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1 DE OPBOUW VAN HET SYSTEEM 

1.1 Inleiding 

De programrnatuur valt uiteen in twee delen: datgene met betrek

king op de LeCroy 9400 Dual 125 MHz Digitale Oscilloscoop 

(communicatie e.d.), en dat voor file- en datamanipulatie. Hoe 

zorg je ervoor dat de LeCroy iets doet, en hoe verwerk je ver

volgens de resultaten? Daar gaan de volgende paragrafen over. 

De LeCroy ,heeft twee poorten voor afstandsbediening, die op 

geheel verschillende principes berusten: de IEEE (GPIB)- en de 

RS232-poort [LEC86]. 

RS232 

Deze poort leent zich alleen voor seriële communicatie via pinnen 

2 (receive) en 3 (send), met pin 1 als aarde. Pinnen 4 (request 

to send) en 5 (clear to send) worden bij de LeCroy kortgesloten, 

of kunnen worden gebruikt voor een hardware handshake. Ook pinnen 

6 (data set ready) en 20 (data terminal ready) worden kortgeslo

ten. Verder kunnen de RS232-poorten van PC, LeCroy en M68000 

probleemloos op elkaar worden aangesloten. Alle communicatie via 

de RS232-poort vindt plaats in ASCII-code. 

IEEE 

De IEEE-poort communiceert parallel over acht kanalen. Hij kan 

steeds in één keer een byte overzenden, wat veel sneller gaat dan 

serieel. Nadeel is echter dat de kommando's gecodeerd zijn (niet 

in ASCII dus), zodat voor elk kommando een procedure geschreven 

zou moeten worden. Ook hardwarematig is een verbinding zeker niet 

zonder meer tot stand te brengen. De door ons bekeken mogelijk

heden zien er problematisch uit. 

We besloten gebruik te maken van de RS232-poort, omdat 1dat een

voudiger was, en het snelheidsverschil voor onze experimenten 

niet cruciaal. Bovendien was alle benodigde hardware al aanwezig, 

en konden we dus meteen beginnen. 
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1.2 Het systeem 

Het automatiseringsgedeelte van de meetopstelling bestaat nu uit 

de volgende onderdelen: 

1 harddisk 1 floppy drive I printer I 
I 

I 

Personal Computer 

TUE-Net 

Terminal Emulator 111111111111 
I I I I I I I I I I I I 

I M68<XXl I BudgetNet Host computer I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

B meet-

op-

I I EuroBus diverse stelling 

interfaces 
·-

Fig.1.1: Schematische voorstelling van het systeem. 

1) Het hart van het systeem wordt gevormd door een IBM PCIXT/AT 

compatible microcomputer met bijbehorende randapparatuur [SEA86, 

SNI87] (Harddisk, floppy drive, printer). 

2) De M68000 microprocessor, die de meetopstelling aanstuurt. Hij 

draait onder PEPB.PEQ [VOS81, VOS84, VERBIJ en gebruikt de Host 

computer als achter-grondgeheugen voor de PEP programma's. 
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3) De Eurobus met bijbehorende interfaces~ 

- een 12-bits 8-kanaals DAC (Digitaal-Analoog Converter) 

- een 12-bits 8-kanaals DAS (Data Acquisition System = ADC) 

- een Europad-aansluiting 

- vier 16-bits scalers 

- een pulsgenerator (0,5 Hz - 20 MHz) 

- twee LCD displays (4 cijfers) 

- een 1/0 register 

4) Een LeCroy 9400 Dual 125 MHz digitale oscilloscoop. 

De resterende' apparatuur (laser, voedingen, elektronika e.d.) is nog 

niet via een computer aanspreekbaar, en valt dus niet onder "het 

systeem". De PC kan op twee manieren gebruikt worden: 

A) De "lokale mode": de micro draait dan als een gewone PC onder DOS, 

en kan de programmatuur draaien die op harddisk of floppy aanwezig is 

(T3, Turbo Pascal, Lotus 123 etc.) [SEA86]. 

B) De "transparante mode": als we een terminal emulater draaien, dan 

kan de PC gebruikt worden als terminal van een andere computer [SNI87, 

PER87]. Dat kan enerzijds de M68000 zijn, wat besturing van experimen

ten of het schrijven van PEP-programma's mogelijk maakt. Anderzijds 

kan de PC (via een schakelaar) aan TUENET gehangen worden, wat een 

scala van éomputers bereikbaar maakt. De terminal emulater kan zonodig 

aan de specifieke eisen van de communicatiepartner aangepast worden. 

Deze mogelijkheid is met name benut voor het schrijven van Assembler

programma's op de TSX-computer [ERU86, KAN81, M68, VOS84]. De object

versies van deze programma's werden dan vervolgens met BudgetNet naar 

de Host-computer geschreven, :z:odat ze vanuit PEP aangeroepen kunnen 

worden. Deze mogelijkheid is tegenwoordig niet meer aanwezig, 

Assemblerprogramma's moeten nu met de Cross-Assembler op de PC worden 

geschreven. 
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2 PROCEDURES 

2.1 Inleiding 

Er is een aantal procedures geschreven in PEP en in M68000 Assem

bler. Een aantal daarvan is algemeen toepasbaar; deze zijn ver

zameld in bibliotheekfile basis . . Die dient dan ook als eerste 

geladen te worden, omdat hij procedures bevat die vanuit allerlei 

andere programma's aangeroepen worden. De PEP- en Assembler

procedures die specifiek zijn voor de LeCroy zijn verzameld in 

bibliotheekfile lecroy. Die moet dus geladen zijn, voordat via de 

computer met de LeCroy gewerkt kan worden. In de rest van dit 

verslag wordt aan procedures en programma's gerefereerd in vet

gedrukte (bold) letters, aan variabelen in hoofdletters en aan 

booleans in schuingedrukte letters (italics). Meer informatie 

over PEP vindt u terug in [VERSt, VOS81], de gegevens over M68000 

Assembler zijn te vinden in [ERU86, M68, KANSl, VOS84]. 

In grote lijnen hebben de LeCroy procedures de volgende funkties: 

- Het aansturen van de LeCroy met de computer, dus het instellen 

enlof veranderen van allerlei parameters. 

Het inlezen van data die m.b.v. de LeCroy verzameld zijn (data

acquisitie). 

- Het mogelijk maken van een gebruikersvriendelijk "software 

interface" tussen de gebruiker en de programmeeromgeving. 

Uitgaande van het bovenstaande krijgt iedere procedure met 

andere, specifieke problemen te maken. Sommige procedures moeten 

vooral snel zijn, en zijn daarom in Assembler geschreven. Voor 

andere is dit minder belangrijk, en die zijn dan ook gewoon in 

PEP geschreven. De procedures die communiceren met de LeCroy, 

maar waarvoor snelheid niet zo belangrijk is, zijn toch in Assem

bler geschreven, omdat er anders I/0-problemen ontstonden i.v.m. 

de PEP monitor, waaronder ze moesten draaien. Op het mo~ent is 

het dan ook zo, dat aLLe communicatie met de LeCroy via Assembler 

procedures geschiedt. Het bleek namelijk, dat communicatie via 

PEP voortdurend tot foutmeldingen en deadlocks leidde. Ook veel 

communicatie met de PC gebeurt via Assemblerroutines, omdat dit 
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sneller is en extra mogelijkheden geeft (zie put_string). 

In de praktijk zal de gebruiker de meeste procedures (behalve de 

algemene serviceroutines) veelal niet zelf hoeven te gebruiken, 

dit is alleen aan de orde als hij/zij eigen programma's gaat 

schrijven (zie hst.3). Voor databewerking met de LeCroy is een 

overkoepelend programma signa! geschreven (zie hoofdstuk 4), dat 

alle geïmplementeerde bewerkingen omvat, en dat weinig voorkennis 

van de gebruiker vereist. 

In de rest van dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de pro

cedures, ongeveer naar funktie ingedeeld, en binnen die funktie 

alfabetisch. De meeste procedures uit dit hoofdstuk zijn niet 

specifiek voor de LeCroy, en kunnen vanuit een willekeurig PEP

programma aangeroepen worden, mits basis geladen is. Met name 

bevat basis ook die subroutines, met behulp waarvan de gebruiker 

zelf een vragenpagina kan samenstellen, zoals die ook in signal 

is toegepast (zie hoofdstuk 3). Met de aanduiding (Ass) staat 

aangegeven welke procedures in Assembler zijn geschreven. Tussen 

vierkante haakjes is, waar nodig, aangeduid waar de naamgeving op 

gebaseerd is. Dit maakt het gemakkelijker om de procedurenamen te 

onthouden. · 

2.2 Elementaire rekenroutines 

Deze paragraaf beschrijft rekenroutines die bewerkingen op getal

len uitvoeren, en die vanuit elk willekeurig PEP-programma aan

geroepen kunnen worden. 

ave(num: nat2, arrin: array 0 OF natl, arrtot: array 0 OF 

integer, arruit: array 0 OF natl) 

num = aantal gemaakte sweeps 

arrin = naam van het invoerarray 

arrtot = array dat de somwaarden bevat 

arruit = array waar het quotient naartoe gaat 

[AVErage] (Ass) Kan gebruikt worden voor het berekenen van het 

gemiddelde van een aantal grafieken. Voor de arrayelementen 
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geldt het volgende verband: 

ARRTOT[i] .- ARRTOT[i] + AARRINi] 

ARRUIT[i] .- round(ARRTOT[i] / NUM) 

Hierdoor wordt het rekenwerk geminimaliseerd en kan na afloop 

het gemiddelde precies worden berekend door ARRTOTINUM naar een 

reëel array te schrijven. Verder bestaat de mogelijkheid om 

voor beide arrays ARRIN en ARRUIT hetzelfde array te gebruiken, 

wat geheugenruimte bespaart. Het aantal elementen dat wordt 

bewerkt is gelijk aan de lengte van array ARRUIT. De andere 

twee moeten dus minstens even lang zijn, anders levert dit een 

fout op doordat een gedeelte van het geheugen wordt 

overschreven. De programmatekst is terug te vinden in file 

REKEN.S. 

bit(getal, bitje: nat2): boolean 

getal = het te onderzoeken getal 

hitje = nummer van het gezochte bit 

[Bit Test] Wordt true als bit BITJE van getal GETAL gezet is. 

copy_real_array(a, b: ARRAY 0 OF real) 

a = het te kopiëren array 

b = array waar naartoe gekopiëerd moet worden 

Kopiëert array a naar array b. 

subtr(arrinl, arrin2, arruit: array 0 OF natl) 

arrinl = eerste invoerarray 

arrin2 = tweede invoerarray 

arruit = uitvoerarray 

[SUBTRact arrays] (Ass) Berekent ARRUIT[i] = ARRINl[i] 

ARRIN2[i]. Op die manier kunnen twee grafieken van elkaar 

afgetrokken worden, en m.b.v. lees_array en schrijf_array op de 

LeCroy vertoond worden. De arrays ARRINl en ARRIN2 worden 

verondersteld minstens even lang te zijn als ARRUIT. Het aantal 

elementen dat wordt bewerkt, wordt namelijk bepaald door de 

lengte van array ARRUIT, onafbankeU jk van de lengte van de 

andere twee arrays! Wanneer een van deze dus korter is, dan zal 
! ·~ 

dat tot fouten leiden (want dan wordt een verkeerd deel van het 

geheugen overschreven). Ook hier mag bij aanroep voor twee 

arrays hetzelfde array ingevoerd worden, teneinde geheugen te 

sparen. De programmatekst staat in file REKEN.S. 
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trunc(invoer: real): integer 

invoer = het af te breken getal (reëel) 

Function die een reëel getal afbreekt en als integer 

retourneert. 

2.~ String-getal conversie 

insert_number(x: nat2, txt: string) 

x = in te vullen getal 

txt = tekststting 

Procedure om de decimale ASCII code van een nat2 getal te 

berekenen en in een string in te vullen. Hij begint links in de 

gedefiniëerde string; als deze te lang is, dan wordt de rest 

met spaties opgevuld. 

lees_lnt(txt: CONST string): integer 

txt = het stuk ASCII-code dat het getal bevat 

[LEES INTeger] Berekent een integer getal uit een string, het 

tegenovergestelde van lnsert_number dus. Dit is bv. nuttig om 

parameters te berekenen uit de reakties van de LeCroy, die 

immers steeds in ASCII-code zijn. Je moet dan eerst een string 

ophalen met quest, en vervolgens het stuk string dat het getal 

bevat in lees_lnt invoeren. Mocht de string karakters, anders 

dan cijfers bevatten, dan W•)rden deze overgeslagen. De 

gebruiker dient er dus op toe te zien, dat de string geen 

cijfers bevat die niet bij het bedoelde getal horen, want 

anders zal dit fouten opleveren. Het getal wordt als integer 

geretourneerd. 

lees_real(txt: CONST string): real 

txt = string die het getal bevat. 

Berekent een real getal uit een string. Dit wordt o.a. gebruikt 

om enkele reële parameters van de LeCroy uit te lezen. De 

procedure houdt rekening met negatieve getallen en een decimale 
~ ~ 

punt, slaat eventuele niet-getallen over en stopt bij het einde 

van de string. De getalstring mag zowel in fixed als floating 

point notatie staan (met grote of kleine e), daarvoor 
I 

korrigeert het programma automatisch. Het getal wordt als real 

geretourneerd. 
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2.5 Algemene serviceroutines 

CODID 

[COMMunication program] (Ass) Installeert en verzorgt direkte 

communicatie tussen poort 1 (PC) en poort 2 (LeCroy) van de 

M68000. Het effekt is bijna hetzelfde, als wanneer beide 

apparaten direkt via hun RS232 poorten doorverbonden zouden 

worden. Zolang coam draait, verschijnt steeds een sterretje '*' 

als prompt om dit aan te geven. Terug naar PEP met control-e. 

shint(ystart, ystop: nat2) 

ystart = n~er van het eerste elen~nt 

ystop = nummer van het laatste element 

[SHow INTeger arrays] Print de waarden van de werkarrays DATl, 

DAT2, DINTl en DINT2 die tussen nstart en nstop liggen op het 

scherm (handig ter controle). 

shre(xstart, xstop, ystart, ystop: nat2) 

xstart = nummer van het eerste array 

xstop = nummer van het laatste array 

ystart = nummer van het eerste element 

ystop = nummer van het laatste element 

[SHow REal arrays] List elementen ystart t/m ystop van kanalen 

xstart i.lm xstop van de reële "genera! purpose" matrix DRE. 

2.6 Scherm- en cursor manipulatie 

clear_line 

Maakt de regel schoon waarop de cursor zich op dat moment 

bevindt. 

clear_zone(firstline, lastline: nat2) 

firstline = eerste regel van de strook 

lastline = laatste regel van de strook 

Maakt het gedeelte van het scherm schoon, dat tussen FIRSTLINE 
~ ., 

en LASTLINE in ligt. 

els 

[CLear Screen] Cleart het scherm en zet de cursor linksboven. 

dele te 

Zet de cursor een plaats naar links en vervangt het daar 

staande karakter door een spatie. 
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esc 

Schrijft een escape (ASCII 27) naar het beeldscherm. 

goto(kolom,lijn: nat1) 

kolom = x-coördinaat 

lijn = y-coördinaat 

Zet de cursor op positie (x,y) neer. 

piep 

Schrijft een "piep" (ASCII karakter 7) naar de console. 

put_string(mode: nat2, txt: CONST string) 

mode = character attribute 
I 

txt = te schrijven tekst 

(Ass) Deze procedure schrijft direkt een string op het 

beeldscherm, met character attributes die door MODE ingesteld 

worden. Na afloop van de procedure zijn deze weer normaal (0). 

set_char_mode(x: nat2) 

x = character attribute 

[SET CHARacter MODE] (Ass) Deze procedure stelt de "character 

attributes" van het beeldscherm in. Vanaf het moment dat deze 

veranderd zijn blijven ze zo, totdat ze met set_char_mode of 

put_string opnieuw veranderd worden, of het beeldscherm wordt 

gereset. De verschillende modes hebben de volgende betekenis: 

0 = all attributes off (normaal) 

1 = bold (maxinale intensiteit) 

4 = underscore (onderstreept) 

5 = blinking (knipperend) 

7 = reverse video (highlighted) 

Andere waarden dan de bovenstaande worden genegeerd. De 

procedure is zodanig geschreven, dat verschillende modes met 

elkaar gekombineerd kunnen worden. Enkele voorbeelden: 

x = 7 ~ highlighted 

x = 47 of 74 ~ highlighted + underlined 

x= 174, 147, 417, 471, 714 of 741 ~ 

highlighted + underlined + bold 
~ ·~ 

N.B.: Als het eerste decimale bit van x 0 is (bv. 740), dan 

neutraliseert dit alle andere, doordat de normale setting 

hersteld wordt! 

streep 

Schrijft een streep over de volle breedte van het scherm, op de 

regel waarop de cursor zich bevindt. 
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2.7 Vragenpagina routines 

Deze paragraaf bevat alleen procedures die toegepast worden in 

een vragenpagina struktuur. Onder "message area" versta ik het 

gedeelte van het beeldscherm, dat gereserveerd is voor 

boodschappen van het programma aan de gebruiker. Voor signa! is 

dat regel 22. 

check_parameters 

Als qstpage true is, zorgt deze procedure er mede voor, dat de 
I 

vragenpagina korrekt op het scherm wordt geschreven. Bij elke 

opdracht waarbij het programma de vragenpagina verlaat (Ar, Af, 

Ai, Ag, Ad, Al, Av) behalve Ae (Exit), PageUp en PageDown, en 

waar dus ready true is, kontroleert hij of alle parameters 

acceptabele waarden hebben alvorens te "executen". Als er iets 

niet klopt, dan wordt ready false gemaakt en een foutboodschap 

geschreven. 

zolang niet 

Hierdoor kan een opdracht niet uitgevoerd worden 

alle variabelen overeenstemmen, en keert het 

programma steeds terug naar de vragenpagina. 

clear_mssg 

Maakt de message area weer schoon, en boolean message false. 

error_reset 

Maakt de message area weer schoon, boolean error false. 

movetest 

Deze procedure wordt in de vragenpagina voortdurend gebruikt om 

karakters in te lezen, en te kontroleren of het cursor

bewegingstoetsen (dit geeft een escape seguence) dan wel "exit" 

karakters zijn. Een toetsaanslag kan invloed hebben op de 

waarde van enkele boolean variabelen. Deze variabelen zijn in 

basis gedeclareerd, en hebben de volgende funkties: 

mouing: geeft aan dat de inleesprocedure wordt verlaten. Deze 

wordt gezet als het een control-karakter betreft. 

ready: geeft aan dat de vragenpagina wordt verlaten. 1 , 

Mocht er, in het geval dat een boolean gezet wordt, een 

foutmelding optreden, dan wordt deze weer false gemaakt en 

keert het programma terug naar zijn uitgangspositie. In het 

geval van een "normaal" karakter blijven al deze booleans 

false. Het programma blijft dan in de aktuele invoerroutine en 
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in de vragenpagina. 

Na afloop bevat cl 

enkelvoudig "normaal" 

het ingelezen 

karakter was) . 

karakter (als 

In het geval 

dit een 

van een 

escape sequence bevat cl het <ESC> karakter, en c2 het laatste 

van de sequence. clval en c2val zijn nat2 getallen die de ASCII 

waarden van cl resp. c2 aannemen. Deze worden gebruikt als 

invoer voor set_position, check_parameters en het 

verwerkingsgedeelte van signa!. 

qstarr(numx, numy, arrnum, max: nat2, arrtxt: ARRAY 0, 0 OF char, 

strl: nat2, arr: ARRAY 0 OF nat2) 
l 

numx = vragenpagina-kolomnummer 

numy = vragenpagina-regelnummer 

arrnum = array-index 

max - maximaal te kiezen aantal arrayelementen 

arrtxt = tekst bij deze keuze 

strl = lengte van de string op het scherm 

arr = naam van het array 

[reQueST ARRay] Deze procedure geeft de mogelijkheid om een 

aantal elementen uit een array te kiezen. Elk arrayelement 

heeft een eigen rangnummer (ARRNUM) binnen array ARR en een 

cursorpos i tie binnen de vragenpagina, behorend bij de 

vragenpagina- volgnummers. De bij ARR horende teksten (die op 

de vragenpagina geschreven moeten worden) worden opgeslagen in 

een tekstmatrix ARRTXT. Voor elk element wordt de procedure één 

keer aangeroepen. Als de cursor zich op de betreffende positie 

bevindt, dan kan het korresponderende element gekozen worden 

door een willekeurige toets in te drukken. De betreffende tekst 

wordt dan "gehighlight" (de breedte van deze te highlighten 

tekst wordt met STRL ingesteld, en kan dus een vaste waarde 

hebben); tegelijk wordt het element nummer ARRNUM van array ARR 

1 gemaakt. Was dit element echter reeds gekozen, dan wordt het 

weer 0 gemaakt, en wordt de tek~t weer normaal geschreven. Aan 

de procedure kan een maximum voor het aantal te 1 ~iezen 

elementen worden meegegeven. Bij elke aanroep wordt 

gekontroleerd of dit maximum overschreden dreigt te worden. Is 

dit het geval, dan verschijnt er een waarschuwing onderaan het 

scherm. 

In het geval dat er slechts één keuze toegestaan is, hoeft de 
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gebruiker alleen maar naar de nieuwe keuze toe te gaan, en daar 

een toets in te drukken. De vorige keuze wordt dan automatisch 

gewist. 

qstint(numx, numy, min, max: nat2, 'arrtxt: CONST string, 

var: REF nat2) 

numx = vragenpagina-kolomnummer 

numy = vragenpagina-regelnummer 

min = minimumwaarde van var 

max = maximumwaarde van var 

arrtxt = tekst op de vragenpagina 

var = naam van de variabele 

[reQueST INTeger] Deze procedure dient om, in een vragenpagina

struktuur, de waarde van een integer variabele (nu nog nat2) in 

te lezen. Bij de juiste vragenpagina volgnummers springt de 

cursor naar de korresponderende positie, aan het einde van de 

bijbehorende tekst ARRTXT (die in maximale intensiteit op het 

scherm wordt afgedrukt). Daar kan de gewenste waarde worden 

ingevoerd. De subroutine accepteert alleen getallen tussen 0 en 

9, bij andere karakters "piept" hij. Deleten is mogelijk. Zodra 

een pijltjestoets dan wel een "exit" karakter of een <CR> wordt 

gegeven, wordt de integerwaarde berekend en na controle aan var 

toegekend. Voldoet die waarde niet aan de eisen (min, max) dan 

verschijnt er een foutboodschap en springt de cursor terug naar 

de oorspronkelijke positie, ten teken dat een andere waarde 

ingevoerd moet worden. 

qsttxt(numx, numy, max: nat2, arrtxt: CONST string, txt: string) 

numx = vragenpagina-kolomnummer 

numy = vragenpagina-regelnummer 

max = maximale stringlengte 

arrtxt = tekst op de vragenpagina 

txt = naam van de string 

[reQueST TeXT] Met deze procedure kan (in een vragenpagina) een 

string TXT ingevuld of veranderd worden. De maximale 

stringlengte kan als variabele meegegeven worden. Zodra het 

programma de procedure binnenkomt, wordt de in te voeren tekst 

gehighlight. De procedure begint default in de <Overwrite) 

mode. In deze mode hebben de verschillende toetsaanslagen het 

volgende effekt: 
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f,! 

Een positie naar rechts 

Een positie naar links 

Verlaat de procedure 

Home Naar de eerste positie van de string. Als de cursor 

al op de eerste positie stond, dan wordt de procedure 

verlaten en de cursor gaat naar het eerste element 

van de eerste kolom. 

End Analoog aan Home. 

Tab 8 posities naar rechts 

Delete: Wis het karakter links van de cursor 

Elk ingetypt "acceptabel" karakter wordt direkt in de string 

gezet en over het vorige karakter heengeschreven, dan wel (bij 

gebruik van Delete) vervangen door een spatie. Een eventuele 

afsluitende <CR> is dus overbodig. In <Insert> mode wordt het 

karakter ook op de plaats van de cursor geschreven, maar worden 

alle karakters onder en rechts van de cursor één plaats naar 

rechts opgeschoven. Het laatste karakter valt uit de string. 

Bij Delete gebeurt precies het omgekeerde. De aktuele mode 

wordt steeds in de "message area" aangegeven. Bij het verlaten 

van de routine wordt de tekststring weer normaal op het scherm 

geschreven. Ook hier wordt de bijbehorende vragenpaginatekst 

met maximale intensiteit op het scherm afgedrukt. 

reset....maxima 

Hierdoor worden de maxima die niet konstant zijn aangepast aan 

de aktuele waarden van de betrokken parameters. 

reset_parameters 

Alle variabelen, waarvan de waarde afhangt van bepaalde 

parameters, worden hier opnieuw berekend aan de hand van de 

aktuele waarden van die parameters. 

set_default 

Wordt aan het begin van elk programma gebruikt om de nominale 

defaultstatus te herstellen, d.w.z.: 

- De LeCroy wordt op afstandsbediening ingesteld 
t '": 

en 

geïnitialiseerd. 

- Beide limits worden bepaald m.b.v procedure get_limits. 

- Met behulp hiervan worden de sample maxima berekend. 

- De Command Text strings worden ingesteld. 

De defaultwaardes van nin, nuit, nsweep, nblock en de 
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keuze-arrays worden ingesteld. 

- Alle andere parameters en maxima worden ingesteld met behulp 

van de procedures reset_max!ma en reset_parameters. 

set_error 

Maakt error true en prepareert de vragenpagina voor een fouten

boodschap. 

set_mssg 

[SET MeSSaGe] Zet de cursor op de juiste plaats neer voor een 

vragenpagina boodschap en maakt die regel schoon. Boolean 

message wordt true gemaakt. 

set.....normal 

Deze procedure stelt alle noodzakelijke variabelen zodanig in, 

dat ze bruikbaar zijn in normale programma's. 

set_pos1t1on 

Dit is de procedure die de vragenpagina-nummers QSTX en QSTY 

aanpast, zodra er een cursor-bewegingstaets is ingedrukt (zie 

ook movetest). In principe worden de mogelijke regel- en 

kolomnummers alleen beperkt door het beeldscherm. In praktijk 

zal de gebruiker ze van tevoren beperken via de maxima QSTXMAX 

(nat2) en QSTYMAX (array of nat2). Dit bied'.; de mogelijkheid, 

om er vragenkolommen van verschillende lengte op na te houden. 

De verschillende mogelijke toetsaanslagen hebben de volgende 

gevolgen: 

! , f : Hierbij verandert alleen QSTY van waarde, zodat de 

cursor binnen dezelfde kolom naar boven of beneden gaat. 

--+, +--- : Nu verandert op de eerste plaats QSTX, zodat de 

cursor naar een andere kolom verschuift. Daarnaast echter 

wordt de waarde van QSTY zodanig aangepast, dat de nieuwe 

vertikale pos i tie van de cursor zo dicht moge! ijk in de 

buurt van de vorige blijft. Dit voorkomt op het oog 

onlogische "bokkesprongen" van de cursor. 

home: De cursor springt naar het eerste element van de kolom. 

end De cursor springt naar het laatste element van de 
~ :) 

kolom. 

N. B. : Het verdient de voorkeur om de "Num Loek" toets aan te 

hebben. Als dit niet zo is reageert de procedure namelijk 

alleen op de pijltjestoetsen. Dit komt doordat het keyboard 

zonder Num Loek voor Home, End, Insert etc. dezelfde code (0) 

retourneert. 
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set_warning 

Doet bijna hetzelfde als set_error, alleen wordt nu niet error 

maar warned true gemaakt, en verschijnt er een 

waarschuwingsboodschap i.p.v. een foutboodschap. 

2.8 Datatransport 

Er zijn een aantal procedures geschreven om gegevens van de 

M68000 naar de PC of VAX en terug te kunnen sturen. Ze maken 

gebruik van'de ASCII file transport programma's van de emulator. 

Deze worden gestuurd door escape en control sequences die voor 

VTERM en SmarTerm verschillend zijn. Om te zorgen dat dit 

feilloos verloopt dient voor VTERM EMULATOR = 1 gezet te worden, 

en voor SmarTerm EMULATOR = 2. 

recdsk(destiny: nat2) 

destiny = invoerdevice parameter 

[RECeive from DiSK] Procedure om een tekstfile enlof datafile 

van disk of floppy in te lezen. Het is mogelijk om een datafile 

in te lezen dat niet met signa! gegenereerd is. Dan moeten 

uiteraard wel het juiste aantal kanalen en elementen aangegeven 

worden. Als naast het .dat-file ook het .txt-file wordt 

ingelezen, dan wordt hier automatisch voor gezorgd. Ook alle 

andere gegevens in het .txt-file worden dan ingelezen. Helaas 

is het niet mogelijk om de data volledig in "invisible mode" 

over te zenden, zoals dit in snddsk gebeurt. De vragenpagina 

wordt tijdens het transport vervangen door het TRANSMIT window. 

Na het overzenden komt het programma terug in de vragenpagina 

door een willekeurige toets, <CR> en al t-T in te toetsen. 

Eventuele extra toetsaanslagen staan in de "message area" 

vermeld. Het transport kan aanzienlijk worden versneld door 

gedeeltelijk naar "invisible mode" over te schakelen . (alt- I). 

Het programma heeft dan ongeveer een minuut nodig voor een file 

van 5x200 samples +x-as. Dit is vergelijkbaar met programma's 

als Lotus 123 en SlideWrite Plus. 
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reehst 

(RECeive data from HoST] Procedure om een tekstfile en/of 

datafile van de Host computer in te lezen. Hij doet dus 

ongeveer hetzelfde als recdsk. Het verschil is dat het 

transport veel sneller verloopt (BudgetNet), en niet zichtbaar 

is op het beeldscherm. 

snddsk(destiny: nat2) 

destiny = keuzeparameter die het uitvoerdevice aangeeft 

(SeND to DiSK] Procedure om een .txt en/of een .dat-file naar 

disk of floppy te sturen. Voor de filenaam wordt de string NAAM 

ingevuld; 'de gebruiker moet er wel voor zorgen dat deze een 

acceptabele inhoud heeft (bv. in de vragenpagina van slgnal kan 

deze ingevuld worden). Stel dat de gebruiker hiervoor M invult, 

dan wordt dit aangevuld tot c: 123\work'\M. txt en 

c:123\work\M.dat in het geval van harddisk, a:M.txt en a:M.dat 

in het geval van floppy. Door deze konstruktie worden de data 

dus altijd naar de floppy geschreven, ongeacht de directories 

die daar aanwezig zijn. De gebruiker dient er zelf voor te 

zorgen, dat de files op de juiste directory terecht komen. Alle 

relevante informatie wordt naar het .txt file gestuurd. Fig.2.1 

geeft een voorbeeld van zo'n file. 

File a:siltrl2 .txt 
4 228 

Transient P-1; Vh- 200 V; Rl• 10 k; streepspot 1 mm 
100-100-50-20-20 x average basisbewerking 

X-axis: td; units - [ros] 

Souree Units Arithmetic Processing Waveferm Adapting 
Array 1: cl [V 1 None Block Smoothing 3 
Array 2: cl [V 1 None Block Smoothing 
Array 3: cl [V 1 None Block Smoothing 
Array 4: cl [V 1 None Block Smoothing 

Array 1: Vth- 1.69 mV: T= 314.6 K; offset korrektie 2,3 mV 
Array 2: Vth• 2,18 mV: T= 326,2 K; offset korrektie 1.0 mV 
Array 3: Vth·· 3,44 mV: T= 355,2 K; offset korrektie LO mV 
Array 4: Vth• 4,35 mV: T= 375,2 K; offset korrektie 0,9 mV 

Fig.2.1: VoorbeeLd van een x.txt fiLe. 

De getallen in het M.dat-file worden in floating point notatie 

weggeschreven met een zodanig format, dat optimaal gebruik 

wordt gemaakt van de nauwkeurigheid die samengaat met de LeCroy 
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en de bewerkingen (vier getallen achter de komma). Het aantal 

benodigde karakters ( = bytes op de disk) is hierdoor 

geminimaliseerd. De x-as wordt zonodig automatisch zodanig 

geschaald, dat de grootste waarde minstens 1 is. Bij schaling 

wordt in UNITS m. u of n ingevuld. Verder dan nano gaat hij 

niet. 

sndhst 

[SeND to HoST] Doet in grote lijnen hetzelfde als snddsk, maar 

vult de filenaam aan met de juiste voor- en achtervoegsels, 

afhankelijk van de user waaronder is ingelogd en met extensies 

t (dit houqt in dat PEP het ziet als een tekstfile en dat het 

zonder toevoegsels gelist kan worden d.m.v. het kommando "type 

*") end, en stuurt de data naar de Host-computer. 

2.9 Specifieke LeCroy communieatle 

De procedures die direkt communiceren met de LeCroy bevinden zich 

uiteraard in bibliotheekfile lecroy en zijn allemaal in Assembler 

geschreven. 

get_llmlts. 

Leest beide limits [1] van de LeCroy uit, d.w.z. de adressen 

van het meest linkse en het meest rechtse sample. Deze gegevens 

zijn nodig, om automatisch het juiste sample interval als 

funktie van het aantal samples uit te kunnen rekenen. Mocht er 

iets fout gaan tijdens het inlezen van deze limieten, dan 

verschijnt er een foutboodschap onder aan het scherm. 

lnlt 

[INITialise] Stelt de LeCroy in op de juiste defaultwaarden: 

echo uit, geen prompt bij datatransfer, een lange header, geen 

trailer en dataoverdracht in één enkel blok. De masks [1] 

worden zodanig ingesteld, dat veranderingen in Internal State 
I e 

en Errors doorgegeven worden naar het Main Status Byte·. Dit 

maakt het mogelijk, om veranderingen in deze parameters in 

procedure status te detekteren. 
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lees_array(comtxt: CONST string, arr: array 0 OF natl) 

comtxt = kommandotekst 

arr = array waar de data naartoe gaan 

(Ass) Leest een aantal samples in en schrijft deze naar array 

arr. De noodzakelijke parameters worden meegegeven via de 

string COMTXT, die er over het algemeen als volgt uitziet: 

COMTXT = 'read aa.bb,xl,x2,x3,x4', waarin: 

a a = cl/c2/mc/md data souree (normaal: cl of c2) 

bb = de/da geeft het soort data aan (normaal: da) 

xl = # samples tussen twee data (sample interval, 1 - 16000). 

x2 = totaa'l aantal uit te lezen data (max = array lengte) 

x3 = adres van het eerste sample (normaal: 0) 

x4 = startsweep (normaal: 0) 

In de meeste gevallen kunnen x3 en x4 weggelaten worden. De 

feitelijke werking van de procedure is als volgt: 

Eerst wordt de tekst van COMTXT als kommando naar de LeCroy 

geschreven. Vervolgens wordt de reaktie verwerkt. De LeCroy 

stuurt eerst een "preambule" #L, daarna decimaal het aantal 

data in vijf ASCII-karakters. Uit deze vijf karakters wordt het 

feitelijke aantal data berekend. Nu volgen de eigenlijke data, 

elk getal in de vorm van drie decimale bits in ASCII. Elk getal 

moet dus· uit zo'n code berekend worden. Na afloop hiervan 

volgen nog een <CR> en het "endblock" #I<CR>. Ook deze 

karakters moeten ingelezen worden, omdat ze anders in de 

PEP-buffer terecht komen en deze op den duur verstopt raakt. 

Het is ook mogelijk dat ze in de outputbuffer van de LeCroy 

blijven hangen, wat uiteraard op een gegeven moment problemen 

oplevert. De programmatekst is terug te vinden in file SCASS.S. 

loc al 

Stelt de LeCroy in op handbediening. 

make_string(txtin: CONST string,xl,x2,x3,x4: nat2, txtuit: REF 

string) 

txtin = stringgedeelte dat read/write en kanaal bepaalt 

xl = interval (aantal samples) tussen twee punten (1-16ÖOO) 

x2 = het aantal over te zenden punten (0-32000) 

x3 = adres van het eerste punt (meestal 0) 

x4 = sweep indikatie getal (bij sequencing; meestal 0) 

txtuit = naam van de uitvoerstring 
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Bij aanroep van de procedures lees_array of schrijf_array moet 

je een string meegeven, om daarmee de parameters te bepalen. 

Met make_string kun je zo'n string opbouwen uit de diverse 

parameter-waarden. Op die manier worden de parameters variabel, 

en krijg je de mogelijkheid c•m ZE.! van buitenaf in te voeren. 

quest(txtin, txtuit: CONST string) 

txtin = kommandostring 

txtuit= string met reaktie van de LeCroy 

[reQUEST info] (Ass) Met deze procedure kun je in een programma 

informatie opvragen van de LeCroy. Het antwoord wordt in een 

ASCII-stri'ng gezet. Als deze string getallen bevat die in een 

programma nodig zijn, dan kun je die getallen als integer of 

real naar het programma overbrengen m.b.v. procedure lees_int 

of lees_real. 

remote 

Stelt de LeCroy in op afstandsbediening. 

ressc 

[RESet SCoop] Reset de LeCroy oscilloscoop (clear buffers 

etc.). 

schrijf_array(comtxt: CONST string, arr: array 0 OF nat1) 

comtxt = kommandotekst 

arr =·array dat naar de LeCroy toe gaat 

(Ass) Schrijft (een gedeelte van) een array naar de LeCroy. Het 

aantal elementen, het sample interval etc. worden bepaald door 

de tekst van COMDIT zoals hierboven beschreven (zolang de 

lengte van ARR maar niet overschreden wordt), waarbij nu wt 

(write) i.p.v. rd (read) wordt genomen. Als "destiny" geldt aa 

= me of md, en bb = da. Voorbeeld: schrljf_array('write 

mc.da,100,250',dat1) zorgt ervoor, dat om de 250 samples er één 

arrayelement DAT1[i] naar Memory C van de LeCroy wordt 

geschreven, in totaal 100 keer. Dit werkt goed als de rechter 

LIMIT (zie [1]) minstens 25000 is, en de arraylengte van DAT1 

minstens 100. De werking van de procedure is als volgt: 
t ·1 

De kommandostring wordt tot en met de tweede komma naar de 

LeCroy geschreven. Nu komt de code van het aantal data (x2). De 

stringpointer (het geheugenadres van het eerste karakter van de 

string) wordt op dit punt bewaard. Terwijl de rest van het 
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kommando nu naar de LeCroy gaat, wordt x2 uit de code berekend. 

Dan wordt de preamble '#L', gevolgd door x2 in vijf ASCII-codes 

naar de LeCroy geschreven. Vervolgens wordt in de hoofdloop 

voor elk getal DINT1[i] de decimale representatie in drie 

ASCII-codes berekend en naar de LeCroy gestuurd, gevolgd door 

een <CR>. De programmatekst staat in file SC2ASS.S. 

scinfo(comtxt: CONST string, pr: nat2) 

comtxt = tekst van het kommando 

pr = parameterwaarde (integer < 65536) 

[SCoop INFO] (Ass) Stuurt een kommando of boodschap naar de 
' LeCroy, waarbij een parameter waarde meegegeven kan worden. De 

parameter wordt neergeschreven op de plaats in de tekst waar 

een '@' staat. Voorbeeld: als je bovenaan het scherm van de 

LeCroy de boodschap 'Aantal sweeps = 134' wilt hebben, dan kun 

je dat doen door aan een variabele NSWEEP de waarde 134 toe te 

kennen, en vervolgens het kommando "scinfo('msg "Aantal sweeps 

= @"', nsweep)" te geven. 

status 

Ceeft informatie over de interne toestand van de LeCroy van dat 

moment, met name of er fouten zijn opgetreden (bv. bij data

overdracht, Error), parameterwaarden zijn aangepast (Value 

Adapted), en of er een Internal State Change is opgetreden. 

Hiertoe worden m.b.v. procedure quest de status bytes 

ingelezen. Uit deze getallen wordt de interne toestand bepaald. 

Hier volgt een korte verklaring van de meldingen die status kan 

geven: 

Value adaoted: een naar de LeCroy gestuurde parameter of getals 

waarde was niet korrekt, en is door de LeCroy aangepast. 

Internal state change--> Triggered.: de LeCroy heeft zojuist 

een sweep uitgevoerd, en is niet meer "armed". 

Error! -->: Er zijn diverse communicatiefouten mogelijk, die 

meestal voor zichzelf spreken. Bij normaal gebruik van de 

procedures kunnen ze in principe niet voorkomen. Wat wel kan 
I ,, 

gebeuren: 

Too many strings in comm.: <CR> tussen kommando's vergeten. 

Command parmission denied: LeCroy bevond zich niet in de remote 

mode toen een kommando werd gegeven. 

Semantic error: typefout in kommando (verkeerde parameters). 
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volt(keuze, xmax, ymax: nat2) 

keuze = parameter die de Conversion Mode aangeeft 

xmax = aantal te converteren kanalen 

ymax = aantal waarden per kanaal 

[convert data to VOLTage] Vraagt enkele parameterwaarden op, en 

berekent met behulp hiervan de tijdbasis en de werkelijke 

spanningen die korresponderen met het invoerarray DRE 

(matrix!). De tijdbasis, berekend m.b.v. de time/division 

variabele [1], wordt gekorrigeerd voor de trigger delay, 

zodanig dat t = 0 op het moment van de trigger valt. De 

procedure biedt de mogelijkheid om de omrekeningsfaktoren met 

de hand in te voeren, maar kan ze ook bij de LeCroy zelf 

opvragen. De conversie verloopt dan geheel automatisch. Tijdens 

deze conversie worden m.b.v. de betreffende descriptor, waaruit 

de vaste en variabele versterking (gain en ugain) en de offset 

worden gehaald, de spanningen in Volt berekend. Verondersteld 

wordt natuurlijk, dat de acquisitieparameters in de tussentijd 

niet veranderd zijn! Bij het converteren van meerdere kanalen 

(xmax > 1) vraagt de procedure voor ieder kanaal apart de 

parameters op. De tijdbasis echter wordt verondersteld voor 

alle kanalen dezelfde te zijn! Tegelijk uitlezen van Channels 

of Memories en Expand geheugens zou dus tot een afwijking in de 

tijdbasis kunnen leiden, daarom is deze mogelijkheid niet in 

slgnal opgenomen. De tijdbasis wordt berekend in seconden. 

zend(comtxt: CONST string) 

comtxt = tekst van het kommando 

(Ass) Stuurt direkt een kommando door naar de LeCroy. 

zendln(comtxt: CONST string) 

comtxt = tekst van het kommando 

(Ass) Doet hetzelfde als zend, maar sluit de string af met een 

<CR>. 
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3 DE VRAGENPAGINA 

3.1 Inleiding 

In een normaal PEP-programma is het mogelijk om meerdere parame

terwaarden aan een programma toe te voeren, door de gebruiker 

achtereenvolgens een aantal vragen te laten beantwoorden. Maar 

als het aantal parameters groot is, en het programma vaker moet 

worden uitgevoerd, dan werkt dat oncomfortabel en vertragend, en 

kan een "menu" konstruktie voordelig zijn. 

Het hier gebruikte vragenpagina-systeem is uiterlijk geïnspireerd 

op het PRIMAL pakket, dat in de vakgroep Meten & Regelen werd 

ontwikkeld, en waaraan ik tijdens mijn tweede stage heb meege

werkt. De uitwerking in PEP echter is volledig anders. 

3.2 Het principe van de vragenpagina 

Een programma kan meerdere vragenpagina's hebben. In dat geval 

verandert de gebruiker van pagina met de PageUp en PageDown 

toetsen. · Bij het binnenkomen van een vragenpagina wordt een 

hoeveelheid tekst op het scherm geschreven, bestaande uit een 

"raamwerk" en een aantal "vragen". Binnen een vragenpagina is bij 

elke vraag een cursorpositie gedefiniëerd (voor of achter een 

vraag). De cursor kan door middel van de pijltjestoetsen over het 

scherm bewogen worden, maar is daarbij beperkt tot deze cursor

posities! Na een druk op een pijltjestoets verspringt de cursor 

automatisch naar een volgende of vorige cursorpositie; na Home of 

End springt de cursor naar de eerste resp. laatste vraag van de 

kolom. Op die plaats kan een parameter ingesteld of een keuze 

gemaakt worden door iets in te typen. De waarde van een variabele 

wordt vastgelegd na het indrukken van een <CR>, een control-

karakter of een pijltjestoets. 

Daarbij wordt meteen gekontroleerd, of die waarde binnen de in

gestelde uiterste waarden valt. Is dit niet zo, dan volgt een 

waarschuwing en springt de cursor terug naar de cursorpositie. Op 
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die rnanier kan nooit een niet-acceptabele waarde worden inge

voerd. Het kan echter zijn, dat een uiterste waarde verandert, 

doordat hij afhankelijk is van een variabele bui ten de invoer

procedure, waarin het programma zich op dat moment bevindt. Dit 

wordt narnelijk niet voortdurend gekontroleerd, omdat dat het 

systeem te traag zou maken. In het geval van signa! kunnen varia

bele uiterste waarden aan veranderde parameters aangepast worden 

door het kommando Al (Reset Lirnits) te geven. 

Bij het verlaten van de vragenpagina worden de variabelen nog één 

keer gekontroleerd. Treedt hierbij een foutmelding op, dan keert 

het programma terug naar de uitgangspositie en geeft een foutmel

ding. In het andere geval komen de variabelen ter beschikking van 

het programma, wat vervolgens tot verdere verwerking overgaat. 

3.3 De werking van het systeem 

Hoe wordt dit alles nu gerealiseerd? In de vragenpagina spelen de 

volgende variabelen een sleutelrol: 

Iedere vraag heeft een vast kolom- en een rijnummer (NUMX en 

NUMY). 

- Bij iedere vraag, en dus iedere (nurnx, nurny) kombinatie, hoort 

ook een vaste cursorpositie (kolom POSX en rij POSY), die de 

positie van de vraag binnen de vragenpagina vastlegt. 

De gebruiker stelt zelf het aantal kolommen en rijen in (dus 

het aantal vragen in x- en y-richting) d.m.v. QSTXMAX en 

QSTYMAX[qstx]. In principe is een onbeperkt aantal (QSTXMAX + 

1) kolommen mogelijk, maar in praktijk zal dit nooit meer zijn 

dan drie of vier. Het aantal vragen per kolom (QSTYMAX[QSTX] + 

1) kan verschillend zijn 

Terwijl het programma zich in de vragenpagina-loop bevindt, 
? r: 

hebben QSTX en QSTY een bepaalde waarde (beginwaarde 0). Deze 

variabelen geven aan, wat het aktuele kolom- en rijnummer zijn. 

Het programma bevindt zich dan in die inlees- (qstxxx) procedure, 

waarvoor NUMX = QSTX en NUMY = QSTY. Zodra nu door movetest een 

pijltjestoets wordt gedetekteerd, worden de rangnummers QSTX en 
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QSTY overeenkomstig aangepast en verlaat het progamma de proce

dure. Hierna wordt de loop voortgezet, totdat het programma de 

procedure tegenkomt die overeenkomt met de nieuwe rangnummers. De 

cursor springt dan naar de bijbehorende positie, en het programma 

wacht op nieuwe invoer. 

Ook als movetest een "exit" karakter (alle controL-karakters, 

ASCII < 27, behalve <CR>) detekteert, dan springt het programma 

uit de inleesroutine. De vragenpagina- volgnummers QSTX en QSTY 

blijven echter ongewijzigd, zodat het programma toch weer terug

keert in dezeltde procedure. In de procedure check....parameters 

wordt een aantal variabelen getest, en afhankelijk van de uit

komst eventueel error gezet. Als ready true is, dan verlaat het 

programma de vragenpagina. Wat er daarna gebeurt, hangt af van 

het laatst ingetoetste karakter. 

De details over de werking van de procedures zijn terug te vinden 

in hoofdstuk 2. 

3.4 Recept voor het zelf maken van een vragenpagina 

De opbouw van procedures en variabelen is zodanig, dat het voor 

een gebruiker mogelijk is om zelf, zonder al te veel moeite, een 

vragenpagina voor een PEP-pragramma te maken, met behulp van de 

procedures en variabelen die in basis zijn gedefiniëerd. Enkele 

procedures, die gedeklareerd zijn in lecroy, zijn echter speci

fiek voor het progamma waar in de vragenpagina draait (in dit 

geval signal). Met name geldt dit voor reset_parameters, check....

parameters, reset....maxima en set_default. Deze routines dienen 

door de gebruiker vervangen of aangepast te worden (zie §2.3) 

Bij het samenstellen van een vragenpagina is het belangrijk, dat 
: ·~ 

het raamwerk en de individuele cursorposities bij elkaar passen. 

Deze worden namelijk onafhankelijk gedefiniëerd. Het belangrijk

ste probleem in deze is, hoe te voorkomen dat verschillende 

teksten over elkaar heen geschreven worden. Dit vereist wel de 

nodige oplettendheid van de gebruiker. Het raamwerk kan geheel 
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naar wens van de gebruiker gedefinieerd worden, zij het dat regel 

22 gereserveerd is voor foutboodschappen. De andere regels zijn 

in principe vrij. 

In de rest van deze paragraaf zal ik een eenvoudig voorbeeld 

uitwerken, waaruit het de gebruiker (hopelijk) duidelijk zal 

worden, hoe hij een vragenpagina in zijn programma('s) kan ver

werken. 

In dit voorbeeldprogramma wil de gebruiker een eenvoudige 

algebraïsche bewerking uitvoeren op twee getallen. Het soort 

bewerking (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen) moet 

fakultatief zijn. De gebruiker moet nu de volgende variabelen 

deklareren: 

-drie getallen (2 invoer, 1 uitvoer) VARIN1, VARIN2, VARUIT. 

- een array 4 of nat2 PROCARR, dat het soort bewerking aangeeft, 

b.v.: 

PROCARR[O] = 1 ~optellen; PROCARR[1] = 1 ~aftrekken; 

PROCARR[2] = 1 ~vermenigvuldigen; PROCARR[3] = 1 ~ delen. 

Omdat we slechts één bewerking tegelijk willen uitvoeren, mag 

er niet meer dan één arrayelement 1 worden, de andere moeten 0 

zijn. Dan·· moet max = 1 genomen worden. 

- een array 4, 20 OF char PROCTXT, dat de tekststrings bevat die 

de gebruiker op het scherm wil hebben. 

Het programma moet, na het verlaten van de vragenpagina, uit 

PROCARR op kunnen maken welke bewerking gewenst is. Het resultaat 

van de bewerking moet vervolgens naar een vaste plaats op het 

scherm worden geschreven en het programma moet terugkeren naar de 

vragenpagina. Hoe zo'n vragenpagina er uit zou kunnen zien, wordt 

in Fig.3.1 geïllustreerd. 

De tekst van de vragenpagina (zie Fig. 3.1) moet in het progamma 

op het scherm worden geschreven. Uit onze wensen voor de 

vragenpagina kunnen we verder het volgende opmaken: 

-Er zijn twee kolommen, dus QSTXMAX = 1 (QSTX = 0 of 1). 

-De eerste kolom bevat twee vragen, dus QSTYMAX[O] = 1. 

De tweede kolom bevat vier "vragen", dus QSTYMAX[1] = 3. 
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- We krijgen de volgende cursorposities: 

POSX[O,O] = POSX[0,1] = 19; POSY[O,O] = 3; POSY[0,1] = 4. 

POSX[1,0 .. 3] = 40; POSY[1,0] := 4; POSY[1,1] = 5; POSY[1,2] = 
6; POSY[1,3] = 7. 

- Er moet een cursorpos i tie gedefiniëerd worden om de uitkomst 

naartoe te schrijven: POSXUIT = 19, POSYUIT = 9. Dit heeft 

echter inhoudelijk niets met de vragenpagina te maken, omdat 

die zich alleen bezig houdt met i.nvoer, niet met uitvoer. 

Invoer 1: 0 

Invoer 2: 0 

Uitkomst: 

""Run, ""Exit 

ALGEBRAISCHE BEWERKING 

**Soort bewerking** 

Optellen 

Aftrekken 

Vermenigvuldigen 

Delen 

Fig. 3.1: VoorbeeLd van een vragenpagina. 

We kunnen nu overgaan tot het programmeren. Het programma kan er 

als volgt uitzien: 
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DECLARE 

decLareer variabeLen 

BEGIN 

END 

steL de defauLtwaardes in: 

qstx := 0 qsty := 0 clear(procarr) 

qstpage := true ready := false moving .- false 

definieer de cursorposities zoaLs hierboven 

schrijf het vragenpa.gina-raanuverk. op het scherm 

(Zoals in fig.3.1. Gebruik hiervoor goto en put_string) 

vuL de tek.ststring: 

proctxt[O, 0 .. 15] ·- 'Optellen 

proctxt[l, 0 .. 15] ·- 'Aftrekken 

proctxt[2, 0 .. 15] ·- 'Vermenigvuldigen' 

proctxt[3, 0 .. 15] .- 'Delen 

ga nu de vragenpagina binnen 

LOOP 

OD 

els 

LOOP 

OD 

qstint(O, 0, min, max, 'Invoert: ' varinl) 

qstint(O, 1, min, max, 'lnvoer2: ' varin2) 

FOR i IN 0 .. 3 DO 

qstarr(l, i, i, 1, proctxt, 16, procarr) OD 

check_parameters 

WHEN ready EXIT 

IF clval = 18 THEN 

FI 

bereken varuit uit varint en varin2 

goto(posxuit, posyuit) 

writeln(varuit) 

WHEN clval = 5 EXIT 

N.B. De variabele ClVAL bevat de ASCII-waarde (value) van Cl, het 

karakter dat zojuist is ingelezen. De ASCII-codes van Ar en Ae 

zijn 18 en 5. De procedure check_parameters dient aangepast te 

zijn aan het programma. In dit geval kan volstaan worden met te 
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kontroleren of varin2 geen 0 is, terwij 1' als bewerking "Aftrek

ken" is gekozen. Mocht dat zo zijn, dan moet error true gemaakt 

worden, en ready false. 

De laatste els dient hierbij om de vragenpagina uit te wissen na 

af loop van het programma, en het scherm weer schoon achter te 

laten. De volgorde van procedure-aanroepen in de vragenpagina is 

in feite niet relevant, het programma werkt bij elke willekeurige 

volgorde. De hier gebruikte ligt echter voor de hand. 

Bij ingewikkelder programma's kan de vragenpagina eenvoudig uit

gebreid worden~ door meer procedure-aanroepen in de loop op te 

nemen. De cursorposities moeten dan uiteraard wel aangepast wor

den. Als variabelen of parameters van elkaar afhankelijk zijn, 

dan zal vaak een check_parameters procedure noodzakelijk zijn, 

zoals in signa!. 
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DATABEWERKING MET SICRAL 

-4.1 Inleiding 

· DATA ACQUISITIOH AMD PROCESSIMG 
--------------------------------------------------------------------~----------
**Arith~etic processing~ 

s~btracti ng 
H*WaveforM adapting~ 

TiMe averaging 
A~era!e s~oothinr 
loekfilter s~oothing 

**Graph platting ~ode~ 
o~poun~ Picture 

Separate windous 

Lo9' ~-axis 
HSource** 

Channel 1 
Channel 2 
"eMory C 
"eMory D **Dest i ny ** 

*l+Source --) First saMpLe: l 
Last saMple : 2B9 

**Destiny--) First saMple: 1 
Last saMple : 2BQ 

'iiiijiM 
Array 2 
Arra 3 

Array 7 
Array 8 

Array 2 
Array 3 
Array 4 
Array 5 

111 
Array 8 

HuMher of sweeps: 19 
Block size 1 

**Conuersion node** 
';ltlj.!$im 
Manual 

**Viewing Options** 
LeCroy - ~eMory C 
LeCroy - MeMory D 
Auto !raph co~puting 

Fig.4.1: De vragenpagina van signaL, eerste pagina. 

De diverse mogelijke signaalbewerkingen zijn samen ondergebracht 

in één overkoepelend programma, narnelijk signa!. De vereiste 

parameter-waarden die een korrekte werking moeten wa~rborgen 

worden vastgesteld met behulp van een vragenpagina. De struktuur 

en werking van dit systeem is in het vorige hoofdstuk 

ui teengezet. Na het verlaten van de vragenpagina zijn diverse 

signaalbewerkingen mogelijk. Deze worden in §4.4 toegelicht. 
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**Transfer Channels** 

• 

Array 5 
Array 6 
Array ? 

Array 4 Array B 

DAfA TRANSFER 

M*Transfer so~rceldestiny*M 
Harddisk 

loppy Disk 
Host Co~puter 

Main title: Transient P-1; r= 399 M; Uh= 2~9 Ui R1= 19 k 
Suhtitle 4 &eça&es, 199-59-29-Z~Ä a~era~e. 

M*CoMMent Strin~s** 
Array 1: Kleine laserspot; offset korrektie +1,2 MU 
Array 2: iets ~rotere laserspot; offset korrektie +1,9 MU 
Array 3: no' groter (+/- 3 MM)i offset korrektie +1,9 MU 
Array 4: 
Array 5: 
Array 6: 
Array 7: 
Array 8: 

Fig.4.2: Vragenpagina van signa!, tweede pagina. 

Filena~e: si1tr11 

• First sa~ple: 1 
Last saMple 183 

De positie van de vragenpagina (die in fig. 4.1 is geïllustreerd) 

binnen signa! wordt in fig. 4.3 duidelijk gemaakt. 

Voor een korrekte en volledige werking van het programma wordt 

het volgende voorondersteld: 

1) De gebruikte terminal of PC (oruier terminal emulator) ~oet aan 
\ .-, 

het VT240-protocol voldoen. VT100 kan ook, maar dan werkt het 

grafisch gedeelte niet. 

2) Bibliotheekfiles basis.kac en lecroy.kac moeten geladen zijn 

(in die volgorde!). Op de PC kan dit tevens worden bereikt door 

funktietoets shift-F4 in te drukken. 
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INITIALISATIE: defaultwaardes 

en cursorposities instellén 

opschrijven vragenpagina, defaultwaardes aangeven 

parameters' instellen 

(vragenpagina) 

"'I t 
1---

reset signalen 

r-- ""'r maxima bewerken 

1--- "'v data converteren 

... 

- ""'g grafiek berekenen 

- ""'d grafiek tekenen 

- ""'f/""'1 data opslaan/inlezen 

Page Up verander -
PageDown paginanummer 

I ., 

""'e a 
Fig. 4.3: Schematische werking van signal. 
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3) De terminal moet aangesloten zijn op poort 1 van de M68000. 

4) De LeCroy oscilloscoop moet in werking zijn en aangesloten op 

poort 2 van de M68000-print. 

5) De LeCroy mag niet in de "Trigger Mode - Normal" stand staan 

terwijl er niet wordt getriggerd, want dan zal het programma 

bij aanroep blijven hangen. Het volstaat in dat geval om de 

Trigger Mode te veranderen, dan wel te zorgen dat er wel getrig 

gerd wordt. 

Een aantal grote lijnen worden uit Fig. 4.3 onmiddellijk duide

lijk: zolang 'de gebruiker geen "'a ingetoetst heeft blijft het 

programma doorlopen. Vroeg of laat komt het hierbij altijd weer 

in de vragenpagina terecht, zodat de gebruiker parameters aan kan 

passen of nieuwe kommando's kan geven. 

Het opslaan van data na toetsaanslag Af gebeurt met behulp van 

het ASCII File Transfer programma (VTERM) of het File Capture 

programma (SmarTerm), dat data transporteert die via toetsenbord 

of extern aan de poort worden toegevoerd. In VTERM heeft dit tot 

gevolg, dat de te transporteren data over het scherm komen, wat 

natuurlijk de vragenpagina volledig verpest. Daarom moet deze na 

het transport hersteld worden. Dit is bij signaalbewerking niet 

nodig, omdat de vragenpagina daarbij netjes intakt blijft. Ook in 

SmarTarm is hiervan geen sprake,' omdat de data in "Invisible 

Mode" verzonden worden. Omgekeerd worden na "'i Tijdens de bewer

kingen houdt het programma de gebruiker op de hoogte via bood

schappen onderaan het scherm. 

4.2 Data acquisitie 

Binnen signa! is het op twee manieren mogelijk om data in te 

lezen: 

1) Vanuit een file op de Host computer (Aimport) 

2) Vanuit de LeCroy oscilloscoop, m.b.v de procedure lees_array 

(zie §2.3). 

Op de eerste zal ik hier niet nader ingaan. Het inlezen vanuit de 
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LeCroy kan meervoudig gebeuren (bij Time Averaging, zie §4.3.2) 

of enkelvoudig (bij de andere). Bij alle modes is er een maximum 

voor het aantal in te lezen samples (NIN; onder een sample ver

staan we één enkel meetpunt). Het segment van DRE waar de data 

naartoe moeten worden geschreven is instelbaar. 

De waarde van dit maximum is afhankelijk van de arraylengte en 

van het aantal samples per sweep waarvoor t > 0 (dit zijn de 

punten die de LeCroy op zijn beeldscherm zichtbaar maakt) . Dit 

aantal hangt weer af van de ingestelde tijdbasis, kan variëren 

tussen 100 en' 25000, en wordt door het programma regelmatig 

bijgehouden. Het programma gaat er van uit dat, onafhankelijk van 

het aantal samples, het hele plaatje op de LeCroy bestreken dient 

te worden. Het feitelijk aantal ingelezen punten kan hierdoor af

wijken van het ingevoerde. Het sample interval is namelijk een 

geheel getal, dat wordt berekend uit de rechter limit LIM2 (=het 

totale aantal samples per sweep dat op de scoop zichtbaar is) en 

het aantal punten. Het berekende interval wordt naar beneden af

gerond, bv. bij NIN = 10000 wordt het interval 2. Dat betekent 

echter dat niet het volledige plaatje zou worden bestreken (in 

het geval dat LIM2 = 25000 punten), maar slechts 20000, dus 80%. 

Daarom wordt, na het berekenen van het interval, de waarde van 

NIN hieraan aangepast, zodanig dat toch het hele plaatje wordt 

bestreken. In dit geval zou de waarde van NIN vervangen worden 

door 12500. 

Er is nog een belangrijk verschil tussen Average Smoothing en de 

andere modes. Daarbij blijft het aantal samples voor en na een 

bewerking altijd hetzelfde; het maximum aantal samples wordt ge

geven door de lengte van het opslagarray of de tijdbasis van de 

LeCroy. Bij Average Smoothing echter zijn het aantal samples voor 

(NIN) en na (NUIT) niet identiek. NUIT is uiteraard altijd klei

ner dan NIN, en wordt verder eventueel nog door de arraylengte 
1 -~ 

begrensd. Bij direkte acquisitie vanuit de LeCroy wordt NIN 

echter alleen door de tijdbasis begrensd: hij kan dus maximaal 

25000 punten bedragen. 
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4.3 Signaalbewerkingen 

Als de gebruiker vanuit de vragenpagina het konunando ""'r geeft, 

dan wordt de signaalacquisitie opgestart. Het is daarbij mogelijk 

om een "arithmetic processing" (AP) en/of "waveform adapting" 

(WA) bewerking uit te voeren. AP houdt in dat twee signalen wor

den gekombineerd om een nieuw te vormen. Op dit moment is alleen 

nog het aftrekken van twee signalen mogelijk (subtracting). Bij 

WA echter wordt één enkel signaal algebraïsch bewerkt. In de rest 

van deze paragraaf volgt een beschrijving van de verschillende 

WA-opties waaruit gekozen kan worden. 

4.3.1 Geen bewerking. 

Dit betekent dat het signaal slechts wordt uitgelezen en niet 

bewerkt, bv. als de gebruiker alleen een plaatje van het gemeten 

signaal wenst. Signaalbronnen (maximaal 4) en aantal samples 

(maximaal 500) zijn instelbaar. Het progranuna berekent zelf het 

sample interval, zodanig dat het hele plaatje op de scoop bestre

ken wordt. Ook kunnen op deze manier binnen de M68000 arrays 

gekopieerd ··worden. 

4.3.2 Time averaging 

Hierbij wordt het gemiddelde berekend over een instelbaar aantal 

sweeps, een tijdgemiddelde dus. Als signaalbronnen kunnen alleen 

cl en/of c2 worden gekozen (de andere veranderen inuners toch niet 

in de tijd!), en het aantal samples is instelbaar tot 500. Over 

het algemeen zal dit aantal samples kleiner zijn dan het totale 

aantal samples per sweep dat de LeCroy bevat (meestal 25000), 

zoals in Fig.4.4 wordt geïllustreerd. Zonodig kunnen twee sig-
~ ·~ 

nalen van elkaar afgetrokken worden, alvorens te averagen (ook 

een vast signaal uit een geheugen!). 

Een voordeel van de methode is dat de gebruiker, met gebruik van 

de "LeCroy viewing mode", het signaal reai-time kan zien konver-
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geren, terwijl de ruis op het signaal geleidelijk wordt weggefil

terd; nadelig is echter dat, in het geval dat het triggermoment 

niet konstant is t.o.v. de figuur, deze in de tijd "uitgesmeerd" 

wordt. 

0 10 20 30 40 50 

i''l''l''ll'l''l''l'll''l''l''i''l''l''ll'l''l''l'll''l''l' bron 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 in: 

I I 1 

t I 2 

I I 3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Fig.4.4: Schematische werking van "Time Averaging". 

- Average 50x + 1 Meting 

0.50 r--------------------, 

OJ~ 
c..-
·-I 0.00 cw 
c~ 

ro 
0. 

(j) 

-0.50 L--~-_J_ __ ..___-'----L---'--------L..l-....io----' 

0.00 0.10 0.20 

Tijd [s) 

Fig. 4.5: VoorbeeLd van Time Averaging. 
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4.3.3 Average smoothing 

Hierbij wordt een aantal punten ingelezen (NIN) en een kleiner 

aantal punten weer weggeschreven (NUIT). NIN en NUIT zijn wille

keurig zolang NIN ~ NMAX1 en NUIT ~ NMAX2. Dat wil zeggen dat 

voor arrays binnen de M68000 een maximum van 500 samples geldt; 

voor direkte data-acquisitie uit de LeCroy hangt het maximum van 

de ingestelde tijdbasis af, en kan maximaal 25000 zijn. 

Voor aquisitie en bewerking geldt nóg een belangrijke voorwaarde. 
I 

Er is voor gekozen om de data-aquisitie zodanig te organiseren, 

dat voor een willekeurig aantal samples precies het plaatje wordt 

bestreken, zoals dat zichtbaar is op het beeldscherm van de 

LeCroy. Dit moet ook gelden als we het resultaat naar de LeCroy 

willen schrijven met schrijf_array. Zou dit niet zo zijn, dan 

ontstaat een verschil in de tljdb~ses van de twee arrays, waar

door de twee figuren op het beeldscherm niet synchroon lopen. 

0 5 10 15 20 25 30 

I I I I I I 1
1 

I I I 1
1 I I I bron 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 

p I I 
t 
I I I t I I I 

t 
I I I t ~atl in) 

1/2 (4 1/3 1/4 1/3 dre 

0 1 2 3 4 (uit) 

Fig.4.6: Schematisch overzicht van "Auerage sm.oothing". 

Neem als voorbeeld het geval NIN = 10000 en NUIT = 3500 bij LIM2 

= 25000. Als intervallen verkrijgen we dan resp. 2 en 7, en NIN 

en NUIT worden aangepast tot 12500 en 3571. Vervolgens leggen we 
1 ., 

drie arrays naast elkaar: DATl (dat de 12500 ingelezen samples 

bevat), dre (dat de uitkomst gaat bevatten) en dat2 (teller). In 

een loop gaan we de samples uit datl stuk voor stuk na. Voor elk 

element wordt de index berekend van het dichtstbijgelegen element 

uit DRE, en dáár wordt dat element bij opgeteld. Bij het korres-
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ponderende element van dat2 wordt: vervolgens 1 opgeteld, zodat 

elk element DAT2[i] aangeeft hoeveel samples element DRE[kanaal, 

i] bevat. Na afloop moet dus DRE[i] nog door DAT2[i] gedeeld 

worden, teneinde het gemiddelde te berekenen. In figuur 4.6 is te 

zien dat in dit voorbeeld elke uitkomst samengesteld wordt uit 

drie of vier samples, behalve het eerste en het laatste element. 

a>~ 
CT"" 
-I 
Cl:!! c 
ro 
Q 

(f) 

+ 300 samples • 50 samples 

0.50 ....-----------------------+--. 

-0.50 .__ _ __._ __ __._ __ _.__ __ ...__ _ __._ __ __,_ __ _,___---l 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 

Fig. 4.7: Voorbeeld van Average smoothing. 

Door het middelen op deze manier uit te voeren, zijn we ervan 

verzekerd, dat de tijdschalen van in- en uitvoerarrays gelijk op 

lopen. Wanneer namelijk elk uitvoerelement DRE uit een vast, 

geheel aantal samples wordt samengesteld, treedt in de meeste 

gevallen een verschuiving in tijdschalen op. Dit is alleen niet 

zo, als NIN/NUIT een geheel getal is, wat uiteraard een vervelen

de beperking zou zijn. Nadeel van de methode is dat tijdens het 

inlees- en rekenwerk, dat nogal wat tijd in beslag kan nemen, 

voor de gebruiker niet duidelijk is of er iets gebeurt. Een voor

deel is, dat er geen "uitsmering" optreedt. 
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4.3.4 Bleekfilter smoothing 

Dit proces heeft een heel ander uitgangsprincipe dan "Average 

Smoothing". Daar wordt de informatie van een aantal punten samen

gebald in een kleiner aantal. Hier echter is het aantal punten 

een konstante; elk element van het uitgangsarray wordt berekend 

als het gemiddelde van een aantal elementen van het ingangsarray 

(een "blok") . Zo'n blok ligt symmetrisch ten opzichte van het 

uitgangsarrayelement (zie Fig.4). Als variabelen dienen hier het 

aantal samples NIN en het aantal elementen per blok (NBLOCK). Er 

zijn twee belangrijke punten: 

1) Wat gebeurt er in geval van even/oneven blokken? Als NBLOCK 

oneven is, wordt DRE[i] het gemiddelde over DATl[i] en een 

gelijk aantal elementen links en rechts van i. Voert de 

gebruiker een even waarde in, dan wordt deze veranderd in de 

dichtstbijzijnde oneven waarde boven NBLOCK. 

2) Initialisatie: wat gebeurt er 'aan het begin en het eind? Ik 

heb voor de volgende oplossing gekozen. Voor het eerste (i = 0) 

en het laatste punt (i = nin-1) van het array wordt een half 

blok genomen. Dit wordt voor groter wordende i lineair 

uitgebreid totdat het een heel blok breed is, en vanaf dat 

moment blijft het konstant. 

0 10 20 30 40 50 

111,11,11,11,11,11,11,11,11,11111,11,11,11,11,11,11,1111 bron 

0 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 i --+ 

I DATl 

: t 1. : 
(in) 

OR~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (uit) 

Fig.4.8: Schematisch overzicht van "BLockfiLter Smoothing". De 

figl.lllr geeft voor enkeLe wi Hekeurige eLementen van DRE 

aan, uit weLke eLementen van DATl ze berekend zijn. 
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Voor deze methode gelden ongeveer dezelfde voor- en nadelen als 

voor Average Smoothing. Er moet echter wel goed bedacht worden of 

het voor een bepaald signaal verantwoord is, om hier Blockfilter 

Smoothing op toe te passen, omdat dit de vorm van het signaal 

danig aan kan tasten. Ik zal hier niet verder op in gaan, en laat 

dit over aan de gebruiker. 

+ Originele 
meting 

• Blockfilter 
Smoothing 

0.50 r------------------------. 

Q)~ 
CT"" 
·c: L1 0.00 
c~ 

CU 
Q. 

(f) 

+ 

+ 
-0.50 ,__ _ __. __ ___._ __ ___.._ __ _._ __ _.__ __ .,L_ __ .__ _ __, 

0.00 0.10 0.20 

Tijd [s] 
Fig.4.9: VoorbeeLd van BLockfilter Smoothing. 

~-~ Conversie en datatransport 

0.30 0.40 
(E-1) 

Na afloop van de signaalacquisitie en/of -bewerking bevinden de 

resultaten zich in één of meerdere van de kolommen 1 t/m NSOURCE 

van de reële matrix DRE. Als opslag van de data in dit stadium 

gewenst is, dan moeten de resultaten eerst geconverteerd worden 

naar de eigenlijke spanningen, en de tijdbasis berekend. In 

eerste instantie worden de data namelijk ingelezen als natuur

lijke getallen tussen 0 en 255. Zolang dit het geval is, kunnen 

de data ook nog teruggestuurd worden naar de LeCroy (zie §4.5) 

De conversie gebeurt voor iedere signaalbron apart in de proce

dure volt, die tevens één keer de tijdbasis berekent. Alvorens te 

converteren wordt nog de keuze geboden om de conversieparameters 
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met de hand in te voeren; dit zal echter normaal gesproken niet 

aan de orde zijn. De procedure werkt zodanig, dat ook de variabe

le Volt/division (Vernier) op de LeCroy gekorrigeerd wordt. Let 

wel: dit gaat natuurlijk alleen goed als deze instelling in de 

tussentijd niet veranderd is! Meerdere arrays kunnen gezamenlijk 

of apart geconverteerd worden; als een array al geconverteerd was 

dan wordt dit door het programma vermeld. N.B.: bij iedere conver 

sie wordt opnieuw de tijdbasis berekend, volgens de instelling 

van dat moment! Gelieve daar rekening mee te houden. 

Na de conversie kunnen de data opgeslagen worden op Harddisk, 

Floppy disk of op de MicroVax (Host). Dit gebeurt d.m.v. de 

procedures snddsk of sndhst. De gegevens en informatie wordt 

hierbij in een *.txt-file opgeslagen, terwijl de feitelijke data 

in een *.dat-file terechtkomt. Het is ook mogelijk, om slechts 

één van deze files op te slaan. Beide files zijn ASCII files. 

Tegelijk is het mogelijk om data in te lezen vanuit een file op 

floppy, hard disk of de VAX met de procedures recdsk of rechst. 

Er kan zonder verdere poespas een .dat-file worden ingelezen. In 

dat geval zal het programma uiteraard plat gaan als aantal kana

len of samples niet kloppen. De data gaan dan echter niet verlo

ren: ze zijn immers ingelezen, en door signa! opnieuw op te 

starten kunnen ze gewoon gebruikt worden. Ook kan de komplete 

dataset, bestaande uit ,dat-file en . txt-file, dat de achter

grondinformatie over de data bevat, ingelezen worden. De vorige 

inhoud van de informatie-arrays wordt dan overschreven en in de 

vragenpagina zichtbaar gemaakt. 

Verdere details over data opslag vindt u terug bij de beschrij

ving van de betreffende procedures in §2.2. 

4.5 Viewing opties 

Na een signaalbewerking is het uiteraard ook wel eens prettig om 

het resultaat te kunnen zien. Hiervoor zijn enkele mogelijkheden 

in het programma opgenomen, die onderverdeeld kunnen worden in 

"LeCroy viewing" en "Screen viewing". 
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LeCroy viewing 

Een signaal kan op het scherm van de LeCroy zichtbaar worden 

gemaakt, door het naar een van de geheugens van de LeCroy te 

sturen m.b.v. de procedure schrijf_array (§2.3). In signa! moet 

dan bij "Viewing options" Charme! C en/of Charme! D gekozen 

worden. Dit heeft als voordeel dat het snel gaat (ongeveer 300 

samples per sekonde), terwijl de resolutie van het scherm goed is 

(512x256 punten). Het is bijvoorbeeld interessant om dit bij Time 

Averaging te doen (zie §4.3.2). Hierdoor wordt wel het aquisitie

tempo gehalveerd. 

Screen viewing 
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Fig.4.10: Screen viewing van een Compound Picture. 

I 

1 

Een aantal procedures uit gkslib is zodanig ingebouwd, dat het 
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mogelijk is om maximaal vier arrays tegelijk op het beeldscherm 

van de PC te tekenen. De gebruiker heeft hierbij de keuze tussen 

vier grafieken in één plaatje over het hele scherm (Compound 

Picture, geïllustreerd in fig.4.10) of vier verschillende frames 

(Separate Windows, zie fig.4.1l). 

Nadelen hierbij zijn dat de M68000 veel tijd nodig heeft voor het 

berekenen van de plaatjes (orde een minuut), terwijl het schei

dend vermogen van het beeldscherm matig is (bij de Philips zelfs 

belabberd). Het is mogelijk om van het plaatje een "screen dump" 

te maken (alt~O), wat ongeveer een kwartier tijd in beslag neemt; 

de kwaliteit is dezelfde als die van het scherm. Ook zou de 

grafiek geplot kunnen worden, wat wél een uitstekende resolutie 

geeft. De software hiervoor is voorhanden, de plotter echter 

(nog) niet. 
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Fig.4.11: Screen viewing van vier Separate Windows. 
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Als extra optie kan de x-as en/ of de y-as logaritmisch worden 

getekend. Als dit aanpassing van de data vereist, dan wordt hier 

voor gewaarschuwd. Wil de gebruiker toch doorgaan, dan worden 

alle negatieve waarden gelijk gemaakt aan de laatste voorgaande 

positieve. De originele data worden echter niet aangetast. 

4.6 Enkele praktische punten 

4.6.1 Opstarten en gebruik 

De funktietoetsen en het AUTOEXEC file zijn zodanig geprogram

meerd, dat na inschakelen van PC en M68000 automatisch SmarTerm 

240 (Configuration 1) en PEP opgestart worden (funktietoets 

ctrl-F1), waarbij de PC inlogt op user KA. Het systeem is klaar 

om in PEP geprogrammeerd te worden. 

Om te beginnen moet bibliotheekfile basis geladen worden. Als de 

LeCroy in het experiment gebruikt wordt, is het bovendien nodig 

om bibliotheekfile lecroy te laden. Dit alles gebeurt gekombi

neerd door funktietoets ctrl-F4 in te drukken. Na het kommando 

"load lecroy" kunnen de procedures en globale variabelen in 

PEP-programma's (zoals signa!) gebruikt worden. Voor het aanstu

ren van de EuroBus kunnen de beschikbare standaardprocedures 

(get_eb, put_eb etc.) gebruikt worden. Hiervoor hoeft geen extra 

bibliotheekfile geladen te worden. 

Het bovenstaande gebeurt in principe automatisch. Als de M68000 

plat is gegaan, is het voldoende om hem te resetten (reset knop 

aan de voorkant van de M68000 print), en funktietoets ctrl-F1 in 

te drukken. 

4.6.2 Bugs en eigenaardigheden 

Enkele punten zijn al in §4.1 aan de orde gekomen. Ik zet de 

belangrijkste nog even op een rijtje. 
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- Tijdens het opschrijven van een v-ragenpagina blijft de computer 

soms hangen. Het volstaat in dat geval, om een willekeurige 

toets in te drukken, dan gaat hij verder. 

- De M68000 blijft soms tijdens het uitvoeren van een instruktie 

hangen als de LeCroy niet triggert. Meestal kan dit eenvoudig 

worden opgelost, door de LeCroy weer aan het triggeren te 

brengen. Als dit niet mogelijk is (bv. doordat hij in remote 

staat) kan uit- en aanzetten soms uitkomst bieden. In het 

uiterste geval dient de M68000 gareset te worden. 

- De opslag van data wordt, de eerste keer dat het programma 

draait na opnieuw opgestart te zijn, niet uitgevoerd. De Af 

instruktie moet dan herhaald worden. Bij korrekte opslag brandt 

het lampje van de floppy, en , verschijnt het woord CAPTURE 

rechts onder in beeld. Na de eerste keer geeft dit normaal 

gesproken geen problemen. 

4.6.3 Extern gebruik van signa! 

De acquisitie van data hoeft niet noodzakelijk in slgnal zelf te 

gebeuren. _Het is mogelijk om slgnal vanuit een ander programma te 

gebruiken, bv. om data op te slaan of een grafiek op het scherm 

te tekenen. Om dit probleemloos te laten verlopen, moeten de 

volgende punten in acht worden genomen. 

1 Vóór het draaien van het data-acquisitie-programma moeten de 

bibliotheekprogramma's geladen worden (funktietoetsen). 

2 In het begin van het programma moet de procedure set_normal 

aangeroepen worden. Deze zorgt ervoor dat de parameters zodani

ge waarden aannemen, dat de overgang naar signa! geen problemen 

oplevert. 

3 De verworven data moeten ergens in array DRE opgeslagen worden, 

met de x-as in kanaal 0 (DRE[O,i]). Als er geen x-as worgt gede 

finiëerd, dan geeft signa! het rangnummer mee als x-waarde. Na 

aanroep van slgnal kunnen de data net zo worden verwerkt, alsof 

ze in slgnal zelf waren ingelezen. 
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