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0. Samenvatting 

In een fysische laboratoriumomgeving, zoals die bestaat binnen 

de onderwerpgroep Atomaire en Optische Wisselwerking, zijn een 

aantal grafische bibliotheken ontwikkeld. 

Het grootste pakket, de basisbibliotheek PM1:GKS68.RAC, levert 

de gebruikers een set grafisch gereedschap dat éénduidig geënt is 

op de wereldstandaard t.b.v. het gebruik van "computer graphics", 

het Graphical Kernel System CGKS). 

Ueel standaardwerk wordt de gebruiker bespaard door de hier

naast geschreven applicatiebibliotheek PM1:GKSAPP.RAC. Beide 

pakketten zijn verscheidene maanden door verschillende experimen

tators, ook buiten A.O.W., gebruikt. Dit heeft geleid tot maxima

le gebruikersvriendelijkheid en bedrijfszekerheid. 

De pakketten zijn momenteel geschikt voor twee grafische ter

minals CQUME QUT-211 GX en DIGITAL UT2~0) en een plotter CHITACHI 

672). Implementatie van ieder ander modern grafisch apparaat is 

echter op korte termijn realiseerbaar door de overzichtelijke 

opzet. Het technisch rapport, voor het grootste deel een program

matoelichting, dat naast dit verslag is geschreven, zal hierbiJ 

een grote steun zijn. 
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1. Inleiding 

In de onderwerpgroep Atomaire en Optische Wisselwerking 

CA.O.W.) van de vakgroep Deeltjesfysica zijn momenteel vijf grote 

experimenteeropstellingen actief in gebruik. Uier van deze op

stellingen worden bestuurd m.b.v. een M68000-microcomputersy

steem. In de huidige situatie beschikt ieder systeem over één 

Megabyte werkgeheugen en een snelle C2.5 Megabit/s) lijnverbin

ding met achtergrondgeheugen. Op deze M68000~systemen draait de 

programmeertaal PEP CProgram Editor & Processor). Deze taal lijkt 

sterk op PASCAL en is zeer geschikt om in een experimenteeromge

ving gebruikt te worden voor het maken van meetprogramma's. Uoor 

een deel is dit toe te schrijven aan het feit dat de programma's 

worden verwerkt door een interpreter en niet door een compiler 

[UER 81aJ. Daarnaast heeft men de beschikking over twee CUME CUT-

211 GX terminals en een Hitachi 672 ~raph Plotter. 

Dit afstudeerverslag behandelt een grafisch pakket dat ont

wikkeld is in deze fysische laboratorium omgeving. Deze werkzaam

heden zijn verricht in het kader van een samenwerking met de 

onderwerpgroep Fysische Informatie Uerwerking Cr.I.U.) welke de 

meetcomputers levert en onderhoudt. 

In de oude situatie, dus zonder grafische apparatuur en onder

steunende software, werden de meetcomputers uitsluitend gebruikt 

voor het maken van meetprogramma's, het besturen van het experi

ment en het accumuleren van meetdata. De verzamelde meetdata 

wordt op geschikte momenten naar achtergrondgeheugen weggeschre

ven. In een later stadium worden de metingen overgezonden naar 

het Burroughs "mainframe" van het rekencentrum. Op dit rekencen

trum is namelijk zeer specifieke verwerkingsprogrammatuur be

schikbaar, geschreven in ALGOL. Met deze programma's worden de 

metingen verwerkt en geplot. Aan deze werkwijze zijn een aantal 

grote nadelen verbonden. 

A. TiJdverlies 

Een fysicus heeft bij voorkeur reeds tijdens het meten een 

goed overzicht van wat wordt gemeten. Het maken van grafieken 
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m.b.v. de rekencentrumfaciliteiten betekent al snel een dag ver

traging. 

B. Bewerkeli~heid 

Naast kennis van het eigen computersysteem en zijn program

meertaal PEP moet een experimentator ook met ALGOL op de 

Burroughs kunnen werken. De voor dataverwerking geschreven ALGOL 

programma's zijn wel gebruikersvriendelijk maar geven de gebrui

ker nauwelijks flexibiliteit. Daarnaast merken we nog op dat 

ALGOL in de toekomst niet meer toegepast wordt op het reken

centrum. 

C. Kostenaspect 

Naast de normale verwerkingskosten van programma's zijn de 

kosten die verbonden zijn aan het maken van plotjes op de 

Burroughs tamelijk hoog, ongeacht het resultaat. 

Na het voorafgaande laat het doel van het afstudeerwerk zich 

als volgt formuleren: 

1. Ontwikkel een grafisch pakket in PEP met passende applicatie

software. 

2. Voortdurende interactie met de gebruikers moet zorg 

voor gebruiksgemak en volledigheid. Dit betekent o.a. 

dragen 

dat een 

gebruiker probleemloos een grafische terminal en een plotter 

zonder ingewikkelde conversies met zijn gebruikersprogramma 

moet kunnen aansturen. 

3. Laat de input voor wat betreft applicatiesoftware uit de 

fysica komen, m.a.w. vermijdt hobbyïsme. 

~. Zorg voor snelle programmatuur, voor zover dit mogelijk is. 

Het zal duidelijk zijn dat de eisen die we bij de ontwikkeling 

van een grafisch pakket stellen van groot belang zijn voor het 

uiteindelijke resultaat. We zullen deze eisen formuleren in 

hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk zullen we aannemelijk maken dat het 

Graphical Karnel System CG.K.S.), een wereldstandaard t.b.v. het 

gebruik van computer graphics, een goede keuze is. In ditzelfde 
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hoofdstuk zullen ook de wensen ten aanzien van de applicatiesoft

ware worden geformuleerd. 

In hoofdstuk 3 zal worden uitgelegd hoe G.K.S., dat in essen

tie uitsluitend een functievoorschrift is, als apparaat-, com

puter- en programmeertaal-onafhankelijk systeem is opgebouwd. 

Hoofdstuk ~ vormt in zekere zin het manual bij de ontwikkelde 

procedurebibliotheken. In dit hoofdstuk zal veelvuldig worden 

verwezen naar het naast dit afstudeerverslag geschreven technisch 

rapport, dat de programmateksten met bijbehorende toelichtingen 

bevat [AME 87aJ. 

De ontwikkelde software is verscheidene maanden getest in de 

eerder beschreven fysische werkomgeving. Om de lezer een indruk 

te geven van mogelijkheden en gebruiksgemak zullen we in 

hoofdstuk 5 een aantal voorbeelden uit de praktijk presenteren. 

In het laatste hoofdstuk wordt het verrichte werk geëvalueerd 

en afgesloten met enkele aanbevelingen en conclusies. 

Tijdens het plotten doet zich het probleem voor dat men tijde

lijk de computer niet kan gebruiken, terwijl men weet dat deze 

computer feitelijk alleen maar wacht. We zouden deze onbenutte 

tijd graag willen gebruiken. 

We kunnen dit probleem eenvoudig oplossen door gebruik te 

maken van de multitaskingfaciliteit van PEP [CUY 86J. We behoeven 

slechts de plotter of printer aan te sturen vanuit een parallel 

proces. Het is echter veel eleganter om een programma te ontwik

kelen waarbij we niet tijdkritische taken op de achtergrond 

kunnen laten draaien. Indien het probleem op deze manier wordt 

aangepakt dan kunnen ook allerlei tijdrovende programma's op een 

PEP-satelliet draaien, zonder dat men er hinder van ondervindt. 

Tijdens de afstudeerperiode zijn drie bruikbare versies van 

een dergelijke programma geschreven. De drie programmateksten, 

een toelichting bij deze programma's en een handleiding, die ook 

on line beschikbaar is, zijn beschreven in een intern rapport 

[AME 87bJ. 



2. Eisen bil de ontwikkeling van een grafisch pakket 

Met als uitgangspunt de beschikbare infrastructuur in de fysi

sche laboratoriumomgeving alsmede de specifieke wensen van fysi

sche gebruikers worden de eisen geformuleerd die wij aan een 

grafisch pakket moeten stellen. 

Belangrijke randvoorwaarden bij het ontwerpen van een bibli

otheek voor grafische toepassingen worden opgelegd door de grafi

sche apparatuur zelf. Om dit duidelijk te maken verdelen we eerst 

de apparatuur in twee groepen, intelligente en niet-intelligente 

apparaten. We bespreken eerst de niet-intelligente apparatuur. 

2.1. Niet-intelligente apparatuur 

De computer moet alles zelf doen. Indien gebruik wordt gemaakt 

van een grafisch beeldscherm wordt door de computer zelf het 

grafische geheugen ingevuld en veranderd. Zo moeten alle geheugen 

elementen die behoren bij een bepaalde lijn apart worden bere

kend. 

Een matrixprinter is, mits grafisch gebruikt, een niet-intel

ligent apparaat. De computer bepaalt immers voor ieder pixel 

afzonderlijk of het wordt afgedrukt of niet. 

Het gebruik van een X-V-schrijver als grafisch apparaat valt 

ook binnen deze groep. De aanstuurspanningen moeten bij het 

trekken van een lijn als functie van de tijd veranderen. De 

computer zal dit door het aansturen van twee digitaal-analoog 

convertors CDAC's) helemaal zelf doen. 

Het maken van een screen-dump, d.w.z. een matrixprinter ge

bruiken om een grafisch beeldscherm te copiëren, vergt slechts 

een kleine conversie van bestaande informatie. Daarom plaatsen we 

deze techniek in deze catagorie. 

2.2. Intelligente apparatuur 

Wij noemen een grafisch apparaat intelligent als het bestuurd 

kan worden met instructies uit een instructieset. Deze instruc

ties bestaan uit een rijtje bytes. Bij de ons bekende intelligen

te apparatuur bestaat een instructie uit mnemonische code, coör-
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dinaten en scheiders Ccomma's, punten e.d.). Om de lezer enig 

inzicht te geven in overeenkomsten en verschillen zullen we voor 

drie apparaten de commandostring geven die een diagonaal tekent 

van linksonder naar rechtsboven op erbij vermelde apparaten, zie 

Tabel 2.1. 

commandostring 

0' 0. ( 86lf, 576) 

PUO,O;PD6800,10800; 

PCO,OJU[799,lf79J 

·-l 

::~ce -~ 
Hitachi J 
UT2lf0 

TABEL 2.1. Het genereren van een diagonaal op de drie te 
implementeren intelligente grafische apparaten. 

Intelligente apparaten bevatten dus een in hardware vastge

legde interpreter, die de commandostring controleert op syntacti

sche juistheid en deze vervolgens decodeert. 

Grafische terminals bevatten vaak een grafische kaart met een 

speciale grafische processor. Een dergelijke processor maakt het 

betrekkelijk eenvoudig om een grafisch geheugen op de gewenste 

wijze in te vullen. Men kan namelijk volstaan met het laden van 

bepaalde registers van deze processor, waarna alle gewenste 

beeldelementen of pixels hardwarematig worden uitgerekend. De bij 

F.I.U. ontworpen Eurobus Display [AME BlfJ is een grafische kaart 

die een dergelijke processor bevat. 

Uoor ons werk is echter uitsluitend van belang dat de te 

implementeren apparaten intelligent zijn, zie Tabel 2.2. Het is 

verstandig om de programmatuur zodanig te ontwerpen dat implemen

tatie van andere intelligente apparatuur minimale inspanning 

vergt. 
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t----~~-v 1-. c~e-____ -_-__ --_---.--_-_-__ a-~--r-~d----=f--~-n~-t--r--u~c~-t-1 e-_:-~--~ 
CUME CUT-211 GX ter-minal j NATIUE-mode 
Digital UT2~0 ter-minal ReGIS-mode 
Hitachi 672 plotter- HP-GL 

_......_ __________ "_ ·-----·--·-----·-----·-

TABEL 2.2. De dr-ie gr-afische appar-aten ingedeeld naar- aar-d 
en gekozen instr-uctieset. 

Zoals duidelijk zal zijn uit het gegeven voorbeeld met de 

diagonalen is een belangrijk probleem het feit dat de instructies 

van de verschillende apparaten sterk verschillen. Toch is het 

niet zo dat hier een volledige wildgroei is ontstaan. De instruc

tieset van de Hitachi plotter voldoet bijvoorbeeld aan de HP-GL

standaard. Dit is een afkorting van Hewlett Packard Graphics Lan

guage. Vanzelfsprekend is hierdoor compatabiliteit verzekerd met 

de produkten van deze fabrikant. In een begeleidend rapportje 

maakt Hitachi melding van verscheidene commercieel verkrijgbare 

softwarepakketten die geschikt zijn om de door hen gefabriceerde 

plotter aan te sturen [HIT 86bJ. 

Met betrekking tot de CUME-terminal merken we op dat de in

structieset die correspondeert met de zogenaamde NATIVE-mode het 

meest inzichtelijk is. Dit geldt mutatis mutandis ook voor de 

VT2~0-terminal als deze wordt aangestuurd in de zogenaamde ReGIS

mode. ~n het voorbeeld met de diagonalen, Tabel 2.1, zijn deze 

twee modes gebruikt. 

Beide terminals kunnen echter ook in Tektronix-mode opereren. 

We kunnen nu het HP-verhaal opnieuw vertellen voor apparatuur die 

compatibel is met het Tektronix Graphics System [NEU 76J. 

We zullen nu een aantal argumenten noemen, in volgorde van be

langrijkheid, die ons laten concluderen dat we langs deze weg 

niet tot een software pakket kunnen komen met de gewenste eigen

schappen. 

1. De reeds bestaande grafische software is niet fysisch geörien

teerd maar administratief. Populair gesproken komt dit neer op 

het maken van "taar-tpunten" en geärceerde histogrammen, voor

zien van commentaar. 

2. De instructiesets van nieuw te ontwikkelen grafische wer-ksta-
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tions zullen meer en meer GKS-geörienteerd ontworpen worden, 

waardoor het zinvol is hierop aan te sluiten (hoofdstuk drie). 

3. Een apparaat dat in een bepaalde mode veel extra mogelijkheden 

heeft en bovendien prettig aanstuurbaar is kan niet op een 

dergelijke manier worden gebruikt. 

~. Een eventueel aan te schaffen pakket moet onder PEP draaien. 

Dit vereist het beschikbaar hebben van de souree programma's 

Cvaak in FORTRAN). Deze moeten dan in PEP worden herschreven. 

Dit geldt natuurlijk ook voor het Tektronix Graphics System. 

5. Noodgedwongen moeten in ieder geval twee systemen worden ge

combineerd CHP-GL en TGS). 

Samenvattend kunnen we tot nu toe als randvoorwaarden stellen: 

apparaatonafhankelijkheid, gecombineerd met optimaal gebruik van 

ingebouwde intelligentie. Het te ontwikkelen pakket moet zoveel 

mogelijk apparaatonafhankelijk zijn. Een gebruiker mag dus niets 

merken van het feit dat de besturing van de diverse apparaten zo 

verschillend is. Het onvermijdelijk aanwezige apparaatafhankelij

ke gedeelte van het pakket moet werken onder de gunstigste appa

raatcondities. Dit betekent het instellen van de geschikste mode. 

We gaan ervan uit dat ook in de toekomst te implementeren appara

ten intelligent zullen zijn. 

2.3. Gebruikerseisen 

Uan groot belang is het gebruiksgemak van een grafisch pakket. 

Het plotsysteem van de Burroughs verschaft de gebruiker de moge

lijkheid om plaatjes eerst op een terminal te projecteren, alvo

rens deze te plotten. De faciliteiten die worden geboden door dit 

zogenaamde preview-systeem moeten op eenvoudige wijze ook in het 

nieuw te ontwikkelen pakket bruikbaar zijn. 

De door A.D.W. in gebruik zijnde ALGOL-bibliotheek bevat een 

aantal plotprocedures, die het mogelijk maken om op zeer eenvou

dige wijze meetgegevens in een grafiek te zetten. Deze software 

is al gedurende tien jaar in gebruik. Hoewel de plotprocedures de 

gebruiker weinig flexibiliteit bieden, blijken zij voor een fysi

cus goed te voldoen. Naast een algemeen pakket met basissoftware 

moet er in ieder geval applicatiesoftware komen die een gebruiker 

op een analoge manier grafieken kan laten maken. We wensen hier-
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bij echter meer flexibiliteit t.a.v. de volgende punten: 

schaling van plaatjes 

starage van plaatjes 

tekst in figuren 

gladde krommes tekenen 

Een gebruiker moet eenvoudig de afmetingen van een plaatje 

kunnen wijzigen. Daarnaast moet een plaatje op een eenvoudige 

manier bewaard kunnen worden zodat het genereren van een figuur 

meerdere keren kan plaatsvinden op zelf te kiezen tijdstippen. 

Het plaatsen van teksten in figuren als toelichting moet 

eenvoudig en flexibel kunnen worden gerealiseerd. 

Als laatste punt wensen we in sommige gevallen een reeks 

meetpunten overzichtelijker te presenteren door toepassing van 

één-dimensionale cubic spline interpolatie. De ALGOL-bibliotheek 

bezit een procedure die tweedimensionaal interpoleert en daardoor 

ongeschikt is CAME BSJ. 

Samenvattend kunnen we nu concluderen dat een gebruiker flexi

bel en apparaat onafhankelijk moet kunnen programmeren. Bij het 

ontwerpen van een basispakket moet het accent liggen op het 

leveren van grafisch gereedschap dat het mogelijk maakt eenvoudig 

lijnen, meetpunten en teksten te tekenen. Ondersteunende applica

tiesoft~are die veel standaardwerk uit handen neemt is hierbij 

zeer gewenst. 

Het is een vast gegeven dat het pakket zal draaien onder PEP. 

Dit heeft consequenties voor de snelheid, omdat PEP werkt met een 

interpreter. Het is onder bepaalde voorwaarden echter mogelijk om 

procedures apart te vertalen met de PEP-compiler. Dergelijke 

procedures mogen geen globale variabelen gebruiken (triviaal, 

binnen de procedure is niet bekend waar dergelijke variabelen 

staan) en geen I/0 statements zoals raad en write opdrachten. De 

algemene gebruiksvoorwaarden en werkwijze van de compiler zijn 

bekend CERU 86J. Door efficiënt te programmeren en procedures die 

zich ervoor lenen en veel worden aangeroepen te vertalen, kan een 

redelijke snelheid worden gehaald voor veel voorkomende fysische 

toepassingen. 
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2.~. Het maken van een keuze 

Nu de belangrijkste eisen geformuleerd zijn moet een keuze 

worden gemaakt. Het ligt voor de hand om hierbij ontwerpoverwe

gingen die worden ingegeven door vakliteratuur, alsmede vroegere 

pogingen in PEP, in beschouwing te nemen. 

Op het gebied van de computer graphics is een aanzienlijke 

hoeveelheid literatuur verschenen. Uooral de wat oudere litera

tuur beperkt zich vaak tot een systeem [NEU 76J, richt zich op 

één bepaalde programmeertaal, CBASIC komt veel voor), of op 

administratieve en zakelijke toepassingen. Dergelijke werken zijn 

voor ons ongeschikt. 

De relevante literatuur [SCO B2J en [PAR BSJ, geeft op zeer 

uitvoerige en overzichtelijke wijze aan hoe standaard graphics 

problemen kunnen worden opgelost. Ueel voorkomende graphics pro

blemen zijn o.a. coördinatenstelsels, schalingsproblemen, inkleu

ring van begrensde gebieden, arcering, rotaties, translaties en 

shadowing. 

Sommige boeken gaan nog verder door gestandaardiseerd en appa

raatonafhankelijk te werken [KUN BSJ. 

Sinds eind 1982 bestaat er een wereldstandaard op het gebied 

van de computer graphics, het Graphical Karnel System. GKS is 

uitsluitend een functievoorschrift. Alle gewenste grafische ac

ties zijn terug te brengen tot een reeks grafische functies die 

in GKS worden omschreven. Deze voorgeschreven functies bieden de 

garantie dat computersysteem- en apparaatonafhankelijk met gra

phics gewerkt kan worden. De opzet is zodanig dat alle gewenste 

grafische technieken mogelijk zijn. Zelfs de meest geävanceerde 

interactieve "computer graphics" systemen zijn op te bouwen met 

standaard GKS-functies. 

Het is duidelijk dat de eisen die bij iedere f~nctie worden 

gesteld kunnen leiden tot implementatieproblemen. GKS onderkent 

alle moderne inzichten in computer graphics. Dit betekent dat 

veel standaardproblemen, zoals bijvoorbeeld clipping, het wegla

ten van buiten een afbeeldingsrechthoek terechtgekomen lijnen en 

symbolen, kunnen worden opgelost door gericht zoeken in de lite

ratuur. 

Een functievoorschrift, dat volledig en universeel gebruik van 
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computer graphics mogelijk maakt, wordt natuurlijk erg omvang

rijk. Het gegeven, dat op een volledig geïmplementeerd systeem 

alle systeemgegevens met gestandaardiseerde functies kunnen wor

den opgevraagd, ve~gt alleen al een grote hoeveelheid programma

tuur. 

Het blijkt echter goed mogelijk te zijn om een sterk GKS

geöriënteerde implementatie van een grafisch pakket te ontwerpen 

die de eerder door fysici gestelde eisen volledig dekt. Een 

eerste aanzet voor een dergelijke aanpak is reeds gegeven door 

Schelleman CSCH 86J. 

Het volledig in overeenstemming brengen van het ontwikkelde 

pakket met de minimale voorschriften van GKS eist een grote 

hoeveelheid extra software, die in de geschetste gebruikersomge

ving geen rendement oplevert. Toekomstige eisen kunnen ons na

tuurlijk dwingen om deze mening te herzien. Uoorlopig voorzien we 

echter geen problemen. Een gedetailleerd overzicht van alle voor

geschreven functies is te vinden in [ISO B~J. 

Zoals verwacht mag worden in een fysische laboratoriumomgeving 

heeft iedere vakgroep die een meetcomputer onder PEP gebruikt, in 

bepaalde werksituaties, behoefte aan software die het mogelijk 

maakt om eenvoudig een grafische voorstelling te genereren. De 

programmatuur, die dit door de jaren heen heeft opgeleverd, is 

altijd alleen maar geschikt in een zeer specifieke gebruikssitua

tie, voor één enkel apparaat Cplotter, matrixprinter, gewone ter

minal, grafische terminal, X-V-schrijver etc.). Hier is geen 

inspiratie uit te halen voor de opzet van een algemeen toepasbaar 

pakket. 
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3. Het graphical karnel system CGKS) 

Het is niet onze bedoeling cm in dit hoofdstuk alle essenties 

van de wereldstandaard voor computer graphics CGKS) in detail 

weer te geven. Zelfs het geven van een uitvoerige samenvatting 

gaat aan het doel van dit hoofdstuk voorbij. De geïnteresseerde 

lezer verwijzen we voor het verkrijgen van een goed inzicht in de 

totstandkoming van GKS naar CHOP B3J en CISO B~J. We willen hier 

slechts kort de overwegingen en afspraken, d!e zijn gemaakt door 

de samenstellers van GKS, aan de orde stellen. We verwachten dat 

dit de lezer voldoende informatie zal geven cm zich een goed 

beeld van GKS te vormen. 

3.1. Ontwerpoverwegingen 

De gedachte cm het werken met computer graphics te standaardi

seren is zeker niet nieuw. Ongeveer 20 jaar geleden waren er al 

ideeën op dit gebied. Hoe dit historisch "!he International 

Wcrkinggrcup on Computer Graphics" gestalte heeft gegeven staat 

beschreven in CHOP B3J. 

Het feit, dat de standaard pas eind 1982 zijn min of meer 

definitieve vorm heeft gekregen, vindt zijn ocrzaak in de snelle 

hardware ontwikkelingen. Denk hierbij aan recente ontwikkelingen 

op het gebied van microprocessoren, grafische processoren, grafi

sche werkstations en computers. Standaardisatie in de software 

hobbelt hier noodgedwongen achteraan. Bovendien zit in deze soft

ware op zich zelf ook weer een ontwikkeling, denk bijvoorbeeld 

aan de opkomst van nieuwe programmeertalen. 

Dit in beschouwing nemende moet er aan een standaard een zeer 

belangrijke eis gesteld worden. De standaard moet ruimte bieden 

voor alle mogelijke graphics, van eenvoudig passief tot ingewik

keld interactief. Hierbij mogen te verwachten en misschien niet 

te verwachten ontwikkelingen in de techniek geen invloed hebben 

anders dan in kwaliteit en snelheid. Eisen t.a.v. gestructureerd

heid, compactheid, gebruikersvriendelijkheid etc. zullen we niet 

verder specificeren. De structuur van GKS, zoals die in dit 

hoofdstuk wordt gepresenteerd, is wat dit betreft voldoende in

formatief. 

Drie eisen, waar we iets uitvoeriger bij stil zullen staan, 
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kunnen eenvoudig worden afgeleid uit het volgende gegeven. Op een 

systeem draait een of ander eperating system, dat de gebruiker de 

mogelijkheid biedt om in een of andere taal met GKS-graphics te 

werken. In dit systeem zijn grafische werkstations opgenomen. Een 

gebruiker met basiskennis van programmeertaal en GKS moet nu 

kunnen werken. Op grond van deze eis moet voor GKS gelden dat het 

apparaat-, computer- en programmeertaal-onafhankelijk is. De 

invloed van een apparaat beperkt zich slechts tot kwalitatieve 

aspecten. Een gebruiker heeft niets te maken •et zaken als reso

lutie, grafische mode of instructieset. Het gegeven dat GKS op 

het systeem geïmplementeerd is geeft alle benodigde informatie. 

Hoewel GKS is opgesplitst in niveau's Cparagraaf 3.5), waarbij 

elk niveau een volledige implementatie is, legt dit slechts 

restricties op aan de gebruiksmogelijkheden van GKS. Alleen het 

resultaat telt en is voorspelbaar, niet op wat voor manier en hoe 

snel een computer rekent. De onafhankelijkheid van programmeerta

len is geregeld door de werkstations vanuit GKS te besturen met 

voorgeschreven functies. De namen van deze functies staan vast. 

Een programmeertaal als FORTRAN laat geen lange namen toe voor 

een identifier. In dergelijke gevallen zijn de noodzakelijke 

afkortingen voorgeschreven CHOP 83J. 

In Figuur 3.1 wordt duidelijk gemaakt welke plaats GKS in een 

computersysteem inneemt. De grote kracht van GKS wordt nu meteen 

duidelijk. De graphics library is, mits volledig opgebouwd met 

GKS-functies, volledig overdraagbaar naar een ander eyeteem. Op 
dit systeem moet natuurlijk wel de programmeertaal, waarmee de 
library is geschreven, gebruikt kunnen worden. 
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IWDRKSTATIDN 11 joPERATING SYSTEMI jwoRKSTATIDN 21 

FIGUUR 3.1. Het totale systeem zoals dit zich aan de gebruiker 
presenteert en de plaats van GKS hierin. 

3.2. Primitieven en attributen 

GKS heeft als belangrijk uitgangspunt dat iedere zichtbare 

grafische activiteit is terug te brengen tot zes elementaire 

tekenfuncties, de "output primitives". Vijf van deze primitives 

hebben een gestandaardiseerde naam. Ook het aantal en de types 

van de mee te geven parameters ligt vast, schematisch: 

primitive ·- <primitive name> C<primitive parameters>) 

De verschijningsvormen van een primitive worden vastgelegd met 

gestandaardiseerde fu~cties, de "output attributes". We kunnen 

deze functies verdelen in geometrische en niet-geometrische at

tributes. Deze functies hebben ook vaste namen en een vast aantal 

parameters van voorgeschreven type. De namen beginnen steeds met 

"set", schematisch: 

attribute ·- set <attribute name> C<attribute parameters>) 

In Tabel 3.1 staan de primitieven en de geometrische attri

buten vermeld. Hoe deze functies moeten worden aangeroepen in een 

gebruikersprogramma wordt uitgelegd in hoofdstuk ~. 
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De "primitives" polyline en polymarker werken beide met een 

gegeven aantal punten. De eerste functie verbindt deze punten met 

rechte lijnen, de tweede maakt ieder punt zichtbaar met een 

symbooltje, een marker. Er moet hierbij rekening worden gehouden 

met de geldende attributen die bepalen hoe lijnen en markers er 

uitzien. 

Het tekenen van karakters m.b.v. text is afhankelijk van 

relatief veel attributen. De attributen text path, text alignment 

en character up vector zijn minder eenvoudig te begrijpen en 

worden daarom toegelicht in figuur 3.2, de overige attributen 

spreken of voor zich, of worden duidelijk uit hoofdstuk ~. 

set character up vectorCl,O) 

set text pathCdown) 

set text alignmentCleft,bottom) 

textCx,y, 'HALLO') 

-----> letteroriêntatie 

x.ytJII)>I 

FIGUUR 3.2. Karakters van een te genereren string waarvan de 

afmetingen reeds zijn ingesteld worden gepositio

neerd m.b.v. de drie 'tekstuitrichtings'-attri

buten. 

Uit deze figuur wordt duidelijk dat met set character up 

vector de stand van iedere letter wordt ingesteld. Het text path

sttribuut "down" zorgt ervoor dat in dit geval de letters onder 

elkaar komen te staan t.o.v. de letteroriêntatie. De figuur die 

nu ontstaat kan met het text alignment-attribuut eenvoudig worden 

uitgericht t.o.v. het naderhand m.b.v. text mee te geven referen

tiepunt Cx,y). 

De functie fill area verschilt slechts weinig van polyline. 

Een opgegeven aantal punten wordt verbonden door rechte lijnen en 

bovendien wordt het eerste met het laatste punt verbonden zodat 

een polygoon ontstaat. Afhankelijke van de relevante attributen 

wordt dit polygoon ingekleurd of voorzien van een arcering of 

patroon. 

De primitive cell array maakt het mogelijk om een rechthoek 
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van beeldelementen te definiëren, waarbij ieder element een be

paalde kleur krijgt, afhankelijk van een kleurentabel. Op deze 

manier is een tekening op te bouwen als een mozaïek. De resolutie 

van deze mozaïek is instelbaar en heeft als ondergrens de beeld

resolutie. 

De laatste elementaire functie die we hier toelichten heet 

generalized drawing primitive CGDP). Ueel moderne werkstations 

hebben bepaalde hardware faciliteiten voor het tekenen van cir

kels, ellipsen, spline curven etc. Aangezien het een grote ver

spilling van mogelijkheden van een werkstation zou betekenen 

indien deze faciliteiten niet aanroepbaar zijn vanuit GKS is de 

GDP ingevoerd als standaardfunctie om toch de extra mogelijkheden 

te kunnen gebruiken. 

De niet-geometrische attributen kunnen, afhankelijk van de 

gekozen implementatie, ook met een menu worden ingesteld. Dit 

kan plezierig werken bij de attributen: 

set polyline colour index 

set polymarker colour index 

set text colour index 

set fill area colour index 

In deze paragraaf zullen we geen andere attributen vermelden. 

Deze zouden namelijk vrij specialistische toelichting vragen en 

dat komt de algemeenheid van het verhaal niet ten goede. Uitge

breide informatie is te vinden in de literatuur CHOP 83J, 

CISO BY:J. 

3.3. Transformatiefuncties 

De apparaatonafhankelijkheid van GKS is voor een belangrijk 

deel toe te schrijven aan de door de standaard voorgeschreven 

coördinatentransformaties. Het is namelijk zo geregeld in GKS dat 

de grafische output in de vorm van primitives terecht komt op een 

normalized device. Dit is een fictief vierkant apparaat met 

zijden die zijn vastgesteld op lengte êén. De apparaatcoördinaten 

liggen daardoor tussen 0 en 1. Het uiteindelijke resultaat op een 

geïmplementeerd apparaat is afhankelijk van een apparaatafhanke

lijke interface tussen normalized device en device, zoals al 
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eerder aangegeven in Figuur 3.1. 

In GKS worden drie soorten coördinaten onderscheiden. De ver

schillende eigenschappen van deze coördinaten staan in Tabel 3.2. 

naam afkorting parameters domein 

worldcoördinates wc X1!d [- ... 1+ ... ] 

normalized NOC x __ ndc 1 y __ ndc (011] 
devicecoördinates 

devicecoördinates oe x_dc 1 y_dc CK 1MJ 
apparaat-
afhankelijk 

TABEL 3.2. De gebruikte coördinaten in GKS en de herkenbaar
heid in identifiers. 

Aan identifiers die specifiek betrekking hebben op een bepaald 

coördinatenstelsel is dus te zien in welk definitiegebied ze 

gezocht moeten worden. 

Hoe komt een afbeelding tot stand? Om deze vraag te beantwoor-

den beschouwen we eerst de transformatie 

dinaten CWC) waarmee een primitieve wordt 

genormaliseerde coördinaten CNDC). Dit is 

formatie. 

van gebruikerscoör

vastgelegd, naar de 

de normalisatie trans-

De gebruikerscoördinaten CWC) vallen binnen een begrensd ge-

bied in de vorm van een rechthoek. Deze rechthoek wordt window 

genoemd. Dit window wordt afgebeeld op een rechthoek binnen het 

normalized device. De vastgestelde naam voor deze rechthoek is 

viewport. Een viewport wordt dus vastgelegd met genormaliseerde 

coördinaten. Een gebruiker kan meerdere window-viewport combina

ties instellen, zie hoofdstuk ~. Er is steeds êên transformatie 

geldig. Door verstandig gebruik te maken van de verschillende 

instelbare transformaties kan het normalized device eenvoudig van 

de gewenste grafische voorstellingen worden voorzien, zie Figuur 

3.3. 

Voor de werkstationafhankelijke interface (figuur 3.1.) zijn 

nu nog twee zaken van belang. Welk gedeelte van het normalized 

device moet zichtbaar worden gemaakt en waar op de op het appa

raat beschikbare ruimte moet dit gebeuren? 
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Om deze vraag te beantwoorden worden in GKS twee nieuwe recht

hoeken gedefinieerd, het werkstation window binnen het normalized 

device en de werkstation viewport op het apparaat zelf, zie 

Figuur 3.3 en Tabel 3.3. Vanzelfsprekend definiëren deze recht

hoeken samen de werkstation transformatie. 

coördinaten rechthoek parameters 

wc window xmin,xmax bjmin,bjmax 
I 

NOC viewport xl ___ ndc, x2 __ ndc bjl __ ndc, bl2 ... ndc 
werkstation window al __ ndc, a2 _ndc bl __ ndc, b2 ... ndc 

I I 
oe werkstation viewport kl_dc, k2 __ dc ml __ dc, m2 __ de 

TABE!::.-~~-~..:. De vier door GKS voorgeschreven rechthoeken die de 
totale transformatie van gebruikersco5rdinaten naar 
apparaatcoördinaten vastleggen. 

De drie GKS-functies die biJ transformatie I in Tabel 3.3 van 

belang zijn hebben de volgende inzichtelijke namen: 

set window 

set viewport 

select normalization transformation 

Transformatie II wordt vastgelegd met de functies: 

set werkstation window 

set werkstation viewport 

Het opsplitsen van de totale transformatie in twee stappen is 

zeer nuttig. Op deze manier wordt bereikt dat transformatie I 

volledig apparaatonaf~ankelijk is. Transformatie II is handig bij 

het maken van uitvergrotingen. Een videozuil kan door deze bena

dering worden opgevat als een tweedimensionaal array van werksta

tions. Ieder beeldscherm projecteert een eigen werkstation win

dow. Het gebruik van een werkstation viewport maakt het bijvoor

beeld mogelijk om een werkstation er uit te laten zien als een 

vierkant. Ook kan het voordelen hebben om slechts een klein 

gedeelte van een werkstation toegankelijk te laten zijn voor 

19 



graphics. Beide transformaties worden nog eens extra verduide

lijkt in Figuur 3.3. 

TRANSFORMATIE I TRANSFORMATIE II 

World Coordinates 

Work~tatio 
Viewpor 

Viewport 
I,Q 

Noraalized Device 
Coordinates 

Device Coordinates 

FIGUUR 3.3. De coördinatensystemen en hun onderlinge relatie 

in GKS. 

Een door de standaard voorgeschreven functie, die ook in deze 

paragraaf thuishoort, is: 

set clipping indicator 

Met deze functie geeft een gebruiker aan of grafische output 

die geheel of gedeeltelijk buiten het window CWC) valt moet 

worden verwijderd of niet. Output buiten het werkstation window 

CNDC) wordt altijd verwijderd. 

De door GKS voorgeschreven transformatiemogelijkheden van 

werkstation afhankelijke en -onafhankelijke segmenten (rotaties, 

translaties etc.) valt buiten de opzet van dit werk. Belangstel

lenden verwijzen we naar CISO B~J. 

3.~. Overige functies 

De mogelijkheden, die ons op de hogere GKS-levels Cparagraaf 

3.5) ter beschikking staan, zijn ook vastgelegd met gestandaardi-
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seerde functies. We zullen twee soorten functies, die op alle 

niveau's voorkomen, apart beschrijven. Uaar de resterende 

functies verwijzen we naar CISO 8~J. 

De zogenaamde controle functies warden gebruikt vaar initiali

satie en finelisatie binnen GKS. Zij behaeven geen uitgebreide 

toelichting en we zullen ze hier alleen noemen: 

apen gks 

close gks 

emergency close gks 

apen werkstation 

close werkstation 

activate werkstation 

deactivate werkstation 

clear werkstation 

De INQUIRY-functies warden gebruikt om gestandaardiseerd sy

steemgegevens op te vragen. Aangezien GKS vrij graat is en in 

principe alles apvraagbaar moet zijn warden het er erg veel. De 

meeste leveren uitsluitend heersende globale variabelen, zoals 

karakterhoogte en -breedte, namen van actieve werkstations, line

type, display size etc. etc. In eenvoudige grafische applicaties 

komen zij zelden of nooit voor. 

3.5. Niveau's in GKS 

We hebben reeds verteld dat alle hedendaagse inzichten in de 

wereld van de computer graphics een plaats vinden in GKS. Als 

gevolg hiervan is GKS erg groot geworden. Een volledige implemen

tatie is echter in de meeste gevallen niet noodzakelijk. De 

ontwerpers van GKS hebben namelijk een basispakket vastgesteld 

waarop uitbreidingen mogelijk zijn. Iedere standaard uitbreiding 

is een valledige implementatie. Door deze opzet kent GKS een 

levelstructuur die zich schematisch laat voorstellen door Figuur 

3.~. 
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1 

2 

minimale fysica GEM eperating 
uitvoer system 

volledige uitvoer 
met segmentatie 

werkstation onafh. moderne tekst geävanceerde 
segment opslag verwerking CAD/CAM 

geen invoer op volledige 
invoer verzoek invoer 

a b c 

FIGUUR 3.~. De niveau's van GKS met voorbeelden van hun toe
passingsgebied. 

Het laagste niveau van COa) kent alleen grafische output in de 

vorm van primitives. Bij sommige toepassingen is het handig als 

de basistekenelementen volgens eigen inzicht kunnen worden uitge

breid. Een dergelijk nieuw basiselelement kan bijvoorbeeld een 

rechthoek zijn, al of niet voorzien van een kleur (veel voorko

mend in CAD/CAM-pakketten). 

Dergelijke zelfgedefiniëerde basisfiguren worden segmenten 

genoemd. Segmentatie is voorgeschreven op de niveau's 1 en 2. Het 

verschil tussen deze twee niveau's zit voor een belangrijk deel 

in het feit dat op het hoogste niveau (2) de segmentatie volledig 

apparaatonafhankelijk dient te zijn. Op dit niveau is de 

sche code die een segment vastlegt volledig universeel. 

grafi

In deze 

vorm kan een segment worden bewaard of getransporteerd als een 

zogenaamde metafile. Er is tegenwoordig tekstverwerkende appara

tuur beschikbaar die tekst en graphics afkomstig uit een GKS

metafile integraal afhandelt. 

De tweede as in Figuur 3.~ beschrijft de gelaagdheid in grafi

sche input. Het laagste niveau laat geen invoer toe. Het verschil 

tussen niveau b en niveau c zit grofweg in het volgende. Op 

niveau b is het mogelijk om met een zogenaamd virtueel input 

device informatie uit een plaatje op te vragen of aan een plaatje 

toe te voeren. We denken hierbij aan de toepassing van een muis, 

kruisdraden of een lightpen. Op het hoogste niveau Cc) kunnen 

interactief volledige stukken tekening worden verplaatst. 
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Tot besluit willen we nog twee opmeLkingen maken. AlleLeeLst 

moet de lezeL zich LealiseLen dat volledige implementatie van het 

laagste niveau COa) al een gLote hoeveelheid pLOgLammatuuL veL

eist. DaaLnaast meLken we op dat steLk tot de veLbeelding spLe

kende Jriphics, zoals bijvooLbeeld shadowing ir; CAD/CAM-t~epas

singen, niet noodzakelijk een implementatie van GKS op het hoog

ste niveau noodzakelijk maken. Het moet de !ezeL inmiddels duide

lijk zijn dat GKS uitsluitend gestandaaLdiseeLd gLafisch geLeed

schap vooLschLijft. Shadowing is zuiveL een applicatie, die hoge 

eisen stelt aan de Lekencapaciteit van de gebLuikte computeL en 

aan de kwaliteit van het gekozen weLkstation. 
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~~lamentatie in PEP 

In dit hoofdstuk wordt het ontwikkelde grafische gereedschap, 

dat eenduidig geënt is op GKS, toegelicht. De lezer moet dit 

hoofdstuk dan ook zien als een algemene gebruiksaanwijzing. 

lf. 1. I nle_idi 1lt:l 

We zullen de vier pakketten, die als bibliotheek geladen 

moeten worden, behandelen in vier afzonderlijke paragrafen. Als 

eerste behandelen we in paragraaf lf.2 het basispakket, 

PMl:GKS68.RAC. Dit bevat de noodzakelijke GKS-controlefuncties, 

de GKS-primitieven en -attributen alsmede enkele elementai~e, 

algemeen toepasbare, grafische procedures. 

Het applicatiepakket, PMl:GKSAPP.RAC, wordt hierna besproken. 

Deze bibliotheek bevat naast echte applicaties, zoals cubic 

splines en automatische grafiek generatie, ook de procedures die 

het transport van grafische data verzorgen. Enkele apparaatafhan

kelijke procedures zijn ook in dit pakket ondergebracht. 

Zich steeds herhalende grafische code kan efficiênt en snel 

worden gegenereerd met behulp van het in paragraaf Y:.3 te bespre

ken programma PMl:GKSSEG.RAC. 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk geven we een hand~ 

leiding bij het gebruik van PMl:KRUIS.RAC. Met dit programma is 

het mogelijke om op een QUME-terminal kruisdraden te gebruiken. 

De in de volgende paragrafen te geven gebruiksaanwijzingen 

worden doelbewust zo kort mogelijk gehouden. Interessante de

tails, zoals namen van belangrijke globale variabelen en hulppro

cedures, worden niet of zeer kort vermeld. Uitvoerige informatie 

is te vinden in het technisch rapport [AME 87aJ dat naast dit 

afstudeerverslag is geschreven. Door gebruik te maken van de in 

de appendix van dit rapport opgenomen proceduretabellen kan de 

gezochte informatie gemakkelijk gevonden worden .. 
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~.2. De basisbibliotheek PMl:GKS68.RAC 

A. Controle functies 

activate_workstationCws: CONST string) 

deactivate_workstationCws: CONST string) 

Initialisatie en finalisatie van een grafisch blok. In zekere zin 

op te vatten als BEGIN en END. Voor ws zijn toegestaan: 

qume 

vt2~0 

plotter 

plotter_rotated 

a3plotter 

a3plotter_rotated 

clear_workstationCws: CONST string) 

Als ws een grafische terminal is, wordt het scherm schoongemaakt. 

8. Primitieven 

polylineCn: integer, xarr, yarr: ARRAY 0 Of real) 

Punten opgegeven in xarr en yarr worden door rechte lijnen ver

bonden. Ook een subarray is toegestaan, maar steeds moet gelden: 

lengte xarr - lengte yarr ~ n 

polylineClO, a, b) met a, b: ARRAY 10 Of real of 

polylineCS, a[3 .. 7J, bC~ .. 8J) zijn dus toegestaan. 

polymarkerCn: integer, xarr, yarr: ARRAY 0 Of real) 

Punten opgegeven in xarr en yarr worden zichtbaar gemaakt met een 

symbool. Voor subarrays, zie polyline. 
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textCx, y:real, txt: CONST string) 

De 

ming 

door 

in txt op te geven string wordt gegenereerd, in overeenstem

met de heersende attributen. De positie wordt vastgelegd 

het punt Cx,y) en de heersende gegevens voor de text align-

ment, zie ook het voorbeeld in paragraaf 3.2, Figuur 3.2. 

fill_areaCn: integer, xarr, yarr: ARRAY 0 OF real) 

Deze functie lijkt sterk op polyline. De gegeven punten worden 

door rechte lijnen verbonden en bovendien wordt het eerste punt 

met het laatste verbonden. Het vullen werkt alleen voor de termi

nals, voor de QUME redelijk, voor de UT2~0 slecht CSCH 86J, 

CPRI 86J. De implementatie is nog zeer gebrekkig. 

cell_arrayCpx, py, qx, qy: real, nx, ny:integer, 

colour_array: ARRAY nx, ny OF natl) 

De rechthoek opgegeven m.b.v. de punten Cpx,py) en Cqx,qy) wordt 

opgevat als een raster van nx bij ny vakjes. Ieder vakje heeft 

een kleurcode die wordt bewaard in colour_array. De getallen 1 

t/m 255 zullen op de QUME een gevuld vakje geven. Uoor de plotter 

zijn de getallen 0 t/m ~ toegestaan. Op de UT2~0 is deze functie 

niet beschikbaar. Het raster wordt niet geclipt. 

generalized dra~ing primitive 

Alleen voor de QUME zijn de volgende twee functies geïmplemen

teerd: 

ellipsCfxl, fyl, fx2, fy2, px, py: real) 

Het punt Cpx,py) ligt op de ellips, Cfxl,fyl) en Cfx2,fy2) vormen 

de brandpunten. De ellips wordt tegen de klok in getekend, star

tend in Cpx,py). Bovendien moet de ellips staan of liggen, d.w.z. 

fxl - fx2 àf fyl - fy2. 
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circleCxm, ym, xr, yr:real) 

Bijzonder geval van een ellips, fx1 - fx2 • xm en fy1 - fy2 - ym. 

Het punt Cxr,yr) ligt op de cirkel. 

C. Attributen 

De defaultwaardes worden automatisch ingesteld bij het openen van 

een grafisch blok. Een attribuut als karakterhoogte krijgt een 

defaultwaarde, die gerelateerd is aan het defaultwindow. 

set_linetypeClt: integer) 

lt 1 2 3 'i -1 -2 

CJUME - - - - ....... -·-·-·- - - - era se line 

UT2'i0 - - - - ....... -·-·-·-
PLOTTER - - - - ....... -·-·-·- - - - pen up always 

default: lt - 1 

set_colour_indexCcolour: integer) 

Als het werkstation betrekking heeft op de plotter wordt een pen 

gekozen. Hierbij moet gelden: 1 S colour S 'i. 

default: colour • 1 

set_marker_typeCmt: integer) 

mt ~2 I 3 'i JS -3 
-- - -·--

CJUME + • 0 x [] • • -· 
UT2'i0 + • 0 x [] 0 [] 

PLOTTER + • 0 x [] • • -·--·-·-··--··-··-·-·-·-···-·······-·-·--··-··------·------------------·-' 

default: mt - 1 
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set_marker_size_scale_factorCscalefactor: real) 

De referentiegrootte wordt vermenigvuldigd met de opgegeven 

scalefactor, zodat een nieuwe heersende grootte wordt ingesteld. 

Uoor terminals geldt: referentiegrootte - 2% van de schermhoogte; 

voor de plotter is dit 1%. 

default: scalafactor a 1 

set_text_indexCtxt index: integer) 

Deze procedure laat de plotter een andere karakterset kiezen 

[HIT 86aJ. 

default: txt index - 0 

set_character _expansion_factorCch_expansion __ factor: real) 

BiJ de generatie van text wordt de heersende karakterbreedte 

eerst met de opgegeven variabele vermenigvuldigd. Als de letters 

hierdoor erg breed worden, krijgen zij op de UT2~0 een afwijkende 

representatie. 

default: ch_expansion __ factor - 1 

set_character_spacingCspacing: real) 

De vrije ruimte tussen karakters wordt ingesteld. Het meegegeven 

getal mag ook negatief zijn. 

default: spacing - 0 

set_character_heightChght: real) 

Buiten de gewenste hoogte van de karakters wordt bij de heersende 

normalisatie transformatie ook een geschikte breedte en spati

ëring ingesteld. 

default: hght - 0.01 
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set_character_up_vectorCx,y: real) 

Dit GKS-attribuut definiëert de stand van een karakter m.b.v. een 

vector. Slechts de vier plotstations kunnen iedere gewenste stand 

realiseren. 

default: x - 0 en y - 1 

set_text_pathCtxt_path: CONST string) 

De schrijfrichting t.o.v. de stand van een karakter kan met de 

volgende mogelijkheden voor txt_path worden ingesteld: 

'left' 'LEFT' left 

'up' 'UP' up 

de~ault: txt_path • right 

'right' 'RIGHT' right 

'down' 'DOWN' down 

set_text_alignmentCtxt_x, txt_y: CONST string) 

Met deze procedure wordt vastgelegd hoe de bij text mee te geven 

string wordt uitgericht t.o.v. het eveneens meegegeven referen

tiepunt, zie Figuur 3.2. 

Mogelijkheden voor txt_x: 

'left' 'LEFT' left 

'centre' 'CENTRE' centra 

Mogelijkheden voor txt_y: 

'top' 'TOP' top 

'bottom' 'BOTTOM' bottem 

'half' 'HALF' half 

'right' 'RIGHT' right 

'normal' 'NORMAL' normal 

'cap' 'CAP' cap 

'base' 'BASE' base 

'normal' 'NORMAL' normal 

De betekenis van 'NORMAL' is afhankelijk van de schrijfrichting. 

We geven daartoe de voor GKS geldende afspraken: 
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scht"'ijft"'ichting: 

txt_x - not"'mal 

txt_y - not"'mal 

left 

t"'ight 

base 

t"'ight 

left 

base 

default: txt_x ... not"'mal txt_y - not"'mal 

set_fill_area_interior_st~leCint: CONST stt"'ing) 

!:dR. 
centt"'e 

base 

down 

centt"'e 

top 

De mogelijkheden voot"' int zijn 'hollow', hollow, 'solid' en 

solid. Alleen de tet"'minals zullen in geval van solid het m.b.v. 

fill_at"'ea opgegeven polygoon vullen. 

default: int - hollow 

D. Tt"'ansfot"'maties 

set_windowCtn: integer, xmin_wc, xmax_wc, ymin_wc, ymax_wc: t"'eal) 

Uan de zestien mogelijke windows CO ~ tn ~ 15) zijn et"' vijftien 

instelbaat"' Cl S tn S 15). Aan het tt"'ansfot"'matiegetal tn wot"'dt een 

t"'echthoek in wet"'eldcoördinaten gekoppeld. 

default: voor alle tn geldt: xmin_wc - ymin_wc - 0 

xmax_wc - ymax_wc - 1 

set_viewportCtn: integet"', xmin_ndc, xmax_ndc, 

ymin_ndc, ymax_ndc: t"'eal) 

Uan de zestien mogelijke viewpot"'ts CO S tn S 15) zijn et"' vijftien 

instelbaat"' Cl ~ tn ~ 15). Aan het tt"'ansfot"'matiegetal tn UJOt"'dt een 

rechthoek in genormaliseerde coördinaten gekoppeld. 

default: voor alle tn geldt: xmin_ndc - ymin_ndc 0 

xmax_ndc - ymax_ndc - 1 
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select_normalization_transformationCtn: integer) 

De gewenste afbeelding van window naar viewport wordt ingesteld. 

Steeds moet gelden 0 ~ tn ~ 15. 

default: tn - 0 

set_clipping_indicatorCclip_ind: CONST string) 

Met de invoerparameter clip_ind geven we aan of op de grenzen van 

het window geclipt moet worden. De string mag uit zes alternatie

ven worden gekozen: 'clip', 'CLIP', clip, 'noclip', 'NOCLIP' en 

noclip. 

default: clip_ind - clip 

set_workstation_windowCws: CONST string, 

xmin_ndc, xmax_ndc, ymin_ndc, ymax_ndc: real) 

Met deze functie geven we op welke rechthoek uit het normalized 

device zal worden geprojecteerd op het apparaat. Uoor de keuze 

van ws verwijzen we naar de controlefuncties. 

default: xmin_ndc • ymin_ndc 0 

xmax_ndc - ymax_ndc • 1 

set_workstation_viewportCws: CONST string, 

xmin_dc, xmax_dc, ymin_dc, ymax_dc: real) 

Deze functie stelt op het apparaat een rechthoek in waar het 

werkstation window terecht moet komen. Uoor de keuze van ws 

verwijzen we wederom naar de controle functies. De toegelaten 

apparaatcoördinaten staan in het technisch rapport. 

default: het gehele zichtbare gedeelte van het scherm wordt voor 

graphics toegankelijk gemaakt. 
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~~aatonafhankeliJke basisinstructies 

move_toCx, y: real) 

Het systeem »kijkt'' naar het punt Cx,y), maar er wordt niets 

getekend. Deze procedure wordt gebruikt in combinatie met de 

volgende, de procedure line_to. 

line_toCx, y: real) 

Er wordt een lijn getrokken vanaf de heersende positie naar het 

opgegeven punt Cx,y). Dit punt wordt de nieuwe heersende positie. 

point_atCx, y:real) 

Het punt Cx,y) wordt getekend in het kleinste formaat dat zicht

baar is, maar dit wordt niet de heersende positie. 

~.3. De applicatiebibliotheek, PM1:GKSAPP.RAC 

A. TranêP-ort van grafische data 

draw 

Grafische data wordt naar de stream output geschreven, zodat de 

grafische terminal het berekende plaatje zal tekenen. 

plot_pr 

Grafische data wordt naar de stream ttyC12697601, 100) geschre

ven. Dit is meestal de printeraansluiting op de M68000. Deze 

aansluiting kan gebruikt worden om met de plotter het berekende 

plaatje te tekenen. 

plot 

Grafische data wordt naar de stream ttyC12689~09, 112) geschre

ven. Dit is de oude current-loop aansluiting op de M68000. Ook 

deze aansluiting kan gebruikt worden om met de plotter het bere-
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kende plaatje te tekenen. 

plot_aux 

Grafische data wordt naar de auxiliary poort van de terminal 

gestuurd. Deze procedure is geschikt voor een CUME- en een ADM22-

terminal. Tijdens het transport is het keyboard ontkoppeld. 

Deze aansluiting maakt het mogelijk om de aangesloten plotter 

tweemaal zo snel te laten tekenen omdat gebruik kan worden ge

maakt van het zogenaamde DTR-protocol, zie het technisch rapport 

[AME 87aJ. 

save_graphics 

De procedure vraagt een filenaam: 

<device >C3)<name>C6).<user-identification>C2)<extension>Cl) 

en schrijft de grafische data naar deze file. De file krijgt als 

extensie een 'G' (bijvoorbeeld PMl:PLOT.RA§). 

save_named_graphicsCfname: CONST string) 

Als fname als extensie een 'G' heeft dan wordt de grafische data 

naar deze file geschreven. In tegenstelling tot de vorige proce

dure werkt deze procedure dus niet interactief. 

dump_graphics 

De procedure vraagt een filenaam en stuurt deze naar output. In 

eerste instantie wordt naar een G-file gezocht. 

load_graphics 

De procedure vraagt een filenaam en brengt de grafische data 

onder in het opslagarray voor grafische data van GKS68. 
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B. Terminal commando's 

es - Clear Screen cq - Clear Qume graphics 

Tekst respectievelijk plaatjes worden van het scherm gewist. 

video_on en video_off 

Op een QUME-terminal wordt de grafische display aan- of uitgezet. 

C. Applicaties 

axisCxmin, ymin, xmax, ymax: real, n_intv, axis_type: natl) 

Tussen Cxmin,ymin) en Cxmax,ymax) wordt een as getekend, verdeeld 

in n_intv stukjes. Deze as behoeft niet horizontaal of vertikaal 

te lopen. Afhankelijk van axis_type zijn drie assen mogelijk: 

0 1 

log_axisCxmin, ymin, xmax, ymax: real, 

n_decades, axis_type: natl) 

2 

Tussen Cxmin,ymin) en Cxmax,ymax) wordt een logarithmische as 

getekend, verdeeld in het aantal decades opgegeven bij n_decades. 

Deze as behoeft niet horizontaal of vertikaal te lopen. Afhanke-

lijk van axis_type zijn drie assen mogelijk: 

0: 111111 I I lillil I I 111111 I I 

1: I!! 11 I 1111111 1111111 

2: jll 11 I jll I I I 11 I I I I 



scan_minmaxCn: integer, xarr, yarr: ARRAY 0 OF real, 

xmin, xmax, ymin, ymax: REF real) 

De minimale rechthoek, die de punten gespecificeerd in xarr en 

yarr alle omvat, wordt uitgerekend. De relatie tussen n en de 

array's is hetzelfde als in polyline, polymarker etc. 

scan_minmax_with_sigmaCn: integer, 

xarr, yarr, sigmay: ARRAY 0 OF real, 

xmin, xmax, ymin, ymax: REF real) 

De rechthoek die deze procedure uitrekent houdt tevens rekening 

met de onnauwkeurigheid van yarr, m.a.w. ook de foutenbalkjes 

moeten in deze rechthoek passen. 

gladde_krommeCextra_per_intv, n: integer, 

xarr, yarr: ARRAY 0 OF real) 

Deze procedure roept polyline aan nadat voor ieder interval in de 

X-richting Cxarr[i+lJ-xarr[iJ) het opgegeven aantal punten 

Cextra_per_intv) volgens de cubic spline interpolatiemethode is 

bijgemaakt. 

absCx: real): real entierCx: real): integer 

Deze functie-procedures behoeven geen toelichting. 

polumarker_with_sigmaCn: integer, 

x,y,sigma: ARRAY 0 OF real) 

De markers worden voorzien van foutenbalkjes ter grootte sigma. 

set_workstation_viewport_normalizedCws: CONST string, 

xmin_ndc, xmax_ndc, ymin_ndc, ymax_ndc:real) 

Deze procedure maakt het de gebruiker mogelijk om een werkstation 

viewport in te stellen zonder dat apparaatcoördinaten worden 

opgegeven. Het apparaat wordt namelijk opgevat als een normalized 

device, zodat de werkstation viewport mag worden ingesteld met 
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genormaliseerde coördinaten. 

frameCxmin_wc, xmax_wc, ymin_wc, ymax._wc, 

xmi n _ _vp_,_ndc, xmax __ vp_ndc, ymi n_vp_ndc, ymax_vp_ndc: real, 

x __ comm, y __ comm: CONST string, 

transf_nr: integer) 

Deze applicatieprocedure maakt het zeer eenvoudig om grafieken te 

tekenen. De procedure maakt namelijk een kader, voorzien van 

schaalwaarden, dat wordt afgebeeld in een viewport, die wordt 

voorgeschreven door de vp-parameters. De rechthoek die met de 

eerste vier parameters wordt ingesteld, wordt automatisch gecon

verteerd naar een window met nette schaalwaarden. Het opgegeven 

commentaar komt langs de assen te staan. De uiteindelijke trans

formatie blijft bestaan onder het opgegeven transformatiegetal, 

transf_nr. 

Het is ook mogelijk om de procedure een exact op te geven kader 

te laten genereren. Daartoe moeten de volgende globale variabelen 

uit GKSAPP door de gebruiker van de gewenste waarde worden voor

zien. Bedenk hierbij dat de booleans na iedere aanroep van frame 

de waarde false krijgen. 

fixed_xscale, fixed_yscale: boalaan 

fixed_xmin, fixed_xmax, fixed_ymin, fixed_ymax: real 

fixed_nintvx, fixed_nintvy: integer 

Het zal duidelijk zijn dat in geval van bijvoorbeeld: 

fixed_xscale - true 

de opgegeven waarden voor xmin en xmax niet van belang zijn. 

log_frameCxlog, ylog: boolean, 

xmin_wc, xmax_wc, ymin_wc, ymax_wc, 

xmin_vp_ndc, xmax_vp_ndc, ymin_vp_ndc, ymax_vp_ndc: real, 

x_comm, y_comm: CONST string, 

transf_nr: integer) 

Afhankelijk van xlog en ylog wordt frame met logarithmische assen 

getekend. De bepaling van het noodzakelijke aantal decades 

geschiedt automatisch. De fixad-parameters dienen niet te worden 
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gebruikt in combinatie met een logarithmisch gekozen schaal. Uoor 

het logarithmisch uitzetten van meetpunten dienen de volgende 

procedures te worden gebruikt. 

log_polylineCxlog, ylog:boclean, n: integer, 

x, y: ARRAY 0 Of real) 

Afhankelijk van xlog en ylog worden de logarithmes van de corre

sponderende coördinaten gebruikt in polyline. 

log_polymarkarCxlog, ylog:boolean, n: integer, 

x, y: ARRAY 0 Of real) 

Afhankelijk van xlog en ylog worden de logarithmes van de corre

sponderende coördinaten gebruikt in polymarker. 

log_polymarker_~ith_sigmaCn: integer, 

x,y,sigma: ARRAY 0 Of real) 

De markers worden voorzien van foutenbalkjes ter grootte sigma. 

De X-coördinaten worden logarithmisch opgegeven bij de aanroep 

van polymarker_with_sigma. 

~.~. Uaste segmenten, PMl:GKSSEG.RAC 

Als een stuk tijdrovend programma, zoals een aanroep van frame 

bijvoorbeeld, herhaald wordt aangeroepen, waarbij de afgeleverde 

grafische data steeds hetzelfde is, dan is het zinnig om een vast 

segment aan te maken. Een bestaand segment zal namelijk na aan

roep in êén keer de gewenste grafische data genereren en de glo

bale variabelen uit GKS68 invullen. Na afloop heeft dit precies 

hetzelfde resultaat als het herhalen van de instructies die het 

segment hebben aangemaakt. Dit betekent veel winst in tijd. De 

procedures om een segment aan te maken zijn: 

open_fixed_segment en close_fixed_segment 

Een segment wordt ingevuld met: 
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fixed_segment 

Het volgende voorbeeld waarin een vast frame steeds voorzien 

wordt van nieuwe data zal een zinnig gebruik van de beschreven 

procedures verduidelijken. Zelfs in dit simpele voorbeeld wordt 

reeds veel tijd gewonnen omdat de instructies uit frame ongeveer 

tienmaal zoveel tijd kosten als de instructies uit fixed_segment. 

fixed_xscale ·- true fixed_xmin ·- 0 fixed_xmax ·- ~00 

fixed_~scale ·- true fixed_ymin ·- 0 fixed_ymax ·- 10000 

fixed_nintvx ·- ~ fixed_nintvy :- 5 

activate_workstationCqume) 

open_fixed_segment 

frameCdummy, dummy, dummy, dummy, 0, 1, 0, 1, 'kanaalnummer', 

'counts', 1) 

textCO, 0, 'TESTMETING VERGELEKEN MET MODEL') 

set_linetypeC2l 

polylineClOO, modelx, modelyl 

set_linetypeCll 

close_fixed_segment 

deactivate_workstationCqumel 

loop 

od 

meet { array's datax en datay worden gevuld } 

activate_workstationCqumel 

fixed_segment 

polylineClSO, datax, datay) 

deactivate_workstationCqume) 

draw 

Een andere nuttige toepassing is het verfraaien van een plaatje. 

Als gebruiker kunnen we er immers voor zorgen dat de graphics die 

geen verbetering behoeven in een segment staan. De corresponde

rende code komt dan veel sneller ter beschikking. 
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~.5 Kruisdraden, PMl:KRUIS.RAC 

Werkend op een QUME terminal roepen we, al of niet in een lus, 

ergens tussen activate_workstation en deactivate_workstation de 

procedure kruisdraad aan. Het plaatje, tot dan toe berekend, 

wordt getekend. 

In de op dat moment Jeldende window - viewport combinatie worden, 

als zij binnen het op dat moment geldende werkstation window 

vallen, kruisdraden getekend. Bij andere stations gebeurt niets. 

Deze kruisdraden zijn verplaatsbaar met de vier cursorbesturings

toetsen. Uerder zijn de volgende toetsen bruikbaar: 

Vraagteken 

De positie in WC wordt teruggemeld. Na <CR> kan worden verder 

gegaan. 

Spatie 

De procedure kruisdraad wordt verlaten. De globale variabelen 

xkruis en ykruis bevatten de laatste positie in WC. 

A of a, again 

De gehele tekening, inclusief kruisdraden, wordt opnieuw gete

kend. Veelvuldig gebruik binnen een aanroep van kruisdraad kan 

leiden tot stack-overflow. 

0 t/m 9 

Verander stapgrootte. Er geldt voor beide staprichtingen: 

stap:- standaardstap•2••cijfer 

N of n, normal 

De standaardstap wordt voor beide richtingen het 102~-ste gedeel

te van het window. Hierna volgt impliciet toets '7', zodat het 

window in acht stappen doorlopen kan worden voor beide richtin

gen ClO- 7- 3 en 2••3- 8). 
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P of p,_position 

Na deze toets moet een getal ingevoerd worden. Het commando wordt 

afgesloten met 'x', 'X', 'y' of 'Y' . De zo aangeduide kruisdraad 

zal de gewenste positie innemen. 

Uoorbeeld: P1.1E-3X of p2y 

Tegen fouten die ontstaan bij het incorrect invoeren van een 

getal is beveiligd. 

Dit commando werkt op analoge manier als het P-commando. Het 

ingevoerde getal wordt gebruikt als vaste kleinste stapgrootte 

voor de gegeven richting. Het wordt impliciet gevolgd door het 

volgende commando. 

U of u, update 

De ingestelde globale stapgroottes, opgegeven met het D-commando, 

worden geldig. 

Initieel staan de kruisdraden in het midden van het window en 

geldt het N-commando. Buiten de globale variabelen uit 

'PMl:KRUIS.RAC' is door kruisdraad geen enkele andere variabele 

veranderd als deze procedure met een spatie wordt verlaten. 
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Uoorbeeld --------

Het volgende stukje programma zet op een met kruisdraden in te 

stellen plaats een sterretje. 

activate_workstationCqume) 

DECLARE 

xi, yi: ARRAY 1 OF real 

BEGIN 
set_marker_typeC3) 

set_marker_size_scale_factorC2) 

kruisdraad 

{ xkruis en ykruis bevatten nu de laatste positie in WC } 

xiCOJ :- xkruis yiCOJ ·- ykruis 

polymarkerCl, xi, yi) 

END 

deactivate_workstationCqume) 
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5. PraktiJkvoorbeelden 

De voorbeelden, die in dit hoofdstuk gepresenteerd zullen wor

den, komen voor een belangrijk deel uit de fysische praktijk. 

Deze voorbeelden zijn enerzijds bedoeld om nut en bruikbaarheid 

van het ontwikkelde pakket aannemelijk te maken, anderszijds 

kunnen zij dienen als bron van inspiratie voor toekomstige ge

bruikers. Het gebruik van minder voor de hand liggende mogelijk

heden willen we stimuleren door het geven van een tweetal voor

beelden, die wellicht in de toekomst een grotere rol gaan spelen. 

Zij vinden nu nog weinig toepassing. 

In de voorbeelden zullen we ons beperken met het 

programmateksten. Slechts de gebruikte grafische 

geven van 

procedures 

zullen in pseudo-PEP programma's expliciet worden vermeld. 

5.1. Losse meetpunten 

A. Punten met foutenbalkJes 

Een van de opstellingen van A.O.W. is de minibundel 1 opstel-

ling, 

scha 

waarmee werkzame doorsnedes worden bepaald voor inslasti

overgangen binnen het Ne~2J)C3p)-multiplet CURE B6J, 

CDR! B5J. Dit multiplet bevat10kort levende niveau's. Door 

gebruik te maken van een kleurstoflaser is het mogelijk om een Ne• 

-metastabielenbundel zodanig optisch te pompen dat de Ne-atomen 

zich korte tijd in een van deze 10 toestanden bevinden, bijvoor-

beeld toestand <k>, zie Figuur 5.1. 

<k> ] botsing 
<1> 

fluorescentiestraling 

laser 

FIGUUR 5.1. De fluorescentiestraling die optreedt na de bot
sing tussen een optisch gepompt Ne•-atoom en een 
He-atoom. 

Deze bundel wordt loodrecht gekruist met een He-bundel. De 



botsingen, die optreden tussen de He- en Ne-atomen, zorgen ervoor 

dat een gedeelte van de Ne-atomen in toestand <1> terechtkomt. 

Door gebruik te maken van speciale optische filters kan de inten

siteit worden bepaald van de fluorescentiestraling die vrijkomt 

wanneer de kortlevende niveau's <k> en <1> vervallen, zie Figuur 

5.1. Er worden vier intensiteiten bepaald, het verval van het 

<k>-niveau met dwarsbundel aan of uit CKA en KU zie Figuur 5.2.) 

en het verval van het <!>-niveau met dwarsbundel aan of uit CLA 

en LU in Figuur 5.2). De vier verschillende signalen laten zich 

goed interpreteren CRUY 8~J en geven ons allerlei interessante 

parameters zoals o.a. de werkzame doorsnede Q. 

In Figuur 5.2 staan vier plaatjes van vier gemeten signalen. 

In dit geval is de intensiteit gemeten als functie van de hoek 

theta die de polarisatierichting van de laser maakt met een vaste 

vertikale richting. De optisch gepompte Ne-atomen hebben een 

oriëntatie die afhankelijk is van de laserpolarisatie, en daarmee 

van hoek theta, CDR! 85J, CURE 86]. Het botsingsresultaat (LA

signaal) is daarmee ook afhankelijk van theta. In het LA-signaal 

is de invloed van de polarisatierichting duidelijk af te lezen, 

zie Figuur 5.2. 

Het maken van de in Figuur 5.2 getekende plaatjes is zeer 

eenvoudig. Per plaatje moeten we er voor zorgen dat de te plotten 

punten alle binnen ons window vallen. Dit kan eenvoudig door 

m.b.v. scan_minmax_~ith_sigma het kleinste benodigde window te 

berekenen. De procedure frame verzorgt een compleet kader met 

nette schaalwaarden. In dit geval betekent dat voor de X-as Choek 

theta) een stapgrootte van 50 graden. Aangezien er graden uit

staan wensen we een stapgrootte van 30 graden. Dit kan eenvoudig 

verwezenlijkt worden m.b.v. een paar extra statements, zie pro

grammatekst hieronder en het commentaar bij frame in paragraaf 

~.2 C. Het genereren van de meetpunten vergt nog slechts een 

aanroep van de procedure polymarker_~ith_sigma. Eerst wordt ech

ter nog het soort markering ingesteld alsmede de gewenste vergro

tingsfactor. Het programma zou er voor het plaatje linksboven in 

pseudo-PEP als volgt uit kunnen zien: 
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DECLARE 

degrees, signa!, sigma: ARRAY n_metingen OF real 

yl,y2, dummy: real 

C overige declaraties J 

BEGIN 

C vul de array's ) 

scan_mi nmax __ wi th_.sigmaC n_metingen, dagrees, signa!, sigma, 

dummy, dummy, yl, y2) 

activate_workstationCplotter) 

fixed_xmin :""' -120 fixed_xmax ·• 120 fixed __ nintvx ·• 8 

fixed_xscale :• true 

frameCdummy, dummy, yl, y2, 0, .~8, 

'THETA CgradenJ', 'KU-signaal 

set_marker_size_scale_factorC3) 

set_marker_typeC~) 

.ss, 1, 

CHzJ ', 1) 

polymarker_with_sigmaCn_metingen, degrees, signa!, sigma) 

{ eventuele volgende plaatjes } 

deactivate_workstationCplotter) 

END 

8. Ueel punten 

Een andere opstelling van de onderwerpgroep A.O.W. is mini

bundel 2. Het interessantste deel bestaat uit een strooikamer 

waarin botsingen optreden tussen een aangeslagen edelgasatoom en 

een of ánder molecuul. Met behulp van een monochromator wordt als 

functie van de golflengte de intensiteit gemeten van de fluores

centiestraling die optreedt bij dit proces. De signalen geven 

informatie over de vibratieniveau's in de verschillende poten

tiaalputten. 

Door de grote hoeveelheid meetpunten is het maken van een 

duidelijke grafische voorstelling heel eenvoudig, zie Figuur S.3. 

Men kan volstaan met de procedures scan_minmax, frame en 

polyline. 
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FIGUUR 5.3. Uoorbeelden van monochr~matorscans die worden 

gemaakt door de experimentators van minibundel 2. 

Een pseudo PEP-programma dat een van de vier plaatjes maakt 

zou er als volgt uit kunnen zien: 
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DECLARE 

golflengte, intensiteit: ARRAY n_meetpunten OF real 

xmin, xmax, ymin, ymax: real 

C overige declaraties } 

BEGIN 

C zet de metingen in de array's } 

activate_workstationCplotter) 

scan_minmaxCn_meetpunten, golflengte, intensiteit, 

xmin, xmax, ymin, ymax) 

frameCxmin, xmax, ymin, ymax, 0, .~s .. SS, 1, 

'GOLFL. CNMJ CNR:B27211~1)', 'INTENS. [HzJ', 1) 

polylineCn_meetpunten, golflengte, intensiteit) 

C eventuele volgende plaatjes } 

deactivate_workstationCplotter) 

END 

S.2. Splinecurven 

De vier signalen uit paragraaf S.1 A worden ook gemeten als 

functie van de looptijd van de Ne-atomen. De snelheidsverdeling 

van de Ne-atomen heeft een glad verloop, wat terug te vinden moet 

zijn in de KA-, KU- en LA-signalen. Door de cubic-spline-inter

polatieprocedure gladda_kromme te gebruiken kunnen de meetpunten 

aantrekkelijker in beeld gebracht worden, zonder dat dit de 

gebruiker wezenlijk meer moeite kost, zie Figuur S.~. Per inter

val in de X-richting worden 3 punten bijgemaakt en vervolgens 

worden alle punten verbonden d.m.v. de primitieve polyline. 

Het ruisachtige LU-signaal (zonder dwarsbundel bevinden de 

deeltjes zich slechts 'toevallig' in toestand <1> door het ont

breken van voldoende botsingspartners) ziet er door deze presen

tatie inderdaad ruisachtig uit. Een representatie met de procedu

re polymarker_~ith_sigma zou hier meer op zijn plaats zijn ge

weest, gelet op het statistische karakter van de meetpunten. We 

geven weer een programma dat een van de plaatjes uit figuur S.~ 

gemaakt zou kunnen hebben. 
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FIGUUR 5.~. De vier relevante looptijdspectra van de minibun

del 1 opstelling. De door deze spectra beschreven 
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3p)-multiplet heeft de grootste werkzame doorsnede 

van alle onderzochte overgangen [URE 86J. 
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DECLARE 

looptijd, signa!: ARRAY n __ meetpunten Of real 

xl, x2, yl, y2: real 

{ overige declaraties } 

BEGIN 

{ vul de array's met data } 

activate_workstationCplotter) 

scan_minmaxCn_meetpunten, looptijd, signal,x1, x2, y1, y2) 

frameCxl, x2, yl, y2, 0, .'iS, .SS, .9, 

• looptijd C sJ ', 'KU-signaa1 C HzJ', 1) 

set_marker_typeC'i) 

polymarkerCn_meetpunten, looptijd, signa!) 

gladde_krommeCn_meetpunten, 3, looptijd, signa!) 

select_norma1ization_transformation(0) 

set_character _.heightC 1/90) 

textCO, .92, 

'sdk:tofmb'i.mmd TOF RCCSUS) MLS NE**/HE 2P7<-S 

{ eventueel een volgend plaatje } 

deactivate_workstationCplotter) 

END 

S.3. Uitvergroten 

11-nov-1986') 

Een gebruiker die een deel van zijn plaatje wil vergroten komt 

al gauw tot de volgende strategie. Binnen het window wordt een 

rechthoek gekozen die informatie bevat die vergroot moet worden 

weergegeven. Vervolgens wordt deze rechthoek als nieuw window 

ingesteld. Als geclipt moet worden (default is clippen) dan wordt 

alles buiten dit kleinere window niet getekend en afhankelijk van 

de ingestelde viewport kan een uitvergroting worden bereikt. 

Deze methode faalt hopeloos bij een meer complexe figuur 

waarbij verschillende window-viewport combinaties over elkaar 

heen worden geprojecteerd. Het is nu namelijk noodzakelijk dat de 

wereldcoördinaten van de uit te vergroten rechthoek worden bere

kend voor alle betrokken windows. Bij ieder window moet dezelfde 

viewport worden ingesteld om het vergrote deel te projecteren. 

Het is duidelijk dat dit erg omslachtig werkt en veel kans geeft 

op fouten. 
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De enige goede aanpak is te werken vanuit het normalized 

device. Hier is immers alle gecreëerde grafische output genorma

liseerd voor handen. Met de functie set_workstation_window kan 

men een willekeurige rechthoek uit het geheel afbeelden, zie 

Figuur 5.5, waar een deel van een monochromatorscan, gemeten met 

de minibundel 2 opstelling, wordt uitvergroot. 
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FIGUUR 5.5. 

Het maken van een uitver

groting in GKS m.b.v. de 

functie 

window. 

set werkstation 

Het is hierbij handig als men, zoals in Figuur 5.5 is getoond, 

het gedeelte dat wordt uitvergroot kan omlijnen. Dit kan men 

eenvoudig voor elkaar krijgen door gebruik te maken van de door 

GKS voorgeschreven vaste transformatie met transformatienummer 0, 

zie paragraaf ~.2 D. Onder deze transformatie zijn de gebruikers

coördinaten gelijk aan de genormaliseerde coördinaten, de view

port vult het gehele normalized device. De genormaliseerde coör

dinaten die behoren bij het rechthoekje in Figuur 5.5 kunnen nu 

ook gebruikt worden voor het instellen van een werkstation win

dow. Het uitvergrote deel in het onderste plaatje van Figuur 5.5 

correspondeert daardoor exact met het rechthoekje in het bovenste 

plaatje. Het volgende stukje pseudo PEP zal een en ander verder 

verduidelijken. Merk op dat de uitvergroting tot stand komt door 
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slechts één extra functie. 

DECLARE 

x_array, y_array: ARRAY ~10 OF real 

xmin, xmax, ymin, ymax: real 

{ overige declaraties } 

PROCEDURE hokCxl, x2, yl, y2) 

DECLARE 

hokx, hoky: ARRAY ~ OF real 

BEGIN 

hokx[OJ ·- xl hokx[lJ ·- x2 hokx[2J ·- x2 hokx[3J ·• xl 

hoky[OJ ·- yl hoky[lJ ·• yl hoky[2J ·- y2 hoky[3J ·• y2 

set_fill_area_interior_styleChollow) 

fill_areac~. hokx, hoky) 

END 

BEGIN 

{ vul x_array en y_array met data } 

activate_workstationCplotter) 

scan_minmaxC~lO, x_array, yarray, xmin, xmax, ymin, ymax) 

writelnC'uitvergroten? [y/nJ') 

IF get_charCinput) • 'y' THEN 

set_workstation_windowCplotter, .25, .35, .2, .35) 

FI 

% antwoord 'n' handhaaft de defaultwaardes, 0, 1, 0, 1, 

% van het werkstation window zodat Figuur 5.5.a ontstaat; 

% antwoord 'y' zet werkstation window op uit te vergroten 

% gebied en levert dan Figuur 5.5.b op. 

hokC .25, .35, .2, .35) 

frameCxmin, xmax, ymin, ymax, 0, 1, 0, 1, 'X-COORDINAAT', 

'Y-COORDINAAT', 1) 

polylineC~lO, x_array, y_array) 

deactivate_workstationCplotter) 

END 
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5.~. Visualisatie van golffuncties 

Uan vele moleculen zijn de electron-golffuncties theoretisch 

bepaald. De kans om een electron,dat zich in een bepaalde toe

stand bevindt, op een bepaalde plaats aan te treffen kan hiermee 

worden berekend. Dergelijke berekeningen zijn uitgevoerd voor een 

CF 4 -molecuul. Het blijkt goed mogelijk om de resultaten m.b.v. 

GKS-functies te visualiseren. We zullen kort de werkwijze schet

sen [SEN 86]. 

Het CF~ -molecuul tekenen we op een zodanige manier dat twee 

fluoratomen in het vlak van tekening liggen. De andere twee 

fluoratomen liggen spiegelsymmetrisch voor en achter dit vlak. Om 

er eenvoudig voor te zorgen dat de geometrie waarin gerekend 

wordt overeenstemt met het plaatje, wordt een vierkant window 

ingesteld, tasamen met een vierkante werkstation viewport. Door 

nu het werkstation window en de viewport maximaal te kiezen Chet 

gehele normalized device wordt beschreven en afgebeeld) treedt 

geen vervorming van het vierkante window op. De afstanden fl-C en 

f3-C zijn dan ook gelijk, zie Figuur 5.6. 
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FIGUUR 5.6. De kansdichtheid van de electrontoestanden 2t2 Ca) 

en ltl Cb) van een CF~-molecuul grafisch in beeld 

gebracht m.b.v. GKS-functies. 
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Door het juiste markeersymbool te kiezen en vervolgens poly

marker aan te roepen kunnen we het molecuul tekenen. De drie 

lijntjes worden eenvoudig met move_to en line_to gemaakt. De 

stippellijn behoort bij lijnsoort 3. Het plaatsen van teksten in 

het centrum van de cirkels kost niet de minste moeite omdat men 

het midden van de cirkels kent. De juiste aanroep van set text 

alignment is voldoende. In het volgende stukje pseudo-PEP wordt 

het window ingesteld in millimeters en de werkstation viewport in 

plotterunits van 25 micron [AME 87aJ. 

DE CL ARE 

x,y: ARRAY ~ OF real 

BEGIN 

activate_workstationCplotter) 

set_windowC1, 0, 170, 0, 170) 

set_viewportC1, 0, 1, 0, 1) 

select_normalization_transformationCl) 

set_workstation_viewportCplotter, 0, 6800, 0, 6800) 

set_marker_type(~) 

set_marker_size_scale_factorC3.5) 

{ vul de array's x en y } 

polymarkerc~. x, y) 

set_character_heightC~) 

set_text_alignmentCcentre, half) 

textCx[OJ y[OJ, 'C') 

textCx[1J, y[lJ, 'F1') 

textCx[2J, y[2J, 'F3') 

{ trek de lijnen } 

etc. 

We komen nu toe aan het belangrijkste, het berekenen van de 

"stippenwolk". Daartoe wordt het tekengebied in twee richtingen 

gediscretiseerd. In het centrum van iedere discretisatiecel wordt 

de kans bepaald om het electron hier aan te treffen. Deze bereke

ningen zijn uitgevoerd in PEP en kosten veel rekentijd (ongeveer 

10 uur). Om het computersysteem gedurende deze tijd ook voor 

andere gebruikers beschikbaar te houden is gebruik gemaakt van 

het in de inleiding genoemde BATCH-programma CAME 87bJ. 

Als de waarschijnlijkheden zijn uitgerekend moet nog worden 
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bepaald welke discretisatiecel een punt krijgt en welke niet. Dit 

is opgelost door per cel een randomgetal te genereren m.b.v. de 

bibliotheek PEP:RANLIB.PEC. Als het berekende randomgetal kleiner 

is dan de berekende kans dan wordt het punt gezet. 

Er treedt nu een ander probleem op. Als het punt in het midden 

van de discretisatiecel wordt geplaatst, wordt het discretisatie

raster hinderlijk zichtbaar. Dit probleem is opgelost door nog 

twee randomgetallen te berekenen. Hiermee wordt het punt op een 

willekeurige plaats in de cel gezet. Het genereren van de punten 

m.b.v. polymarker is verder triviaal. 

S.~.A. Teveel grafische output 

Bij dit soort plaatjes wordt zeer veel grafische output gege

nereerd. Het kan voorkomen dat het systeem niet alle grafische 

data in een keer kan genereren door de beperkte grootte van het 

opslagarray Chet array tek van 32767 bytes), zie ook CAME 87aJ. 

De globale variabele telle~ wijst steeds naar de eerstvolgende 

vrije plaats in tek. Als teller groter wordt dan 32767 dan ont

staat de foutmelding 'Invalid index'. 

Als dit probleem zich voordoet dan moet de gebruiker zijn 

instructies verdelen over meerdere grafische blokken. Het is 

hierbij handig om de op dat moment geldende systeemgegevens, die 

men in het volgende blok weer nodig heeft, vast te leggen in een 

segment. Het na elkaar aanroepen van open_fixed_segment en 

close __ fixed_segment maakt het immers mogelijk om in een nieuw 

grafisch blok m.b.v. fixed_segment in êên slag de gewenste sy

steemeigenschappen in te stellen. We zullen probleem en oplossing 

in een eenvoudig voorbeeld schetsen. 

Probleem: activate_workstation .... 

{ instructies } 

polymarkerClOOOO, x, y) 

ERROR 'Invalid index' 

{ 10000 markers geeft kennelijk teveel code } 
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Oplossing: activate_workstation .... 

{ instructies ) 

polymarkerCSOOO, xCO .. ~999J, yCO .. ~999]) 

open_fixed_segment 

close_fixed_segment 

deactivate_workstation .... 

De gemaakte data kan nu worden bewaard of geplot. We gaan nu 

de resterende data genereren. 

activate_workstation .... 

fixed_segment 

polymarkerCSOOO, xCSOOO .. 9999J, yCSOOO .. 9999J) 

{ overige instructies ) 

deactivate_workstation .... 

Het is natuurlijk netter om in een dergelijk programma regel

matig te testen op de grootte van teller en indien noodzakelijk 

een nieuw blok te beginnen. Dit kan zelfs in de vorm van een 

procedure: 

PROCEDURE test 

BEGIN 

IF teller > 2SOOO !HEN 

open_fixed_segment 

close_fixed_segment 

deactivate_workstation .... 

save_graphics 

activate_workstation .... 

fixed_segment 

FI 

END 

S.S. Wiskundige symbolen 

De GKS-primitive cel! array leent zich bijzonder goed voor het 

maken van wiskundige symbolen. Bij een dergelijke toepassing is 

de functie op te vatten als een matrixprinter. De invulling van 

de matrix moet worden vastgelegd en is voor alle formaten van de 
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symbolen hetzelfde. In figuur S.7 staan een viertal wiskundige 

symbolen die met cell array zijn gemaakt. De 7 x 9 matrices zijn 

ingevuld overeenkomstig de configuratie die wordt voorgesteld in 

CSTA B~J. We geven in onderstaand stukje pseudo-PEP aan hoe de 

grafische functies worden aangeroepen. 

n J.l FIGUUR S.7. 

Het gebruik van de 

GKS primitive cell 

E e array om wiskundige 

symbolen te maken. -
DECLARE 

matrixl, matrix2, matrix3, matrix~: ARRAY 9, 7 Of natl 

BEGIN 

{ vul de matrices op de gewenste plaatsen met een 1 } 

act i vate __ .workstat ion C plot ter) 

set_workstation_viewportCplotter, SOO, 2000, SOO, 2000) 

cell_array C .1, .3, .2S, .1, 9, 

cell_arrayC .Lf, .3, .ss, .1, 9, 

cell_arrayC .1, .s, .2S, .7, 9, 

cell_arrayC .Lf, .s, .ss, . 7. 9, 

deactivate_workstationCplotter) 

END 

S6 

7, 

7, 

7, 

7, 

matrixl) 

matrix2) 

matrix3) 

matrixLf) 



6. Aanbevelingen en conclusies 

Het eerste wat opvalt aan de ontwikkelde software is de 

veelheid CPMl:GKS68.RAC telt 68 blokken). De ontwerpers van 

hoe

GKS 

wilden een systeem waarin vrijwel alle hedendaagse inzichten in 

computer graphics een plaats kunnen vinden, zonder dat het sy

steem te groot wordt. Als we zien wat uit het laagste niveau 

geïmplementeerd is, dan blijkt dat het weglaten van voorgeschre

ven functies om allerlei systeem variabelen te weten te komen, de 

zogenaamde INQUIRY-functies, toch niet heeft kunnen voorkomen dat 

een grafisch pakket op basis van GKS al snel grote afmetingen 

krijgt [SCH 86J. 

Het voornaamste doel van het werk, het voor alle gebruikers op 

dezelfde manier laten werken van grafische apparatuur, is niet 

alleen bereikt voor drie verschillende apparaten, ook blijkt de 

structuur van het programma zodanig inzichtelijk dat het imple

menteren van een nieuw apparaat vrij snel kan geschieden, onder 

voorwaarde dat het werkt met Ceigen) grafische commando's. 

Uoor de drie voor fysici belangrijkste primitieven, text, 

polyline en polymarker, vereist dit slechts wat extra administra

tie Cdevicelimits, workstationidentifier etc.), een nieuwe set 

markerprocedures, move- en lineprocedures en een extra alterna

tief in text. Het is dus niet zo dat ieder nieuw te implementeren 

apparaat de hoeveelheid software spectaculair zal doen groeien. 

Het binnenkort gereedkomen van een universele grafische kaart 

Ceurobusdisplay) nodigt uit tot het maken van een stuk machine

taal-interfacing met als doel het intelligent maken van deze 

eurobusinterface. Indien deze interface wordt voorzien van een 

programmatekst ontcijferaar, een zogenaamde parser dan kan met 

een slim gekozen instructieset bereikt worden dat ook deze kaart 

gemakkelijk als nieuw werkstation geïmplementeerd kan worden. 

Wat betreft de voortzetting van het werk zal een uitvoerige 

discussie moeten worden gevoerd. Uragen die hierbij aan de orde 

dienen te komen zijn: 

Moet de basisbibliotheek geheel in overeenstemming met het laag-
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ste niveau van GKS worden gebracht? 

Moet er meer applicatiegericht geprogrammeerd gaan worden? CWe 

denken bijvoorbeeld aan fast fourier transfarm en fast fourier 

synthese toegepast op spectra). 

Is het zinnig om vanuit de huidige situatie functies uit 

hogere GKS-niveau's te implementeren? We zouden bijvoorbeeld het 

gebruik van kruisdraden op de QUME ook geschikt kunnen maken voor 

gebruik op de UT2~0. waarbij de GKS-voorschriften zoals die 

gelden voor niveau Ob Cparagraaf 3.5) consequent worden toege

past. 

Een ander aspect dat in overweging moet worden genomen is het 

PEP-systeem zelf. Indien we willen streven naar het gebruik van 

geävanceerde graphics onder PEP, we denken hierbij bijvoorbeeld 

aan rotaties toegepast op apparaatonafhankelijke segmenten, dan 

is het waarschijnlijk dat de gebruiker te maken gaat krijgen met 

ontoelaatbaar lange wachttijden. Het is dan ook verstandig om 

eerst de mogelijkheid te bestuderen of een programma in een naar 

M68000-code gecompileerde taal CPASCAL) op een of andere manier 

onder PEP zou kunnen draaien. 
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