\n lt
);

scanf("%s",name);
if ( (iopt r [ 11 ]=fopen (name, "m"» == NULL)
{

erfio=TRUE;
pag5(1);

}

else
{

notop=FALSE;

else
{

notop=opdafii"I"."rn",II.dot[O]/;
}
if(notop == FALSE)
{

for(j=O; j<6; j++)
{

ltscin[j]=getw(ioptr[ll]);
}
fclose(ioptr[ll]);

}
antw[O]='J';
while(antw[O]
{

'J' :: antw[O] I j , )

pag2();
cupos(2,19,1);
printf("er is nog %2d kanaalbandbreedte over\n",chband);
txtpos(3,20,1."wilt u een kanaal aansluiten (J/N)?\r\n");
scanf("~~s",antw);
\Jhile(antw[Oj !='J' && antw[Oj !='N' && antw[O] !=' j I && antw[O] !='n')
{

txtpos(3,22.1."ongeldige invoer, opnieuw!!!\r\n");
txtpos(3,20,l,"wilt u een kanaal aan- of afsluiten (J/N)?\r\n");
scanf ("%s" , ant\J) ;

}
j=O;
if(antw[O]
{

'J' antw[O] I j , )

/* functie pag3() geeft de menu pagina voor het installeren van een
kanaal */

i=FALSE;
k=FALSE;
pag 3( ) ;
if(ltsant[Oj == 'J' :: Itsant[Oj 'J')

while( i == FALSE
{

if(ltscin[j] == -1)

ltscin[j] = Its;
i=TRUE;
lts=-l;

}
ii( j>5 && i==TRUE)
{

printf("er wOl-dt teveel rekencapaciteit voor lange-");
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printf("termijn-statistiek metingen gevraagdlr\n");

j++;

}
else
{

for ( j =0; j <6; j ++ )

{
ifi1tscin[j)==lts)
{

ltscin[ j] =-1 ;

}
for(j=O; j<maxkan; j++)
{

samfre[j)=atoii&hchinf[j)[3]);
iff samfre[j] == 10 )
{

samfre[j)=6;
}
nrch[j)=atoi(&hchinf[j));
if(nrch[j) > max)
{

max=nrch [ j ] ;

}

/~ in het array sfre[6][64] staan de kana1en genurnrnerd naar sample frequentie
*/

1=0;
for(i=O; i<6; i++)
{

k=O;
for(j=O; j<maxkan; j++)
{

if(samfre[j) == i+l)
{

sfre[i][k)=nrch[j);
k++;

}
bkf[i)=k*(i+I);
if (i == 5)

bkf[i)=k;':10;
}
1=1 + bkf[i];
if<ltscin[i] != -I)

fl ts = TRUE;
1=1+5;

}

for(j=k; j<maxkan; j++)

sf re [ i ] [ j ] =-1 ;
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pr1ntf("Totale bandkanaalfrequentie is: %d\r\n",l);

if(fdot == TRUE && ini == FALSE)
{

for(1=Oj i<7; i++)
{

dot(1] .... ;

}
fprintf (iopt r( 0] •"begintijd: %2d: %~d: %2d \ n\n" , euur, emin, esee) j
notop=opdafi("h"."w",lI.dot(O]l;
if(notop == FALSE;

forli=O; i<=maxj i++)

if(hehinf(illO] != 'a'l
{

for(j=O; j<6I; j++)
{

pheh(j]=hehinf(i)(j);
}
fputs(pheh,ioptr[Il]);

}
felose(ioptr(ll]);

/* weg sehrijven offset waarden */

notop=opdafi("d","wn",ll,dot[O])j
if(notop == FALSE)

for(i=O; 1< maxkan; i++)
{

putw(de(i],ioptr[ll]);
}
felose(ioptr(ll]);

}

/* wegschrijven longterm seintillatie informatie */

notop=opdafi("l","wn",ll,dot[O]);
if(notop == FALSE)
{

for(1=O; 1<6; i++)
{

putw(ltse1n(i],ioptr[ll]);
}

felose(ioptr[ll]);
}
if (fits == TRUE)
{

opdafi("a","wn",9,O);

muxcnt max!4 + 1;
kwvbpr -10000/muxentj
bufful muxent~50;

clent = muxcnt*lOOj
dat fi 1( ) ;
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/* file <subl.c> is een verzameling functies t.b.v. het hoofdprogramrr,a main!)
*
*
*
*
*
*
;':

J. ,
.'/

datum 14 mei 1987
auteur: M. Hovens

doel: installeren van de kanalen, max 64.

#define NeLL (0)
#define TRUE (1)
#define FALSE (0)

IJ•.' ..
* functie cdate() geeft de momentane datum

*
*

*
datum( 16]

0123456789012345
sun_16_sep_1973 \0

*/
cdate(d.rij,kolom)
int d; /* TRUE datum geven */
int rij; /* plaats van datum op schrem */
int kolom;
{

extern int blnr[6];
extern int cmin,csec,cuur;
extern int clfil;
extern int dot[7];
extern int fchc,sfre[6][64],flts;
extern *ioptr[IS];
extern char datum[16],a; /* variabelen behorende bij de

* functie tijd().
*/

tijd();
if( d ;= TRUE && a != daturr,(5) )
{

cupos(2,rij.kolom);
printf("date: %s\n",datum);
a=datum[S];
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gffitijd(j,rij,kolom)
int j;
int rij;
int koloID;
{

extern char phch(61],hchinf[64)[61);
extern int dc[64];
extern int Itscin[6);
extern int max,maxkan;
extern int run;
int i,notop;

if (j != csec)

cuposl2,rij,kolornl;
print f I"t irne: %2d: %2d: ~~2d \n" ,cuur, crnin, csec) ;
j = csec;
if(fchc == TRUE && clfil == FALSE)
{

clfil=TRUE;
for(i=O; i<15; i++)
{

fclose( ioptr[ i);
}
for(i=O; i<7; i++)
{

dot[i)=O;
}
for(i=O; i<6; i++)
{

blnr[ i) =0;
}
opdafi("f","w",O,O);
fprintf(ioptr[O),"begintijd: %2d:%2d:%2d\n\n".cuur,cmin,csec);
if (run == TRUE)
{

notop=opdafi("h","w",II,dot[O]);
if(notop == FALSE)
{

for(i=O; i<=max; i++)
{

if(hchinf[i][O) != la')
{

for(j=O; j<61; j++)
{

phch[j)=hchinf[i)[j);
}
fputs(phch,ioptr[11);

}
}

fclose( ioptr[ 11]);

notop=opdafi l "d","wn",II,dot[O)l;
if(notop == FALSE)

(,
forli=O; i< maxkan; i++)
{

putw(dc[i),ioptr[11]);
}
fclose(ioptr[ 11]);

}
notop=opdafi("l","wn",ll,dot[O);
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if(notop == FALSE)
{

for(i=O; i<6; i++)
{

put~(ltscin[i].ioptr[ll));

}

fclose(ioptr[ll]);
}
if(flts == TRUE)
{
opdafi("a"."~n".9.0);

}
datfl1 ( );

}

return( j);
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/,';
* functie opdafilname,mode.lunl

** rn.b.v. deze functie kunnen files geopend ~orden

*
1; /

opdafilc.mode.lun.ext)
char c[2J.mode[3J;
int ext.lun;

NULL)

chn[ 1 ]=datum[ S];
chn[4]=datum[':J];

extern int erfio;
extern int run;
char chn[ll];
chn[O]=datum[4];
chn[3]=datu;o[8];
chn [6] = I • ' ;

itoalext.&chn[7]);
if((ioptr[lun]=fopen(chn,mode)1
{

printf("~~s\n" .chn);
sleep(2);
erfio=TRUE;
run=FALSE;
pagS(l);

chn[2J=datu~[7];

chn [ S]=c[ 0 ] ;

}
if (c[ 0] != 'a' &ex c [0] != 'b t && c [0] != 'f I &ex mode [0] ! = 'r')
{

fprintf (ioptr[ 0] •"%s \n" ,chn) ;
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/ ,~

* functie datfilC) opend de datafiles
*/

datfil< )
{

register int i,k;
int lun;
char c[ 2) ;
k=O;
fore i=O; i<6; i++)
{

if(sfre[i)[O] != -1)
{

lun=i"'l;
itoailun,c);
opdafi(c,ltwn",lun,dot[lun)J;

}

if(flts == TRuE)
{

opdafi(ltg","wn",7,dot[O);
opdafi("v","wn",8,dot[Ol!;

verl(rij,kolorn,aantal)
register int rij.ko1orn,aantal;
{

register int i;
forCi=rij; i< rij+aantal; i++)
{

txtpos().i,kolom,":\r");
}

horl(rij,ko1orn,aantal)
register int rij,kolorn,aantal;
{

register int i;
cuposC2,rij.kolorn);
for(i=O; i<aanta1; i"'+)
{

printf("-");
}
printf("\r\n") ;
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/1:
* file <sub2.c> is een verzameling C-functies t.b.v. het berekenen van
* een gefilterd software sample
*/

#include <soffil.h>
/* lijst met filtercoefficienten voor digitale software
* filtering. De filters hebben de volgende
* afsnijfrequenties:

*

*

0,5 --> 1 Hz sampling rate
1,0 --> 2 Hz sampling rate
1,5 --> 3 Hz sampling rate
2,0 --> 4 Hz sampling rate
2,5 --> 5 Hz sampling rate
5,0 --> 10 Hz sampling rate

* momenteel is het aIleen mogelijk uit een van deze 6
* filters te kiezen. Voor het invoeren van nieuwe filters
* zie het verslag.

*
*/

#define TReE (1)
#define FALSE (0)
#define BPAR4 0100000
#define NULL (0)
go ( )
{

extern int af;
extern int blees[256),blkl,blks,blnr,bschrijf[66],buffl[23];
extern int clfil,cmin,csec,cuur;
extern int dot[7];
extern int eofd;
extern int fchc,fconw,fdc,fdf,feof,find,flees,flts,fschrijf,fsend;
extern int fvaria.fvarib;
extern int igem[6],*inptrl,intpar,ivari[6);
extern int kannw,knrl,knrs,knrw;
extern int Itscin[6];
extern int neg,not_data_file,nrw,nrwl,nrws;
extern int opdir;
extern int par4;
extern int reok,rflag,run;
extern int sfre[6][64];
extern int tl,ts;
extern int weok,wflag,wrflag;
extern char a;
extern char datum[16],dir[16];
extern char *pl,*ps:
extern float *pslpf;
extern float var(6);
extern int clcnt,kwvbpr;
extern *ioptr[15];

register int i,j,k,c,cm;
static int ligl; /*laatste i gelijk 1 */
static int menu; /* vlag die aangeeft dat het menu loopt */
static int opvar; /* oude directory open of dicht */
static int sluitaf; /*vlag voor afsluiten van kanaal */
int varbl;

c=060;
run=TRUE;

lig 1=0;
opdir=FALSE;

]58

menu=FALSE; sluitaf=FALSE;



wrflag=FALSE; ts=O;
fschrijf=FALSE; neg=FALSE;
fsend=FALSE; fconw=FALSE;
varbl=O; opvar=FALSE;
not_data_file=FALSE;

wflag=FALSE;
flees=TRUE;
eofd=FALSE;
find=O:
fdf=FALSE;

rflag=FALSE;
tl=O;
feof=TRUE;
fdc=FALSE;
pl=blees;
ps=bschrijf;
dir[0]=100; dir[1]=117; dir[2)=48;
dir[4)=datum[4]; dir[5]=datum[5];
dir[6]=datum[7]: dir[7]=datum[8];
dir(9]=102; dir[10]=46;
dir(ll]=48; dir[12]='\O';
cuh( ) ;
ini t( ) ;

scca ( 1) ;
iopt r[ 13]=fopen( "Is:", "wn");
knrs=flunlioptr(13]);

dir(3)=58;

dir[8)=datum[9];

while (c != 8 && run == TRUE)
{

while(buffl[ligl] == TRUE)
{

cdate(TRuE,2,54);
par4=02000 + ligl*0200;
pokes();
inptr1=BPAR4;
sam();
poker();
buffl[lig1]=FALSE;
lig1++;
if(ligl == 22)
{

ligl=O;

}
if ( c == 48
{

pagl():
a=' a' ;
cdate(TRUE,2,54);
txtpos(3,22,l,"\rinhoud MENU is no: l\r\n");
txtpos(3,22,70,"pag : O\r\n");
menu=FALSE;

}
j=gmtijd(j,3.54);
if(c == 49 )
{

inh( ) ;
txtpos(3,22,70," pag : l\r\n");

}

if( c == 50 && menu == FALSE)

pag2< I;
a=' a' ;
cdate I TRUE,2,54);
txtpos(),2I,l,"kanaa1 afsluiten type n of N,");
printfi" aansluiten type j of J\n");
printfi"elke andere toets gaat programma verder\n");
txtposU,22,70," pag : 2\r\n");
r.;enu=TRL~E;
c=40;,

f

if ( menu TRUE)
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em=ttinr();
if(em != -1 && em != 13 && em != 10)
{

if(em==' j I :: em==']'
{

em=='n' :: em=='N')

ereset();
fprint f (ioptrl 0], II \neiT)~tljd: ~2d:%_2d: 5~2d\ r \n \ nil, euur , ernin, es_ee) ;

for(i=l; i<7; i++)
{

if(sfre[i)[O] != -1)
{

feloselioptr[i]);

}

i= 1;
if(em
{

'n' err. 'N' )

i=O;
for(k=O; k<7; kT +)
{

}
qui teh( ) ;

}
vargo() ;
ins tal (0 • i) ;
ligl=O;
init ( ) ;

}

e=48;

}
if ( e == 51
{

pag6 ( ) ;
a=' a';
edate(TRUE,2.54l;
txtpos(3.22,70,"pag: 3\r\n");

}
if ( c == 52
{

pag7();
a=' a' ;
edate(TRUE,2,54);
txtposO.22.70."pag: 4\r\n");

}

if ( c == 53
(,

pag:) i ) ;

a=' a' ;
edate(TRfE.2,54l;
txtpos(),2:!.70,"pag:5\r\n");

}

if(fvaria == TRUE)
{

if(opvar == FALSE)

opdafi(" a"."rn".9.0);
printf("fvaria geopend\n");
opvar =TRliE;
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else
{

varbl'H ;

varcal (9, varbl);
if(varbl == 300 )
{

fclose(ioptr[9);
fvaria=FALSE;
varbl=O;
opvar=FALSE;

}
if(fvarib == TRUE)
{

if(opvar == FALSE)

opdafi( ..a..... rn... 10.0);
opvar =TRUE;

}
else
{

varbl++;
varca1(10.varb1);
if(varbl == 300 )
{

fclose(ioptr[10);
fvarib=FALSE;
varbl=O;
opvar=FALSE;

}

}
movdat();
if(rnenu != TRUE && fchc != TRlE)
{

c = ttind);

}
creset();
fprint f (iopt r[ 0) ... \ neindtijd: %2d: %2d: %2d \ r\n \n" •cuur. cmin. csec) ;
scca(Q) ;
for(i=O; i<15; i++)
{

fclose(ioptr[ij);
}
pag5(af);
fchc=TRLTE;
ioptr[13j=fopen("ls:"."wn");
knrs=flun(ioptr[13]);
whilelfchc == TRUE)
{

r:,ovda t ( ) ;
)

fclose(ioptr[13j);
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sam( )
{

int i.n.f;

for(i=S; i>=O; --i)
{

if(sfre[i)[O] != -1)
{

if(i==5)

f=10;
n=30;
pslpf=slpf10j
sofisali.n);

}

if(i==4)
{

f=5;
n=80;
pslpf=slpf5;
sofisa(f,n);

}

if(i==3)
{

f=4;
n=30;
pslpf=slpf4;
sofisa(f,n) ;

}
if(i==2)
{

f=3;
n=90;
pslpf=slpf3 ;
sofisa(f,n);

}

if (i==1)
{

f=2;
n=90;
pslpf=slpf2;
sofisa( f, n);

}
if( i==O)
{

pslpf=&slpfl[99];
solsa() ;

}
if ( fIts == TRCE)

pslpf=&slpf5;
lotesi\)j
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/* functie ftoi zet een getal in floating point representatie Offi in
* integer representatie. hierbij wordt Dok afgerond */

ftoi (fsarr,p)
float fsamp;
{

int isamp;
float afr;
isamp=fsamp;
afr=fsamp-isamp;
if(afr >= 0.5)
{

isamp=isamp+1;
}
else
{

if(afr <= - 0.5)
{

isamp=isarr.p-l ;

}

returnlisamp);
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11,

~ Voor het berekenen van samples uit een filter met FC=O,5 Hz. is een
* speciale, eenvoudigere routine geschreven dan sofisa(), namelijk solsa().
* Dit omdat in het algemeen van de meeste kanalen een 1 Hz. sample rate wordt
* verlangt.

*1

#define TRUE II)
#define FALSE (0)

solsa( )
{

int x,i,ofsb;

extern int ach(6);
extern int bkf(6).b1nr[6);
extern int dc(64),dot[7];
extern int e20,eSO;
extern int fa,fmonw,fvaria,fvarib,f1;
extern int gemtel;
extern int igem[6).*inptr1,isamp[64);
extern int ltscin[6];
extern int m[6],maxa,maxkan,monw;
extern int offir[6];
extern int sfre[6][64];

extern float fm[6];
extern float gem[6);
extern float *pslpf;
extern float sof[6][64);

extern *ioptr[15);

if (eSO
{

TRUE)

ofsb=O;
forlx=O; x<SO; x++)
{

i=O;
while(sfre{O)[i] != -1)
{

sof[O][sfre[O][i))=sof[O][sfre[O][i)) +
(*(inptrl+ofsb+sfre[O)[i]»*(*(pslpf-x»;

i++;
}

ofsb=ofsb+maxa;
}
e50=FALSE;

}

else
{

ofsb=O;
forlx=50; x<100; x++)
{

i=O;
while(sfre[O)[i] != -1)
{

sof[O][sfre[O][i]]=sof[O][sfre[O][i]) +
(*(inptrl + ofsb+sfre[O)[i)*(*(pslpf-x));

i++;
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}
ofsb=ofsb+maxa;

}

i=O;
twm( ) ;
for(1=O; i<bkf[Ol; i++)

isamp[sfre[OJ[ilJ=ftoi(sof[OJ[sfre[Ol!i)l);
isamp[sfre[O)[il)=isarr:p[sfre[O)[i))+dc[sfre[O)[i]];

if(fmonw != 0)
{

isa~p[sfre[O][i]J = isamp[sfre[O)[i))-IOOOO;
}

putw( isarr:p[sfre[O) [iJ J,ioptr[ I)};
sof[O][sfre[O][i]J=O.O;
ifi 1:ioptr[I] == 0)
{

blnr[O]++;
if(blnr[O) == 1000)
{

fclose(ioptr[l);
dot[ll++;
blndO)=O;
opdafi("l"."w".l.dot[l]);

}

fmonw=O;
eSO=TRUE;
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/*
* functie lotesi() heeft tot doel de volgende statistische gegevens
* van maximaal 6 kanalen te berekenen:

*
'*

gemiddelde ->
variantie ->

monster per 10 min.
monster per 10 min.

*/
lotesi() .
{

int j.i.k.x.ind.ivar;
int drd:
drd=3000;
forlx=O; x<50; x++)
{

if(e20 < 20 )
{

i=O;
for(j=O; j<6; j++)
{

if(ltscin[j) != -1)
{

ind=-e20-1;
for(k=l; k<=4; k++)
{

ind=ind+20;
sof[S) [maxkan+j*4+k)=sof[S) [maxkan+j*4+k) +

*(inptrl+x*maxa+ltscin[j)*(*(pslpf+ind»;

}
e20++;

}
else

e20=0;
x=x-l;
ind=-I;
j=O;
gemtel++;
if(fa ="'= TRUE)
{

k=9;
}
else
{

k=lO ;
}

for(j=O; j<6; j+T)
{

if(ltscin[j) != -I)
{

gem[j]=gem[j) + Idc[ltscin[j))·sofI5)[maxkan.j*4])/drd;
if(gemtel == 3000,
{

t wr.1 ( j ;

if(fmonw == 0)
{

igem[j)=ftoilgem[j);
}
else
{
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igem[j]=-lOOOO;
}
put~(igem[j),ioptr[7));

gem [ j )=0 .0 j
}

ivar=ftoi(dc[ltscin[j])+sof[5][maxkan+j*4);
put~(ivar,ioptr[k);

for(i=O; i<3; i++),
\

sof[5)[maxkan+j*4+i)=sof[5)[maxkan+j~4+i+l);

}

sof[5)[maxkan+j*4+3)=O.O;

}

fmon~=O:

if(gemtel == 3000)
{

gemtel=Oj
if<fvaria == FALSE && fa
{

TRUE)

fvaria=TRUE;
fa=FALSE;
fclose(ioptr[9);
opdafi(lbl ,lwn",lO,O) ;
printf("varib is open\n");

}
else
{

if(fvarib == FALSE && fa
{

fvarib = TRUE;
fa=TRUE;
fclose(ioptr[lO);
opdafi(lal,l~n",9,O);

}
else
{

FALSE)

pag5();
printf ("e )- gaat iets fout met variantie berekening \n") ;
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sofisa(Ln)

1* samplefrequentie van software filter */
1* aantal filtercoefficienten *1

s;;;ax;

tp;
ind;
inds;
indb;
x·,

int f;
int n:
{

int
int
int
int
int
int s;
int

int j;
int 1;
int rr.l;
int pa;
float t;
float ft;
float fs;

char c;

1* periode samplefrequentie software filter *1
1* index voor juist filtercoefficient *1
1* index voor juist tussen sample *1
1* offsetvoor index van buffer vobr juiste s~mple *1
/* index van buffer met samples van AID-converter */
1* s+1 geeft aan aan hoeveel samples gerekend wordt *1
1* geeft aan hoeveel samples tegelijkertijd berekend

moeten worden "/
I'" teller in "fOl-"-statements */
1" teller in "while"-statement "/
/ " m[ f 1 Jq ->. I

1* floating point weergave van de per10de van tp *1
/* frequentie van t *1
/* floating point waarde van s */

/* declaratie lokale variabelen *1

fl=f-l;
if ( f
{

fl 5·,

10 )

t=lOO.O/f;
indb=O;

if(fs > s)
{

smax=s+l;
}
else
{

smax=s;

ft=1.0/t;
inds=O;

tp=t;
s=fs;

fs=n*ft;

}

for( x=O; x<50; x++) 1* werken een buffer af *1
{

if(offir[fl) < tp) /* indien TRUE berekening van sample nog niet
* klaar */

m[fl)=fm[fl]; /* overzetten van floating point naar integer */

while(sfre[fl][ach[fl]] != -I) 1* is er nog een geldig kanaal */

ind=-offir[fl]-I;
pa = *(inptrl + sfre[fl][ach[fl]] + indb);
forlj=O; j<m[fl]; j++) /* een sample wordt m[fl] keer gebruikt

* voor een bijdrage aan m[fl]
* versch11lende samples */

ind=ind~tp; /* juiste offset bij ind */
/* berekenen van de software filters, tussenresultaten
* staan in arry sof[][] */
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soflfl)linds+J)=soflfl]linds+j) + pa~(*(pslpf~indJ);

}

inds=inds+srnax; 1* index voor volgend tussenresultaat */
ach[fl)++;

}

achlfl]=O;
inds=O:
indb=indb+rnaxa;
oHir[ fl]++;
fmlfl)=ln+offirlfl])*ft; /~ aantal te berekenen software

~- samples bij~erken */
}

else
/* output software samplelS) *j

off i r[ f I ) =0 :
x=x-l; 11: orndat vorige "x" niet afgewerkt is *1
ind=-l:
ml=O;

1=0;
whi1e(sfre[fl)ll] != -1)
{

twm( ) ;
isarnplsfrelfl](11)=ftoi(soflf11Irnll);

/* ornzetting van eindresultaat
* van floating point
* representatie in integer */

isarnplsfre[f1][1))=isarnp[sfre[fl][11)+dc[sfre[fl][11);
if (fmonw ! = 0)
{

isarnp[sfre[fl)[lll=isarnp[sfrelfll[ll]-IOOOO;
fmonw=O;

}
putw(isamplsfre[fl]111],ioptr[fl+I]);

if(*ioptr[f1+1] == 0)
{

blnr[fl]++;
iflb1nr[f1) == 1)
{

fclose(ioptrlfl+l]);
dot [fl +1] ++;
b1nr[fl )=0;
itoa(flTI,&c);
opdafi (c, "w" •f I +I, dot [fl + 11) ;

}
forlj=O; j<s; j++) /* herstellen tussenresultaten */
{

soflfl]l~l~j]=sof[fl)[ml+J+I);
,
I

sof[fl][rnl-mlfll-l]=O.O; /* nieuwste tussen resultaat*1
I*initialiseren *1

1++;
yd=rnl +rn[ fl] ;

}
frr:lfl)=s;
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~define FALSE (0)
#define TRUE (})
quitch()
{

int i,knnr;
char ant[2];

extern int dc[64].dot;
externint Itscin(6i;
extern int rnax,rnaxkan;
extern char daturnI16];
extern char hchinf(64][61];

extern *ioptr(15];

ant(O]='j';
cuh ( ) :
!While(ant(O] == 'j' :: ant[O] == 'J')
{

printf("welk kanaal !Wilt u afsluiten\n");
scanf( "%d" .&knnl">:
del knnr] =0:
for(i=O; i<6; i++)
{

if(ltscin(i] == knnr)
{

ltscin[i]=-l:

}
hchinf[knnr][O]=97;
hchinf[knnr][l]='\O':
printf("wilt u nog een kanaal afsluiten (J/N)?\n");
scanf("%s",ant):
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#define FALSE (0)
#define TRUE (1)

con.. rd ( )

extern int fdc.flees,fschrijf;
extern int neg;
extern int tl,t5;

extern char *pl,*ps;

..hile(fschrijf==FALSE && flee5==FALSE)
{
if(*(pl+tll~= 0 && neg == FALSE}
{

if(*<pl+tl)(41 && fdc==FALSEl
{

*(ps+ts)=34;
t5++;
*(pl+tl)=*(pl+tl)+41;
fdc=TRUE;

}
if(t5<132)
{

*(ps+t5)=*(pl+tl);
fdc=FALSE;
t5++;
tl++;
if (t5==132)
{

f5chrijf=TRUE;
t5=0;

}
if(t1==512)
{

fl ees=TRUE;
tl=O;

}
}
else
{

fschrijf=TRUE;
ts=O;

if(neg==FALSE && fdc
{

neg=TRCE;
*(pl+tli=~(pl+tl)-12S;

ifl*lplTtl)<41 )

}
else
{

FALSE)

!'(ps+tSJ=3S;
ts ...... ;
*<pl ... tl)=*(pl+tl)+41;
fdc=TRliE;

}

else
{

*(ps+ts)=36;
ts++;
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}
if(ts<132)
{

*(ps+ts)=*(pl·tl);
ts++;
tl·+ ;
neg=FALSE:
fdc=FALSE;

}
if(ts==132)

fschrijf=TRlJE:
ts=O:

}
ifl tl==51~)
{

f1 ees=TRUE;
tl=O;
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#define FALSE (0)
#define TRUE (1)
#define NULL (0)
send()
{

extern int blk1,bschrijf[661;
extern int dotl7];
extern int eofd;
extern int fchc,fconw,fdc,fdf,feof,f1ees,fschrijf,fsend;
extern int igelli[6],ivari[6];
extern int knrl,knrs,knrw;
extern int ltscin[6J;
extern int neg, not_data_file;
extern int opdlr;
extern int reok.rflag;
extern int tl.ts;
extern int weok,wflag,wrflagj

extern char *ps,dir[161.datumI16];
extern float var[6];
extern *ioptrI15];

int i;

if(fconw == TRUE)
{

if(flees == TRUE)
{

flees = FALSE;
knrw=knrl;
cwait ( ) ;
if(rfIag==FALSE && wflag ==TRUE)
~

printf (ltblkl=%d \nlt , bIkl) ;
blkl++;
wflag=FALSE;

}

else
{

if(rflag == TRUE)
{

printf (lt reok=4d end of file in leesfile\nlt , reok);
fclose(ioptr[12]);
feof=TRUE;
fsend=FALSE;

}
else
{

printf("%s\n" ,dir);
printf("er gaat iets niet goed met waite) bij het lezen\n")j

}
if(fschrijf == TReE)
{

fschrijf=FALSEj
knrw=knrs;
cwait ();
if(wrflag FALSE && wflag
{

wflag = FALSE;
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else
{
if(~rflag == TRUE)
{
printf("~eok = %4d u probeert voorblj EOF te schrijven\n");

}
else
{

printf ("er gaat ietsniet goed -met ~ait ()bij -schrijven \n'l) ;

}
if (}-flag
{

cOl1l.o1rd ( ) ;

FALSE)

}

if(fsend == TRuE)
{

if(flees == TRUE && rflag
{

cread();
fconl.ol=TRUE;

FALSE)

}
if(fschrijf
{
c~rite ( ) ;
fconl.ol=TRUE;

}
}
if(feof== TRUE)
{

if (ts ! =0)
{

TRUE)

for(i=ts; i<132; i++)
{
'~(ps+i)=37;

}

~eok=O;

c~rite( );
knnv=knrs;
c\Oait ( ) ;

}
for(i=O; i<66; i++)
{

bschrijfliJ=256*33+33;
}
~eok=O;

c~rite() ;
knnv=knrs;
c\Oait ( ) :
printf(lI~eok van eof = %d\n".~eok);

printf("data file is bInnen ge1ezen \n");
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*
*

*

functie varcal() heeft tot doel het berekenen van de variantie
van de kanalen gegeven door Itscin[6]. De variantie wordt berekend over
3000 monsters, 5 Hz. bemonsteringsfrequentie

;; /

varcal(j,varbl)
int j;
int varbl;
{

int i,k,mon;
float drd;
drd=3000.0;
pdntf ("varcal is daar\n");
for(k=O; k~lO; k··)
{

for(i=O; i<6; i·+)
{

if(ltscin[i] != -1)

{

mon=getwlioptr[j]);
var[i)=var[i]+(mon-igem[i])*«mon-igem[i])/drdl;

}

if(varbl == 300)
{

for(i=O; i<6; i++)
{

if(ltscin[ij != -1)
{

ivari[i]=ftoi(var[i);
putw(ivari[i),ioptr[8);
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movdat()
{

int i,j,maxbytes;
maxbytes=80;
if(feof == TRUE && fchc
{

feof =FALSE;
if(opdir TRUE)
f

TRUE)

if(fdf
{

TRUE)

ioptr[ll]=fopen(dir,"rn");
fdf=FALSE;

}

i=-l;
not_data_file=TRUE;
while(not data file == TRUE && i != NULL)
{

i=fgetss(dir,rr.axbytes,ioptr[ll]);
if(dir[O] >= 48 && dir[O] <= 57)
{

for(j=O; j<16; j++)
{

ifidir[j] < 46)
{

dir[j]='\O';
}

}
not_data_file=FALSE;

}
it(i == NULL)
{

eofd=TRUE;
opdir=FALSE;
fclose(ioptr[ll]);
dir[O]=lOO; dir[1]=117; dir[2]=48; dir[3]=58;
dir[4]=datum[4]; dir[5]=datum[5];
dir[6]=datum[7]; dir[7]=datum[8]; dir[8]=datum[9];
dir[9]=102; dir[10]=46; itoa(dot[O],&datum[ll]);

}
}
else
{

opdir=TRUE;
fdf=TRUE;

}
}
if(fsend==FALSE && fchc
{

if(eofd == FALSE)

TRUE)

flees=TRUE;
fcol1w=FALSE;
blkl=O:
rflag=FALSE; wflag=FALSE; wrflag=FALSEj
ts=O; tl=O; neg=FALSE; fdc=FALSE;
i 0 pt r[ 12]=fop en (di r , " rn" ) ;
printf("zend file = %s\n",dir);
fsend=TRUE;
knrl=flun(ioptr[12]);

}
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else
{

eofd=FALSE;
fchc=FALSE;

}
if (fche
{

send();

TRUE)
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inh( )
{

cuh ( ) ;
cupos(2,2.28);
spc txt (3.0.3. "OVERZ ICHT MENU-PAGINA I S \ r\n") ;
txtpos{3.5.1."frontpagina is no: O\r\n");
txtpos(3.6.1."menu is no: l\r\n");
txtpos (3.7.1. "geinstalleerde kanalen no: 2\r\n");
txtpos (3.8.1. "toegevoegde offsetwaarden no: ) \ r\n");
txtpos(3.9,1,"lange-termijn-statistiek no: 4\r\n");
txtpos(3.10.1."software-filter-monsters no: 5\nn");
txtpos(3.13.1."Uw keuze:\r\n");
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#define TRUE (1)
#define FALSE (0)

pagl()
{

\r\n tl
);

\r\n tl
);

\r\n");
K.G. HollebooTit\nn tl

);

Kame r: EH 11. 0 '::I \ r \ n" ) ;
TEL: 3424\r\n tl

);

TelecolT:I:\unicatie Radio Laboratoriurr,\r\n");

OLYMPUS PROJECT

cuh ( ) ;
cupos(2.6.8);
spctxt(4,2.1,4."
cupos(2.8.8);
spctxt( 4.2.1.4, II

cupos( 2.10.8):
spctxt(4.2,1.4." DATA-ACQCISITIESYSTEE:-1 \I"\n");
cupos(2.12.8J;
spctxt(4.2.1.4."
txtpos/3.15.25."systeembeheer:
txtpos/3.16.2S."
txtpos/3.17,25."
txtpos (3,19,18, "Vakgroep
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#define TRUE (1)
#define FALSE (0)

pag2()
{

int i,j,k,l,p(ll),nr,samfre[64);

extern int chband,maxkan,ltscin(6);

extern char a,hchinf(64)[61];

for(i=O; i<11; i++)
J

pli]=O;
}
cuh ( ) ;
printf(tt\r\ntt );
hor! (4,2, 70);
hor!(8,2,70);
hor!<I1,2,70);
horU 13,2,70);
hor105,2, 70);
hor!(17,2,70);
verU3,5,16) ;
cupos(2,l,29);
spctxt(3,O,3,"GEINSTALLEERDE KANALEN\r");
a=' a ';
cdate(TRUE,2,50);
chband=64;
txtpos<3,3,2,tt Fs\rtt );
txtpos(3,3,25,"aangesloten kana1en\r");
txtpos(3,5,3,"1\r");
txt pos <3 , 9 , 3 , tt 2 \ r" ) ;
txtpos(3,12,3,"3\r");
txtpos(3,14,3,"4\r");
txtpos(3,16,3,"5\r");
txtpos( 3,18, 2, "10\rtt );
maxkan=64;
chband=64;
fori j=O; j<64; j++)
{

samfre[j]=atoi(&hchinf[j)[3]);
chband=chband-samfre[j);

}

for(i=O; i<6; i++)
{

if(ltscin(i] != -1)
{

}

chband
rnaxkan

chband -5;
maxkan -4;

}

foY(i=l; i<ll; i++)

for(j=O; j<rnaxkan; j++)
{

if(sarnfre[j) == i)
{

p(i]++;
nr=atoi(&hchinf(j]);
if (i == 1)
{
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4 :: i==5 )

if(p[i] > 43)
{

k=3*(p[i]-43)+3;
cupos ( 2 , 7 , k) ;
printf("%2d \r\n",nr);

}
else
{

if(p[i] > 22)
{
k=3~(p[i]-22)+3;

cupos(2,6,k);
printf("%2d \r\n",nr);

}

else
{

k=Yp[i]+3;
cupos ( 2 , 5 , k) ;
printf("%2d \r\n",nr);

}
}
if(i==2)
{

if(p[i] > 22)
{

k=3*(p[i]-22)+3;
cupos ( 2 , 10, k) ;
printf("%2d \r\n",nr);

}
else
{

k=3*p[i]+3;
cupos(2,9,k);
printf("%2d \r\n",nr);

}
if(i == 3 :: i
{

l=6+i*2;
k=3"'p[i]+3;
cupos ( 2, 1 , k ) ;
printf("%2d \r\n",nr);

}
if(i == 10)
{

k=3*p[i]+3;
cupos ( 2, 18, k) ;
printf("%2d \r\n",nr);

}

p[i]=O;
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, j , )

DE K.A~ALEN\r\n"i;

\r\n") ;

\ r" ) ;

Odefine TRVE (1)
Odefine FALSE (0)

pag3 ( )
{

register int j,k;
char i[4),ant~disr2),samfre[6].name[II],eenheid[II);

char ran[II).cdll),cv[6],ant[2];

extern char a.hchinf[64](61),ltsant[2);
extern int chband.dcI64),lts,maxkan;

cuh ( I ;
a=' a' ;
cdate(TRUE.2,SO);
cupas(2.6,2Sl;
spctxtl3.0.3,"HEADER INFORMATIE VOOR
txtpasD.2.3, "errar: nOI1
ant~dis[O]='J';

~hile(ant~dis[O) == 'J' :: ant~dis[O)

fal- ( j =0; j<4; j++)
{

i[j)=' I.,
}
far( j=O; j<6;)
{

samf re [ j )=' ';
cv [ j ) =' ';
j++;

}
far ( j =0; j <11 ; )
{

name [ j ]=' ';
eenheid [ j ) =' ';
ran[j)=' ';
c 1- [ j ] = ' ';

j++;
}
txtpos(3.2,3,"errar:\r");
cupas(2,3,3);
printf("u hebt nag %d kanaalbandbreedte over\r\n",chband);
txtpas(3,9,5,"kanaalnummer(0-63)?\r\n");
cupos (2,9,42) ;
scanfl"%s",i);
k=atoil&i);
if(k<maxkan && i[O]>='O' && itO] <= '9' i
{

txtposl3.2.10,"non\r");
txtpos(3,10.5,"bemonsteringsfrequentie in Hz?
cupasl2.10,42);
scanf( "~~stl ,samfre);
ifichband < 0)
{

txtposD,2.10,"U gebruikt te veel kanaalbandbreedte\r");
}
txtposi3,11,5,"naarr, meetsignaal (max 10 karakters)?
cupas(2,11.42);
scanf("%s".name);
txtpos(3.12,5."eenheid (dB,%,K. etc)?
cuposi2,12,42J;
scanf("%s",eenheid);
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txtpos<3,13,5, "bereik (vb :800-1100)? \r");
cupos ( 2, 13 ,42) ;
scanf ( "%s·, , ran) ;
txtpos(3,14,5,"con. representation (vb:800-1100)? \r");
cupos(2,14,42);
scanf ("%s" ,cr);
txtposO,15,5,"conv. factor (vb: 1)? \r");
cupos(2,15,42);
scanf ("'~S" ,cv);
txtposO,16.5,"offsetlNaarde -4095 < offset < 4095: \r");
cupos(2,16,42l;
scanf ("%d" ,&dc [k]);
ltsant[O) = 'a';
INhi1e(ltsant[0] != 'j' o.o. ltsant[O] != 'J' && ltsant[Dl != 'n'

&& ltsant[O] != 'N')

txtpos(3,17,5,"lange-termijn-statistiek (lIN)?:
cupos(2,17,42);
scanf("%s",ltsant);
Its=k;

}
for(j=O; j<4; j++)
{

hchinf(k][j]=i[j];
}
for(j=D; j<6; j++)
{

if(cv[j] == '\D')
{

cv[ j] == , t;
}
hchinf[k)[j+4]=samfre[j];
hchinf[k][j+54)=cv[j];

}
for(j=D; j<ll; j++)
r,

hchinf[k][j+l0]=name[j];
hchinf[k][j+21]=eenheid(j);
hchinf[k][j+32]=ran[j];
hchinf[k][j+43]=cr[j];

}
cupos ( 1 ,20) ;
for(j=0;j<60; j++)
{

if(hchinf[k][j]=='\O')
{

hchinf[k][j] = I ';

}
hchinf[k)[59)='\n';
hchinf[k)[60)='\O';
for(J=O: j<61; j++)

putchac(hchinf[k][j));
}
printf("~~d %s\n".dc[kJ,ant);
printf("INilt u iets verbeteren (J/Nl\n");
scanf(l%s",antINdis);

}
else
{

txtpos(3,2,lD,"kanaalnumrTler te groot,voer opnieulN in!");
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txtpos(3.9,42." It);

}
cuh( );
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#define NULL (0)
pag4( )
{
/* extern *ioptr[15);

int i,maxbytes;

char buffer[ 55] ;
char di r[ 15 ) ;
extern char datum[16];

didl)="u";
dir[4]="O";
did6]=datum[5];
dir[9]=datum[9) ;
dir[12)=datum[14];

/*

*/}

maxbytes=56;
cuh ( ) :
cuposI2.5.1);
didO)="d";
did3]=":";
dH[ 5) =daturr,[ 4) ;
dir(8)=datum[8) ;
dir[II)=datum[13];
didI4]="\O";
ioptr[ 11) =fopen( dir, "r") ;
i=-I;
while(i != NULL)
{

i=fgetss(buffer,rnaxbytes,ioptr[O);
if(i != NULL)
{

printf("%s\r\n",buffer);

}
fc1ose(ioptr[11]);
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#define TRUE (1)
#define FALSE (0)

pagS(ev1ag)
int evlag; /* error vlag, indien iets fout gaat in het progra~~a ~ordt

~ dit via evlag gemeld */

int i.j;
extern int af;
extern int bufvol;
extern int efchc.erfio,errO,errl,err2.err3;
extern *ioptr[lS];
extern char datum[16];

cuh( ) ;
cdateiFALSE,O,O);
cupos(2.2.1);
printf("\r\nhet programma is beeindigd op: %s\n",datum);
j=gmtijd(j,4,31);
if(evlag == FALSE)
{

txtpos (3,12.5. "het programma is met succes beeindigd \ nil) ;
}
else
{

if(bufvol == TRUE)
{

cupos(2.12,l);
printf("RAM-buffer is vol, de samples worden niet op tijd");
printf(" ve~erkt\n");

}
if( errO == TRUE)
{

cupos(2,12,l);
printf("de soft~are probeerde een a/d-conversie in module Oil);
printf(" te starten,\n");
printf("maar het sample van de vorige conversie is nog niet");
printf(" ve~erkt \n");

}
if( errl == TRUE)
{

cupos(2.12,l);
printf("de soft~are probeerde een a/d-conversie in module 0");
printf(" te starten, \n");
printf("maar het sample van de vorige conversie is nag niet");
printf(" ve~erkt\n");

}
if( err2 == TRUE)
{

cupos ( 2•12 , ] ) ;
printf("de soft~are probeerde een a/d-conversie in module Oil);
printf\" te starten,\n");
printf("maar het sample van de vorige canversie is nag niet");
printf(" ver~erkt\n");

}

if( err3 == TRUE)
{

cupos(2,12,]);
printf("de soft~are probeerde een a/d-conversie in module Oil);
printf(" te starten.\n");
printf("maar het sample van de vorige canversie is nag niet");
printf(" ve~erkt\n");
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}

}
if( efchc == TRUE
{

cupos(2.12.1);
printf("Er is geen verbinding met de hostcomputer, het");
printf(tl programma is gestopt,\nomdat de harddisk van de");
printf(" frontend computer vol i5\n");

}

if(erfio == TR~E)

{

cupos(2.l2.1);
for(i=O; i<15; i++)
{

fclose(ioptr[i]) ;
}

error("het is niet mogelijk het datakanaal te openen\n"J;
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%5d\r\n".l,dc[1]);

pag6 ( )
{

extern int dc[64l,maxkan;

int i,k.l;
cuh ( ) ;
cupos(2.1,32);
_~P~1~tO.Q.3."OFFSETKA~ALEN\r\n");

ho r l( 5 • 1 , 40 ) ;
ho r 1 ( 5. 41 • 40 ) ;
ve r l( 4. 10. 1 ) ;
ve 1"1 ( 4 , 20 •18 ) ;
verl!4.30.1);
ve 1"1 ( 4 • 40 . 18 ) ;
verl(4.50.1l;
ve r l( 4.60. 18) ;
ve 1"1 ( 4. 70. 1 ) :
forti=O; i<4; i++)
{

txtpos(3.4. 4+ i *20. "kanW') ;
txtpos(3.4.12+i*20."offset\r");

}
for(i=O; i<16; i++)
{

for(k=O; k<4; k++)
{

cupos(2.6+i,5+k*20);
1=kq6+i;
if(l<maxkan)
{

printf("%2d

}
}
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pag7()

}

extern int Itscin[6),igern[6),ivari[6);
int i;
cuh();
cupos(2,1,20);
spctxt ( 3 ,0.3, "LANGE-TERMI IN-STATISTI E"-MONSTERS \ r \n") ;
ho r I( 8 . 10 , 60 ) ;
ve d (] , 10 . 14 ) ;
verI(7.30,14);
verI( 7,50.14);
verI(7,70.14);
txtpos(3, 7 .18,"kanft\r\n");
txtpos(3.7.36."gemidde1de\r\n");
txtpos (3.7,56. "variantie \ r\n");
(or(i=O; i<6; i++)
{
cupos(~.9+i*2,20);

pl'intf ("%2d \n" ,1tscin[ i) ;
cupos(2,9+i*2,39);
printf("%4d\n",igem[i);
cupos(2,9+i*2,59);
printf("%4d\n",ivari[i);
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%d\r\n" .moml);
%d \ r \ nil , in 16) ;

%Sd\r\nlt ,l,isamp[l);

pag8 ( )
{

extern int isamp[64J,maxkan;
extern int monw,inl6;
int i,k,l;
cuh( );
twm();
cupos(2,l,J2);

. spctxt (J,O, 3, "SOFTWARE-FILTER-MONSTERS \ rYn") ;
cupos(2,2,l);
printf(tlde ingevoerde monitol"\oIaarde
printf(tlde bemonsterde moniton-aarde
ho l"l< 5 • I ,40 ) ;
ho r l( 5 ,41 ,40) ;
ve r 1 ( 4 • 10 • I ) ;
VH 1(4,20, 18) ;
verl<4,30.1);
verl<4,40,18) ;
verU4,SO.I);
ve r 1(4,60, 18) ;
ver1(4.70,1);
for(i=O; i<4; i++)
{

txtpos(3,4,4+i*20,ltkan#tl);
txtpos(3,4,12+i*20,"monster\rlt);

}
for(i=O; i<16; i++)
{

for(k=O; k<4; k++)
{

cupos(2,6+i,5+k*20);
1=k*16+i;
if ( 1<=maxkan )
{

printf("%2d
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intfac.mac

18-mei-1987

interrupt service routine behorende bij main.c

auteur:M. Havens

•title intfac
•mcall •intell. •print. • read. •..ai t. •close. •.. rite

definitie van constanten

elTbyt = 52

mdOvec 400

mdOerO 404
mdler1 414
md2er2 424
md3er3 434

clvec 440

drvcsr 167770
drvout 167772
drvin 167774

mdOcsr 170400
mdOdbr 170402

md1csr 170410
md1dbr = 170412

md2csr 170420
md2dbr 170422

md3csr 170430
md3dbr 170432

clcsr 170440
c1dbr 170442

kpar4 172350
mrnuO 177572
ps.. 17i776

;locatie foutcode

;vector module 0

;errorvectors voor de modules

;
;adressen registers para11e1le ilo poort

;adressen registers module 0

;adressen registers module 1

;adressen registers module 2

;adressen registers module 3

;adressen registers real time clock

;adres kernel page address register 4
;adres MMU register 0
;processor status ..ord
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interrupt service routine

intad: : ;zet de juiste device prioriteit

selecteren juiste buffer

bie ~t2. @#drvout
mov rO.-(sp)
mov rl.-(sp)
mov @#kpar4.-(sp)
mov @~tmmuO. - (sp)
bis ~n. @#mmuO
mov intpar.@flkpar4
JliOV find.rI
tst bufend
beq $1
elr bufend
add #2.rl
emp #52.rl
bge $2

$13: elr rl
mov #1600,@#kpar4

$2: mov #lOOOOO,inptrO
add #200,@#kpar4
tst buffl (rl )
beq $1
jsr pe.reset
ine af
elr run
ine bufvol
jmp $10

;binnenhalen van samples

$ 1:

$4:

$5:

$6:

mov inptrO.rO
JliOV @flmdOdbr,(rO)+
bit #200,@#mdlcsr
beq $4
mov @#mdldbr,(rO)+
bit #200,@#md2esr
beq $5
mov @#md2dbr,(rO)+
bit #200,@#md3esr
beg $6
mov @#md3dbr,(rO)+
mov rO.inptrO

;haal data van module I binnen
;kijk of conversie heeft plaats
;gevonden in module 0
;haal data van module 0 binnen
;doe het zelfde voor module 2 als
;voor module 0

multiplexer adres bepalen

inc mux
emp muxent,mux
bne $7
clr mux
bic #7400.@#mdOesr
bie #7400.@#mdlesr
bie #7400,@#md2csr
bic #7400.@flmd3esr
bie #l.@#drvout
bis ~n .@fJdrvout
br $11

;ITiaak multiplexer adres.
;cyelische teller van 0 tim 15
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$7: add #400,@#mdOcsr
add #400,@#mdlcsr
add #400.@#md2csr
add #400,@#md3csr

;zet multiplexer adres a.d.h. van de
;cyclische teller

afhandelen van de flags, er gebeurt niets indien het buffer niet vol
is. indien ~el dan ~ol"dt van buffer ges~itched

$11: inc buftel
crop bufful.buftel
bgt $8
ell" buftel
inc bufend
inc buffH rl)

real time clock checken of deze niet te snel gaat

$8:

$10:

jsr pc,rtklok
cmp #7777.@#clcsr
bge $10
bis #040000.@#mdOcsl"
bis #100000,@#mdOcsr
mov @#kpal"4,intpar
mov rl,find
bic fll,@ftmmuO
mov (sp)+,@#mmuO
mov (sp)+,@#kpar4
mov (sp)+,rl
mov (sp)+,rO
bis #2,@ftdrvout
rti

;kijk of de soft~are niet te snel
;~il, zo ja geef dit aan de buiten
;~ereld door m.b.v. flag "tesnel"

afhandeling foute aid eonversie module 0

interO: :
.inten 6
bic #140000,@#mdOcsr
inc af
inc errO
clr run
jsr pc, reset
rts pc

afhandeling foute aid eonversie module 1

inter! : :
.inten 6
bic #100000,@#mdlcsr
inc af
inc err!
elr run
jsr pc, reset
rts pc

afhandeling route aid eonversie module 2
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inte)-2: :
.inten 6
bic #100000.@#md2csr
inc err2
inc af
clr run
jsr pc. reset
rts pc

afhandeling foute aid conversie module 3

inter3::
.inten 6
bic #lOOOOO.@#md3csr
inc en3
inc af
clr run
jsr pc. reset
rts pc
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programma clock gebaseerd op de frequentie van de realtime clock

intcl: : .inten 4
jsr pC,rtklok
rts pc

rtklok: :
inc countl
cmp clcnt,countl
bgt IS
clr countl
inc csec
cmp #60. ,csec
bgt 1$
clr csec
inc cmin
cmp #60. ,cmin
bgt 1$
clr cmin
inc cuur
cmp !t24. ,cuur
bgt 1$
clr cuur
tst fchc
bne 2$
inc fchc

1s: bie #200,@#clcsr
rts pc

2$: ine evlag
inc efchc
br 1$



pokes: : jsr r5.esv$
bis fll • @ftrrunuO ;enable rrunuO
rnov par4.@#kpar4
jrnp eret$

poker: : jsr r5.esvS
rnov it 1000. @l'fkpar4
bie # 1•@ffrrunuO
rts pc
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tWIT,: : jsr r5.C5VS
mov @~tdrvin. in16
crnp monw.inl6
beq IS
inc frnonw

1s: jmp cretS
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c l'ead: : jsr r5.csv$
mov rO.-(sp)
mov r1.-(sp)
.read #area1.knrl
bcs 2$

1$ : mov rO. reok
mov (sp)+,r1
mov (sp)+,rO
imp c-tet$

2$: tstb @#errbyt
bne 3$
inc rf1ag
br 1$

3$: movb @~ierrbyt. r1
cmp ~n. rl
bne 8$
.print #irerrl
br 1$

8$: .print ~trerr2

br 1$

cwait:: jsr r5.csv$
mov rO.-(sp)
.wait knrw
bcs 4$

5$: inc wflag
mov (sp)+,rO
jmp cret$

4$: tstb @#errbyt
bne 9$
.print #wrerrO
b1' 5$

9$: .print #wrerrl
br 5$

cwrite::jsr r5,csv$
mov rO.-(sp)
mov r1.-(sp)
.write #area2,knrs
bcs 6$

7$: mov rO,weok
mov (sp)+,r1
mov (sp)+,rO
jmp cret$

6$: tstb @#errbyt
bne lIS
inc wrflag
br 7$

lIS: mov @#ierrbyt,rl
cmp til. 1'1
bne IDS
•print tiwerrl
br 7$

lOS: .print #werr2
br 7$

;lees een blok

;lees error .•• EOF
;branch if not

;is read klaar met lezen
;branch indien niet

areal: :
blkl::

nn.'I::

.word
•wOl'd
.word
.word
.word

o
o
blees
-d256
o

198

;EMT area block
;bloknummer
;adres buffer in ~~
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area2: :
bl ks: :

nrvs: :

done:
re r r) :
rerr2 :
"nerrO:
wren) :
werrl:
werr2 :

.word

.word

.word

.word

.word

.asciz

.asciz

.asciz

.asciz

.asciz

.asciz

.asciz

.even

.end

o
o
bschrijf
-d67
o

/ i-o transfer complete /
/?read error: hardware fout in kanaal?/
/?read error: kanaal is niet open?/
/?wait error: kanaal is niet open?/
/?wait error: hardware fout in kanaal?/
/?write error: hardware fout in kanaal?/
/?write error: kanaal is niet open?/
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•tit Ie macfil

definitie van constanten

errbyt <: 52

mdOvec <=400 .

mdOerO 404
nld lerl 414
md2er2 424
md3ed 434

clvec 440

drvcsr 167770
drvout 167772
drvin 167774

mdOcsr 170400
mdOdbr 170402

mdlcsr 170410
md1dbr 170412

md2csr 170420
md2dbr 170422

md3csr 170430
md3dbr 170432

c1csr 170440
c1dbr 170442

kpar4 172350
mmuO 177572
ps,"" 177776

;locatie foutcode

jvecto-r module 0--

;errorvectors voor de modules

,
;adressen registers parallelle i/o poart

;adressen registers module 0

;adressen registers module 1

;adressen registers module 2

;adressen registers module 3

jadressen registers real time clock

;adres kernel page address register 4
jadres MMU register 0
jprocessor status ,""ord
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initialiseren

init: : jsr r5,csv$
jsr pc,inirnmu
clr @/tclcsr
clr @/Idrvcsr
mov til 40 .@#mdOesr
mov #040.@#mdlcsr
TrlOV #040,@#md2esr
mov #040,@#md3csr
mov ttintad,@#mdOvec
mov #200,@#mdOvec+2
mov #interO, @/tmdOerO
mov ttinted ,@#mdlerl
mov #inter2,@#md2er2
mov #inter3,@/tmd3ed
mov #intcl,@#clvee
mov tt200,@tfmdOerO+2
mov #200,@#mdled+2
mov #200,@t1md2er2+2
mov t/200.@tlmd3er3+2
mov #200,@#clvee+2
mov kwvhp r , @ttcldbr
mov #13,@ttclcsr
jmp cret$

inimrnu: :
hie tl140000 , @#psw
clr rO
mov t1172340, rl

1$: mov rO.(rl)+
add /1200, rO
crop rO, /11600
hne 1$
mov #177600,<rl)

mov #172300,rl
2$: mov tt077406, (rl)+

cmp rl,/1172320
hne 25
rts pc

;initialiseer kernel PAR registers van MMU
,
;PARO tim 6 worden gevuld met
; 000,200,400, •••• , 1400
,
;segment van i/o page in PAR7

;initialiseer kernel PDR van MMU

;PDRO tim 7 worden gevuld met
;077406
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iniel:: jsr r5.esvS
clr @Itelesr
elr @ftrndOesr
mov #intcl.@#elvee
mov ft200,@#clvee+2
mov It-dlOO.clcnt
mov #-d-lOOOO,@#eldbr
~J.\ It I13,@#elesr
Jmp' e r t>t.s

sub)'outine reset

m.b.v. deze routine worden de interrupts van de ad- odilles gedisabled.
en de aId eonversie wordt niet meer opgestart.

reset:: bie #40140,@#mdOcsr
bie #40040.@#mdlesr
bie #40040,@#md2csr
bie #40040,@#md3csr
bis #lOO,clcsr
rts pc

ereset::
jsr r5,esvS
bie #40140.@ftmdOcsr
bie #40040,@#mdlesr
bie #40040.@#md2esr
bie #40040.@#rnd3esr
bis #lOO,elesr
jrr.p cretS

.end
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RT-]] LINK V08.1O Load Map Friday 2]-Aug-87 08:22 Page 1
MAIN .SAV Ti t1 e: MAIN Ident: 0000] 1 /B:002000

Section Addr Size Global Value Global Value Global Value

• ABS. 000000 002000 = S12. \Nords (RW,I,GBL,ABS,OVR)
VSBCNT 000000 E$SXOK 000001 VFSREA 000001
VFSWLD 000001 ESSX\oIA 000002 VFSVM1 000002
VSBPTR 000002 ESSILF 000002 VFSWRT 000002
.OHAND 000003 CSPMTR 000004 ESSNOR 000004
VFSVER 000004 VFSNBF 00000':' VSBASE 000004
ESSXER 000004 ESSFNF OOOOOS ESSNOD 000006
VSFLAG 000006 ESSILU 000007 VSWFLG 000010
VFSH1 000010 VFS:1BU 000010 ESSXFA 000010
E5SNOO 000011 VSWILD 000012 ESSEOF 000013
V$RBSZ 000014 ESSFAT 000014 ESSERR 000015
VSLUN 0000]6 ES$F\D OOOO~O V$BNBR 000020
VFSEOF 000020 VFSNLH 000020 ESSNOC 000021
VSFSIZ 000022 SSLMAX 000024 VSNAME 000024
VSDBUF 000026 VSSIZE 000030 VFSERR 000040
ESSNSP 000040 VFSEOR 000060 VFSSTR 000100
$SESIZ 000122 VFSRW 000200 VFSCMD 000400
VFSAPN 001000 VFSNOS 002000 VFSNEW 004000
VFSFIL 010000 VFSTTY 020000 VFSREC 040000
VFSOPN 100000 CSAUTO 177772

SOHAND 002000 000106 = 35. \Nords (RW,I,GBL,REL.CON)
$OVRH 002002 OSREAD 002024 OSOONE 002036
SODFI 002102 SODF2 002104

SOTABL 002106 000410 = 132. \Nords (RW,D,GBL,REL,O\~)

$OVTAB 002106
CSCODE 002516 023072 = 4893. \Nords (RW,I,LCL,REL,CON)

MAIN 002516 GO 003354 SAM 006212
FTOI 006646 CDATE 007004 GMTIJD 007110
OPDAFI 010252 DATfIL 010564 VERL 011020
HORL 011116 SSMAIN 011230 ATOI 011302
CSVS 011432 CSSAV 011432 CSRET 011446
CRET$ 011446 C$RETS 0114S6 CTIME 011464
ASCTIM 011540 SSDIV2 011772 ASRSI 012032
ASLSI 012036 MULSI 012050 DIVSI 012064
MODSI 012100 ITOA 012116 LOCALT 012202
SSLTOA 012506 MALLOC 013042 $SALOC 013046
FREE 013260 MFREE 013260 SSFREE 013264
MULSLI 013312 MULSL 013436 SSSVRI 013642
STRLEN 013676 WRAPUP 013716 SSPRNT 013 720
SSSCAN 015060 ERROR 016774 EXITS 017022
EXIT 017032 SSEXIT 017051 SSFAIL 017106
FCLOSE 017120 $SCLOS 017144 SSFCLS 017244
FGETS 017366 FGETSS 017400 FILENO 0174i4
FLUN 017506 FREOPE 017512 FOPEN 017:>32
SSFOPE 017554 FPRINT 017600 GETCHA 017632
GETC 017644 SSGCMD 017664 GETW 020172
SSABliF 020224 SSCL16 020324 S$CFLU 020366
$$FALO 020446 SSFLSH 020470 SSFLUN 020714
SSFOPA 021032 SSFOPR 021172 SSFOPT 021672
SSGET 022056 SSGEOF 022244 SSGETC 022276
SSPUTC 022712 PERROR 023102 PRINTF 023204
FPliTSS 023236 PUTS 023250 FPUTS 023276
PUTW 023336 SBRK 023404 SCANF 023600
SLEEP 023632 TIME 023760 SSTIME 024006
UNGETC 024244 TIJD 024266 SSHHT 025004
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RT-ll LI~K V08.10 Load Map Friday 21-Aug-87 08:22 Page 2
MAIN .SAV Tit Ie: MAIN Ident: 000011 /B:002000

C$DATA 025610 024530 = 5292. words (RW,I,LCL,REL,CON)
IOPTR 025610 EEN 025646 ACH 025650
ADBUFB 025664 ADBUFO 025666 ADBUF1 025670
AF 025672 BKF 025674 BLEES 025710
BLNR 026710 BSCHRI 026712 BUFEND 027116
BUFFL 027120 BUFFUL 027176 BUFTEL ··027200
BUFVOL 027202 CHBAND 027204 CLCNT 027206
CLFIL 027210 CMIN 027212 COUNT1 027214
CSEC 027216 CUGR 027220 DC 027222
DOT 027422 EFCHC 027440 EOFD 027442
ERFIO 027444 ERRO 027446 ERR 1 027450
ERR 2 027452 ERR3 027454 EVLAG 027456
E20 027460 E50 027462 FA 027464
FCHC 027466 FCONW 027470 FDe 027472
FDF 027474 FEOF 027476 FIND 027:>00
FLEES 027502 FLTS 027504 FMONW 027506
FSEND 027510 FSCHRI 027512 FVARIA 027514
FVARIB 027516 F1 027520 GEMTEL 027522
IGEM 027524 INPTRO 027540 INPTR1 027542
INTPAR 027544 IN16 027546 ISAMP 027550
IVARI 027750 KNRL 027764 KNRS 027766
KNRW 027770 KWVBPR 027772 LTS 027774
LTSCIN 027776 M 030012 MAX 030026
MAXA 030030 MAXKAN 030032 MONW 030034
MlJXCNT 030036 MUX 030040 NEG 030042
NOT.DA 030044 NRW 030046 OFFIR 030050
OPDIR 030064 PAR4 030066 REOK 030070
RFLAG 030072 RUN 030074 SFRE 030076
TESNEL 031476 TL 031500 TS 031502
WEOK 031504 WFLAG 031506 WRFLAG 031510
S$NARG 031512 FM 031514 GEM 031544
PSLPF 031574 SOF 031576 VAR 034576
A 034626 DIR 034630 HCHINF 034650
LTSANT 044350 PL 044352 PS 044354
SLPFl 044356 SLPF2 045176 SLPF3 045746
SLPF4 046516 SLPF5 047266 SLPF10 047766
S$PPTR 050546 S$OPSY 050552 $SRSTS 050554
S$VMS 050556 SSPOS 050560 $$TICK 050562
SSSTNO 050564 $SARGC 050566 S$ARGV 050570
$SMENO 050572 S$MLIM 050574 $$MTOP 050576
$$SCCA 050600 $$ALHD 050754 S$ALOX 050760
$$ERRX 051204 S$EXST 051210 $$PRMT 051570
S$EIOV 051640 SSFERR 051670 SSIFIL 051672
$$OFIL 051674 SSEREC 051676 srDIN 052020
STOODT 052022 STDERR 052024 $SLD~S 052026
S$LUNE 052076 TP 052102 DATUM 052104
CTIJO 052124

C$STRN 052340 001446 = 403. words (RW,I,LCL.REL,CO~)

ATor 053250 $$DTOA 053302
054006 003702 = 993- words (RW,I,LCL.REL,CO~)

INTAO 054006 INTERO 054460 INTER1 054516
INTER2 054544 INTER3 054572 INTCL 054630
RTKLOK 054644 POKES 055000 POKER 055024
TWM 055046 CREAD 055100 CWAIT 055220
CWRITE 055300 AREAl 055420 BLKL 055422
NRWL 055426 AREA2 055432 BLKS 055434
NRWS 055440 CDH 056026 TXTPOS 056054
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RT-ll LINK V08.10 Load Map Friday 21-Aug-87 08:22 Page 3
MAIN .SAV Tit Ie: MAIN Ident: 000011 /B:002000

SCCA 056602 CUPOS 056700 INTASC 057040
SPCTXT 057072 TTlNR 057644

SINIT 057710 000002 = 1. words (RW.I,LCL.REL,CON)
$INITS 057712 000000 = O. words (RW.I,LCL.REL,CON)
SINIT • 057712 000000 = O. words (RW,I,LCL,REL,CONj
CSMWCN 057712 000060 = 24. words (RW,I.LCL.REL,CON)
SFINL 057772 000002 1. words (RW,I,LCL,REL,CON)
SFINLS 057774 000000 O. words (RW,I,LCL.REL.CON)
SFINL. 057774 000000 O. words (RW.I,LCL.REL.CON)
Segment size = 0,7774 12286. words

Overlay region 000001 Segment 000001
C$CODE 057776 000336 = Ill. words (RW.I.LCL.REL.CON)

INH @ 057776
CSDATA 060334 000000 O. words (RW.I,LCL.REL,CON)
C$STRN 060334 000320 104. words (RW.I.LCL.REL.CON)
Segment size = 000656 215. words

Overlay region 000001 Segment 000002
CSCODE 057776 000454 = 150. words (RW.I.LCL.REL.CON)

PAGI @ 057776
C$DATA 060452 000000 O. words (RW.I.LCL.REL.CON)
C$STRN 060452 000370 124. words (RW,I,LCL,REL.CON)
Segment size = 001044 274. words

Overlay region 000001 Segment 000003
C$CODE 057776 002372 = 637. words (RW,I,LCL,REL.CON)

PAG2 @ 057776
C$DATA 062370 000000 O. words (RW,I,LCL.REL.CON)
C$STRN 062370 000172 61. words (RW,I.LCL,REL.CON)
Segment size = 002564 698. words

Overlay region 000001 Segment 000004
CSCODE 057776 002776 = 767. words (RW.I,LCL,REL.CON)

PAG3 @ 057776 PUTCHA 062722 PUTC 062734
C$DATA 062774 000000 O. words (RW.I.LCL.REL.CON)
C$STRN 062774 001226 331. words (RW,I.LCL.REL.CON)
Segment size = 004224 1098. words

Overlay region 000001 Segment 000005
C$CODE 057776 000040 = 16. words (RW,I.LCL.REL.CON)

PAG4 057776
C$DATA 060036 000000 O. words (RW,I.LCL.REL.CON)
Segment size = 000040 = 16. words

Overlay region 000001 Segment 000006
CSCODE 057776 001076 = 287. words (RW,I,LCL.REL,CON)

PAG5 @ 057776
C$DATA 061074 000000 O. 1oIords (RW,I.LCL,REL,CON)
CSSTRN 061074 001466 411. words (RW.I,LCL.REL,CON)
Segment size = 002564 698. words

Overlay region 000001 Segment 000007
CSCODE 057776 000704 = 226. words (RW,I.LCL.REL.CON)

PAG6 @ 057776
CSDATA 060702 000000 O. words (RW.I,LCL.REL.CON)
C$STR~ 060702 000056 = 23. words (RW,I.LCL.REL,CON)
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RT-ll LINK V08.10 Load Map Friday 21-Aug-87 06:22 Page 4
MAIN .SAV Ti tle: MAIN Ident: 000011 /B:002000

Seg;nent size 000762 = 249. ¥lords

Overlay region 000001 Segment 000010
CSCODE 057776 000620 = 200. ¥lords (R~.I,LCL,REl,CON)

PAG7 @057776
CSDATA 060616- 000000 - O. words (R~,r,LCL;REL,CONJ

CSSTRN 060616 000124 4~. ...'ords 'kw.I,LCL,REL,CONJ
Segr.,ent size = 000744 24~ • \ole ,ods

Overlav regiaI': .)00001 Seg::,ent 000011
deODE 057776 000770 = '1 - '1 ¥lords \R.... T.LCL,REL.CON!.. :>_.

PAGS @ 057776
C31)A T.-\ Ot.07,:-- ~ ""ol-ds IR~.J .LCL,REl.CO\1\.' .
C$STR;; 060766 OOO~~- ""oi"ds 'Rk.I.LCL.REL.CO\
Segrr,ent size = 001170 316. ¥lords

Overlay region 000001 Segment 000012
as 7776 000:'40 = 144. ¥lords (R~,I,LCL.REL,CON)

INIT @057776 INIMMU 060176 I~ICL @ 060252
RESET 060330 CRESET@ 060370

Segrr.ent size 000440 = 144. ¥lords

Overlay region 000001 Segment 000013
CSCODE 057776 000622 = 201. words (R~,I,LCL.REL,CON)

CO~wRD@ 057776
CSDATA 060620 000000 O. ¥lords (RW,I,LCL,REL,CON)
Segment size = 000622 = 201. ¥lords

Overlay region 000001 Segment 000014
CSCODE as 7776 000240 = 80. ¥lords (R~,I,LCL.REL,CON)

VARGO @ OS 7776
CSDATA 060236 000000 O. ¥lords (RW,I,LCL,REL,CON)
Segment size = 000240 = 80. ¥lords

Overlay region 000002 Segment 000015
C$CODE 064224 002212 = 581. ¥lords (RW,I,LCL,REL,CON)

SEND 064224 VARCAL@ 065066 MOVDAT@ 065524
C$DATA 066436 000000 O. ¥lords (R~,I,LCL.REL,CON)

C$STRN 066436 000430 140. ¥lords (R~,I,LCL.REL,CON)

C$MlrJCN 067066 000010 4. ¥lords (R~,I.LCL,REL,CON)

Segment size = 002652 725. ¥lords

Overlay region 000002 Segment 000016
CSCODE 064224 003572 = 957. ¥lords (R~,I,LCL.REL,CON)

INSTAL@ 064224
C$DATA 070016 000502 = 161. ¥lords (R~,I,LCL,REL,CON)

SAMFRE 070016 NRCH 070216 ANT~ 070416
PHCH @070420

CSSTRi\ 070520 001166 315. ¥lords (R~,I,LCL,REL.CON)

SegTi,ent size = 005462 = 1433. ¥lords

Overlay region 000002 Segment 000017
CSeODE 064224 000274 = 94. ¥lords (RW,I,LCL,REL,CON)

QUlTCH@ 064224
CSDATA 064520 000000 O. ¥lords (R~,I,LCL,REL,CON)

CSSTRN 064)20 000114 38. words (RW,I,LCL,REL,CON)
Segrr,ent size = 000410 132. ¥lords
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RT-l1 LINK V08.10 Load Map
MAIN .SAV Title: MAIN Ident:

Friday 21-Aug-87 08:22 Page 5
000011 /B:002000

CSDATA 071602 000000
C$STRN 071602 000114
Segment size = 005472

Overlay
CSCODE

region 000002 Segment
064224 005356 = 1399.

SOlSA @
O.
38.
1437.

OOOO::!O
words
064::!24
words
words
words

(RW,I.LCL,REL,CON)
LOTESI@ 065464 SOFISA@ 067260

(RW,I,LCL,REL,CON)
(RW,I,LCL,REL,CON)

Transfer address 011230. High limit 071714
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dir[3]=58;
dir[6]=datum[7];
dir[9]=102;

#include <stdio.h>
int SSnarg =1;
int knrl,knrs,knrw,reok,weok,rflag,wflag,wrflag;
int tl,ts,feof,fschrijf,flees,dc,neg;
int bschrijf[256J,blees(67);
char *ps,*pl;
main ( )
{

extern int blkl~blks.nrwl,nrws;

extern char datum[16J,ctijd[9];
int i,j,begin,c,maxbytes,eofd,opdir,fgeof,not_data_file;
char dir[ 16] ;
FILE *ioptr[4J;
if«(ioptr[O]=fopen(lc ll:"," rn"» NULL)
{

error("cannot open ell:");
}
for(;;)
{

euh( ) ;
tijd() ;
reok=O; weok=O; rflag=FALSE; wflag=FALSE; wrflag=FALSE;
tl=O; ts=O; feof=FALSE; fschrijf=FALSE; flees=TRUE;
dc=FALSE; neg=FALSE; blks=O;
ps=bschrijf; begin=FALSE; opdir=FALSE;
pl=blees; i=O; e=-l;
dir[O]=lOO; dir[l]=117; dir[2J=49;
dirf4]=datum[4]; dir[5]=datum[5];
dir(7]=datum[B]; dir[B]=datum[9];
dir(lO]=46; dir[ll]=4B; dir[12]='\O';
if « ioptr[ 3]=fopen( "dul :news .dat", "w"» == NULL)
{

error("printer staat niet aan");
}
eofd=FALSE;
while(eofd -- FALSE)
{

if(opdir TRUE)
{

fgeof=-l;
not_data_file=TRUE;
while(not_data_file == TRUE && fgeof != NULL)
{

fgeof=fgetss(dir,maxbytes,ioptr[2]);
if(dir[O] >= 48 && dirIO] <= 57)
{

not_data_file=FALSE;
for(i=O; i<16; i++)
{

if(dir[i] < 46)
{

dir[i]='\O';

}

printf("%s\n" ,did;
}
if(fgeof == NULL)
{

eofd=TRUE;
opdir=FALSE;
fclose(ioptr[2]);
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fclose(ioptr[3]);

}
if( (ioptr[ l)=fopen(dir."wn"»
{

error("cannot open ioptr[l]");

NULL)

}
fprintHioptr[31."ONTVANGST - FILE - NAAM dul:%s\n".dir)j
tijd( );
cuh();
cupost2.2.1)j
fprintf(ioptr[3],"date: %s\n".datum);
fprintf(ioptr[3]."time: %s\n".ctijd);
i++;
while(feof == FALSE)
{

if(flees TRUE)
{

flees=FALSEj
nrwl = 67;
knrl=flun(ioptr[O])j
reok=O j
cread( ) ;
knrw=knrl;
cwait() ;
if(rflag == FALSE && wflag
{

wflag=FALSE;
}
else
{

if(rflag == TRUE)
{

TRUE)

printf(" reok = %4d datafile is binnengelezen\n".reok);
}
else
{
printf("er gaat iets niet goed met wait() bij het lezen\n")j
}

}
if(fschrijf == TRUE)
{

knrs=flun(ioptr[l);
nrws=256j
weok=O;
cwrite ( ) j
fschrijf=FALSE;
knrw=knrs;
cwait ( ) j

if(wrflag == FALSE && wflag == TRUE)
{

printf("blks = %3d\n",blks);
blks++j
wflag = FALSEj

}

else
{

if(wrflag == TRUE)
{

printf("weok = %3d u probeert voorbij EOF te schrijven\n");
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}

else
{

print f (lie r gaa t iets niet goed met wait () bi j schri jven \n" ) ;

}
whi1e(*(p1+t1) != 13 && begin
{

t1 ++;
if(t1==134)
{

flees == TRUE;
t 1=0;

}
if(*(p1+t1) == 13 && begin
{

begin = TRUE;
if(t1 != 0)
{

FALSE)

FALSE)

printf("er zat troep in van de vorige overzending\n");

}
conbyt();

}

b1ks =0;
printf("ts %d\n",ts);
if(ts != 0)
{

for(j=ts; j<512; j++)
{

*(ps+j)=O;
}
nrws=256 ;
weok=O;
cwrite ( ) ;
knrw=knrs;
cwai t< ) ;
printf("b1ks %d\n",blks);

}
b1ks=0;
fclose(ioptr[l);

}
printf(ttfile is geschreven \n tt );
feof=FALSE;
fc1ose(ioptr[0);
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conbyt()
{

~hile(flees==FALSE && fschrijf==FALSE && feof==FALSE)
{

if(dc==FALSE && neg==FALSEi
{
~hile(*(pl+tl)== 33 && feof==FALSE)
{

tl++;
if(U==134)
{

feof=TRllE;

}
if(*(pl+tll 34 && flees FALSE)
{

U ++;
dc=TRUE;
if (U==134)
{

fl ees=TRUE;
tl=O;

}
}
if(*(pl+U) 35 && flees -- FALSE)
{

tl++;
dc=TRUE;
neg=TRUE;
if (U==134)
{

flees=TRUE;
U=O;

}

if(*(pl+tl) 36 && flees FALSE)
{

U++ ;
neg=TRUE;
if(U==134)
{

flees=TRUE;
tl=O ;

}
~hile(*(pl+tl)==37 && flees
{

tl++;
if(t1==134)
{

flees=TRUE;
tl=O;

}

~hile(*(pl+tl)<33 && flees
{

tl++;
if( tl==l h)
{

flees=TRUE;
tl=O;

FALSE)

FALSE && feof
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}
if(*(pl+tl) > 40 && flees==FALSE && feof
{

if (neg==TRUE)
{

*(pl+tl)=*(pl+tl)+128;
neg=FALSE;

}
if(dc==TRUE)
{

*(pl+tl)=*(pl+tl)-41;
dc=FALSE;

}
*(ps+ts)=*(pl+tl);
ts++;
tl++;
if(ts==512)
{

fschrijf=TRUE;
ts=Oj

}

if(tl==134)
{

flees=TRUE;
U=O;
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•tit Ie read .mac
.mcall .print, .readw, .wait, .close, .writw

errbyt = 52

cread:: jsr r5,csv$
mov @#errbyt.-(sp)
.readw #area1,knrl
bes 2$

1$: mov rO,reok
mov (sp)+,@#errbyt
jmp cretS

2$: tstb @#errbyt
bne 3$
inc rflag
br 1$

3$: movb @#errbyt,r1
cmp tn, r1
bne 8$
•print #rerrl
br 1$

B$: .print #rerr2
br IS

cwait:: jsr r5,csv$
mov @#errbyt,-(sp)
.wait knN
bcs 4$

5$: inc wflag
mov (sp)+,@#errbyt
jmp cret$

4$: tstb @#errbyt
bne 9$
.print #wrerrO
br 5S

9$: .print ItI.lrerrl
br 5$

cwrite::jsr r5,csv$
mov @#errbyt,-(sp)
.writw #area2,knrs
bcs 6$

7$: mov rO,weok
mov (sp)+,@#errbyt
jmp cret$

6$: tstb @#errbyt
bne 11$
inc wrflag
br 7$

lIS: mov @#errbyt,rl
cmp #1,r1
bne lOS
.print #werr1
br 7$

lOS: .print #werr2
br 7$

areal:: .word 0
blkl:: .word 0

.word blees
nrvl : : .word 0

213

;lees een blok

;lees error ••• EOF
;branch if not

;is read klaar met lezen
;branch indien niet

;EMT area block
;bloknummer
;adres buffer in RAM
;hoeveel woorden gelezen moeten worden



area2: :
blks: :

nNS: :

done:
rerrl:
rerr2:
wrerrO:
wrerrl:
werrl:
werr2:

.~ord

.~ord

.~ord

.word

.word

.~ord

.asciz

.asciz

.asciZ

.asciz

.asciz

.asciz

.asciz

.even

.end

o
o
o
bschrijf
o
o

/ i-o transfer complete /
/?read error: hardware fout in kanaal?/
/?read error: kanaal is niet open?/
/?~ait error: kanaal is niet open?/
/?~ait error: hardware fout in kanaal?/
/?~rite error: hardware fout in kanaal?/
/?write error: kanaal is niet open?/
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