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SAMENVATTING 

Deze software-documentatie bevat een bespreking van het programma 

dat van een transient-recorder in een CAMAC-crate en een terminal 

een multichannel-analyser maakt. Een multichannel-analyser 

registreert de hoogtes van inkomende blokpulsen en houdt tevens 

bij hoevaak deze hoogtes voorgekomen zijn. Dit systeem van 

hardware en software is gebruikt om de structuur van pulsjes te 

meten waarvan de breedte slechts enkele nanosecondes bedraagt. 

De achtergrond van deze metingen en de resultaten van deze 

metingen zijn gegeven in het verslag van het afstudeerwerk dat ik 

in de vakgroep Deeltjesfysica verricht heb (VDF/NT 86-06). 

Buiten het bovenvermelde hoofdprogramma zijn in deze documentatie 

de programma'S gegeven die samen met dit hoofdprogramma gebruikt 

kunnen worden. 
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INLEIDING 

In deze software-documentatie wordt het programma besproken dat 

van een transient-recorder in een CAMAC-crate en een terminal 

een multichannel-analyser maakt, dat wil zeggen een systeem dat 

de hoogte van een blokpuls registreert en bijhoudt hoevaak deze 

hoogte voorgekomen is. Dit programma wordt besproken in hoofdstuk 

l, terwijl in appendix A de listing gegeven is. In appendix B 

worden de files besproken die nodig zijn bij het opstarten van 

het hoofdprogramma. In appendix D is de informatie gegeven die 

verschijnt bij dit opstarten. In appendix E is een voorbeeld van 

een meting gegeven, die uitgeveord is met de multichannel-analyser 

en de bijbehorende meetopstelling. Voor deze meetopstelling 

verwijs ik naar mijn afstudeerverslag (VDF/NT 86-06). 

Bovendien worden in deze documentatie de programma's besproken 

die samen met bovengenoemd hoofdprogramma gebruikt kunnen worden. 

De funkties van deze programma's worden besproken in hoofdstuk 2 

en de listings zijn gegeven in appendix C. 

Als laatste bevat deze documentatie nog twee registers, waarin 

respectievelijk de files, c.q. programma's, en de procedures van 

het hoofdprogramma alfabetisch geordend zijn gegeven. 
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HOOFDSTUK l HET HOOFDPROGRAMMA 

In dit hoofdstuk wordt het hoofdprogramma besproken dat hoort 

bij de meetopstelling die behandeld wordt in mijn afstudeerverslag 

(VDF/NT 86-06). Dit programma is opgeslagen onder de naam 

PAM:MCA3.BGC. Het is geschikt voor het gebruik van een LeCroy 

TR8837F transient-recorder in een CAMAC-crate verbonden met een 

terminal hoernde bij een PDP 11/03 computer. Het programma, 

gegeven in appendix A, maakt van deze hardware een 

multichannel-analyser. Een multichannel-analyser registreert 

pulsen: niet de tijd van aankomst, maar de hoogte. In het 

geheugen wordt bijgehouden hoevaak pulsen met bepaalde hoogtes 

voorkomen. De hoogte van de puls wordt kanaal (channel) genoemd. 

In dit programma wordt het aantal pulsen bijgehouden in de array 

"data", bijvoorbeeld het 23-ste element van data is het aantal 

malen dat een puls met hoogte 23 geregistreerd is. 

In dit hoofdstuk wordt de bespreking gesplitst in twee delen: 

de variabelen en de procedures. 

1.1 DE VARIABELEN 

In deze paragraaf worden de variabelen besproken die in het 

begin van het hoofdprogramma gedeclareerd worden, niet de 

variabelen die in de procedures gedeclareerd worden. Deze 

variabelen zijn: 

data 

t 

array waarin het histogram opgeslagen is, dat wil 

zeggen in elk element van deze array is het aantal 

pulsen opgeslagen dat gemeten is en waarvan de 

hoogte correspondeerde met het nummer van het 

element. 

array waarin de namen van de parameters opgeslagen 

zijn. Deze parameters worden later in deze 

paragraaf behandeld. 



....---

td 

heading 

num 

answer 

transient 

spot 

dash 

ma x data 

mindata 

total 

sample 

lambda 

pressure 

tphc 

light 

d_light 

yO 
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array waarin de waardes van bovengenoemde parameters 

opgeslagen zijn (zie paragraaf 1.2 procedure 

init_init). 

array waarin de momentane kop van de parameterlijst 

opgeslagen is. 

array waarin de tekeninstructies voor de cijfers en 

enkele letters opgeslagen zijn. 

array van één element die gebruikt wordt bij vragen 

waarop Y(es) of N(o) geantwoord dient te worden. 

array waarin de instelling van de transient-recorder 

opgeslagen is. 

array die nodig is voor het plotten op het scherm. 

array die eveneens nodig is voor het plotten op het 

scherm. 

de maximumwaarde van array data.(integer). 

de minimumwaarde van array data.(integer). 

de som van alle of enkele elementen van array data. 

(integer). 

het aantal samples dat in één meting met de 

transient-recorder uitgevoerd wordt (één van de 

parameters).(nat2). 

golflengte in nanometer van het licht dat gemeten 

wordt (één van de parameters).(nat2). 

druk in mbar in de coronakamer (één van de 

parameters).(nat2). 

instelling van de time to pulse height converter 

in nanosecondes (één van de parameters).(nat2). 

de tijd in picosecondes die het licht nodig heeft 

voordat het als stroompuls uit de photomultiplier 

komt (één van de parameters).(nat2). 

de jitter in picosecondes op de hierboven genoemde 

parameter (één van de parameters).(nat2). 

de y-coÖrdinaat van de figuur die met behulp van de 

plotter getekend kan worden. De x-coÖrdinaat is 

niet instelbaar.(nat2). 



measure 

meastime 

block 

minpos 

maxpos 

si ze 
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het nummer van de uitgevoerde of uit te voeren 

meting (één van de parameters).(natl). 

de tijd in millisecondes die de computer wacht 

alvorens de transient-recorder op te dragen de 

meting te stoppen (één van de parameters).(natl). 

" het nummer van het blok in de file "PAM:TRDATA.BGD" 

waarheen de meetresultaten gestuurd worden of 

waarvan deze gelezen worden (één van de parameters) 

(zie paragraaf 1.2 proceduressenden take).(natl). 

het nummer van het element dat de minimumwaarde in 

array data (mindata) vertegenwoordigd.(natl). 

het nummer van het element dat de maximumwaarde in 

array data (maxdata) vertegenwoordigd.(natl). 

een maat voor de vertikale grootte van de figuur die 

met behulp van de plotter getekend wordt: 

size=l betekent 1/6 van de maximale groote, 

size=6 betekent 6/6 van de maximale groote.(natl). 

channel size: een maat voor de horizontale groote van één van de 

elementen van array data wanneer deze met behulp 

van een plotter in een figuur gezet wordt.(natl). 

tphc_low 

tphc_high 

di stance 

freq 

rs 

pp 

da 

het nummer van het element dat volgens de ijking 

correspondeert met t=Ü ns.(natl). 

het nummer van het element dat volgens de ijking 

correspondeert met de waarde van variabele tphc, 

dus de maximale tijd die de time to pulse height 

converter kan waarnemen.(natl). 

de afstand van de spits in micrometer waar zich het 

meetvolume bevindt (één van de parameters).(int2). 

de frequentie van de gemeten stoppuls van de 

transient-recorder.(real). 

de boolean die hoort bij het herkenningsprincipe 

(zie paragraaf 1.2 procedure initiate).(boolean). 

de boolean die nodig is voor het al dan niet vullen 

van het scherm bij het plotten hierop (zie 

paragraaf 1.2 procedure plot_screen).(boolean). 

de boolean die bepaalt of de datum boven de figuur 

geplot wordt.(boolean). 
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1.2 DE PROCEDURES 

In deze paragraaf worden de procedures besproken die in het 

hoofdprogramma gedeclareerd worden. De eerste procedures worden 

echter niet besproken. Deze dienen voor de verbinding 

CAMAC-terminal (appendix B). De volgende procedures worden 

besproken aan de hand van de regelnummers waar deze procedures 

in het programma staan. 

regel 1500-1510 

PROCEDURE array_data(s:ARRAY 0 OF int2, d: ARRAY 0 OF integer) 

plaatst array s in een histogram (array d) waarbij de gegevens 

die al in array d vertegenwoordigd zijn blijven bestaan. In 

arrays staan de hoogtes van de pulsen (kanalen), in array d 

het aantal malen dat zo'n kanaal voorgekomen is. Er worden 

256 elementen omgeschreven naar kanalen. Deze procedure is 

gedefinieerd in file "PAM:QUICK.BGC" (appendix B). 

regel 1520-1530 

PROCEDURE data_sum(d: ARRAY 0 OF integer, b, m: nat1): integer 

telt de inhoud van alle kanalen in array d die tussen kanaal 

b en m liggen bij elkaar op en geeft deze waarde aan de vaiabele 

data_sum. Deze procedure is eveneens gedefinieerd in file 

"PAM:QUICK.BGC" onder de naam 'totaal'. 

regel 1540-1550 

PROCEDURE find_max(d: ARRAY 0 OF integer, b, m: nat1): nat1 

zoekt het maximum in array d liggende tussen kanalen b en m en 

geeft de waarde van het betreffende kanaal aan de vaiabele 

find max. Deze procedure is gedefinieerd in file "PAM:QUICK.BGC". 
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regel 1560-1570 

PROCEDURE data_metsign(s: ARRAY 0 OF int2, d: ARRAY 0 OF integer) 

schrijft de eerste 256 elementen van array s direct over naar 

array d. Hier wordt dus GEEN histogram gemaakt. Deze procedure 

is eveneens gedefinieerd in file "PAM:QUICK.BGC" onder de naam 

'dame'. 

regel 1610-1640 

PROCEDURE clear screen 

wist het scherm van de terminal. 

regel 1660-1690 

PROCEDURE clear data 

wist de inhoud van array data. 

regel 1710-1760 

PROCEDURE init init 

geeft de waardes van de instelbare parameters aan array td. Dit 

vereenvoudigt het veranderen van deze parameters zoals in 

procedure init. Deze parameters zijn: de datum, het nummer van de 

meting, het aantal samples van de transient-recorder, de meettijd 

van de transient-recorder, de golflengte van het licht, de afstand 

van de spits, de druk in de coronakamer, de instelling van de 

time to pulse height converter, de lichtweg in picosecondes, de 

jitter hierop en het bloknummer. De laatste heeft betrekking op 

de procedures send, corr en take. Voor de zes daarvoor staande 

parameters wordt verwezen naar het verslag van het afstudeerwerk 

waartoe dit programma behoort (VDF/NT 86-06). 

(init = initiate) 

regel 1780-1830 

PROCEDURE exit init 

doet het tegenovergestelde van procedure init init: de waardes 

van de elementen van array td worden aan de desbetreffende 

variabelen gegeven. 



regel 1850-1910 

PROCEDURE set: integer 
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geeft een waarde aan de vaiabele set die correspondeert met de 

opgegeven instelling van de transient-recorder. Deze instelling 

kan met behulp van procedure tran uitgevoerd worden. 

regel 1920-2310 

PROCEDURE initiate 

geeft beginwaardes aan de meeste vaiabelen. Deze beginwaardes 

zijn onder andere opgeslagen in de files "PAM:PARMCA.BGD" en 

"PAM:PLOTTE.BGD". De eerste file heeft betrekking op de 

parameters genoemd bij procedure init_init, de tweede op de 

plotinstucties voor de cijfers en enkele letters. Bovendien 

stelt het programma zich voor. Om bij het gebruik tijd te sparen 

is hier een herkenningsgedeelte ingebouwd. Na het correct 

intypen van de vijf juiste karakaters herkent het programma de 

schrijver (RINY) en worden later enkele boodschappen niet gegeven. 

Indien een gebruiker na mij voldoende bekend is met het programma 

kan deze hetzelfde doen. Het codewoord wordt in regel 2190 

gecontoleeerd. Na deze procedure is de transient-recorder 

ingesteld op de externe klok. 

regel 2330-2600 

PROCEDURE look(new_value: REF integer) 

wordt gebruikt om aan een variabele van het type integer een 

nieuwe waarde toe te kennen. Deze procedure is zodanig opgesteld 

dat de variabel de oude waarde behoudt indien allen de 

RETURN-toets ingedrukt wordt (na het aanroepen van de procedure). 

regel 2620-2740 

PROCEDURE menu 

geeft een overzicht van alle commando's die gegeven kunnen worden 

als dit programma geladen is. 



regel 2760-2980 

PROCEDURE func 
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geeft een overzicht van de funkties van alle commando's zoals 

deze in procedure menu gegeven zijn. Deze gegevens zijn opgeslagen 

in file "PAM:FUNMCA.BGD". 

(func = function) 

regel 3000-3090 

PROCEDURE tphc_check 

kijkt wat de instelling van de time to pulse height converter 

(TPHC) is. De meetopstelling is alleen geijkt voor de instellingen 

50 en 100 ns (VDF/NT 86-06). Bij een nieuwe ijking dienen deze 

waardes gecorrigeerd te worden, indien nodig. De waarde van de 

variabele channel_size hangt samen met de gebruikte plotter: deze 

waarde is gelijk aan het quotiënt van 3315 en het aantal kanalen 

tussen de variabelen tphc_low en tphc_high. 

regel 3110-3150 

PROCEDURE writ 

geeft de informatie die met het laatst uitgevoerde "MAXI"-commando 

verkregen is (zie procedure maxi), dat wil zeggen de positie van 

het maximum, de maximumwaarde en de som van alle kanalen. 

( writ = write) 

regel 3170-3220 

PROCEDURE max_find(first, last: nat1) 

voert twee eerder vermelde procedures uit: find max en data sum. 

In deze procedure wordt de maximumwaarde van de array data gegeven 

aan de variabele maxdata, de positie van dit maximum aan de 

variabele maxpos en de som van alle kanalen aan de variabele 

total. Voor alle drie geldt dat de kanalen tussen de waardes 

van de variabelen first en last moeten liggen. 

(max_find = find maximum) 



regel 3240-3330 

PROCEDURE oaxi 
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voert procedure max find uit tussen de kanalen 0 en 255 (alle 

mogelijke kanalen) en geeft de verkergen informatie met behulp 

van procedure writ, indien het maximum niet gelijk aan nul is. 

In dit laatste geval wordt de boodschap "ALL CHANNELS EMPTY" 

gegeven. 

(maxi = maximum) 

regel 3350-3450 

PROCEDURE mini 

geeft het minimum in array data en het kanaal waar dit minimum 

zich bevindt. 

(mini = minimum) 

regel 3470-3580 

PROCEDURE aver 

middelt enekele kanalen vanwege een systematische fout die de 

transient-recorder maakt (VDF/NT 86-06). Deze middeling geschiedt 

als volgt: tf wordt een zestienvoud minus 1. Vervolgens wordt aan 

kanaal tf het gemiddelde van de kanalen tf-1, tf en tf+l 

toegekend. Daarna wordt aan kanaal tf-1 het gemiddelde van tf-2 

en tf toegekend en aan tf+l het gemiddelde van tf en tf+2. 

(aver = average) 

regel 3600-3710 

PROCEDURE conv 

verandert de eenheid van de inhoed van de kanalen (de elementen 

van array data) van aantal pulsen naar aantal pulsen per 1000 

seconden. Dit gebeurt met behulp van de variabele freq die direct 

na een meting (~ffiAS) de waarde corresponderend met de frequentie 

van de stoppuls van de transient-recorder heeft. 

(conv = convert) 
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regel 3730-3800 

PROCEDURE maxim(max: integer) 

maakt de inhoud van de kanalen gelijk aan de waarde van de 

variabele oax als de oorspronkelijke waarde groter is. 

(maxim = maximize) 

regel 3820-4250 

PROCEDURE lyst 

geeft een overzicht van de inhoud van de kanalen, waarbij het 

eerste en het laatste kanaal ingevoerd kunnen worden. De 

default-waardes van beide volgen uit procedure tphc_check. 

Dit overzicht kan getoond worden met een vaste wachttijd tussen 

de pagina's of met behulp van de RETURN-toets. Het overzicht 

bestaat uit: het kanaal, de inhoud van dat kanaal en een rij 

karakters die de relatieve grootte van de inhoud aangeeft. Een 

kleiner-dan-teken("<") geeft aan dat de inhoud negatief is, een 

dubbel-kruis (" #") geeft de grootte aan. Tussen 0 en deze grootte 

bevinden zich punten ("."). 

(lyst = list) 

regel 4270-4380 

PROCEDURE view 

geeft de inhoud van de gehele array data op één scherm (zonder 

kanaalnummer). Deze procedure maakt gebruik van het 

herkenningsprincipe: na de instuetie wordt niet twee seconden 

gewacht als de gebruiker in procedure initiate herkend is. 

regel 4400-Lf4Lf0 

PROCEDURE pos(x, y, z: integer) 

is nodig om procedure plot_screen juist te laten funktioneren. 

Deze procedure plaatst het karakter overeenkouend met de waarde 

van varaibele z op het scherm op de plaats met coÖrdinaten x,y. 

(pos = position) 



regel 4460-4730 

PROCEDURE plot_screen(x_start, x_step, x_max: integer) 

toont een histogram op het scherm beginnend met kanaal x start en 

x max karakters breed. Elk karakter vertegenwoordigt de waarde 

van de eleraeneten van 2rray data ger.iiddeld over x_step kanalen. 

Als de boolean pp de waarde true heeft wordt de ruimte onder dit 

karakter gevuld met punten. Onder aan het scherm verschijnt 

informatie betreffende het maximu~ in het getoonde interval. 

regel 4750-5080 

PROCEDURE plot 

is een inleiding naar procedure plot_screen. Hierin kunnen het 

startkanaal en de stapgrootte ingevoerd worden. Ook in deze 

procedure wordt gebruik gemaakt van het herkenningsprincipe. 

regel 5100-7670 

De plotterprocedures zijn gebaseerd op de eerste vijf procedures 

(regel 5100-5460) welke horen bij een plotter die via de 

CAMAC-crate op de terminal aangesloten is. Indien een ander 

systeem gebruikt wordt dienen alleen deze procedures veranderd te 

worden, waarbij wel rekening gehouden dient te worden dat de 

gebruikte plotter digitaal werkt met 4096 punten. Als een ander 

systeem meer of minder punten bevat is de verandering 

gecompliceerder. 

regel 5100-5130 

PROCEDURE pen_up 

zorgt ervoor dat de plotterpen omhoog gaat (van het papier af). 

regel 5150-5Hl0 

PROCEDURE pen_ dovm 

zorgt ervoor dat de plotterpen omlaag gaat (op het papier). 

regel 5200-5230 

PROCEDURE plott(x, y: nat2) 

beweegt de plotterpen naar postie x,y en laat de pen zakken. 
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regel 5250-5280 

PROCEDURE drawto(x, y:nat2) 

beweegt de plotterpen rechtstreeks naar postitie x,y en wacht 

100 ms. 

regel 5300- 5460 

PROCEDURE drawz(z old, z: nat2, xy: nat1) 

beweegt de plotterpen langzaam in één richting van z old naar z. 

Als xy de waarde 2 heeft is deze richting de x-richting, als xy 

de waarde 3 heeft de y-richting. 

regel 5480-5790 

PROCEDURE frame 

tekent een frame waarin de data geplot kan worden rekening houdend 

met de TPHC-instelling. De breedte (x-richting) is altijd gelijk, 

de hoogte (y-richting) is variabel (1/6, 1/3, 1/2, 2/3, 5/6 of 1 

keer de maximale hoogte). 

regel 5810-5930 

PROCEDURE plot char(x, y: nat2, g: nat1) 

plot een karakter op de plaats x,y waarbij de varaibele g het 

nummmer in de array num voorstelt waar de tekeninstructies voor 

dit karakter opgeslagen zijn. Deze nummers en het overeenkomende 

karakter zijn: 0 en 0, 1 en 1, . . , 9 en 9, 10 enE, 11 en n, 

12 en s, 13 en de linkerhelft van X, 14 en de rechterhelft van X, 

15 en de rechterhelft van de letter lambda, 16 en de linkerhelft 

van de letter lambda, 17 enT, 18 en R, 19 en I, 20 en C, 21 en H, 

22 en L, 23 en de bovenste helft van y, 24 en de onderste helft 

van y. 

(char = character) 

regel 5950-6170 

PROCEDURE plot_trichel 

schrijft de naam "TRICHEL" onder het frame als de variabele light 

(lichtweg) een waarde groter dan nul heeft. Een tweede eis is dat 

de variabele tphc (TPHC-instelling) 50 of 100 moet zijn en de 

varaibele yO de waarde 150 moet hebben. 
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regel 6190-6270 

PROCEDURE plot_rs 
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schrijft de naam van mij (RINY) rechtsboven in de figuur als aan 

het herkenningsprincipe voldaan is. Deze procedure is voor andere 

gebruikers overbodig tenzij deze toevallig ook Riny heten. 

(rs = Riny Schoenmakers) 

regel 6290-6480 

PROCEDURE plot_date 

schrijft de datum boven de figuur: geheel rechtsboven als niet 

aan het herkenningsprincipe voldaan is en links van "Riny" als 

hieraan wel voldaan is. De datum wordt niet geschreven als de 

boolean da de waarde false heeft of als de datum voor 1985 ligt. 

regel 6500-6730 

PROCEDURE char left 

schrijft links van de figuur een nul en de maximumwaarde van de 

geplotte data. Als deze laatste groter dan 99999 is wordt 

automatische een tienmacht-notatie gebruikt. 

regel 6750-6930 

PROCEDURE plot_data 

tekent de data, rekening houdende met de TPHC-instelling. Alleen 

als maxdata de waarde nul heeft wordt het maximum uitgerekend, in 

het andere geval wordt de data gewoon geplot. Deze procedure is 

dusdanig opgesteld dat de data precies in het frame van procedure 

frame past. 

regel 6950-7140 

PROCEDURE char under 

schrijft de tijdschaal onder de figuur als de varaibele tphc de 

waarde 50 of 100 heeft en schrijft 0 en 255 (de kanaalnummers) 

indien dit niet het geval is en tphc bovendien niet de waarde nul 

heeft. Daarna worden de procedures plot_trichel, plot_date en 

plot_rs aangeroepen. 



regel 7160-7190 

PROCEDURE zero 
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beweegt de opgeheven pen naar positie 0,0. 

regel 7210-72L;O 

PROCEDURE cali 

beweegt de opgeheven pen naar positie 4095,4095. 

(cali = calibrate) 

regel 7260-7310 

PROCEDURE plxy 

geeft aan variabele yO de waarde 150 en aan de variabele size de 

waarde 6 (=6/6 maal de maximale grootte). Daarna worden 

achtereenvolgens de procedures frame, plot_data, char under en 

zero aangeroepen. 

(plxy = plotxy) 

regel 7330-7470 

PROCEDURE plsm 

plot de dat eventueel op een kleiner formaat. De variabele size 

is bij deze procedure door de gebruiker zelf in te stellen. Als 

size de waarde 0 of 6 heeft wordt gevraagd hoeveel diagrammen er 

getekend moeten worden. Hierna kan size alleen de waardes 1, 2, 3 

en 6 hebben. 

(plsm = plot small) 

regel 7490-7540 

PROCEDURE plmx 

plot de data waarbij de maximumwaarde door de gebruiker zelf 

instelbaar is. Deze procedure maakt gebruik van procedure plxy. 

(plmx = plot with maximization) 



regel 7560-7670 

PROCEDURE plng 
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plot de data als in procedure plsm maar nu rekening houdend met 

eventuele negatieve data die bijvoorbeeld kunnen volgen uit 

procedure diff. 

(plng = plot negative) 

regel 7690-7900 

PROCEDURE tran 

geeft de mogelijkheid de instelling van de transient-recorder te 

veranderen. Die instelling is achtereenvolgens: het nummer in de 

CAMAC-crate, de frequentie, het geheugen en de pretrigger. 

(tran = transient-recorder) 

regel 7920-8060 

PROCEDURS scan 

voert één meting met de transient-recorder uit. Het geheugen van 

de transient-recorder wordt niet uitgelezen. 

regel 8080-8590 

PROCEDURE meas 

voert een aantal ~etingen met behulp van procedure scan uit. Dit 

aantal is gelijk aan de waarde van de vaiabele sample. Als de 

transient-recorder met behulp van de externe klok werkt, wordt na 

de oetingen de gemiddelde frequentie van de stoppuls gegeven. Deze 

waarde wordt bovendien toegekend aan de variabele freq. Nadat 

deze procedure uitgevoerd is zijn de meetresultaten opgeslagen in 

array data. Hierin staan dan het aantal pulsen van een bepaalde 

hoogte dat door de transient-recorder geregistreerd is. 

(meas = measure) 



re:sel 8610-8810 

PROCEDURE Ii1eco 
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voert achtereenvolgens de procedures meas, conv en aver uit en 

verwijderd de data die overbodig is, gebruikli1akend van procedure 

tphc_check. Als laatste worden de efficiëntie van de meting en de 

werkelijke frequentie van de stoppuls gegeven. 

(meco = measure and convert) 

regel 8830-8870 

PROCEDURE ok 

zet de transient-recorder op de externe klok 

regel 8890-8930 

PROCEDURE ko 

zet de transient-recorder op de interne klok met frequentie 0,5 

MHz. 

regel 8950-8990 

PROCEDURE pt 

kent aan de boolean pp de waarde true toe. 

(pt = pp true) 

regel 9010-9050 

PROCEDURE pf 

kent aan de boolean pp de waarde false toe. 

(pf = pp false) 

regel 9070-9230 

PROCEDURE u 

kan gebruikt \vorden om de waarde van één parameter te wijzigen. 

Als niet aan het herkenningsprincipe voldaan is worden de 

parameters met de bijbehorende nummers gegeven waarna het nuffi!i1er 

van de te veranderen parameterwaarde ingevoerd kan worden. Indien 

wel aan het principe voldaan is, wordt dit overzicht niet ggegeven. 

(u = update) 



regel 9250-9530 

PROC':':DURE init 
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geeft de ~ogelijkheid één of meerdere waardes van de parameters 

te veranderen. Bovendien kan hiermee de kop boven de 

parameterlijst veranderd worden. Deze parameterlijst is te zien 

op het achtste scherm in appendix D. 

(init = initiate) 

regel 9550-9890 

PROCEDURE send 

zendt de data met kop en parameterlijst naar de file 

"PA!-'i:TRDATA.BGD" (achtergrondgeheugen). Deze informatie wordt 

gestuurd naar het blok dat overeenkomt met de waarde van variabele 

block. Als de kop in dat blok niet 1 HELLO 1 is, wordt automatisch 

het volgende blok genomen. Dit gaat door totdat een kop 1 HELLO ' 

gevonden is of totdat het einde van de file bereikt is. Op deze 

manier kan opgeslagen informatie beschermd worden. De waardes van 

block dienen een zesvoud te zijn. 

regel 9910-10030 

PROCEDURE corr 

verandert de kop in de file "PAH:TRDATA.BGD" horende bij het blok 

met waarde block, zodat de bescheroing opgeheven wordt. De nieuwe 

kop is dus 1 HELLO 1 

(corr = correct) 

regel 10050-10210 

PROCEDURE take 

leest de data uit de file "PAH:TRDATA.BGD" horende bij het blok 

met waarde block en toont de kop en de parameterlijst op het 

scherm. 

regel 10230-10300 

PROCEDURE abs 

dient om alle negatieve waardes in array data positief te maken. 

(abs = absolute) 



re3el 10320-10570 

PROCEDURE diff 
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berekent het verschil tussen de data van twee metingen welke beide 

opgeslagen moeten zijn in de file "PAM:TRDATA.BGD". Deze 

procedure kan dus leiden tot negatieve waardes. 

(diff = difference) 

Dit waren de procedures in dit hoofdprogramma. Hierna (regel 

10600-10760) volst het eigenlijke programma. Dit wordt behandeld 

in appendix D. De bealngrijkste punten in dit progra~ua zijn het 

uitvoeren van de procedures initiate, func en init. Als laatste 

wordt het commando monitor gegeven zodat alle procedures met hun 

naam oproepbaar zijn. De belansrijkste zijn gegeven in 

procedure menu. 
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HOOFDSTUK 2 DE NEVENPROGRAMMA'S 

Buiten het in hoofdstuk 1 behandelde hoofdprogramma bestaan er 

nog negen nevenprogramma's die gebruikt kunnen worden als het 

hoofdprogramma geladen is. Deze nevenprogramma's zijn gegeven in 

appendix C. De funkties van deze programma's kunnen met het 

"FUNC"-commando verkregen worden. Deze funkties worden tevens 

in dit hoofdstuk besproken. 

PAH:MEASUR.BGC (appendix C.l) 

voert meerdere metingen achtereenvolgens uit, waarbij het aantal 

van te voren ingevoerd moet worden. Na iedere meting, die met 

behulp van de procedure meco uitgevoerd wordt, worden de 

meetresultaten naar de file TRDATA gestuurd. Bij deze meetserie 

kunnen drie parameters gevarieerd worden, dit zijn: de golflengte, 

de afstand van de spits en de druk. Deze variatie is alleen van 

belang voor de administratie. Elke meting, op de eerste na, wordt 

gestart door de RETURN-toets in te drukken. 

PAM:DIAGRM.BGC (appendix C.2) 

plot de meetresultaten van maximaal zes metingen in één figuur. 

Hierbij is de maximumwaarde in elk diagram van te voren instelbaar 

(één waarde). Als niet alle meetresultaten kleiner zijn dan dit 

maximum, zodat de grafiek niet in de figuur zou passen, worden 

deze waardes automatisch gelijk gemaakt aan dit maximum. Als 

de maximumwaarde nul is, wordt elke grafiek zo groot geplot dat 

deze precies past. Na het tekenen van deze diagrammen kan rechts 

van de figuur een x of een lamnda geplot worden. 

PAM:PLDI.BGC (appendix C.3) 

laadt enkele procedures die nodig zijn om de meetresultaten in 

een drie-dimensionale figuur te tekenen. 
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PAH:DIAGON.BGC (appendix C.4) 

plot maximaal twaalf diagrammen in een diagonale richting zodat 

een drie-dimensionale figuur ontstaat. Voor het gebruik van dit 

programma moet PAM:PLDI.BGC geladen zijn. Ook bij dit programma 

moet de maximumwaarde ingevoerd worden, echter hier ontbreekt de 

nul-optie. Het plotten van een x of een lambda is ook hier 

mogelijk (zie PAH:DIAGRM.BGC). 

PAM:FREQUE.BGC (appendix C.S) 

voert in feite het "MEAS"-commando uit zonder de data te 

verwerken. Dit resulteert in een snelle methode om de frequentie 

van de stoppuls van de transient-recorder te meten. 

PAM:INTENS.BGC (appendix C.6) 

kan gebruikt worden om de met PAM:MEASUR.BGC gemeten frequenties 

van de stoppuls van de transient-recorder (intensiteiten) in te 

voeren zodat deze met behulp van één van de plot-procedures 

getekend kunnen worden. 

PAM:SHOOTH.BGC (appendix C.7) 

kan gebruikt worden om het volgende maximum in array data te 

vinden. Dit geschiedt door het maximum gelijk te maken aan het 

op één na hoogste element minus 1. 

PAM:OSCILL.BGC (appendix C.8) 

maakt van de terminal, samen met de transient-recorder, een 

geheugen-oscilloscoop. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

interne klokfrequenties van de transient-recorder, dus de 

mogelijke frequenties zijn: !, 1, 2, 4, 8, 16 en 32 MHz. 

PAM:OFFSET.BGC (appendix C.9) 

kan gebruikt worden om de offset van de transient-recorder in te 

stellen. Dit kan op twee manieren: 

- de offset wordt telkens gelezen en gegeven als een getal (op 

het scherm); 

- de gewenste waarde van de offset wordt van te voren ingevoerd 

en daarna geeft de computer informatie betreffende de 

instelling. 
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APPENDIX A HET HOOFDPROGRAV~~ 

In deze appendix wordt het hoofdprogramma gegeven dat van een 

terminal en transient-recorder in een CAMAC-crate een 

multichannel-analyser maakt. Dit programma is besproken in 

hoofdstuk 1. In appendix B zijn de programma's gegeven die 

nodig zijn bij het opstarten van het hoofdprogramma. In 

appendix C zijn de nevenprogramma's gegeven die gebruikt kunnen 

worden als het hoofdprogramma geladen is. In appendix D is de 

informatie gegeven die verschijnt als het hoofdprogramma 

opgestart wordt. In appendix E tenslotte wordt een voorbeeld van 

een meting gegeven. 

Bij het gegeven programma, dat opgeslagen is onder de naam 

PAM:MCA3.BGC, dient nog opgemerkt te worden dat het programma 

in de taal PEP geschreven is, net zoals alle andere programma's 

in deze documentatie. Tevens dient opgemerkt te worden dat de 

rechte haken die bij de arrays horen hier vervangen zijn door 

uitroeptekens(!). 



-2~-

1000 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
1010 % % 
1020 % THIS PROGRAH TURNS A TERHINAL AND A TRANSIENT-RECORDER % 
1030 % INTO A 256-CHANNEL ~illLTICHANNEL-ANALYSER % 
1040 % % 
1050 % VERSION 1.0 OCTOBER 31ST 1985 % 
1060 % VERSION 2.0 NOVEMBER 21ST 1985 % 
1070 % VERSION 3.0 JANUARY 31ST 1986 % 
1080% VERSION 3.1 MARCH 7TH 1986 % 
1090 % % 
1100 % RINY SCHOENMAKERS % 
1110 % % 
1120 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
1130 
1140 DECLARE 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 

atad = 0 .. 255 top= 1 .. 11 
data: ARRAY atad OF integer 
t: ARRAY top, 31 OF char 
td: ARRAY top OF integer 
heading: ARRAY 66 OF char 
num: ARRAY 25, 52 OF char 
answer: ARRAY 1 OF char 
transient: ARRAY 1 .. 4 OF nat1 
spot: ARRAY 5 OF nat1 
dash: ARRAY 3 OF nat1 

maxdata, mindata, total: integer 
sample, lambda, pressure, tphc, light, d_light, 
measure, meastime, block, minpos, maxpos: nat1 
size, channel_size, tphc_low, tphc_high: nat1 
distance: int2 
freq: real 
rs, pp, da: boolean 

% PROCEDURES FOR THE USE OF THE CAMAC AND 
% THE TR8837F TRANSIENT-RECORDER 
% FROM PAM:BOBLIB.BTC AND PAH:TESTC.HOC 

code1: ARRAY 0 OF nat2 

yO: nat2 

PROCEDURE cmc_plotter(n, a, f: nat2, lenght: integer) AT code1!4! 

code2: ARRAY 0 OF nat2 
PROCEDURE testq: nat2 AT code2!2! 
PROCEDURE read_cmc(nr, ff: nat2): integer AT code2!3! 
PROCEDURE exec cmc(nr, ff: nat2): nat2 AT code2!4! 
PROCEDURE array cmc(nr: nat2, ar :ARRAY 0 OF int2): nat2 AT code2!5! 
PROCEDURE wt_cmc(nr, ff:nat2, getal: integer) AT code2!6! 

code3: ARRAY 0 OF nat2 
PROCEDURE array data(s: 
AT code3!0! 

ARRAY 0 OF int2, d: ARRAY 0 OF integer) 

PROCEDURE data_sum(d: ARRAY 0 OF integer, b, m: nat1):integer 
AT code3!1! 
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1540 PROCEDURE find_max(d: ARRAY 0 OF integer, b, m: nat1): nat1 
1550 AT code3!2! 
1560 PROCEDURE data_metsign(s: ARRAY 0 OF int2, d: ARRAY 0 OF integer) 
1570 AT code3!3! 
1580 
1590 % REST OF THE PROCEDURES 
1600 
1610 PROCEDURE clear screen 
1620 BEGIN 
1630 write(chr(26)) 
1640 END 
1650 
1660 PROCEDURE clear data 
1670 BEGIN 
1680 clear(data) 
1690 END 
1700 
1710 PROCEDURE init init 
1720 BEGIN 
1730 td!1! .-date td!2! := measure td!3! :=sample td!4! := meastime 
1740 td!5! .- lambda td!6! := distance td!7! := pressure 
1750 td!8! := tphc td!9! :=light td!10! := d_light td!ll! := block 
1760 END 
1770 
1780 PROCEDURE exit init 
1790 BEGIN 
1800 date := td!1! measure := td!2! sample := td!3! meastirne := td!4! 
1810 lambda := td!5! distance := td!6! pressure := td!7! 
1820 tphc := td!8! light := td!9! d_light := td!10! block := td!11! 
1830 END 
1840 
1850 PROCEDURE set: integer 
1860 DECLARE 
1870 set_up: integer 
1880 BEGIN 
1890 set_up := transient!4!+16*transient!2!+256'~transient!3! 
1900 RETURN set_up 
1910 END 
1920 
1930 PROCEDURE initiate 
1940 DECLARE 
1950 f: file 
1960 BEGIN 
1970 lookup_file(f, 'PAM:PARMCA.BGD') seek_block(f, 0) 
1980 FOR i IN top DO 
1990 readln(f, t!i!, td!i!) 
2000 OD 
2010 close file(f) 
2020 exit_Înit clear(heading) 
2030 lookup_file(f, 'PAM:PLOTTE.BGD') seek_block(f, 0) 
2040 FOR i IN 0 .. 24 DO 
2050 readln(f, nurn!i!) 
2060 OD 
2070 close_file(f) 
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2080 clear screen 
2090 writeln(chr(10): 7, ' ': 28, 'WELCOME TO THIS PROGRAM') 
2100 writeln writeln(' ': 36, 'MCA 3.1') writeln 
2110 writeln(' '· 25, 'WHICH TURNS THIS TERHINAL INTO') 
2120 writeln(' ': 28, 'A MULTICHANNEL-ANALYSER', chr(10): 3) 
2130 writeln(' ': 23, 'PLEASE PRESS "RETURN" TO CONTINUE') 
2140 writeln(chr(10): 2, ' ': 39) readln 
2150 clear screen 
2160 IF NOT eoln(input) THEN 
2170 read(heading) 
2180 FI 
2190 IF heading!0 .. 4! = '$$$$$' THEN 
2200 headins!O .. l2! := 'HELLO RINY ! !' rs:= true 
2210 ELSE 
2220 heading!0 .. 8! := 'HELLO !!' rs := false 
2230 FI 
2240 pp := true da := true 
2250 spot!O! := 27 spot!1! := 61 
2260 dash!O! := 95 dash!1! := 45 dash!2! .- 94 
2270 transient!1! .- 7% SLOT-NUMEER 
2280 transient!2! .- 7 % FREQUENCY 
2290 transient!3! .- 7 %MEMORY 
2300 transient!4! .- 0% PRETRIGGER 
2310 END 
2320 
2330 PROCEDURE look(new_value: REF integer) 
2340 DECLARE 
2350 str: ARRAY 20 OF char 
2360 new: integer 
2370 single, lenght: nat1 
2380 sign: int1 
2390 fault: boolean 
2400 BEGIN 
2410 lenght := get line(input, str) new ·- 0 sign .- 1 
2420 IF lenght > 0 THEN 
2430 IF str!O! = '-' THEN 
2440 sign := -1 str!O .. 18! := str !1. .19! lenght -:= 1 
2450 FI 
2460 FOR i IN 1 .. lenght DO 
2470 single := ord(str!i-1!)-48 
2480 IF single>= 0 AND single < 10 THEN 
2490 new : = lO':<new+single 
2500 ELSE 
2510 fault := true 
2520 FI 
2530 OD 
2540 IF fault THEN 
2550 writeln(=': 10, '> INVALID INPUT') 
2560 ELSE 
2570 new value .- sign*new 
2580 FI 
2590 FI 
2600 END 
2610 



2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 
2800 
2810 
2820 
2830 
2840 
2850 
2860 
2870 
2880 
2890 
2900 
2910 
2920 
2930 
2940 
2950 
2960 
2970 
2980 
2990 
3000 
3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
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PROCEDURE menu 
DECLARE 

sp = ' 
BEGIN 

clear screen 
writeln(' ': 34, 'COHMANDS', chr(lO): 
writeln(sp, 'MENU TRAN MAXI 
writeln(sp, 'FUNC HEAS MINI 
writeln(sp, 'INIT MECO WRIT 
writeln(' '· 32, 'LYST PLNG') 
writeln(' '· 32, 'VIE\v ZERO') 
writeln(' '· 32, 'PLOT CALI ') 

END 

PROCEDURE func 
DEC LA RE 

f: file 
line: ARRAY 80 OF char 

BEGIN 
clear screen 

2) 
PLXY 
PLSM 
PLMX 

CONV 
AVER 
DIFF 

lookup_file(f, 'PAM:FUNMCA.BGD') seek_block(f, 0) 

END 

LOOP 

OD 

readln(f, line) 
WHEN line!O! = '$' EXIT 
IF line!O! = '&' THEN 

write(line!1 .. 35!) readln 
clear screen 

ELSIF line!O! = 'e' THEN 
writeln 

ELSE 
writeln(line!1 .. 79!) 

FI 

close_file(f) 
writeln(line!1 .. 35!) readln 
menu 

PROCEDURE tphc_check 
BEGIN 

IF tphc = 50 THEN 
tphc_low := 67 tphc_high .- 212 channel size .- 23 

ELSIF tphc = 100 THEN 
tphc_low .- 52 tphc_high := 202 channel size .- 22 

ELSE 

FI 
END 

tphc_low .- 0 tphc_high := 255 channel size .- 13 

SEND') 
CORR') 
TAKE') 

PROCEDURE writ 
BEGIN 

write( 'î!AXPOS =', maxpos: 
writeln(' TOTAL =', total: 

7 ' 
' 

MAXDATA =', maxdata: 7) 
7) 

END 



3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 
3570 
3580 
3590 
3600 
3610 
3620 
3630 
3640 
3650 
3660 
3670 
3680 
3690 
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PROCEDURE max_find(first, last: nat1) 
BEGIN 

maxpos := find_max(data, first, last) 
maxdata := data!maxpos! 
total := data_sum(data, first, last) 

END 

PROCEDURE maxi 
BEGIN 

max_find(0,255) 
IF maxdata = 0 THEN 

wri teln ( '=' : 10, '> ALL CHANNELS EMPTY' ) 
maxdata ·- 1 

ELSE 
writ 

FI 
END 

PROCEDURE mini 
BEGIN 

mindata := 9999999 
writeln( '=': 10, '> WAlT A MOMENT PLEASE') 
FOR i IN atad DO 

IF data!i! <mindata THEN 
mindata := data!i! minpos .- i 

FI 
OD 
writeln( 'MINPOS 

END 

PROCEDURE aver 
DECLARE 

tf: nat1 
BEGIN 

FOR jIN 1 .. 15 DO 
tf := 16':<j-1 

=', minpos: 7, ' MINDATA =', mindata: 7) 

data!tf! := round((data!tf-1!+data!tf!+data!tf+1!)/3) 
data!tf-1! := round((data!tf-2!+data!tf!)/2) 
data!tf+1! := round((data!tf!+data!tf+2!)/2) 

OD 
writeln('DATA AVERAGED') 

END 

PROCEDURE conv 
BEGIN 

tphc check 
total := data_sum(data, tphc_low, tphc_high) 
IF total <> 0 THEN 

FOR i IN atad DO 
data!i! := round(data!i!*freq/total*1000) 

OD 
writeln('DATA CONVERTED') 
maxi 
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3700 FI 
3710 END 
3720 
3730 PROCEDURE maxim(max: integer) 
3740 BEGIN 
3750 FOR i IN atad DO 
3760 IF data!i! > max THEN 
3770 data!i! := max 
3780 FI 
3790 OD 
3800 END 
3810 
3820 PROCEDURE lyst 
3830 DECLARE 
3840 first_channel, last channel: integer 
3850 count, space: nat1 
3860 BEGIN 
3870 tphc_check 
3880 first channel := tphc low last channel := tphc high 
3890 write('FIRST CHANNEL ~', first=channel: 4, ' NEW: ') 
3900 look(first channel) 
3910 write( 'LAST CHANNEL =' , last channel: 4, ' NE\</ : ') 
3920 look(last_channel) 
3930 max_find(first_channel, last_channel) 
3940 IF maxdata = 0 THEN 
3950 maxdata := 1 
3960 
3970 
3980 
3990 
4000 
4010 
4020 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 
4080 
4090 
4100 
4110 
4120 
4130 
4140 
4150 
4160 
4170 
4180 
4190 
4200 
4210 
4220 
4230 

FI 
write('CONTROL OF LISTINGIN OWN HAND (Y/N) ? 
IF answer!O! = 'Y' THEN 

write('PRESS "RETURN" TO CONTINUE') 
FI 
FOR i IN first channel .. last channel DO 

IF count = 0 THEN 

OD 

FI 

IF answer!O! = 'Y' THEN 
readln 

ELSE 
delay(lOOO) 

FI 
writeln('CHANNEL PULSES PER CHANNEL') 
count := 22 

0 ( 0 4 d '0' wrlte l: , ataolo: 9, ' ' ) 
IF data! i! < 0 THEN 

wri teln( '<1 
) 

ELSE 

FI 

space := round(60*data!i!/maxdata) 
IF space = 0 THEN 

writeln(' # 1
) 

ELSE 
writeln('!',' '· space-1, '#') 

FI 

count .- 1 

') read(answer) 
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4240 clear(answer) 
4250 END 
4260 
4270 PROCEDURE view 
4280 BEGIN 
4290 writeln('PRESS "RETURN" TO CONTINUE') 
4300 writeln('AFTER YOU''VE SEEN THE DATA') 
4310 IF NOT rs THEN 
4320 delay(2000) 
4330 FI 
4340 FOR i IN atad DO 
4350 write(data!i!: 7) 
4360 OD 
4370 readln 
4380 END 
4390 
4400 PROCEDURE pos(x, y, z: integer) 
4410 BEGIN 
4420 spot!2! := 55-y spot!3! .- 32+x spot!4! .- z 
4430 put_array(output, spot) 
4440 END 
4450 
4460 PROCEDURE plot_screen(x_start, x_step, ·x_max: integer) 
4470 DECLARE 
4480 average: integer 
4490 height, which_dash, channel: nat1 
4500 BEGIN 
4510 clear_screen write(x_max) 
4520 FOR i IN O .. x max DO 
4530 average := 0 channel := i':<x_step+x_start 
4540 FOR jIN O .. x_step-1 DO 
4550 IF channel+ j <= 255 THEN 
4560 average +:= data!channel+j! 
4570 FI 
4580 OD 
4590 average .- round(39*average/x step/maxdata-.4999) 
4600 IF average < 0 THEN 
4610 height .- 0 which dash := 2 
4620 ELSE 
4630 height := average DIV 2 which_dash .- average MOD 2 
4640 IF pp THEN 
4650 FOR jIN 3 .. height+2 DO 
4660 pos(i, j, 46) 
4670 OD 
4680 FI 
4690 FI 
4700 pos(i, 3+height, dash!which_dash!) 
4710 OD 
4720 writeln pos(O, 2, 0) writ 
4730 END 
4740 
4750 PROCEDURE plot 
4760 DECLARE 
4770 plot start, step, plot_end, axis: integer 
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4780 BEGIN 
4790 tphc_check plot_start := tphc_low 
4800 step := round((tphc_high-tphc_low)/80) 
4810 IF NOT rs THEN 
4820 writeln('POINTS AREN' 'T INCLUDED IF PP=FALSE') 
4830 writeln('ENTER STEP= 0 TOSTOP PLOT') writeln 
4840 delay(3000) 
4850 FI 
4860 LOOP 
4870 WHEN step = 0 EXIT 
4880 IF plot start+79*step > 255 THEN 
4890 axis .- round((255-plot start)/step-.5) 
4900 ELSE 
4910 axis .- 79 
4920 FI 
4930 plot_end .- plot_start+axis*step+step-1 
4940 IF plot end > 255 THEN 
4950 plot_end := 255 
4960 FI 
4970 max_find(plot_start, plot end) 
4980 IF maxdata = 0 THEN 
4990 writeln('ALL CHANNELS IN THIS RANGE ARE EMPTY') 
5000 delay(1000) maxdata := 1 
5010 FI 
5020 plot screen(plot start, step, axis) 
5030 writ~ln('START' ,-plot_start: 8, ' ': 10, 'END', plot_end: 9) 
5040 writeln('STEP', step: 9) pos(O, 2, 0) 
5050 write( 'START', plot start: 8, ' ') look(plot start) 
5060 write( 'STEP', step:-9, ' ') look(step) -
5070 OD 
5080 END 
5090 
5100 PROCEDURE pen_up 
5110 BEGIN 
5120 cmc_plotter(14, 4, 16, 2048) delay(250) 
5130 END 
5140 
5150 PROCEDURE pen_down 
5160 BEGIN 
5170 delay(1000) cmc_plotter(14, 4, 16, 0) delay(250) 
5180 END 
5190 
5200 PROCEDURE plott(x, y: nat2) 
5210 BEGIN 
5220 cmc_plotter(14, 2, 16, x) cmc_plotter(14, 3, 16, y) pen_down 
5230 END 
5240 
5250 PROCEDURE drawto(x, y: nat2) 
5260 BEGIN 
5270 cmc_plotter(14, 2, 16, x) cmc_plotter(14, 3, 16, y) delay(100) 

5280 END 
5290 
5300 PROCEDURE drawz(z_old, z: nat2, xy: nat1) 
5310 DECLARE 
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5320 step: nat2 
5330 BEGIN 
5340 IF z old < = z THEN 
5350 step := (z-z_old) DIV 16 
5360 FOR zz IN 1 .. step DO 
5370 cmc_plotter(l4, xy, 16, z_old+16':'zz) 
5380 OD 
5390 ELSE 
5400 step := (z_old-z) DIV 16 
5410 FOR zz IN 1 .. step DO 
5420 cmc_plotter( 14, xy, 16, z_old-16':'zz) 
5430 OD 
5440 FI 
5450 cmc_plotter(14, xy, 16, z) delay(100) 
5460 END 
5470 
5480 PROCEDURE frame 
5490 DECLARE 
5500 step, old: nat2 
5510 BEGIN 
5520 tphc check 
5530 step-:= round ( channel_size':'( tphc_high-tphc_low) /10) 
5540 old := 560 plott(old, yO) ' 
5550 FOR i IN 0 .. 10 DO 
5560 drawz(old, 680+i'l<step, 2) old .- 680+i'~step 
5570 drawz(yO, y0+10*size, 3) drawz(y0+10*size, yO, 3) 
5580 OD 
5590 drawz(old, 4095, 2) old := yO 
5600 FOR i IN 0 .. 5 DO 
5610 drawz(old, y0+(20+120'l<i)*size, 3) old := y0+(20+120*iY~size 
5620 drawz(4095, 4055, 2) drawz(4055, 4095, 2) 
5630 OD 
5640 drawz(old, y0+640*size, 3) old := 560 
5650 pen up 
5660 plott(560, yO) old := yO 
5670 FOR i IN 0 .. 5 DO 
5680 drawz(old, y0+(20+120'~i)'~size, 3) old := y0+(20+120'~i)*size 
5690 drawz(560, 600, 2) drawz(600, 560, 2) 
5700 OD 
5710 drawz(old, y0+640*size, 3) old := 560 
5720 FOR i IN 0 .. 10 DO 
5730 drawz(old, i*step+680, 2) old := i*step+680 
5740 drawz(y0+640*size, y0+630*size, 3) 
5750 drawz(y0+630*size, y0+640*size, 3) 
5760 OD 
5770 drawz(old, 4095, 2) 
5780 pen_up 
5790 END 
5800 
5810 PROCEDURE plot_char(x, y: nat2, g: nat1) 
5820 DECLARE 
5830 c: nat1 
5840 BEGIN 
5850 c := first index(num!g!) 
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5860 plott((ord(nurn!g, c!)-48)*8+x, (ord(nurn!g, c+l!)-48)*8+y) 
5870 c +:= 2 
5880 IVHILE nur:~! 8, c! <> '0' DO 
5890 drawto((ord(nurn!g, c!)-48)*8+x, (ord(num!g, c+1!)-48)*8+y) 
5900 c +:= 2 
5910 OD 
5920 pen_up 
5930 END 
5940 
5950 PROCEDURE plot_trichel 
5960 DECLARE 
5970 channel: nat2 
5930 short: real 
5990 BEGIN 
6000 IF light > 0 THEN 
6010 tphc check 
6020 IF (tphc = 50 OR tphc = 100) AHD yO = 150 THEN 
6030 short := (tphc_high-tphc_low)/tphc,:'channel_size/1000 
6040 plott(round((light-d light)*short)+680, yO) 
6050 drawz(yO, y0+20':'size-:- 3) pen_up 
6060 plott(round((light+d light)*short)+680, yO) 
6070 drawz(yO, y0+20':'size-:- 3) pen_up 
6080 channel := round(light*shoit)+380 
6090 plot_char(channel, 0, 17) plot_char(channel+100, 0, 18) 
6100 channel +:= 200 
6110 plot_char(channel, 0, 19) plot_char(channel+50, 0 ,20) 
6120 channel +:= 150 
6130 plot_char(channel, 0, 21) plot_char(channel+100, 0, 10) 
6140 plot char(channel+200, 0, 22) 
6150 FI 
6160 FI 
6170 END 
6180 
6190 PROCEDURE plot_rs 
6200 BEGIN 
6210 IF rs THEN 
6220 plot char(4000, 3990, 23) plot_char(4000,3942, 24) 
6230 plot char(3920, 3990, 11) plot char(3800, 3990, 18) 
6240 plott(3915, 4006) drawz(4006, 4070, 3) pen up 
6250 plott(3915, 4085) pen up 
6260 FI 
6270 END 
6280 
6290 PROCEDURE plot_date 
6300 DECLARE 
6310 a: integer 
6320 x: nat2 
6330 b: nat1 
6340 BEGIN 
6350 writeln('DATE ISN' 'T PLOTTED IF DA=FALSE') 
6360 a := date 
6370 IF rs THEN 
6380 x := 3500 
6390 ELSE 
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6400 x := 4080 
6410 FI 
6420 IF a > 850000 AND da THEN 
6430 FOR i IN 1 .. 6 DO 
6440 b := a HOD 10 a := a DIV 10 
6450 plot_char(x-i'~80, 3990, b) 
6460 OD 
6470 FI 
6480 END 
6490 
6500 PROCEDURE char left 
6510 DECLARE 
6520 a: integer 
6530 yy: nat2 
6540 b, e: nat1 
6550 BEGIN 
6560 plot char(460, y0+20*size-16, 0) 
6570 yy := y0+620*size-96 
6580 e := round(log(maxdata)+0.5) 
6590 IF e > 5 THEN 
6600 a := round(100*maxdata/10**(e-1)) 
6610 b := a MOD 100 a := a DIV 100 
6620 plot_char(20, yy, a) plott(l33; yy+16) pen_up 
6630 a := b DIV 10 b := b MOD 10 
6640 plot char(148, yy, a) plot char(248, yy, b) 
6650 plot=char(348, yy, 10) plot_char(460, yy, e-1) 
6660 ~LSE 
6670 a := maxdata 
6680 FOR i IN 1 .. e DO 
6690 b := a MOD 10 a := a DIV 10 
6700 plot_char(560-100':<i, yy, b) 
6710 OD 
6720 FI 
6730 END 
6740 
6750 PROCEDURE plot_data 
6760 DECLARE 
6770 x_old, y_new, u_old: nat2 
6780 BEGIN 
6790 tphc_check 
6800 IF maxdata.= 0 THEN 
6810 max_find(tphc_low, tphc high) 
6820 writ 
6830 FI 
6840 x old := 680 y_old := y0+20~<size plott(x_old, y_old) 
6850 FOR i IN tphc low .. tphc high-1 DO 
6860 y_new := y0+20*size+round(data!i!/maxdata*600*size) 
6870 drawz(y old, y new, 3) 
6880 drawz(x=old, ~old+channel_size, 2) 
6890 x_old +:= channel_size y_old := y_new 
6900 OD 
6910 drawz(y old, y0+20*size, 3) pen up 
6920 char left 
6930 END 
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6940 
6950 PROCEDURE char under 
6960 BEGIN 
6970 tphc_check 
6980 IF t phc <> 0 THEN 
6990 plot_char(624, y0-110, 0) 
7000 FI 
7010 IF tphc = 50 OR tphc = 100 THEN 
7020 plot char(3840, y0-110 ,0) 
7030 plot=char(3951, y0-110, 11) plot_char(4015, y0-110, 12) 
7040 IF tphc = 50 THEN 
7050 plot_char(3760, y0-110, 5) 
7060 ELSE 
7070 plot_char(3680, y0-110, 1) plot_char(3760, y0-110, 0) 
7080 FI 
7090 ELSIF t phc <> 0 THEN 
7100 plot_char(3850, y0-110, 2) 
7110 plot_char(3930, y0-110, 5) plot_char(4010, y0-110, 5) 
7120 FI 
7130 plot_trichel plot_date plot_rs 
7140 END 
7150 
7160 PROCEDURE zero 
7170 BEGIN 
7180 pen_up drawto(O, 0) 
7190 END 
7200 
7210 PROCEDURE cali 
7220 BEGIN 
7230 pen_up drawto(4095, 4095) 
7240 END 
7250 
7260 PROCEDURE plxy 
7270 BEGIN 
7280 yO := 150 size := 6 
7290 frame plot_data char under 
7300 zero 
7310 END 
7320 
7330 PROCEDURE plsm 
7340 BEGIN 
7350 IF size = 0 OR size = 6 THEN 
7360 LOOP 
7370 write('NUHBER OF DIAGRAHS ') read(size 
7380 WHEN size > 0 AND size < 7 EXIT 
7390 OD 
7400 size := 6 DIV size 
7410 FI 
7420 frame plot_data 
7430 IF yO = 150 THEN 
7440 char under 
7450 FI 
7460 zero 
7470 END 



7480 
7490 
7500 
7510 
7520 
7530 
7540 
7550 
7560 
7570 
7580 
7590 
7600 
7610 
7620 
7630 
7640 
7650 
7660 
7670 
7680 
7690 
7700 
7710 
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7780 
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7810 
7820 
7830 
7840 
7850 
7860 
7870 
7880 
7890 
7900 
7910 
7920 
7930 
7940 
7950 
7960 
7970 
7980 
7990 
8000 
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PROCEDURE plmx 
BEGIN 

END 

write('NEW MAXIMUM ') read(maxdata) 
maxim(maxdata) 
plxy 

PROCEDURE plng 
BEGIN 

mini maxi 
IF mindata >= 0 THEN 

plxy 
ELSE 

size ;= round(maxdata/(maxdata-mindata)*6-0.5) 
yO := 3990-size*640 
frame plot_data char under 
zero 

FI 
END 

PROCEDURE tran 
DECLARE 

nn: ARRAY 1 .. 4 OF integer 
cu + ' CURRENTLY:' ne NEW: 

BEGIN 

END 

FOR i IN 1. .4 DO 
nn!i! := transient!i! 

OD 
write('TRANSIENT NO', cu, nn!1!: 3, ne) look(nn!i!) 
LOOP 

OD 

write('FREQUENCY , cu, nn!2!: 3, ne) look(nn!2!) 
write('MEMORY , cu, nn!3!: 3, ne) look(nn!3!) 
write('PRETRIGGER , cu, nn!4!: 3, ne) look(nn(4!) 
WHEN nn!2! < 8 AND nn!3! < 8 AND nn!4! < 8 AND 

nn! 2! >= 0 AND nn! 3! > = 0 AND nn! 4! > = 0 EXIT 
writeln( '=': 10, '> INPUT INVALID :', nn! 2!, nn! 3!, 

FOR i IN 1. .4 DO 
transient!i! := nn!i! 

OD 
wt_cmc(transient!1!, 16, set) 

PROCEDURE scan 
DECLARE 

assistance: integer 
BEGIN 

assistance := exec cmc(transient!1!, 26)% ENABLE LAM 
assistance := exec=cmc(transient!1!, 10)% CLEAR LAM 
assistance := exec cmc(transient!1!, 9)% READY 
delay(meastime) -
assistance := exec_cmc(transient!1!, 25)% STOP 

nn!4!) 



8010 
8020 
8030 
8040 
8050 
8060 
8070 
8080 
8090 
8100 
8110 
8120 
8130 
8140 
8150 
8160 
8170 
8180 
8190 
8200 
8210 
8220 
8230 
8240 
8250 
8260 
8270 
8280 
8290 
8300 
8310 
8320 
8330 
8340 
8350 
8360 
8370 
8380 
8390 
8400 
8410 
8420 
8430 
8440 
8450 
8460 
8470 
8480 
8490 
8500 
8510 
8520 
8530 
8540 
8550 

END 

LOOP 
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assistance := exec cmc(transient!1!, 8) 
\mEN testq = 1 EXIT % TEST LAM 

OD 
assistance := exec_cmc(transient!1!, 17)% ENAMLE READ MODE 

PROCEDURE meas 
DECLARE 

ttime = get_time 
metsign: ARRAY 1024 OF int2 
help, sec: integer 
mtime: real 

BEGIN 
clear data 
wt_cm~(transient!1!, 16, set) 
freq := 0 
writeln(' ': 13, 'TIME OF') 
writeln('SAMPLE MEASUREMENT (S) FREQUENCY (HZ)') 
FOR i IN 1 .. sample DO 

OD 

write(i: 4) 
sec := get time scan 
mtime := (get_time-sec)/1000 
IF transient!2! = 7 THEN 

ELSE 

FI 

mtime -:= .06 freq +:= mtime 
writeln(mtime: 14: 2, 1024*(transient!3!+1)/mtime: 20: 2) 

write(meastime/1000: 14: 2) 
IF transient!2! = 6 THEN 

write(' ': 13, '0.5') 
ELSE 

write(round(32/2**transient!2!): 15) 
FI 
writeln(' MHZ : INTERNAL CLOCK') 

FOR jIN 1 .. transient!3!+1 DO 
help:= array cmc(transient!1!, metsign) 
array data(metsign, data) 

OD 

FOR k IN 1. .3 DO 

OD 

metsi8n!atad! := metsign!256*k .. 256*k+255! 
array_data(metsign, data) 

help := get time-ttime 
writeln 

help/1000: 7: 2, ' S') writeln('TOTAL TIME USED 
IF transient! 2! <> 7 THEN 

freq := sample*meastime/1000 

. ' . ' 

FI 
writeln('TOTAL TIME OF MEASUREMENT :', freq: 7: 2, ' S') 
IF transient!2! = 7 THEN 

write('AVERAGED FREQUENCY :') 
freq := sample*1024*(transient!3!+1)/freq 
writeln(freq: 10: 2, ' HZ') 



-38-

8560 ELSE 
8570 freq .- 0 
8580 FI 
8590 END 
8600 
8610 PROCEDURE meco 
8620 DECLARE 
8630 eff: real 
8640 BEGIN 
8650 tphc_check 
8660 meas maxi 
8670 max find(tphc low, tphc high) 
8680 eff-:= total/l024/(tran;-ient!3!+1)/sample freq '~:= eff 
8690 conv 
8700 FOR i IN O .. tphc_low-1 DO 
8710 data!i! := 0 
8720 OD 
8730 maxi aver maxi 
8740 write('EFFICIENCY ') 
8750 IF eff >= 0.1 THEN 
8760 writeln(round(100*eff): 12, ' %') 
8770 ELSE 

( I %I) ' 8780 writeln 100*eff: 12: 1, 
8790 FI 
8800 writeln('REAL FREQUENCY ', freq: 12: 2, ' HZ') 
8810 END 
8820 
8830 PROCEDURE ok 
8840 BEGIN 
8850 transient!2! := 7 meastime := 20 
8860 wt_cmc(transient!1!, 16, set) 
8870 END 
8880 
8890 PROCEDURE ko 
8900 BEGIN 
8910 transient!2! := 6 
8920 wt_cmc(transient!1!, 16, set) 
8930 END 
8940 
8950 PROCEDURE pt 
8960 BEGIN 
8970 pp := true 
8980 writeln('PP = TRUE') 
8990 END 
9000 
9010 PROCEDURE pf 
9020 BEGIN 
9030 pp := false 
9040 writeln('PP = FALSE') 
9050 END 
9060 
9070 PROCEDURE u % SHORT FOR UPDATE 
9080 DECLARE 
9090 update: nat1 
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9110 
9120 
9130 
9140 
9150 
9160 
9170 
9180 
9190 
9200 
9210 
9220 
9230 
9240 
9250 
9260 
9270 
9280 
9290 
9300 
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9330 
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9360 
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9420 
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9450 
9460 
9470 
9480 
9490 
9500 
9510 
9520 
9530 
9540 
9550 
9560 
9570 
9580 
9590 
9600 
9610 
9620 
9630 
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BEGIN 

END 

init init 
IF NOT rs THEN 

FI 

FOR i IN top DO 
writeln(i: 3, ' 

OD 
writeln 

t! i!) 

write('UPDATING? WHICH ONE? ') read(update) 
IF update =>= 1 AND update<= 11 THEN 

write(t!update!, ':', td!update!: 8,' ') look(td!update!) 
FI 
exit init 

PROCEDURE init 
BEGIN 

END 

init init 
LOOP 

OD 

clear screen 
writeln('THE VALUES OF THE PARAMETERS ARE:') 
writeln writeln('HEADING : ', heading) writeln 
FOR i IN top DO 

writeln(t!i!, ': ', td!i!: 6) 
OD 
writeln 
write('DO YOU WANT TO CHANGESOME VALUES (Y/N) ? ') 
read(answer) 
~mEN answer!O! = 'N 1 EXIT 
write( 1 DO YOU WANT TO CHANGE THE HEADING (Y/N) ? 1

) 

read(answer) 
clear screen 
IF an;wer!O! = 1 Y1 THEN 

writeln('CURRENT HEADING · ', heading) 
writeln writeln( 1 NEW HEADING : 1

) readln(heading) 
FI 
writeln writeln( 1 HEADING : 1

, heading) writeln 
FOR i IN top DO 

write(t!i!, 1 CURRENTLY: 1
, td!i!: 10, ' NEW: 

look(td!i!) 
OD 

exit init menu 

PROCEDURE send 
DEC LA RE 

f: file 
head: ARRAY 6 OF char 

BEGIN 
init init 
WHILE block MOD 6 <> 0 DO 

write(t!11!, td!11!) look(td!11!) 
exit init 

I ) 



9640 
9650 
9660 
9670 
9680 
9690 
9700 
9710 
9720 
9730 
9740 
9750 
9760 
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9780 
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9800 
9810 
9820 
9830 
9840 
9850 
9860 
9870 
9880 
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9900 
9910 
9920 
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9970 
9980 
9990 

10000 
10010 
10020 
10030 
10040 
10050 
10060 
10070 
10080 
10090 
10100 
10110 
10120 
10130 
10140 
10150 
10160 
10170 

END 
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OD 
lookup_file(f, 'PAM:TRDATA.BGD') 
LOOP 

OD 

seek block(f, block) 
readln(f, head) 
WHEN head!0 .. 5! = 'HELLO ' EXIT 
block +:= 6 

writeln('SENDING TO BLOCK', block: 4) 
seek_block(f, block) 
writeln(f, heading) 
FOR i IN top DO 

OD 
. 1 (f ,., dl"!) wr1te n , t.l., t .l. 

FOR k IN atad DO 

OD 

IF k MOD 9 = 0 THEN 
writeln(f) 

FI 
write(f, data!k!: 7, ',') 

writeln(f) 
block := file_pos(f) DIV 512+1 
close file(f) 
writeln('THE DATA HAS BEEN SEND TO THE FILE "PAM:TRDATA.BGD"') 
writeln('THE NEXT BLOCK IS', block: 4) 

PROCEDURE corr 
DECLARE 

f: file 
BEGIN 

END 

init init 
look~p file(f, 'PAM:TRDATA.BGD') seek_block(f, block) 
writel;(f, 'HELLO ') 
FOR i IN top DO 

. 1 (f '.' td'. ') wrl te n , t. 1. , . 1. 
OD 
close file( f) 
writeln('BLOCK', block: 4, ' CORRECTED') 

PROCEDURE take 
DECLARE 

f: file 
BEGIN 

writeln('READING FROM BLOCK', block: 4) 
lookup file(f, 'PA~1:TRDATA.BGD') seek block(f, block) 
readln(f, heading) writeln(heading) -
FOR k IN top DO 

readln(f, t!k!, td!k!) writeln(t!k!, td!k!) 
OD 
FOR k IN atad DO 

read(f, data!k!) 
OD 
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10180 
10190 
10200 
10210 
10220 
10230 
10240 
10250 
10260 
10270 
10280 
10290 
10300 
10310 
10320 
10330 
10340 
10350 
10360 
10370 
10380 
10390 
10400 
10410 
10420 
10430 
10440 
10450 
10460 
10470 
l0480 
10490 
10500 
10510 
10520 
10530 
10540 
10550 
10560 
10570 
10580 

close file( f) 
writeln( 1 THE DATA HAS BEEN READ FROM THE FILE "PAM:TRDATA.BGD" 1

) 

exit init 
END 

PROCEDURE abs 
BEGIN 

FOR 

OD 
END 

i IN atad DO 
IF datalil ::>- 0 THEN 

datalil := -datalil 
FI 

PROCEDURE diff 
DECLARE 

dat: ARRAY atad OF integer 
BEGIN 

writeln( 1 THE DATA MUST BE STOR.t.lJ IN r1'HE FILE "PAM:TRDATA.BGD" 1
) 

write( 1 DATA TO BE SUBTRACTED, IN BLOCK 1
) read(block) 

take writeln 
datlatadl := datalatadl 
write( 1 DATA TO BE SUBTRACTED FROM, IN BLOCK 1

) read(block) 
take writeln 
FOR i IN atad DO 

OD 
LOOP 

datalil -:= datlil 

write( 1 DO YOU WANT THE ABSOLUTE VALDES 1
) 

write( 1 0F THE DIFFERENCES (Y/N)? 1
) read(answer) 

WHEN answerlOl = 1 N1 OR answerlOl = 1 Y1 EXIT 
clear(answer) 

OD 
IF answerlOl = 1 Y1 THEN 

abs 
FI 
clear(answer) 
write( 1 WHERE DO YOU \JANT THE DATA TO BE STORED 1

) read(block) 
send 

END 

10590 
10600 BEGIN 
10610 load code(code1, 1 PAM:BOBCMC.BTA 1

) 

10620 load-code(code2, 1 PAM:CA~~C.MOA 1 ) 
10630 load=code(code3, 1 PAM:QUICK.BGA 1

) 

10640 initiate 
10650 IF NOT rs THEN 
10660 func 
10670 FI 
10680 clear screen 
10690 write(chr(10): 11, tl1l, 1

:
1

, tdl1l: 8, 1 1
) look(tdl1l) 

10700 exit init 
10710 init 



10720 
10730 
10740 
10750 
10760 END 
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monitor 
clear screen 
writeln(chr(lO): 11, ' '· 
writeln(chr(10): 7) 

27, HOPE TO SEE YOU AGAIN I ! ! ) 
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APPENDIX B DE OPSTARTPROGRAtviJVIA' S 

In deze appendix worden de files besproken die absoluut nodig zijn 

om het hoofdprogramma te laden. Dit zijn drie gecompileerde files 

en vier data-files. Twee van de gecompileerde files zijn onder een 

andere usercode opgeslagen, dit zijn: PAM:BOBCMC.BTA en 

PAM:CAMAC.MOA. Deze dienen voor de verbinding CAMAC-terminal en 

worden hier verder niet besproken. De derde gecompileerde file, 

PAM:QUICK.BGA, dient ter versnelling van de verwerking van de 

meetresultaten. De hierbij horende file is gegeven in appendix 

B.l. Net als in appendix A zijn de rechte haken horende bij de 

arrays vervangen door uitroeptekens. 

De vier data-files zijn achtereenvolgens: PAM:PARMCA.BGD, 

PAM:PLOTTE.BGD, PAM:FUNMCA.BGD en PAM:TRDATA.BGD. 

In PARMCA staan de gegevens die bij het opstarten van het 

hoofdprogramma opgeslagen worden in array t. Hierin staan tevens 

de beginwaardes van de 11 parameters. De inhoud van PARMCA is 

te zien op het achtste scherm in appendix D. 

De file PLOTTE bevat de tekeninstructies voor de cijfers en enkele 

letters die bij het opstarten van het hoofdprogramma opgeslagen 

worden in array num. 

De file FUNMCA bevat de informatie die verschijnt na het aanroepen 

van procedure func, hetgeen ook bij het opstarten gebeurt. De 

inhoud hiervan is gegeven op schermen 2, 3, 4, 5 en 6 in 

appendix D. 

Bovenstaande files zijn werkelijk absoluut nodig bij het opstarten 

van PAM:MCA3.BGC. De file TRDATA bevat de meetresultaten en is 

alleen van belang als één van de procedures send, corr, take of 

diff aangeroepen wordt. In deze file kunnen de resultaten van 41 

metingen opgeslagen worden. 

Bij de eerste drie data-files (D-type files) horen drie C-type 

files met gelijke na~en die de data-files creëren. Veranderingen 

in de D-files dienen via de C-files uitgevoerd te worden. 
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APPENDIX B.1 PAM:QUICK.BGC 

1000 PROCEDURE array_data(S: ARRAY 0 OF int2, d: ARRAY 0 OF integer) 
1010 BEGIN 
1020 FOR kIN 0 .. 255 DO d!s!k!! := d!s!k! !+1 OD 
1030 END 
1040 
1050 PROCEDURE totaal(d: ARRAY 0 OF integer, b, e: nat1): integer 
1060 DECLARE t: integer 
1070 BEGIN 
1080 FOR i IN b .. e DOt := t+d!i! OD 
1090 RETURN t 
1100 END 
1110 
1120 PROCEDURE find_max(d: ARRAY 0 OF integer, b, e: nat1): nat1 
1130 DECLARE m: integer p: nat1 
1140 BEGIN 
1150 p := b 
1160 FOR i IN b .. e DO IF d!i! > m THEN m := d!i! p .-i FIOD 
1170 RETURN p 
1180 END 
1190 
1200 PROCEDURE dame(S: ARRAY 0 OF int2, d: ARRAY 0 OF integer) 
1210 BEGIN 
1220 FOR i IN 0 .. 255 DO d!i! := s!i! OD 
1230 END 
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APPENDIX C DE NEVENPROGRAMMA'S 

In deze appendix worden de nevenprogramma's gegeven die gebruikt 

kunnen worden als het hoofdprogramma, PAM:MCA3.BGC, geladen is. 

De funkties van deze programma's worden zowel in hoofdstuk 2 als 

bij het aanroepen van procedure func gegeven. Net als in 

appendices A en B zijn ook hier de rechte array-haken vervangen 

door uitroeptekens. 
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APPENDIX C.1 PAM:HEASUR.BGC 

1000 DECLARE 
1010 
1020 
1030 

d lambda, d_distance, d_pressure: integer 
numb: nat1 

1040 BEGIN 
1050 write( 'I-IOH HANY MEASUREMENTS ') read(numb) 
1060 init 
1070 clear screen 
1080 write('STEP IN WAVELENGHT 
1090 write('STEP IN DISTANCE 
1100 write('STEP IN PRESSURE 
1110 clear screen 
1120 FOR jj IN 1 .. numb DO 

') look(d lambda) 
') look(d-distance) 
') look(dyressure) 

1130 writeln(' ': 65, JJ: 3, '/', numb: round(log(numb)+.5)) 
1140 writeln(chr(l1): 3) writeln(' ': 60) 
1150 meco 
1160 send 
1170 lambda+:= d lambda 
1180 distance +:= d distance 
1190 pressure +:= d_pressure 
1200 measure +:= 1 
1210 write( 'PRESS "RETURN'") readln 
1220 OD 
1230 END 



APPENDIX C.2 PAM:DIAGRM.BGC 

1000 DECLARE 
1010 numb: nat1 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 

PROCEDURE plot_max 
BEGIN 

END 

IF maxdata = 0 THEN 

ELSE 

FI 

maxi 
plsm 
maxdata := 0 

maxim(maxdata) 
plsm 

1150 BEGIN 
1160 write( 'Hmv MANY DIAGRAMS ') read(numb) 
1170 write('FIRST BLOCKNUMBER ') read(block) 
1180 write('ENTER MAXIHUM = 0 IF YOU WANTTOPLOT EVERY DIAGRAM') 
1190 writeln('FULL-SCALE') 
1200 write( 'MAXH1UM IN DATA ') read(maxdata) 
1210 size := 6 DIV numb yO .- 150+(numb-1)*640 
1220 IF size = 2 OR size = 3 THEN 
1230 yO +:= 1280 
1240 FI 
1250 FOR jj IN 1 .. numb-1 DO 
1260 take 
1270 plot_max 
1280 yO .- 640*size block +:= 6 
1290 OD 
1300 take 
1310 plot max 
1320 drawto(3950,1800) 
1330 writeln('MOVE THE PEN TO THE RIGHT') writeln writeln 
1340 IF NOT rs THEN 
1350 delay(2000) 
1360 FI 
1370 LOOP 
1380 write('DISTANCE (1), WAVELENGHT (2) OR NEITHER(3) ? ') 
1390 read(numb) 
1400 WHEN numb > = 1 AND numb <= 3 EXIT 
1410 OD 
1420 IF 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 

numb <> 3 THEN 
plott(3950,1800) drawz(1800, 1500, 3) 
FOR i IN 0 .. 8 DO 

drawto(3950-S*i, 1500+5*i) 
OD 
pen_up 



1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 END 

FI 
zero 

plott(3950, 1500) 
FOR i IN 0 .. 8 DO 

drawto(3950+5*i, 1500+5*i) 
OD 
pen_up 
plot char(3875, 1300, 11+2*numb) 
plot_char(3875, 1300, 12+2,:'numb) 
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APPENDIX C.3 PAM:PLDI.BGC 

1000 DECLARE 
1010 y1, y2: nat2 
1020 pldi_size: nat1 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 

PROCEDURE diag(xd, yd:nat2) 
BEGIN 

END 

plott(yO+xd-256, yO=yd-256) 
FOR i IN y0-256 .. y0 DO 

cmc_plotter(14, 2, 16, i+xd) 
cmc_plotter(14, 3, 16, i+yd) 

OD 
pen_up 

PROCEDURE plot_axis 
DEC LA RE 

x max = pldi size*(tphc high-tphc low) - - - -
BEGIN 

END 

plott(yO+x_max, yO) drawz(yO+x_max, yO, 2) 
drawz(yO, y0+1023, 3) pen_up 
IF yO <> 0 THEN 

diag(O, 0) diag(x max, D) diag(O, 1023) 
FI 
pen_up 

PROCEDURE pldi 
BEGIN 

1280 tphc_check pldi_size := channel_size DIV 3+1 
1290 plot axis 
1300 y1 ::- round( 1023':<data! tphc_low! /maxdata)+yO y2 .- y1 
1310 plott(yO, y1) 
1320 FOR i IN 1 .. tphc high-tphc low-1 DO 
1330 y2 := round(data!i+tphc low!/maxdata':'1023)+y0 
1340 drawz(yO+pldi size':'i, yO+pldi size':'(i+1), 2) 
1350 drawz(y1, y2,-3) y1 := y2 -
1360 OD 
1370 pen up drawto(yO, yO) 
1380 END 
1390 
1400 BEGIN 
1410 monitor 
1420 END 
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APPENDIX C. 4 PAt1: DIAGON .î3GC 

1000 DECLARE 
1010 numb: nat1 
1020 
1030 BEGIN 
1040 LOOP 
1050 write('HOW HANY DIAGRAMS ') read(numb) 
1060 \VHEN numb <= 12 EXIT 
1070 OD 
1080 write('FIRST BLOCKNUMBER ') read(block) 
1090 write( 'MAXH1UM IN DATA ') read(maxdata) 
1100 yO := 0 
1110 FOR jj IN 1 .. numb DO 
1120 take 
1130 maxim(maxdata) 
1140 pldi 
1150 yO +:= 256 block +:= 6 
1160 OD 
1170 LOOP 
1180 write('DISTANCE (1), WAVELENGHT (2) OR NEITHER (3)? ') 
1190 read(numb) 
1200 WHEN numb >= 1 AND numb <= 3 EXIT 
1210 OD 
1220 IF 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 

FI 

numb <> 3 THEN 
plott(2100, 500) 
FOR i IN 0 .. 30 DO 

drawto(2100+10*i, 
OD 
pen up 
plott(2350, 800) drawz(2350, 2400, 2) drawz(800, 750, 3) pen up 
plot_char(2500, 900, 11+2*numb) plot_char(2500, 900, 12+2':'numb) 

1300 
1310 
1320 END 

zero 
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APPENDIX C.5 PAM:FREQUE.BGC 

1000 DECLARE 
1010 ttime = get_time 
1020 help, sec: integer 
1030 mtime: real 
1040 
1050 BEGIN 
1060 ok 
1070 freq := 0 
1080 writeln(' TIME OF') 
1090 writeln('SAMPLE MEASUREMENT (S) FREQUENCY (HZ)') 
1100 FOR i IN 1 .. sample DO 
1110 write(i: 4) 
1120 sec := get_time scan 
1130 mtime := (get_time-sec)/1000 
1140 IF transient!2! = 7 THEN 
1150 mtirne -:= .06 freq +:= mtime 
1160 writeln(mtime: 14: 2, 1024*(transient!3!+1)/mtime: 20: 2) 
1170 FI 
1180 OD 
1190 help := get time-ttime 
1200 writeln 
1210 writeln( 'TOTAL Tnm USED :', help/1000: 7: 2, ' S') 
1220 writeln( 'TOTAL TUlE OF NEASUREr1ENT :', freq: 7: 2, ' S') 
1230 freq := 1024*saople*(transient!3!+1)/freq 
1240 write('AVEaAGED FREQUENCY :', freq: 10: 2, ' HZ') 
1250 END 



APPENDIX C.6 PAM:INTENS.BGC 

1000 DECLARE 
1010 lenght, numb: nat1 
1020 
1030 BEGIN 
1040 write('NUMBER OF INTENSITIES ') read(numb) 
1050 lenght := round(256/numb-O.S) 
1060 FOR i IN O .. numb DO 
1070 write(i, '>') read(maxdata) 
1080 FOR jIN O .. lenght-1 DO 
1090 data!i*lenght+j! := maxdata 
1100 OD 
1110 OD 
1120 END 
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APPENDIX C.7 PAM:SHOOTH.BGC 

1000 DECLARE 
1010 once, max: integer 
1020 
1030 BEGil! 
1040 maxi 
1050 once := -99999 
1060 LOOP 
1070 write( 'ENTER A Nm1BER IF YOU \JANT TO QUIT ') look( once) 
1080 \,Jl-IEN once <>-99999 EXIT 
1090 
1100 
1110 
1120 OD 
1130 END 

max := maxpos data!max! .- 0 
maxi 
data!max! := maxdata-1 



-------------------------------------------------
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APPENDIX C.8 PAM:OSCILL.BGC 

1000 DECLARE 
1010 pphold = pp 
1020 step, sweep: nat1 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 

PROCEDURE oscilloscope 
DEC LA RE 

metsign: ARRAY atad OF int2 
help: nat2 

BEGIN 

END 

scan 
help :=array cmc(transient!1!, metsign) 
data_metsign(~etsign, data) 

1140 BEGIN 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1Lf00 
1410 
1420 END 

pp := false 
LOOP 

write('FREQUENCY ') read(transient!2!) 
WHEN transient!2! >= 0 AND transient!2! <= 6 EXIT 

OD 
write('SIZE OF STEP 
IF step = 0 THEN 

IN PLOT ') read(step) 

step := 1 
ELSIF step > 3 THEN 

step := 3 
FI 
writeln writeln('TYPE SWEEP = 0 TOSTOP OSCILL') 
wt_cmc(transient!1!, 16, set) 
LOOP 

OD 

write('NUMBER OF SWEEPS 
WHEN sweep = 0 EXIT 
vJHILE sweep > 0 DO 

oscilloscope 
max_find(O, 255) 
plot screen(O, step, 79) 
sweep -:= 1 

') read(sweep) 

writeln(sweep: 4, ' SWEEP(S) TO COME') 
write('PRESS "RETURN" TO CONTINUE') readln 

OD 

max_find(O, 255) 
pp := pphold 
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APPENDIX C . 9 P M~i: OFFSET. BGC 

1000 DECLARE 
1010 assistance: integer 
1020 help, offset, count: nat1 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 

P~OC~DURE single_sample 
BEGIN 

assistance := exec cmc(transient!1!, 11)% DIGITIZE SINGLE SA~WLE 
help := read_cmc(t~ansient!1!, 1)% READ SINGLE SAHPLE 

END 
1090 
1100 BEGIN 
1110 wt_cmc(transient!1!, 16, 0) 
1120 LOOP 
1130 write( 'DO YOU h"'ANT TO SET THE OFFSET HITH NUHBERS (1)') 
1140 write(' OR INSTRUCTIONS (2) ?') read(help) 
1150 WHEN help = 1 OR help = 2 EXIT 
1160 OD 
1170 IF help = 1 THEN 
1180 writeln('PRESS "CONTROL""C" SIHULTANEOUSLY TO STOP') 
1190 IF NOT rs THEN 
1200 delay(2000) 
1210 FI 
1220 LOOP 
1230 single sample 
1240 write(help: 5) 
1250 OD 
1260 ELSE 
1270 count := 0 
1280 writeln( 'PRESS "CONTROL""C" SHiULTANEOUSLY TO STOP') 
1290 write('OFFSET : ') readln(offset) 
1300 LOOP 
1310 single_sample 
1320 IF help = offset THEN 
1330 writeln(' '· 30, 'O.K.') 
1340 count +:= 1 
1350 ELSE 
1360 count := 0 
1370 IF help = offset-1 THEN 
1380 writeln(' 1

: 15, 'NEARLY') 
1390 ELSIF help = offset+1 THEN 
1400 writeln(' ': 45, 'NEARLY') 
1410 ELSIF help > offset+1 THEN 
1420 writeln(' ': 61, 'DO\vN') 
1430 ELSE 
1440 writeln(' UP') 
1450 FI 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 END 

FI 
\vHEN count >= 100 EXIT 

OD 
FI 
write('THE PRESET OFFSET-VALUE', offset: 4) 
writeln(' SHO\VED UP 100 TIMES IN A R0\-1') 
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APPENDIX D HET OPSTARTEN 

Het programma is zo groot dat het niet in de "PEP:EDITOR.PES" 

monitor geladen kan worden, daarom moet eerst het commando "EXEC" 

gegeven worden. "PEP:MONEX.PES" wordt dan geladen. Daarna kan het 

programma geladen worden met "LOAD PAM:MCA3" als de USER BG is. 

Nadat dit coffimando gegeven is verschijnt het volgende scherm: 

w~LCO~ffi TO THIS PROGRAM 

MCA 3. 1 

WHICH TURNS THIS TERMINAL INTO 
A MULTICHANNEL-ANALYSER 

PLEASE PRESS 'RETURN' TO CONTINUE 

Het streepje onder aan het scherm stelt de cursor voor. Dit geldt 

voor alle schermen die in deze appendix gegeven worden. 

Bovenstaand scherm is eenmalig: het verschijnt alleen bij het 

opstarten van het programma. Nadat de "RETURN"-toets ingedrukt is 

verschijnen vijf schermen die later met het "FUNC"-commando weer 

opgeroepen kunnen worden. Op het eind van ieder scherm verschijnt 

weer de instructie waarna de "RETURN"-toets ingedrukt moet worden 

om verder te gaan. 
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Die schermen zijn achereenvolgens, scherm 1: 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% % 
% % 
% % 
% 0 0 0 0 0 00000 00000 000 0 0 000 0 0 0 0 00000 0 % 
% 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0 % 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 00000 0 0 0 0 0 0 0000 0 % 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 % 
% 0 0 000 00000 0 00000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 00000 % 
% % 
% % 
% 000 0 0 000 0 0 0 0000 00000 0000 % 
% 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 
% 00000 0 0 0 00000 0 000 000 0000 0000 % 
% 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 % 
% 0 00 00 000000 0 0000 000000 0 % 
% % 
% % 
% % 
% % 
% VERSION 3. l C RINY SCHOENMAKERS (MARCH 4TH 1986) % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ä%%% 
PRESS 'RETURN' TO CONTINUE 

Scherm 2: 

COMMAND 

MENU 
FUNC 
INIT 

TRAN 

MEAS 
MECO 

CONV 
AVER 
DIFF 

FUNCTION 

GIVES A SUMMARY OF THE POSSIBLE COMMANDS 
GIVES A SUMMARY OF THE COMMAND-FUNCTIONS 
GIVES THE POSSIBILITY TO CHANGE THE MAIN PARAMETERS 

GIVES THE POSSIBILITY TO CHANGE THE PARAMETERS 
OF THE TRANSJENT-RECORDER 

PERFORMS ONE MEASUREMENT WITH THE TRANSTENT-RECORDER 
EXECUTES THE "MEAS" COMMAND, CONVERTS AND AVERAGES THE DATA 

USING THE "CONV" AND "AVER" COMMANDS 
USE THE FILE "PAM: MEASUR. BGC" FOR MULTIPLE MEASUREMENTS 

CONVERTS THE DATA IN THE UNIT PULSES PER CHANNEL PER 1000 SECONDS 
AVERAGES THE DATA AROUND THE DIPS OF THE TRANSTENT-RECORDER 
CALCULATES THE DIFFERENCE BETWEEN THE DATA OF TWO MEASUREMENTS 

PRESS 'RETURN' TO CONTINUE 
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Scherm 3: 

CO~mAND FUNCTION 

'tAXI GIVES THE 'IAXIMUM IN THE DATA 
'IINI GIVES THE 'IINIMu~ IN THE DATA 
wRlT GIVES THE RESULTS OF THE LAST "MAXI" COMMAND 
LYST GIVES A LISTING OF THE DATA 
VIEW GIVES A VIEW OF THE DATA ON ONE SCREEN 
PLOT PLOTS THE DATA ON THE SCREEN (WITH SCREEN-FILLING IF PP=TRUE) 

SEND SENDS THE DATA TO THE FILE "PAN:TRDATA.BGD" 
CORR CORRECTS A BLOCK OF THE FILE "PAM:TRDATA.BGD" FOR NEW USE 

NECESSARY IF THE STORED HEADING ISN'T "HELLO" 
TAKE READS THE DATA FROM THE FILE "PAM:TRDATA.BGD" 

PRESS 'RETURN' TO CONTINUE 

Scherm 4: 

COMMAND FUNCTION 

PLXY PLOTS THE DATA (FULL-SIZE) ON THE PLOTTER 
PLSM PLOTS THE DATA (SMALL-SIZE) ON THE PLOTTER 

USE FILE "PAM:DIAGRl1.BGC" FOR MORE THEN ONE PLOT 
PLMX LIKE THE "PLXY" COMMAND BUT WITH ADJUSTABLE MAXIMUM 
PLNG PLOTS THE DATA ON THE PLOTTER ALLOWING NEGATIVE VALUES 

w1HCH COULD RESULT FROM THE "DIFF" COMMAND 
ZERO PLACES THE PLOTTER-PEN AT ZERO-POSITION 
CALI PLACES THE PLOTTER-PEN AT ~1AXIMUM-POSITION 

THERE IS ANOTHER PLOTTER-COMMAND CALLED "PLDI" 
THIS COMMAND PLOTS, THE DATA OF UP TO TWELVE BLOCKS 

IN A THREE-DI~ffiNSIONAL DIAGRAM (I.E. DIAGONALLY) 
YOU CAN EXECL~E THIS COMMAND BY PERFORMING THE FOLLOWING PROCEDURE: 

LOAD THE FILE "PAM:PLDI.BGC" 
RUN THE FILE "PAM:DIAGON.BGC" 
WHEN YOU HAVE FINISHED PLOTTING, UNLOAD THE FILE "PAM:PLDI.BGC" 

PRESS 'RETURN' TO CONTINUE 
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En scherm 5: 

THE FOLLOW'ING FILES CAN BE EXECUTED BY THE COMMAND "RUN PAM:FILENAME.BGC" 

FILENAME FU~CTION 

FREQUE PERFORMS SEVERAL è1EASUREMENTS WITH THE TRANSTENT-RECORDER 
WITHOUT STORING THE DATA, RESULTING IN 
THE FREQUENCY OF THE CLOCK-PULSE 

INTENS CAN BE USED TO ENTER THE MEASURED INTENSTTIES 
w~ICH COULD HAVE RESULTED FROM 
THE "RUN PAM:MEASUR.BGC" COMMAND 

SMOOTH 9100THENS THE DATA AS FOLLOWS: 
THE MAXIMUM INTENSITY BECOMES 
THE SECOND HIGHEST MINUS ONE 

OSCILL USES THE TRANSTENT-RECORDER AS A MEMORY-OSCILLOSCOPE 
USING THE INTERNAL CLOCK FREQUENCIES 

OFFSET CAN BE USED TO SET THE OFFSET OF THE TRANSIENT-RECORDER 

PRESS 'RETURN' TO CONTINUE 

~oals eerder opgemerkt is, kan deze informatie ten alle tijde 

opgeroepen worden. Alle mogelijke commando's zijn hierin 

opgenomen, zodat iedereen dit programma meteen kan gebruiken. 

De programma's die op scherm 5 staan worden behandeld in de 

software documentatie die in appendix A genoemd is. 

Na het vijfde scherm verschijnt een scherm waarop de datum 

ingevoerd kan worden. Bij invoer waar al een getal gegeven is 

zoals bijvoorbeeld op het volgende scherm de datum 860131, blijft 

deze waarde behouden als alleen de "RETURN"-toets ingedrukt wordt. 

Het datum-scherm ziet er als volgt uit: 

DATE (YYMMDD): 860131 



-6U-

Wanneer de "RETURN"-toets ingedrukt is, met of zonder nieuwe 

datum, verschijnt een scherm waarop meerdere parameters veranderd 

kunnen worden. Dit scherm is later oproepbaar met het commando 

"INIT". De speciale invoermethode zoals die bij het vorige 

scherm besproken is, maakt het veranderen van parameters op 

dit scherm veel eenvoudiger. 

Als de datum niet veranderd is, ziet dit scherm er als volgt uit: 

THE VALUES OF THE PARAMETERS ARE: 

HEADING: HELLO '' 

DATE 
MEASURE1ENT 
NUMBER OF SAMPLES 
SAMPLE-PERIOD 
WAVELENGHT 
DISTANCE FROM POINT 
PRESSURE 
TPHC MAXIMUM 
DELAY STOP-PULSE 

(YY~!MDD) :860131 
(NUMBER): 1 

1 
(MSEC): 

(ANGSTROM): 
(MICRON): 

20 
0 
0 

1000 

JITTER DELAY STOP-PULSE 
BLOCK 

(MBAR): 
(NS): 
(PS): 
(PS): 

50 
24800 

400 
0 

DO YOU WANT TO CHANGE SOME VALUES (Y/N) ? 

Nadat op de vraag 'N' geantwoord is, verschijnt het scherm dat 

hoort bij het commando "MENU": 

COMMANDS 

MENU TRAN MAXI PLXY CONV SEND 
FUNC HEAS MINI PLSM AVER CORR 
INIT MECO WRIT PLMX DIFF TAKE 

LYST PLNG 
VIEW ZERO 
PLOT CALI 

10:52:47 PAM:MCA3 .BGC LOADED 
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Nadat dit scherm verschenen is, is het programma geladen en 

klaar voor gebruik. In appendix C is een voorbeeld gegeven 

van een meting. 

Wanneer men wil stoppen met het programma geeft men het commando 

"UNLOAD". Daarna verschijnt het volgende scherm: 

HOPE TO SEE YOU AGAIN 

PAM:MCA3 .BGC üNLOADED 

Om weer naar de uitgangspositie terug te keren geeft men het 

commando "EXIT". De monitor is dan weer "PEP:EDITOR.PES". 



-62-

APPENDIX E DE METING 

In deze appendix wordt een voorbeeld gegeven van een meting 

waarbij de signaalingang van de transient-recorder geen 

signaal aangeboden werd, de klokingang echter wel. De meting 

is met de externe klok mogelijkheid uitgevoerd. Het resultaat 

van de meting is de frequentie van de klokpuls en tevens de 

waarde van de offset van de transient-recorder. De meting 

begint na het op één na laatste scherm van appendix B met het 

commando "MECO". De volgende uitvoer verschijnt op de terminal: 

SAMPLE 
1 
2 
3 
4 
5 

TIME OF 
MEASUREMENT (S) 

6.88 
6.90 
6.86 
6.76 
6.76 

FREQUENCY (HZ) 
1190.70 
1187.25 
1194.17 
1211.83 
1211.83 

TOTAL TIME USED 73.02 S 
TOT AL TUlE OF HEASUREMENT 34.16 S 
AVERAGED FREQUENCY 1199.06 HZ 
MAXPOS 47 HAXDATA 
DATA CONVERTED 
MAXPOS 
HAXPOS 
DATA AVERAGED 
MAXPOS 
EFFICIENCY 
REAL FREQUENCY 

47 
47 

47 

MAXDATA 
MAXDATA 

MAXDATA 
100 

1199.06 
% 
HZ 

40907 

=1197512 
=1197512 

= 399688 

TOT AL 40960 

TOTAL =1199064 
TOTAL =1199064 

TOTAL = 799376 

Het betreft hier een metingen waarbij de transient-recorder vijf 

keer uitgelezen wordt. Het aangeboden kloksignaal was afkomstig 

van de photomultiplier terwijl de corona-ontlading niet brandde. 

Dit verklaart het fluctueren van de frequentie. De plaats van 

het maximum, de offset, is precies een van de plaatsen waar de 

transient-recorder niet goed funktioneert. Als de recorder echter 

geen signaal krijgt op de signaalin3ang is er van die fout niets 

te merken, vandaar dat het maximum hier wel op 47 kan liggen. 

Na de uitvoer "DATA CONVERTED" is duidelijk zichtbaar dat het 

aantal pulsen per kanaal omgezet is in het aantal pulsen per 1000 

seconden per kanaal. Dit is te zien aan het getal na "TOTAL =". 

Dit is 1000 keer de frequentie. 
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REGISTER 1 DE PROGRA~~A'S 

Achter de programma's zijn de paginanummers vermeld waar deze 

programma's vermeld zijn: de letter "F" voor het paginanummer 

betekent dat hier de funktie van het programma besproken wordt; 

de letter "L" voor het paginanummer betekent dat hier de listing 

van het programma gegeven is (alle files staan op de "PAM"-schijf). 

BOBCMC.BTA 41, F43 

CAMAC .MOA 41, F43 

DIAGON.BGC F22, LSO, 58 

DIAGRM.BGC F21, 147, 58 

FREQUE.BGC F22, 151, 59 

FUNMCA.BGD 10, F43 

INTENS.BGC F22, 152, 59 

MCA3 .BGC 4, 23, 124, 43, 45, 56 (hoofdstuk 1) 

MEASUR.BGC F21, 146, 57 

OFFSET.BGC F22, 155, 59 

OSCILL.BGC F22, 154, 59 

PARMCA.BGD 9, F43 

PLDI .BGC F21, 149, 58 

PLOTTE.BGD 9, F43 

QUICK .BGA 41, F43 

QUICK .BGC 7, 8, 144 

SMOOTH.BGC F22, 153, 59 

TRDATA.BGD 6, F43, 58 
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REGISTER 2 DE PROCEDURES 

In dit register zijn alle procedures van het hoofdprogramma, 

PAM:MCA3.BGC, gegeven met daarachter de paginanummers. Bij 

deze nummering dient nog vermeld te worden dat de letter "F" 

betekent dat de funktie besproken wordt en de letter "1" dat 

de listing gegeven is. 

abs F19, 141 

array_data F7, 124 

aver Fl1, 128 

cali F16, 135 

char left F15, 134 

char under F15, 135 

clear data F8, 125 

clear screen F8, 125 

conv F11, 128 

corr F19, 140 

data_metsign F8, 125 

data sum F7, 124 

diff F20, 141 

drawto F14, 131 

drawz F14, 131 

exit init F8, 125 

find max F7, 125 

frame F14, 132 

func F10, 127 

init F19, 139 

initiate F9, 125 

init init F8, 125 

ko F18, 138 

look F9, 126 

lyst F12, 129 

maxi F11, 128 

maxim F12, 129 

max find F10, 128 

meas F17, 137 

meco F18, 138 

menu 

mini 

ok 

pen_down 

pen_up 

pf 

plmx 

plng 

plot 

plott 

plot_char 

plot_data 

plot_date 

plot_rs 

plot_screen 

plot_trichel 

plsm 

plxy 

pos 

pt 

scan 

send 

set 

take 

tphc_check 

tran 

u 

view 

writ 

zero 

F9, 127 

Fll, 128 

F18, 138 

F13, 131 

F13, 131 

F18, 138 

F16, 136 

F17, 136 

F13, 130 

F13, 131 

F14' 132 

Fl5, 134 

F15, 133 

F15, 133 

F8, 125 

Fl4, 133 

F16, 135 

F16, 135 

F12, 130 

F18, 138 

F17, 136 

F19, 139 

F9, 125 

F19, 140 

F10, 127 

F17, 136 

F18, 138 

F12, 130 

F10, 127 

Fl6, 135 


