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Samenvatting

Samenvattinq

Op het satelliet grondstation van de TU Eindhoven wordt onderzoek verricht naar de propaga

tie-eigenschappen van de troposfeer mbt. elektromagnetische signalen, zeals satelliet-signalen

verricht. Door het meten en verwerken van de ontvangen satelliet signalen wordt getracht te

bepalen welke de invloed is van de zgn. hydro-meteoren (regendruppels, ijskristallen, etc.) op

de ontvangen signalen, en in welke mate deze invloed afhankelijk is van de frequentie van de

signalen.

Tbv. van het propagatie-onderzoek is oorspronkelijk een meet-en verwerkingssysteem opgezet,

bestaande uit een "acquisitie-systeem" (of meetsysteem), en een "preprocessing-systeem" (of

verwerkingssysteem). dat was gebaseerd op een tweetal PDP 11 computers.

Het acquisitie-systeem bemonsterde en kwantiseerde de ingevoerde analoge signalen, en

voerde een filtering en decimatie mbv. software uit. Het preprocessing-systeem verwerkte de

data die werden geproduceerd door het acquisitie-systeem tot zogenaamde "standard event

files", door in de data voor het propagatie-onderzoek interessante gedeeltes (events) te

bepalen, en data over de resterende perioden te comprimeren, en samen te voegen met de

niet-gecomprimeerde "event data". De data werden gedeeltelijke getransporteerd van het

acquisitie-systeem naar het preprocessing systeem mbv. een seriele verbinding (met een

transmissiesnelheid van 9600 bit/s), en gedeeltelijk overgezet mbv. diskettes.

Dit systeem is in 1984 in bedrijf genomen. De software voor het acquisitie- en het preproces

sing systeem is in de loop der tijd ontwikkeld. AIle software is geschreven in de programmeer

taal C.

Daarnaast is binnen OPEX (QlyrnQus Experimenters, een groep binnen ESA ~uropean §pace

~gency) van deskundigen die propagatie-metingen en -onderzoek verrichten mbv. de satelliet

Olympus) een specificatie opgesteld voor een preprocessing- en analyse-systeem, dat, door

specificatie van interfaces aan invoer- en uitvoerzijde van het systeem, internationale uitwisse

ling van propagatie-metingen mogelijk moet maken.

Het preprocessing systeem voert grofweg dezelfde functies uit als het zelf ontwikkelde

preprocessing systeem, het analyse systeem wordt gebruikt voor maand- en jaarstatistiek van

data in door het preprocessing-systeem geproduceerde "standard event files".

Aangezien het DAPPER systeem aileen een verwerkingssysteem is, moet data worden

aangeleverd vanuit een acquisitie-systeem.

AIs minimum hardware-configuratie voor dit systeem is een 80386 machine gegeven. De

software van het systeem, het software-pakket DAPPER (Qata ~nalysis and Ereprocessing for

Eropagation £ffects Besearch), is ontwikkeld door Siemens Wenen. DAPPER vereist UNIX als

besturingssysteem.

Om in een vroeg stadium te kunnen starten met de verwerking van data mbv. DAPPER, is de

hardware voor het systeem reeds in december 1989 aangeschaft. De eerste versie van het
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software-pakket DAPPER (waarin aileen het preprocessing gOOeelte is opgenomen), is echter

pas in juli 1990 vrijgegeven.

Aangezien de bOOoeling is de data die worden geproduceerd door het preprocessing gOOeelte

van DAPPER te toetsen aan de data die worden geleverd door het eigen preprocessing

systeem, zijn zeer strenge eisen gesteld aan het software pakket van het preprocessing

systeem. vooral mbt. de correetheid van werking en de efficientie. Met het bestaande systeem

b1eek moeilijk of niet te kunnen worden voldaan aan deze eisen, doordat voor de PDP 11

machines geen goOOe (foutvrije) compiler beschikbaar was, en omdat de verwerkingscapaciteit

van de PDP 11 machine niet groot genoeg b1eek.

Bij een test van software, die werd gebruikt in het preprocessing pakket, bleek dat de

executietijd op de 80386 machine, die was bOOoeld voor DAPPER, een factor 15 kleiner was

dan die op de PDP 11 machine.

Dit was de rOOen om de hardware van het acquisitie- en preprocessing-systeem te vervangen

door een tweetal 80386 machines, wat tevens als voordeel met zich meebracht, dat software

kon worden ontwikkeld onder het MSDOS besturingssysteem, waarvoor een rOOelijk aantal

goOOe compilers beschikbaar is. Gekozen is voor gebruik van de Turbo C compiler van

Borland, die ook goOOe debug-faciliteiten Ievert.

Daarnaast kon gekozen worden voor een ''thin ethernet" netwerk voor transport van de data

tussen het acquisitie-systeem en het preprocessing-systeem, waardoor de data ook beschik

baar kan worden gesteld aan het DAPPER systeem. De transmissiesnelheid van een ''thin

ethernet" is 10 Mbit/s.

Het uiteindelijke "Olympus Data Systeem" bestaat uit de volgende vier deelsystemen:

Het "EUTEC Data Acquisition System" (DACS), dat het acquisitie-systeem in het

oorspronkelijke systeem vervangt

Het "EUTEC Data Preprocessing System" (DAPS), dat het preprocessing-systeem in het

oorspronkelijke systeem vervangt

Het "OPEX Data Processing System" (DPS), dat het preprocessing- en analyse-pakket

DAPPER omvat

Het "EUTEC Data Analysis System" (DANS), een nieuw systeem bOOoeld voor analyse

van de data geproduceerd door het EUTEC DAPS, voor onderzoek van de propagatie

eigenschappen van satelliet-signalen tijdens events

Het EUTEC DACS en het EUTEC DAPS zijn opnieuw opgezet, en zijn grotendeels voltooid, het

EUTEC DANS zal in de loop van de komende twee jaar worden ontwikkeld.

Nadat momenteel 70 % van de preprocessing-software in het EUTEC DAPS is gerealiseerd, kan

worden geconcludeerd, dat de executietijd met een factor 5 tot 10 is afgenomen, en dat de

software vrijwel 100 % foutvrij werkt.

Daarnaast is de software veel meer gebruiksvriendelijk dan de preprocessing-software in het

oorspronkelijke systeem.
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Termen en afkortingen

Termen

Termen en afkortingen

Bemonstering Het met vaste regelmaat bepalen van de waarden van een signaal. Meer

concreet toegespitst op het Olympus Data Systeem omvat de bemonste

ring het bepalen van de spanning van de ingevoerde analoge signalen

(sample), en het vasthouden van deze spanning (hold). zodat deze

spanning kan worden gedigitaliseerd.

Decimatie Het verminderen van de sample frequentie, door het weglaten van enkele

samples. Dit kan aileen gebeuren nadat de samples zijn gefilterd, zodat

de discrete signalen geen componenten bevatten boven de helft van de

resulterende sample frequentie.

Kwantisering Het discretiseren of digitaliseren van analoge waarden, in dit geval

spanningen, naar discrete waarden, dmv. een analoogjdigitaal-conversie.

Stroom of Stream Een stroom of "stream" is een zeer lange file die wordt opgedeeld in

deeJfiles met een maximum lengte (voor aile deelfiles gelijk), welke

worden genummerd d.m.v. een indexnummer vanaf O. De maximum

Jengte van de deelfiles wordt aangegeven door de waarde van een

segmentatie-constante. Indien de waarde van deze constante ongelijk

aan 0 is, is de maximum lengte van deelfiles begrensd tot de waarde van

deze constante, en wordt de stroom een gesegmenteerde (of ge'indexeer

de) streom genoemd. Indien de waarde van de constante gelijk aan 0 is,

is de maximum lengte van deelfiles onbegrensd, en bestaat de stroom uit

slechts een deelfile. De stroom wordt dan niet gesegmenteerd genoemd.

Kanaal Verzameling van aile monsters van een signaal, achter elkaar geplaatst in

oplopende tijd. Een kanaal is direct verbonden met een gebruikt filter.

Afhankelijk van de filter frequentie (sample frequentie) van het filter komt

in een kanaal een bepaald aantal samples per seconde voor.

Statistiek kanaal Verzameling van aile statistiek gegevens van een signaal, bestaand uit

een gemiddeJde waarde en een variantie per minuut, achter elkaar

geplaatst in een oplopende tijdvolgorde. Een statistiek kanaal is direct

gekoppeld aan een kanaal. Behalve de monsters in het kanaal worden

van een slgnaal ook statistiek gegevens in een statistiek kanaal gegene

reerd, indien zo een statistiek kanaal is gedefinieerd gekoppeld aan dit

kanaal.

Statuswoord Code die de status van een aantal kanalen weergeeft. Per kanaal wordt

de status van de data aangegeven door twee toestanden. geldig en

ongeldig. De status van een kanaal wordt bewaard in een bit, dat 0 is

indien de data in het kanaal geldig zijn. en 1 indien de data ongeldig zijn.

Momenteel wordt van 32 kanalen de status bepaald, zodat twee
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Word of Woord

Afkortingen

AjD

ANSI

Baud

Bit

Byte

CDS

CONST

CPIN

CPL

CPQU

DACS

DANS

DAPPER

DAPS

DOS

DPH

DPS

ESA
EUTEC

FDS

GENBOX

GMT

HP

Hz
IBM

I/O

fP

Kb

Kbaud

Kbit

statuswoorden van ieder 16 bits nodig zijn. De status wordt per seconde

bepaald, zodat per seconde twee statuswoorden worden opgesla

gen.

Signed integer van 16 bits. oftewel 2 bytes.

~naloog/Qigitaal, afkorting gebruikt voor de kwantisering van bemonster

de analoge signalen naar digitale samples

~merican National .standards institute

Het aantal niveauwisselingen van een signaal per seconde. dit is bij 2

niveau's gelijk aan het aantal bits per seconde

~inary Dig!t

8 bits

Qhannel Qata .stream

General Constants Header

QOQolar Inphase

QOQolar bevel

QOQolar Quadrature

Qata Acquisition System

Qata Analysis System

Qata ~nalysis and Ereprocessing for Eropagation Effects Besearch

Data Ereprocessing System

Qisk Operating System

Crosspolar Differential Phase

Qata Erocessing System

European .space ~gency

Eindhoven University of Iechnology, division Electronic Qommunications,

naam van het software pakket voor data acquisitie en -preprocessing dat

is ontwikkeld aan de TU Eindhoven

filter Qata .stream

General Toolbox

,Greenwich Median lime

jjewlen Eackard

Eenheid van frequentie (s·')

!nternational ~usiness Machines

input/Output, afkorting gebruikt voor invoer en uitvoer van digitale

signalen

internet Erotocol

~i10 Qytes (1024 bytes)

Kilo baud (1024 baud)

Kilo bit (1024 bits)
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Mb

MOUSEBOX

MSDOS

NFS

OPEX

PDP

PLOTBOX

RAM

RDS

RDSBOX

SCO

SES

STRMBOX

TCP

UNIX

VGA

WINBOX

XPD

XPIN

XPL

XPQU

Termen en afkortinqen

Mega Qytes (1024 x 1024 bytes = 1048576 bytes)

~Tool~

Micro§oft Qisk Operating System

Net filing System

Qlyml2us EXperimenters

Naam van een type computersysteem, geproduceerd door DEC (Digital

Equipment Corp.)

Plotter Tool~

Bandom Access Memory

Beduced Qata §tream

Beduced Qata .stream Toolbox

§anta gruz Qperation. naam van een bedrijf dat o.a. een implementatie

van het UNIX operating system voor 386 machines op de markt heeft

gebracht

§tandard gvent §tream

Stream Toolbox

Iransport gontrol frotocol

Gestandaardiseerd operating system

~ideo ~raphics Array (type monitor en kaart voor IBM compatibles)

Window Toolbox

Crosspolar Qiscrimination

Crosspolar Inphase

Crosspolar .bevel

Crosspolar Qyadrature
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1. Inleiding

De vakgroep Telecommunicatie van de Technische Universiteit Eindhoven houdt zich onder

andere bezig met propagatie-onderzoek. Dit onderzoek houdt in dat wordt getracht te bepalen

welke invloed het pad tussen een satelliet en een ontvangst-schotel, en aile obs18kels in dit

pad, hebben op het ontvangen signaal. De obs18kels op het pad tussen satelliet en ontvanger

zijn vooral de zgn. hydro-meteoren, zoals ijskris18llen en waterdruppels.

Deze hydro-meteoren zorgen voor de demping, en de draaiing van het polarisatievlak van de

gepolariseerde signalen uitgezonden door de satelliet. Deze demping en draaiing van het

poIarisatieviak zijn afhankelijk van de frequentie van de signalen.

Tbv. het propagatie-onderzoek worden door enkele satellieten zogenaamde baken-signalen

uitgezonden, dat zijn niet-gemoduleerde signalen met een zeer s18biel uitgezonden vermogen.

Door het ontvangen vermogen te meten, kan bepaald worden hoe groot de demping en

polarisatie-draaiing zijn.

Op het satelliet-gronds18tion van de Technische Universiteit is voor het propagatie-onderzoek

een meet- en verwerkingssysteem opgezet. Dit systeem is in 1985 in gebruik genomen, en

bestaat uit drie delen, namelijk een ontvang-systeem, een "acquisitie-systeem" en een

"preprocessing-systeem".

Het ontvang-systeem ontvangt de baken-signalen van een aantal satellieten, met name de

Olympus satelliet, en bepaalt uit deze signalen een copolar signaal, een crosspolar signaal, en

een fase signaal. Het copolar signaal levert de sterkte van de gewenste component (zie Fig. 1)

van het ontvangen signaal (CPL, copolar level), het copolar signaal is een storing van het

signaal tov. de gewenste compon~nt (XPL, crosspolar level, mees18l uitgedrukt in de verhou

ding tussen het copolar- en crosspolar-signaal, XPD, crosspolar discrimination), het fase

signaal geeft het faseverschil tussen het crosspolar-signaal en het copolar-signaal (DPH,

crosspolar differential phase).

Deze signalen (CPL, XPD en DPH) worden

voor aile vier bakensignalen uitgezonden

door de Olympus satelliet (12 GHz verticaal

gepolariseerd (BOV), 30 GHz verticaal gepo

lariseerd (B2V), en 20 GHz verticaal en horl

zontaal gepolariseerd (B1V, B1H)) bepaald,

en ingevoerd in een acquisitie-systeem, ge

zamenlijk met een aan18l signalen mbt. de

weersgesteldheid (regen, druk, vochtigheid,

temperatuur, Wind).

20"'1og I Cn:>osool", 1= ><PI..

CrossPOlar

I Ca>oi., I = CPL - XPL
I Crossoolo' I

'0
XPD = 20 log

Dit acquisitie-systeem bemonstert de analo

ge signalen, en kwantiseert deze tot digitale Figuur 1: Voorbee/d van copo/ar, crosspo/ar en
fase weergave

samples. Deze samples worden gefilterd en

gedecimeerd (het aantal samples per seconde wordt verlaagd), en de resulterende samples
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worden bewaard in files. Dit systeem meet continu door, en bewaart samples per dag in files

(om 24.00 uur GMT wordt overgeschakeld op een nieuwe dag).

Het preprocessing-systeem bepaalt uit de data in deze files voor het propagatie-onderzoek

interessante gedeeltes (events), waarbij een verhoogde demping optreedt, en bewaart de data

in deze event periodes in zgn. ·standard event files" gezamenlijk met gecomprimeerde data

over de resterende (off-event) periodes. Deze off-event periodes zijn minder interessant, en

worden aileen gebruikt voor bepaling van het verloop van de ontvangen signalen over de

meetperiode (dag) , en voor bepaling van het referentie-niveau van de baken-signalen bij goed

weer (c1earsky niveau). waarbij een lage demping optreedt.

De ·standard event files· die worden aangemaakt worden geproduceerd in twee formaten,

waarvan er een wordt gebruikt door de PTI, en een door de TUE. De "standard event files"

worden bewaard op tapes, waama ze elders kunnen worden ingelezen voor verdere analyse.

Zowel het acquisitie-systeem als het preprocessing-systeem zijn computersystemen gebaseerd

op PDP 11 /73 computers. De software voor beide systemen is door stagiaires en afstudeerders

binnen het satelliet grondstation ontwikkeld in de loop der tijd.

Vooral voor de software voor het preprocessing-systeem geldt dat de software op sterk

verschillende tijden, met sterk uiteenlopende eisen, is ontwikkeld. Dit heeft als gevolg dat de

structuur van de software ondoorzichtig is geworden.

Omdat daarnaast deze software enkele malen is aangepast en veranderd, was er geen sprake

meer van garantie van correcte werking.

De opdracht van het afstudeerwerk, waarvan hier de verslaglegging, was dan ook de herzie

ning, structurering, en uitbreiding van het software-pakket voor het preprocessing-systeem, te

meer omdat de intentie bestaat deze software te gebruiken als referentie voor controle van een

ander preprocessing- en analyse-systeem (DAPPER, afkorting van Qata Analysis and frepro

cessing for fropagation .Effects Besearch), dat Is gespecificeerd door OPEX (QlymQus

Experimenters), een groep propagatie-onderzoekers en deskundigen die onderzoek doen mbv.

de Olympus satelliet. Deze software is voor ESA (.European ~pace Agency) ontwikkeld door

Siemens Wenen.

Omdat de resultaten van het op de TUE ontworpen preprocessing-systeem en die van DAPPER

moeten worden vergeleken. worden hoge eisen gesteld aan het eigen systeem.

Onder andere vanwege deze eisen is besloten niet aileen de software van het preprocessing

systeem te herzien, maar ook de hardware van het preprocessing-systeem en het acquisitie

systeem te vervangen. Door dit laatste diende ook de software van het acquisitie-systeem te

worden aangepast.

In dit verslag wordt aangegeven welke de redenen waren tot volledige herziening van het

acquisltie- en preprocessing-systeem, en hoe deze is veriopen.

Het verslag is als voigt georganiseerd.
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In Hoofdstuk 2 wordt allereerst een beschrijving gegeven van het oorspronkelijke acquisitie- en

preprocessing-systeem.

Vervolgens wordt in Hoofdstuk 3 de probleemstelling gegeven, en wordt ingegaan op de

redenen van de volledige herziening van beide systemen, en welke effeeten deze had op de

probleemstelling.

In Hoofdstuk 4 wordt dan de opzet van het vernieuwde meet- en verwerkingssysteem (ook wei

Olympus Data System) behandeld, waarbij wordt ingegaan op de deelsystemen van het

Olympus Data System.

Vervolgens wordt in Hoofdstuk 5 aangegeven uit welke hardware het Olympus Data System

bestaat.

In Hoofdstuk 6 wordt dieper Ingegaan op het EUTEC Data Preprocessing System, waarbij

wordt aangegeven uit welke modules de software bestaat.

In Hoofdstuk 7 wordt vervolgens getoond hoe de software is gestructureerd.

In Hoofdstuk 8 volgen de conclusies mbt. de vordering van de herziening van het systeem, en

mbt. de efficientie van de software.

Tenslotte worden in Hoofdstuk 9 nog enkele aanbevelingen voor verdere uitbreidingen en

aanpassingen gegeven.

Hierna is een literatuurlijst gegeven.
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2. Beschrijving van het oorspronkelijke Olympus Data System

2.1. Inleiding

Het oorspronkelijke meet- en verwerkingssysteem van het satelliet grondstation bestond uit een

tweetal systemen, een acquisitie-systeem en een verwerkingssysteem, ook wei preprocessing

systeem.

Het acquisitie-systeem had als taak de bemonstering en kwantisering van de ontvangen baken

signalen en de gemeten meteorologische signalen, en de filtering en decimatie van de

monsters. De bemonsteringsfrequentie was vastgelegd op 96 Hz, en de monsters werden na

filtering gedecimeerd tot 3 Hz data voor de belangrijkste baken-signalen (CPL en XPD), en 1

Hz voor de andere signalen. De resulterende data werden bewaard in zgn. filter data files,

gegroepeerd per resulterende sample-frequentie.

Het preprocessing-systeem werd gebruikt om de data die door het acquisitie-systeem waren

aangemaakt te bewerken tot voor het onderzoek bruikbare en hanteerbare gegevens. Dit hield

in dat in de data voor het onderzoek interessante gedeeltes (events) werden gezocht, en de

data over deze periodes gezamenlijk met gecomprimeerde data over de resterende (off-event)

periodes werden bewaard in een standard event file.

2.2. Acquisitie-systeem

Zoals in par. 2.1. reeds is aangegeven, diende het acquisitie-systeem voor bemonstering en

kwantisering van gemeten analoge signalen, en filtering en decimatie van de monsters.

Deze taken werden verricht door een PDP 11/73 machine, die was voorzien van 256 Kb

geheugen, een mathematische coprocessor, en een hard disk van 20 Mb.

De machine was oorspronkelijk gedimensioneerd voor het bemonsteren en filteren van 64

kanalen, maar na tests bleek dat de capaciteit van de machine hiervoor te klein was, en dat 32

signalen het maximum haalbare was.

De werking van het acquisitie-systeem is schematisch weergegeven In Fig. 2.

Aile signalen werden tegelljkertijd bemonsterd met een frequentie van 96 Hz dmv. een sample

and-hold circuit, en vervolgens gekwantiseerd mbv. vier 12-bits AID-converters, die parallel

werkten om de conversietijd te verminderen. De reden van de hoge bemonsteringsfrequentie

was, dat door filtering en decimatie de kwantiseringsruis kon worden verminderd.

De 96 samples die per seconde werden bepaald werden eerst door een transversaal filter

gevoerd, en tegelijk gedecimeerd naar 12 samples per seconde.

Vervolgens werden de samples van de copolar en crosspolar signalen van de vier baken

signalen (kanalen 0 tot en met 7) door een volgend transversaal filter gevoerd en gedecimeerd
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tot 3 Hz data, en werden de monsters van andere signalen door een lopend gemiddelde filter

(ook wei sine filter) omgezet in 1 Hz data.

OorspronkeI ijk acquisi'tie sys'teern
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Flguur 2: Blokschema van het oorspronkelijke acquisitie systeem

De data van aile kanalen werden bewaard in de vorm van 16-bits samples, waarvan 4 bits

ongebruikt werden gelaten (de waarden lagen dus tussen 0 en 4095).

Deze 16-bits samples in de 3 Hz en 1 Hz kanalen werd in aparte "filter data files" bewaard, met

een maximum len91 van 512.000 bytes per file, zodat per dag negen filter data files met 3 Hz

data, en negen met 1 Hz data werden geproduceerd.

Naast de bemonstering, filtering en decimatie van de gemeten signalen bestond de mogelijk

heid van een aantal (maximaal 6) kanalen zogenaamde statistiek gegevens te bepalen. Deze

statistiek gegevens omvatten een gemiddelde en een variantie per minuut over ieder van de

betreffende kanalen. De statistiek gegevens werden bepaald uit 6 Hz data, die werd afgeleid uit

de gefilterde 12 Hz data door deze door een transversaal filter te voeren, en te decimeren naar

6 Hz. Over deze 6 Hz data werden dan een gemiddelde en een variantie voor ieder van de

voor statistiek berekening geselecteerde kanalen over een minuut berekend. De gemiddeJden

en varianties die resulteerden uit de statistiek berekeningen werden bewaard in een zogenaam

de "mean and variance file".

Om aan te geven voor welke kanalen statistiek gegevens moesten worden bepaald, werd een

zogenaamde nlongterm statistics file" aangemaakt.
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Voor de definitie van de gebruikte kanalen werd een zogenaamde "header file" aangemaakt, die

per regel voor een kanaal aangaf of de resu/terende data voor dat kanaal 1 of 3 Hz data waren,

wat de gemeten grootheid was, welke eenheid werd gebruikt, en wat de minimum en maximum

gerepresenteerde waarden uitgedrukt in deze eenheid waren.

Naast de genoemde files werd nog een zogenaamde "directory file" aangemaakt, waarin werd

aangegeven welke files waren geproduceerd, behalve de directory file zelf.

2.3. Preprocessing-systeem

Het preprocessing-systeem werd gebruikt om de data aangemaakt door het acquisitie-systeem

dmv. plots te representeren, en om de data te verwerken tot voor onderzoek bruikbare en

vooral hanteerbare data. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een PDP 11/73 systeem met zelf

ontwikkelde preprocessing software. Het systeem ondersteunde meerdere users, zodat op dit

systeem ook verdere ontwikkeling van software kon plaatsvinden. Het systeem beschikte over

twee hard disks van ieder 140 Mb, opgedeeld in partities van ieder 35 Mb, en 1 Mb geheugen.

In Fig. 3 is in de vorm van een blokschema weergegeven welke hoofdstappen werden

uitgevoerd in de verwerking van data mbv. de preprocessing software.

Oorspronkelijk preprocessing systeern
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Figuur 3: Blokschema van het oorspronkelijke preprocessing systeem
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Omdat de gefilterde samples van aile kanalen door het acquisitie-systeem werden opgeslagen

in "filter data files" gegroepeerd per sample-frequentie. om overdracht van data te vereenvoudi

gen, werden de data eerst uiteengerafeld in aparte "channel data files" per kanaal door een

"sorteerprogramma" (zie [12]). Tevens werd door dit programma de "mean and variance file"

gesplitst in aparte "means files" en "variance files" per statistiek kanaal. die de gemiddelden

resp. de varianties In een statistiek kanaal bevatten.

Daarna werd een grafische weergave op de plotter gemaakt dmv. een "plot programma" (zie

[11 ]).

Indien uit de grafische weergave fouten in de data werden geconstateerd. was het mogelijk

dmv. een "reparatie programma" delen van de data te "repareren" (zie [13]).

In de data werd dan een periode aangegeven waarin de data ongeldig waren voor een bepaald

kanaal. en de data in dit kanaal werden in deze periode vervangen door de gemiddelde waarde

van het laatste sample voor deze periode en het eerste sample na deze periode.

Eventueel werd dan weer een grafische weergave gemaakt dmv. het "plot programma".

De volgende stap was het selecteren van de events (zie [15]).

De selectie gebeurde aan de hand van het copolar en crosspolar signaal van het 12 GHz

baken, het 12 GHz radiometer signaal en de regenintensiteit.

Voor ieder van deze signalen werd een drempelwaarde ingesteld, en bij het overschrijden van

deze drempel naar boven (regenintensiteit en radiometer) of naar onder (copolar en crosspo

lar) werden de betreffende data geselecteerd als event. Na samenvoegen en aanpassen van

event periodes werd een uiteindelijke Iijst van event periodes aangemaakt. die door het

"standard event file programma" werd gebruikt voor het comprimeren van data buiten deze

event periodes (de off-event periodes).

Het "standard event file programma" (zie [13]) produceerde twee "standard event files" (de

benaming is later omgezet in "reduced data files"), een tbv. de PTI en een tbv. de TUE.

De "PTI reduced data files" bevatten event data die waren gereduceerd tot 1 Hz data voor aile

kanalen (data in kanalen met een filterfrequentie van 3 Hz werden gemiddeld over een seconde

oftewel drie samples), terwijl in de 'UE reduced data files" geen reductie van 3 Hz data werd

toegepast in event perioden. De off-event data werden gereduceerd tot een gemiddelde. een

variantie en drie samples per minuut (radiometer kanalen). een sample per minuut (meteorolo

gische kanalen) of een gemiddelde per minuut (kanalen 0 tot en met 11).

Later is nog een zogenaamd "event plot programma" (zie [14]) toegevoegd voor het op de

plotter weergeven van data in event periodes. uitgeschaald in tijd en waarde, om een meer

gedetailleerde indruk van een event te verkrijgen.

leder van de genoernde programma's produceerde een zogenaamde "journaal file", waarin

werd vermeld welke acties door het betreffende programma waren verricht. De inhoud van

deze journaal files werden door een "journaal programma" (zie [15]) samengevoegd met de
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inhoud van de "header file" en de "Iongterm statistics file" tot een "main journal file", die samen

met de "reduced data files" werd bewaard op tapes.

2.4. Overdracht van data

Om data over te brengen van het acquisitie-systeem naar het preprocessing-systeem werd

gebruik gemaakt van een serlele verbinding (RS 232) met een transmissiesnelheid van 9600

baud. Omdat echter de capaciteit van de machine gebruikt voor het acquisitie-systeem te klein

was om ook de data te verzenden, moest een buffercomputer worden tussengeschakeld die

data aangeleverd door het acquisitie-systeem bewaarde op een hard disk (capaciteit 60 Mb) en

deze indien mogelijk verzond via een seriele verbinding naar het preprocessing-systeem (zie

Fig. 4).

Flguur 4: Oorspronkelilke inrichting van de data transport van het acqUlsltie systeem naar
het preprocessing systeem

Header file
Longterm
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Filter data 8erIeIe verblndlna
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De seriele verbinding werd echter aileen gebruikt voor overdracht van gefilterde kanaaldata

(filter data files), de andere files (de directory file, de header file, de longterm statistics file en

de mean and variance file) werden opgeslagen op een diskette, die op de preprocessing

machine moest worden ingelezen.
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3. Herziening van het oorspronkelijke Olympus Data System

3.1. Inleiding

17

Aangezien het oorspronkelijke meet- en verwerkingssysteem, dat in het vorige hoofdstuk is

beschreven, in 1985 In gebruik is genomen, en vooral de preprocessing software in de loop der

tijd is ontwikkeld, uitgebreid en aangepast, was in de software vrijwel geen structuur terug te

vlnden. Daarnaast bestond door aile aanpassingen weinlg zekerheid omtrent de correctheid

van werking van de software.

Sinds het oorspronkelijke Olympus Data System In gebruik is genomen, is in internationaal

verband, binnen de gebruikersgroep van de Olympus satelliet (OPEX, afkorting van QlymQus

Experimenters) een specificatie opgesteld voor een verwerkingssysteem tbv. van het propaga

tie-onderzoek. Dil systeem moet de internationale uitwisseling van propagatie data mogelijk

maken, doordat zowel voor de ingevoerde data (raw data files) als voor de geproduceerde

data (standard event files) een interface is vastgelegd.

Aangezien dit verwerkingssysteem, dat de naam DAPPER heeft gekregen (Qata ~nalysis and

Ereprocessing for Eropagation gffects Besearch), aileen een data verwerkingssysteem is, moet

data worden aangeleverd vanuit een acquisitie-systeem. Voor het satelliet grondstation

betekende dit dat het systeem gekoppeld moest worden aan het Olympus Data System.

Omdat de intentie bestond de data. geproduceerd door het DAPPER systeem te vergelijken

met data, geproduceerd door het eigen preprocessing-systeem, om zodanig eventuele fouten

In het DAPPER pakket te kunnen detecteren, diende de verzekering te bestaan dat het eigen

preprocessing-systeem correct werkte.

3.2. Eerste probleemstelling

De eerste probleemstelling voor de afstucleeropdracht was dan ook het herzien van het

software-pakket voor preprocessing van data, zodat uileindelijk een gestructureerd en correct

werkend pakket zou ontstaan.

Daarnaast moesten enige stappen in de preprocessing worden toegevoegd, om compatibiliteit

met het DAPPER pakket te verzekeren.

Toe te voegen modules waren de volgende:

Een Off~vent Plot Program, dat een grafische weergave van de data over off-event

periodes in reduced data files produceert op de plotter. Deze module werd vooral

toegevoegd als hulp voor de beslissing, data wei of niet te gebruiken voor template

extraction (zie verder).

Een Radiometer Data Processing Program, dat uit radiometer data de demping van de

bakensignalen berekent. Deze dient als referentie voor de bepaling van templates.
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Een Template Extraction Program, dat zogenaamde templates bepaalt uit de data over

off-event periodes voor de baken-signalen. Deze templates bevanen berekende

afwijkingen van de gemeten waarden voor de baken-signalen, veroorzaakt door de

invloeden van de ontvang-apparatuur (vervorming van de antenne, etc.). De templates

worden bepaald over een aantal dagen uit de off-event data in de reduced data files.

Een Bias Removal Program, dat aan de hand van de templates aangemaakt door het

Template Extraction Program de event data in reduced data files corrigeert, zodat de

apparatuur-afhankelijke invloeden worden gemlnimaliseerd.

Omdat het DAPPER systeem een verwerkingssysteem is, en dus geen acquisitie p1eegt, moest

dit systeem worden gekoppeld aan het acquisitie-systeem zodat het DAPPER systeem gebruik

kon maken van de data, gegenereerd door het acquisitie-systeem. Daarnaast moest ook een

conversie module worden ontwikkeld tbv. DAPPER, omdat de interface die voor dit software

pakket is gedefinieerd anders is dan het formaat gebruikt door het elgen acquisitie- en

preprocessing-systeem.

3.3. Bezwaren tegen oorspronkelijke Olympus Data System

Door onderzoek van het oorspronkelijke systeem kwam een groot aantal bezwaren mbt. dit

systeem naar voren. Enkele van deze bezwaren waren zo zwaarwegend, dat is besloten niet

aileen de software in het preprocessing-systeem te herzien, maar ook de hardware van het

preprocessing-systeem en het acquisitie-systeem te vervangen. Door dit laatste was ook een

herziening van de software in het acquisitie-systeem noodzakelijk.

Mbt. het acquisitie-systeem waren de bezwaren de volgende:

Het gebruikte computersysteem had een beperkte verwerkingscapaciteit. Hierdoor was het

onmogelijk het aantal kanalen uit te breiden.

Verder moest voor de overdracht van data een buffercomputer worden tussengeschakeld, en

voor een aantal files zelfs gebruik worden gemaakt van een floppy disk als medium. De

overdracht van de data vanuit de buffercomputer gebeurde via een seriele verbinding met een

transmissiesnelheid van 9600 baud, zodat het overzenden van data verzameld in een dag

(ongeveer 8 Mb) ongeveer een halve dag in beslag nam.

Doordat per programma een beperkt geheugensegment van 64 Kb beschikbaar werd gesteld,

moost met geheugenpagina's geschakeld worden om voldoende buffercapaciteit te verkrijgen.

Door dit schakelen met geheugenpagina's werd de software zodanig tijdkritisch, dat het

onmogelijk was de software zonder veel problemen aan te passen.

Mbt. het preprocessing-systeem bestonden de volgende bezwaren:
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Het gebruikte computersysteem beschikte over een beperkte verwerkingscapaciteit. De

verwerking van de data verzameld in een dag nam, afhankelijk van de belasting van het

systeem door andere gebruikers, 4 tot 6 uur in beslag. Na een weekend kostte het daardoor

enkele dagen om de achterstand in te halen.

Aile programmatuur in het preprocessing-systeem en het acquisitie-systeem is geschreven in

de programmeertaal C. De gebruikte compiler ondersteunde echter een sterk verouderde

versie van C, en het was niet mogelijk een nieuwere versie van deze compiler te verkrijgen.

Daarnaast was de gebruikte compiler (Decus C, zie [7]) zelf niet geheel foutvrij, en leverde

deze een onbevredigende programmeeromgeving doordat geen debug-faciliteiten werden

ondersteund.

De door de compiler gegenereerde code was ook niet geheel foutvrij, en zeer inefficient.

Zowel in het preprocessing-systeem als het acquisitie-systeem was de lengte van file begrensd

tot 512.000 bytes, zodat lange files (bijvoorbeeld de filter data files) moesten worden opgedeeld

in deelfiles. Dit vereiste aanpassing van de software.

Evenals in het acquisitie-systeem kreeg ieder programma een geheugensegment van 64 Kb ter

beschikking. Omdat het preprocessing-systeem echter een multi-user systeem was, was het

niet mogelijk geheugenpagina's te schakelen om zodanig meer geheugen beschikbaar te

hebben. De beschikbare 64 Kb per module was onvoldoende om efficiente software te

ontwikkelen.

De enige mogelijkheid om het DAPPER systeem te koppelen aan het Olympus Data System

was dmv. een seriele verbinding aan het preprocessing-systeem met een transmissiesnelheid

van 9600 baud. Dit zou echter het gevolg hebben dat dit systeem nog zwaarder belast zou

worden, zodat de communicatie langzamer zou veriopen, en de verwerking per dag nog enkele

uren meer in beslag zou nemen.

Het DAPPER systeem zou tevens gebrulk gaan maken van status informatie mbt. de gemeten

signalen. Deze status Informatie houdt in dat per kanaal ledere seconde wordt aangegeven of

de data in dit kanaal geldig of ongeldig zijn.

Aangezien geen status Inforrnatie werd bepaald door het acquisitie-systeem, zou dit inhouden

dat de software in dit systeem moest worden herzien, wat zeals eerder gemeld moeilijk was

vanwege de tijdkritische werking van het acquisitie-systeem.

3.4. Herziening van de hardware

Voor het DAPPER systeem, waarvan de eerste versie in juli 1990 is opgeleverd, is als minimum

hardware configuratie een 80386 machine opgegeven.

Om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met implementatie van DAPPER, is reeds in

december 1989 een 80386 machine aangekocht. Omdat echter de software pas in juli 1990 is



20 Herziening van het oorsDronke/ijke Olvmpus Data System

vrijgegeven, is de 80386 machine gebruikt voor ontwikkeling van software voor het preproces

slng-systeem.

Een test van het "sorteerprogramma" (zie par. 2.3.) gebruikt in het preprocessing-systeem, op

deze 80386 machine gat een versnelling van een factor 15 tov. de voor het preprocessing

systeem gebruikte PDP machine te zien.

Dit was voldoende reden om te besluiten tot vervanging van de twee PDP 11 machines door

80386 machines, daar gebruik van een IBM-compatible 80386 machine naast de winst in

verwerkingssnelheld nag vele andere voordelen heeft, zoals de verkrijgbaarheid van goede

compilers en randapparatuur.

3.5. Vernieuwde opzet

Nadat is besloten de hardware van het Olympus Data System te vervangen, is een vernieuwde

opzet van het Olympus Data System gemaakt. Hierin zijn een aantal nieuwe eisen meegeno

men, die werden veroorzaakt door de mogelijkheden die de hardware bezit.

De vernieuwde opzet voor het Olympus Data System is als voigt.

Het vernieuwde Olympus Data System bestaat uit vier deelsystemen:

een acquisitie-systeem, het EUTEC Data Acquisition System (EUTEC DACS)

een preprocessing-systeem, het EUTEC Data Preprocessing System (EUTEC DAPS)

het DAPPER systeem, ook wei OPEX Data Processing System (OPEX DPS)

een data analyse-systeem, het EUTEC Data Analysis System (EUTEC DANS)

Het EUTEC DACS vervangt het oorspronkelijke acquisitie-systeem, het EUTEC DAPS vervangt

het oorspronkelijke preprocessing-systeem. In het EUTEC DAPS is tevens de conversie module

tbv. DAPPER opgenomen.

Het OPEX DPS omvat DAPPER.

Het EUTEC DANS is een nieuw systeem, dat gebruikt zal gaan worden voor analyse van de

data aangemaakt door het EUTEC DAPS en DAPPER. Deze analyse omvat voornamelijk

analyse van event data tbv. wetenschappelijke deelonderzoeken.

Het EUTEC DACS, het EUTEC DAPS en het OPEX DPS worden gekoppeld dmv. een netwerk,

zedat overdracht van data mogelijk is.

Het EUTEC DANS wordt voor1opig nlet aan dit netwerk gekoppeld. Data worden in dit systeem

aangeleverd dmv. streamer tapes, welke data bevatten, die zijn aangemaakt door het EUTEC

DAPS en het OPEX DPS. Voortoplg zaI namelijk het EUTEC DANS uit een aantal onathankelijke

gedeeltes bestaan.
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3.6. Nieuwe probleemstelling
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Omdat is besloten het volledige Olympus Data System te herzien. is de probleemstelling

bijgesteld.

De opdracht bestaat uiteindelijk uit de volgende delen:

Het koppelen van het EUTEC DACS, het EUTEC DAPS en het OPEX DPS dmv. een

netwerk.

Het opnieuw opzetten van een software-pakket voor preprocessing in het EUTEC DAPS.

Dit omvat ook het toevoegen van een Off-event Plot Program, een Radiometer Data

Processing Program, een Template Extraction Program en een Bias Removal Program.

Tevens wordt in dit pakket de conversle module voor conversie van data in Filter Data

Streams, aangemaakt door het EUTEC DACS, naar een OPEX Raw Data File tbv.

DAPPER, opgenomen. Oorspronkelijk zou de conversiemodule worden ingebed in het

OPEX DPS, maar voor het netwerk heeft implementatie in het EUTEC DAPS voordelen.

De begeleiding van de ontwikkeling van het vernieuwde acquisltie systeem (EUTEC

DACS), die is verricht door een TU-stagiaire en een HIO-afstudeerder (zie [3,4]).
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4. Beschrijving van het vernieuwd Olympus Data System

4.1. Inleiding

Zoals in het vorige hoofdstuk reeds kort is aangegeven, zal het Olympus Data System

uiteindelijk bestaan uit de volgende vier deelsystemen:

EUTEC Data Acquisition System (EUTEC DACS)

Dit systeem verzorgt de bemonstering, kwantisering, filtering en decimatie van de analoge

signalen naar samples met een frequentie van 1 of 3 Hz.

EUTEC Data Preprocessing System (EUTEC DAPS)

Dit systeem verzorgt de voorbewerking van de data, aangemaakt door het EUTEC DACS, tot

meer bruikbare en hanteerbare data, zedat analyse van deze data kan worden gepleegd.

Daarnaast kan de data, aangemaakt door het EUTEC DACS, worden geconverteerd naar OPEX

Raw Data Files, die kunnen worden ingelezen door DAPPER.

OPEX Data Processing System (OPEX DPS)

Dit systeem omvat het preprocessing en analyse pakket DAPPER.

EUTEC Data Analysis System (EUTEC DANS)

Dit systeem zal worden gebruikt voor event analyse van data aangemaakt door het EUTEC

DAPS en het OPEX DPS.

In dit hoofdstuk zal een uitgebreide beschrijving worden gegeven van ieder van de deelsyste

men van het vernieuwde Olympus Data System.

Daarbij zal worden aangegeven welke de hoofdfuncties zijn van ieder van de deelsystemen, en

welke data worden overgedragen tussen de deelsystemen.

Data worden overgedragen dmv. files die worden overgezonden via een netwerk.

Omdat dit voordelen oplevert mbt. het verzenden van de files, worden zeer lange files

opgedeeld (gesegmenteerd) in deelfiles met een maximum lengte, die voor aile files gelijk is.

De deelfiles worden genummerd met indexnummers, die zijn opgenomen in de filenamen. De

files worden gezamenlijk een stroom genoemd. Aangezien acquisitie geschiedt per dag (00.00

GMT tot 24.00 GMT), worden de data ook per dag opgeslagen, en kunnen data worden

ge'loentificeerd aan de hand van de datum waarop deze zijn geregistreerd. Deze datum is ook

opgenomen in de filenaam.
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4.2. EUTEC Data Acquisition System

De taken van het EUrEC DACS omvatten die van het acquisitie systeem in het oorspronkeljjke

Olympus Data System.

De opbouw van het EUTEC DACS is weergegeven in het blokschema van Fig. 5.

Blokschema van het EUTEC Data AcqUisition SystemFlguur 5:
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Het systeem heeft de volgende hoofdtaken:

Bemonstering, kwantisering, filtering en decimatie van 32 analoge signalen, met

mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal kanalen. De bemonsteringsfrequentie

bedraagt 96 Hz, de resulterende sample-frequentie na decimatie is per kanaal te kiezen,

en is gelijk aan 1 of 3 Hz. Kwantisering gebeurt met een nauwkeurigheid van 12 bits.

Filtering en decimatie gebeurt in twee stappen, van 96 naar 12 samples per seconde. en

dan naar 1 of 3 samples per seconde. De resulterende data worden opgeslagen in Filter

Data Streams, een voor aile kanalen met een sample-frequentie van 1 Hz (filter 0), en

een voor aile kanalen met een sample-frequentie van 3 Hz (filter 1). De opslag van data

gebeurt per dag, waarblj overschakeling op een nieuwe stroom plaatsvindt om 24.00 uur

in de systeemtijd (GMT). De resulterende data worden iedere seconde (real time) op het

scherm weergegeven, voor aile kanalen gerepresenteerd in de betreffende eenheid, of

voor maximaal 3 kanalen in een grafische representatie, die per twee uur opnieuw wordt

opgebouwd.
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Berekening van statistiek data, bestaande uit een gemiddelde en een variantie per

minuut. voor maximaal 6 nader te kiezen kanalen, uit de stroom van 12 samples per

seconde (na de eerste filtering). De statistiek data worden voor aile statistiek kanalen

bewaard in een Statistics Stream. De opslag van data gebeurt eveneens per dag, waarbij

wordt overgeschakeld op een nieuwe stroom om 24.00 in de systeemtijd. De berekende

waarden worden iedere minuut op het scherm getoond, tenzij is gekozen voor een

grafische weergave.

Bemonstering en opslag van status informatie (32 bits) door het uitlezen van 32 binaire

signalen. De bemonsteringsfrequentie bedraagt 1 Hz. De status informatie wordt

bewaard in een Status Stream. De opslag van data gebeurt per dag, waarbij wordt

overgeschakeld op een nieuwe stroom om 24.00 in de systeemtijd. De status informatie

van de kanalen wordt weergegeven dmv. de k1eur van de op het scherm gerepresenteer

de waarden (geel = geldig, grijs = ongeldig), tenzij is gekozen voor een grafische

weergave.

De configuratie van gebruikte kanalen. het gebruikte filter (1 of 3 Hz). de kanaalnaam, de

eenheid. en het gerepresenteerde bereik, alsmede de gebruikte statistiek kanalen, en het

nummer van het aan ieder statistiek kanaal gekoppelde kanaal zijn in te stellen via een

Acquisition Configuration File. Deze informatie wordt overgedragen aan het EUTEC DAPS en

het OPEX DPS in de vorm van een Acquisition Information File, die naast voorgaande informa

tie tevens informatie bevat over de periOOe waarover de bijbehorende Filter Data Streams,

Statistics Stream, en Status Stream informatie bevatten. Zoals eerder gemeld gebeurt opslag

van data per dag, en de identificatie van data gebeurt aan de hand van de datum, die is

opgenomen in de filenamen van aile files. De maximum periOOe die is aangegeven in de

Acquisition Information File is dan ook 24 uur (00:00:00-24:00:00).

Files worden, nadat ze zijn aangemaakt, direct overgezonden naar de netwerkserver, die de

data opslaat totdat ze zijn opgehaald door het EUTEC DAPS. Dit ophalen van files uit de server

gebeurt door actie van de operator, zooat de data zo lang gebufferd moeten kunnen worden,

als de operator afwezig is (voor een weekend is een buttering van drie dagen nOOig).

4.3. EU"rEC Data Preprocessing System

De taken van het EUTEC DAPS omvatten die van het preprocessing systeem in het oorspron

kelijke Olympus Data System.

In Fig. 6 is een b10kscherna opgenomen van het EUTEC DAPS.

Het systeem heeft de volgende hoofdtaken:

Het op commando van de operator ophalen van de Acquisition Information File en de

deelfiles van de Filter Data Streams, de Status Stream, en de Statistics Stream uit de

netwerkserver, en het daarna verwijderen van deze files uit de netwerkserver.
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EUTEC Data Preprocessing System
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Flguur 6: Blokschema van het EUTEC Data Preprocessing System

De conversie van de data in de Filter Data Streams, de Status Stream en de Acquisition

Information File naar een OPEX Raw Data File, die kan worden ingelezen door DAPPER.

Behalve aanpassing van het formaat van de data omvat deze conversie ook omzetting

van signaalwaarden, naar waarden die worden vereist door DAPPER. De OPEX Raw

Data File wordt overgezonden naar de netwerkserver, om daar te worden opgehaald

door het OPEX DPS.

Het op het scherm grafisch weergeven van de data in de Filter Data Streams voor

maximaal 3 kanalen, mbv. een Raw Data Screen Plot Program.

Het splitsen van de data in de Filter Data Streams, aangemaakt door het EUTEC DACS,

in een aparte stroom per kanaal (Channel Data Streams). en het splitsen van de data in

de Statistics Stream, aangemaakt door het EUTEC DACS, in aparte stromen per statis

tiek kanaal, die de gemiddelden of varianties bevatten (Means Streams en Variance

Streams), mbv. een Split Program.

Het op een plotter weergeven van de data in Channel Data Streams over de gehele

periode waarover deze stromen data bevatten, voor maximaal 8 kanalen, mbv. een

Dayplot Program.
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De reparatie van data in Channel Data Streams mbv. een Repair Program. Deze reparatie

houdt in dat data in een kanaal over een bepaalde periode kunnen worden vervangen

door een extreme waarde (0 of 4095), door een gemiddelde bepaald uit het aantal

sample voorafgaand aan en het sample volgend op deze periode, of door een interpola

tie tussen het begin en het einde van die periode. Reparatie kan automatisch geschieden

aan de hand van de inhoud van de Status Stream, of interaetief door commando's van

de gebruiker.

De selectie van events dmv. een Event Decision Program, aan de hand van interactief te

veranderen drempelwaarden, op basis van interactief te kiezen baken-signalen. Selectie

van events gebeurt door data in een copolar kanaal (CPL), een crosspolar kanaal (XPD),

een radiometer kanaal en een regenintensiteit kanaal te vergelijken met ingestelde

drempel waarden. Van tevoren kan worden aangegeven welk baken moet worden

gebruikt als selectie criterium. Een event wordt geselecteerd als de waarden in het

copolar of crosspolar kanaal onder de drempelwaarde komen, of de waarden in het

radiometer kanaal of het regenintensiteit kanaal de betreffende drempelwaarde over

schrijden. De selectie houdt in dat de periode waarover de drempefwaarden worden

overschreden (naar boven of onder) worden vermeld in een Iijst. Aan het begin en het

einde van de event perioden wordt een in te stellen tijd toegevoegd (pre-event periode

en post-event periode), om een referentie aan het normale (clearsky) niveau mogelijk te

maken. Indien overlap van event perioden voorkomt, worden de events aan elkaar

gekoppeld tot een periode (merge). Na automatische selectie van events is het mogelijk

de pre-event en post-event perioden te veranderen, en een nieuwe merge uit te voeren,

aan de hand van de oorspronkelijk geselecteerde events. Verder kunnen event perioden

worden verwijderd, toegevoegd en veranderd op een interactieve wijze. De uiteindelijk

gekozen event perioden worden bewaard in een Event Information File.

De reductie van data over off-event perioden, en samenvoeging van de gereduceerde

data met niet gecomprimeerde event data in een Reduced Data Stream, mbv. een

Reduction Program. Off-event data worden gereduceerd tot een gemiddelde, een

variantie en drie samples per minuut (radiometer kanalen), tot een sample per minuut

(meteorologische kanalen) of tot een gemiddelde per minuut (kanalen 0 tot en met 11,

die aile baken-signalen bevatten, dwz. de copolar (CPL), crosspolar (XPD) en fase (DPH)

signalen). Er worden twee Reduced Data Streams aangemaakt, een tbv. de PD, en een

tbv. de rUE. De PTI Reduced Data Stream bevat event data die zijn gecomprimeerd tot

1 sample per seconde voor aile kanalen, doordat de data in kanalen gekoppeld aan het

3 Hz filter (filter 1) worden gemiddeld over 3 samples (1 seconde). De rUE Reduced

Data Stream bevat niet-gecomprimeerde event data.

Het bepalen van de demping van aile baken-signalen tov. het clearsky niveau aan de

hand van de radiometer signalen, dmv. een Radiometer Data Processing Program. De

berekende waarden voor de demping van de baken-signalen worden bewaard in een

Attenuation Data File.
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Het aanmaken van templates, uitgaande van de dempingen berekend uit de radiometer

kanalen en de off-event data in de Reduced Data Streams, dmv. een Template Extraction

Program. De templates worden bewaard in Template Data Streams.

Het corrigeren van event data in de TUE Reduced Data Stream mbv. de Template Data

Streams, dmv. een Bias Removal Program. De gecorrigeerde data worden bewaard in

een TUE Standard Event Stream.

Het op een plotter weergeven van de event data in een Reduced Data Stream of

Standard Event Stream van een nader te kiezen event, voor maximaal 8 kanalen, dmv.

een Event Plot Program. De weergave is zowel in de tijd als in waarden zover mogelijk

uttgeschaald, om een zo gedetailleerd mogelljke weergave te verkrijgen.

Het op een plotter weergeven van de off-event data in een Reduced Data Stream of

Standard Event Stream over de gehele periode waarover deze stromen data bevatten,

voor maximaal 8 kanalen, mbv. een Off-event Plot Program. Event data worden niet

weergegeven in een off-event plot, omdat deze plot is bedoeld als referentie bij de

beslissing, de off-event data van een bepaalde periode te gebruiken voor het aanmaken

van templates of niet. De plot wordt onderbroken bij een event, en zowel het begin als

het einde van een event wordt aangegeven dmv. een verticale lijn.

Het aanmaken van een Main Journal File, door samenvoegen van Journal Files, die zijn

aangemaakt door aile eerder genoemde modules in het EUTEC DAPS, de Acquisition

Information File, en tekstfiles die door de gebruiker zijn in te vullen voor verdere

informatie mbt. gebruikte hardware (Station Information File), definitie van RDS / SES

formaten (Reduced Data Stream Definition File), of definitie van het OPEX Raw data File

formaat (OPEX Standard Input Definition File). De files worden geconcateneerd en

voorzien van commentaar dmv. het Journal Program.

AIle genoemde modules zijn te starten vanuit het besturingssysteem, maar ook door gebruik

van een Menu Program, dat het voordeel biedt dat enige administratie wordt bijgehouden voor

de gebruiker, zodat het verwerken van data lets eenvoudiger en meer gebruiksvriendelijk wordt.

AIle modules zijn bestuurbaar dmv. een muis, en dmv. het toetsenbord. De presentatie van

gegevens op hat scherm is zovee! mogelljk volgens een gestandaardiseerde methode.

De PTI Reduced Data Streams en de TUE Standard Event Streams zullen op aparte streamer

tapes worden bewaard voor analyse op andere lokaties. Eventueel kan later worden beslist te

fdes over te zenden naar het EUTEC DANS via het netwerk, als dit systeem aan het netwerk is

gekoppeld.

4.4. OPEX Data Processing System

De taken van het OPEX DPS zijn grofweg gelijk aan die van het EUTEC DAPS. Echter, de

verwerkil1g van de data gebeurt dmv. het door Siemens in Europees verband ontwikkelde

software pakket DAPPER. Ott pakket is opgezet voor de preprocessing en statistische analyse

van data, die zjjn verzameld door een acquisitie systeem, op een zodanige wijze dat data
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onderling uitwisselbaar zijn. Tbv. deze uitwisselbaarheid zijn zowel aan de invoerzijde (Raw

Data Files) als aan de uitvoerzijde (Standard Event Files) interfaces gedefinieerd.

Om data. aangemaakt door het EUTEC DAPS, beschikbaar te rnaken voor dit software pakket,

dienen deze te voldoen aan het formaat voor OPEX Raw Data Files (zie [1,5]).

Hiervoor is een conversie-module ontwikkeld, die is opgenomen in het EUTEC DAPS. De OPEX

Raw Data Files die resulteren uit de conversie. kunnen door het OPEX DPS worden opgehaald

uit de netwerkserver, en daarna worden verwijderd uit deze server.

De structuur van de preprocessing software in het pakket DAPPER is schematisch weergege

ven in Fig 7.
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Figuur 7: Software structuur van het preprocessing gedeelte van DAPPER

In deze structuur zijn duidelijk een aantal preprocessing stappen te herkennen die oak in het

EUTEC DAPS zijn opgenomen, echter de volgorde van de verwerkingsstappen verschilt van die

gebruikt in het EUTEC DAPS. Hieronder zullen kort aile modules in het preprocessing gedeelte

van DAPPER worden besproken.

De ruwe data die zijn aangemaakt door de conversie module, uit de Filter Data Streams,

De Status Stream en de Acquisition Information File, en is opgesJagen in de OPEX Raw
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Data File, wordt ingelezen en geconverteerd naar interne files dmv. de stap "Raw Data

Input". Het inlezen van data gebeurt voor maximaal 7 dagen tegelijk.

Door de stap "Calibration" worden de samples die zijn ingelezen geconverteerd naar

waarden gerepresenteerd in de betreffende eenheid, aan de hand van door de gebruiker

aangemaakte "calibration curves·.

De stap "Inspection" biedt dan de mogelijkheid de ingelezen data te inspecteren, en

eventueel gedeelten van de data als ongeldig te markeren (er zijn verschillende gradaties

van geldigheid).

De stap "Radiometer Data Processing" omvat de bewerking van de radiometer signalen,

om daarult de dempingen van de baken-slgnalen te bepalen (analoog aan de methode

gebruikt in het EUTEC DAPS).

Aan de hand van deze dempingen worden dan templates bepaald in de stap "Template

Extraction", die het referentie-niveau van de gemeten signalen aangeven. Templates

worden bepaald over een aantal dagen.

Gebruik makend van deze templates wordt dan in de stap "Bias Removal" aile data in de

te verwerken periode gecorrigeerd, dit itt. de bias removal in het EUTEC DAPS, waar

aileen event data worden gecorrigeerd.

In de stap "Plausibility Tests" kan door een door de gebruiker gespecificeerd model te

gebruiken worden nagegaan of de resulterende data van voldoende kwaliteit zijn.

Pas nadat een "Bias Removal" is uitgevoerd, worden in de stap "Event Selection" de

events geselecteerd.

De laatste stap, ·Output Data Compilation", omvat zowel de reductie van off-event data,

als het samenvoegen van aile journal files tot een main journal, dat wordt opgenomen in

de OPEX Standard Event File.

Een zeer duidelijk verschil tussen DAPPER en het EUTEC DAPS is dat door DAPPER een bias

removal en bijbehorende template extraction en radiometer data processing worden uitgevoerd

v66rdat de events zijn geselecteerd, en dus ook voordat enige compressie van de data heeft

p1aatsgevonden, zodat de bias removal, de template extraction en de radiometer data

processing zeer tijdrovend zijn in vergelijking met deze stappen in het EUTEC DAPS.

Of het niet corrigeren van off-event data, en het bepalen van templates uit aileen off-event data

geoor1oofd is, is een van de door vergelijking van de uitvoer van het EUTEC DAPS en het

OPEX DPS te onderzoeken zaken.

Naast preprocessing kan mbv. DAPPER ook analyse van data worden gepleegd. Deze analyse

ornvat het maken van histogrammen, fasor plots, en scatter plots. Het analyse-gedeelte van

DAPPER zal echter pas in oktober 1990 worden afgeleverd, zodat een volledige beschrijving

moeilijk te geven is.

De Standard Event Files aangemaakt door het OPEX DPS zullen op streamer tapes worden

bewaard voor analyse op andere lokaties, en op langere termijn ook worden opgeslagen op

een optische diskdrive. Later kan eventueel worden besloten de files over te zenden via het
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netwerk naar het EUTEC DANS. Echter, opslag op een optische disk blijft noodzakelijk, ivm. de

uitwisseling van data op internationale basis via OPEX.

4.5. EUTEC Data Analysis System

Het EUTEC DANS zal worden gebruikt voor de analyse van data in de Standard Event Streams

aangemaakt door het EUTEC DAPS en de Standard Event Files aangemaakt door het OPEX

DPS.

Momenteel is nog geen functionele specificatie opgesteld voor dit systeem, zodat de hoofdta

ken hier nog niet genoemd kunnen worden.

Specificatie en implementatie van het EUTEC DANS zal gebeuren vanaf september 1990, en

grotendeels voltooid zijn in augustus 1992.

Voor uitvoering van de software van het EUTEC DANS zal waarschijnlijk ook een 80386

machine worden gebruikt, die te zijner tijd gekoppeld kan worden met de andere deelsystemen

van het Olympus Data System, dmv. het netwerk.

De implementaties van analyse-software op dit moment zijn verspreid op verschillende lokaties, .

zodat de data aangemaakt door het EUTEC DAPS en het OPEX DPS worden bewaard op

streamer tapes, die weer kunnen worden ingelezen op andere lokaties. Na koppeling van het

EUTEC DANS aan het Olympus Data System zaJ data nog steeds worden opgeslagen op een

medium, maar dan kan ook gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeJd een optische disk.

4.6. Overdracht van data

Overdracht van data tussen het EUTEC DACS, het EUTEC DAPS en het OPEX DPS zal

gebeuren via een netwerk.

De data, die moeten worden verzonden van het EUTEC DACS naar het EUTEC DAPS, bestaat

uit getilterde samples voor aile kanalen in Filter Data Streams, statistiek data in een Statistics

Stream, status informatie in een Status Stream, en informatie mbt. gebruikte kanalen en

statistiek kanalen, en de periode waarover is gemeten in een Acquisition Information File.

De data in de OPEX Raw Data File, die resulteren nadat op de inhoud van de Filter Data

Streams, de Status Stream en de Acquisition Information File conversie is toegepast, moet

worden overgezonden van het ElJTEC DAPS naar het OPEX DPS.

Om de acquisitie niet teveel te belasten, daar de acquisitie software tijdkritisch werkt, doordat

de bemonstering en kwantiserlng gebeurt op Interrupt-basis, Is ervoor gekozen het EUTEC

DACS files te laten overzenden naar de server, die wordt gebrulkt als virtuele drive, en deel

uitmaakt van het OPEX DPS, van waaruit dan de data kunnen worden overgehaald naar het

andere systeem.

De benodigde overdracht van data is schematisch weergegeven in Fig. 8.

Vanwege de hoge transmissiesnelheid (10 Mbit/s) is gekozen voor een thin ethernet als

hardware voor het netwerk. Na een zeer ultgebreid onderzoek van de mogelijkheden van een

netwerk gebaseerd op een thin ethernet bleek, dat slechts sen methode aanvaardbaar was.
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Figuur 8: Schematische weergave van de overdracht van data via het netwerk

Deze methode maakt gebruikt van een tweetal software pakketten, genaamd TCPliP (Transport

Control Protocol I Internet Protocol) en NFS (Network Filing System).

Deze software vereist dat de server van het netwerk een multitasking systeem is. Aangezien het

EUTEC DACS en het EUTEC DAPS beide MSDOS als besturingssysteem hebben, en het OPEX

DPS is gebaseerd op het UNIX besturingssysteem, was de enige mogelijkheid het OPEX DPS

als netwerkserver te gebruiken. Dat vereist echter dat deze machine over voldoende opslagca

paciteit beschikt, zodat een tweede hard disk moest worden toegevoegd.
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5. Hardware beschrijving van het vernieuwde Olympus Data

System

5.1. Inleiding

Het vemieuwde Olympus Data System Is a1s voigt opgebouwd (zie Fig. 9).

Olympus Data System
I Thin Ethernet

SERVER

EUTEC EUTEC OPEX
Data Data Data

Acqulaltlon Preprocessing Processing
System System System
(DACS) (DAPS) (DAPPER)

An> 82 bite 0 0 0 0
oonverter 110 keert Tape.treamer Tape.treamer
12 bit. fatatue) eo Mb eo Mb

Sample
and
Hold

0 0
Tape.treamer

eo Mb

Analoge Digitale EUTEC
signalen status Data

Analysis
System
(DANS)

Flguur 9: Hardware configuratie van het Olympus Data System

Data gegenereerd door het EUTEC DACS kunnen via het netwerk worden overgezet naar het

EUTEC DAPS. Daze data worden dan In het EUTEC DAPS geconverteerd naar een OPEX Raw

Data File, die wordt overgezonden naar het OPEX DPS. De systemen kunnen dan ieder de

data verwerken, en de resulterende Standard Event Streams / Files kunnen worden bewaard

op tapes. Deze tapes kunnen worden ingelezen in het EUTEC DANS, waar event analyse op de

data kan worden gepleegd. Daarnaast kan binnen DAPPER de statistische analyse worden

uitgevoerd.
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In de volgende paragrafen zal voor ieder deelsysteem worden aangegeven uit welke hardware

het bestaat.

5.2. EUTEC Data Acquisition System

Het EUTEC DACS krijgt vanuit een sample-and-hold circuit een aantal tegelijkertijd bemonster

de analoge signalen aangeleverd, die door een aantal AjD-converters in het acquisitie systeem

worden gekwantiseerd.

De gekwantiseerde samples worden d.m.v. software gefilterd en gedecimeerd, en opgeslagen

in FUter Data Streams.

Uit de gekwantiseerde samples worden voor kanalen waarvoor statistiek informatie moet

worden bepaald, gemiddelden en varianties over een minuut berekend en opgeslagen in de

Statistics Stream.

Daarnaast wordt de status van aile kanalen bemonsterd met een frequentie van 1 Hz (dmv. het

uitlezen van de toestand van schakelaars) en bewaard in de Status Stream.

ledere seconde worden de gemeten waarden weergegeven op het scherm, gerepresenteerd in

de voor iedere waarde gebrulkte eenheid, of worden de waarden in maximaal drie kanalen in

een grafische representatie weergegeven over een periode van twee uur, waarna het scherm

wordt gewist en opnieuw wordt opgebouwd.

De hardware configuratie van het computersysteem is als voigt:

een Advance mx 80386 - 20 MHz systeem met coprocessor,

1 Mb RAM (80 ns),

een 40 Mb hard disk (42 ms access-tijd) met controller,

een VIP VGA kaart met VGA Color monitor,

3 12-bits AjD-kaarten voor ieder 16 kanalen (10 liS conversietijd).

een Western Digital ethernet kaart tbv. het netwerk,

een sample-and-hold circuit voor de bemonstering van analoge signalen, die eerst door

een analoog laagdoorlaatfilter worden gevoerd met een kantelfrequentie van 33 Hz,

een IjO-kaart waarop zlch een 96 Hz k1okgenerator voor het genereren van interrupts

voor de bemonstering en kwantisering, en parallelle poorten (4 x 8 bits) voor het lezen

van de status, en voor de besturing van het sample-and-hold circuit, bevinden,

een multi IjO-kaart waarop zich twee seriele poorten (COM1: en COM2:) en een

parallelle prlnterpoort (LPT1:) bevinden (een seriele poort (COM2:) wordt gebruikt voor

synchronisatie van de systeemklok door een master, die als referentie de tijd van de

atoomklok In Frankfurt gebruikt, welke gecodeerd wordt uitgezonden, en wordt

ontvangen mbv. een DCF 77 kaart In de master),

Aile software voor het EUTEC DACS is geschreven in de programmeertaaJ C (ANSI C, zie [6],

met uitbreidingen voor MSDOS machines), mbv. de Turbo C Compiler van Borland (Versie 2.0)

(zie [9,10]) en wordt uitgevoerd onder het MSDOS besturingssysteem.
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Het besturingssysteem en de programmatuur zijn opgeslagen op de hard disk, die niet is

gepartitioneerd.

5.3. EUTEC Data Preprocessing System

Het EUTEC DAPS bepaalt uit de files aangemaakt door het EUTEC DACS de events, en vormt

zogenaamde Reduced Data Streams door het comprimeren van data die buiten events vallen

(off-event periode). Daarna worden de Reduced Data Streams omgezet in Standard Event

Streams door uitgaande van templates de apparatuurafhankelijke invloeden te minimaliseren

(Bias Removal).

De hardware van het EUTEC DAPS bestaat uit het volgende.

een Advance mx 80386 - 20 MHz systeem met coprocessor,

2 Mb RAM (80 ns),

een 320 Mb hard disk (16 ms access-tijd) met controller,

een VIP VGA kaart met VGA Color monitor,

een Maynard 60 MB tape streamer, met controller,

een Western Digital ethernet kaart,

een multi I/O-kaart met een parallelle printerpoort (LPT1 :), en twee seriele poorten

(COM1: en COM2:), waarvan een (COM1:) wordt gebruikt voor de aangesloten muis, en

een (COM2:) voor de synchronisatie van de systeemklok door de master (zie de vorige

paragraaf),

een multi I/O-kaart met twee seriele poorten (COM3: en COM4:), waarvan er een

(COM4:) wordt gebruikt voor de plotter,

een extra I/O kaart met parallelle printerpoort (LPT2:), voor aansluiting van een plotter

met parallelle aansluiting,

een Genius muis aangesloten op COM1:,

een Roland plotter aangesloten op COM4: en LPT2:,

een Mannesmann Tally printer aangesloten op LPT1: voor het printen van de Main

Journal Files.

Aile software voor het EUTEC DACS is geschreven in de programmeertaal C (ANSI C. zie [6],

met uitbreidingen voor MSDOS machines), mbv. de Turbo C Compiler van Bor1and (Versie 2.0)

en wordt uitgevoerd onder het MSDOS besturingssysteem.

Het besturlngssysteem, de software, en de data worden opgeslagen op de hard disk, die is

opgedeeld in een zestal partities (zie Fig. 10).

Het besturingssysteem, en aile software worden bewaard in de systeem partitie (drive C:), de

Filter Data Streams. de Statistics Stream, de Status Stream en de Acquisition Information File,

die zijn overgehaald uit het netwerk, worden bewaard in de Filter data partitie (drive D:), de

tijdelijke files worden bewaard In de Tijdelijke data partitie (drive E:), de Means Streams en

Variance Streams worden voor langere tijd bewaard in de lange termijn data partitie (drive F:),



Preprocessing software voor het Olvmpus Data SYstem 35
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Flguur 10: Partitionermg van de hard dIsk m het EUTEC Data Preprocessmg System

waar ook de aPEX Raw Data Files tbv. het aPEX DPS worden bewaard totdat zij zijn

overgezonden via het netwerk.

De PTI Reduced Data Streams worden bewaard in de PTI data partitie (drive G:), totdat de

data worden overgezet op streamer tapes. de TUE Reduced Data Streams of TUE Standard

Event Streams worden bewaard in de TUE data partitie (drive H:), totdat de data worden

overgezet op streamer tape.

5.4. OPEX Data Processing System

Het apEX Data Processing System maakt eveneens gebruik van de files aangemaakt door het

EUTEC DACS. Door dit systeem wordt echter een andere standaard gehanteerd (zie [1,5]) voor

de input en output files, zodat eerst binnen het EUTEC DAPS een conversie wordt uitgevoerd,

voordat door het preprocessing en analyse pakket DAPPER de data kunnen worden verwerkt

tot Standard Event Files.

De hardware configuratie van het apEX Data Processing System is als voigt:

een Acer 1133 80386 - 33 MHz systeem met coprocessor,

8 Mb RAM (70 ns),

een 140 Mb hard disk (16 ms access-tijd) met controller tbv. het besturingssysteem

(UNIX) en DAPPER,

een 80 Mb hard disk (28 ms access-tijd) tbv. het netwerk,

een EVA VGA kaart met VGA Color monitor,

een Maynard 60 MB tape streamer,
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een Western Digital ethemet kaart,

een multi I/O-kaart met een parallelle printerpoort (LPT1:) en twee seriele poorten

(COM1: en COM2:). die worden gebruikt voor de muis en de plotter,

een Acer muis aangesloten op COM1 :.

een HP plotter aangesloten op COM2:.

een HP Laserjet Series II printer aangesloten op LPT1:,

tzt. een optische diskdrive met controller

Aile software In het OPEX DPS wordt ultgevoerd onder het besturingssysteem UNIX (SCO

UNIX System V).

5.5. EUTEC Data Analysis System

Het EUTEC DANS wordt gebruikt voor event analyse van data gegenereerd door het EUTEC

DAPS, en eventueel data gegenereerd door het OPEX Data Processing System. Deze event

analyse omvat het onderzoek naar het gedrag van de baken-signalen tijdens events, tbv.

wetenschappelijke deelonderzoeken. Omdat op dit moment nog niet bekend is uit welke

hardware het systeem zal bestaan, of uit welke software het systeem zal zijn opgebouwd, is het

hier niet mogelijk, en niet van belang een complete configuratie te geven van het EUTEC

DANS, zodat wordt volstaan met de vermelding dat dit systeem wei moet beschikken over een

tape streamer die gelijkwaardig is aan die van het EUTEC DAPS (en het OPEX Data Processing

System).

Van het EUTEC DANS zal ook geen software beschrijving worden gegeven, om dezelfde

redenen. Het EUTEC DANS is hier slechts vermeld om een volledig beeld van het Olympus

Data System te geven.

5.6. Netwerk

Omdat zowel data moeten worden overgezonden van het EUTEC DACS naar het EUTEC

DAPS. als van het EUTEC DAPS naar het OPEX DPS, Is voorzien in een netwerk tussen de drie

systemen, om overdracht van files mogelijk te maken.

Dit netwerk is een zogenaamd "thin ethernet". Deze naam geeft aan dat het netwerk een

ethernet-netwerk is (dat werkt op basis van CSMA/CD (carrier sense multiple access I collision

detection), en voldoet aan de standaard volgens IEEE 802.3). Tevens geeft de naam aan dat dit

netwerk is bedoeld voor een re/atief klein aantal systemen, doordat de systemen op een

concurrerende wijze toegang tot het netwerk trachten te krijgen.

Het netwerk bestaat uit de volgende componenten:

per systeem een ethernet-kaart met bljbehorende software (NFS (Net Filing System) en

TCPliP (Transport Control Protocol I Internet Protocol))
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een verbinding tussen de systemen in de vorm van de coaxiale kabel

37

Aangezien de netwerk-software vereist dat een van de systemen als master (server) wordt

aangewezen, en deze server moet worden ingebed in een mUltitasking of multi-processing

omgeving, is het OPEX Data Processing System als server aangewezen.

Voor andere systemen gekoppeld aan het netwerk gedraagt de server zich als virtuele disk.

zodat deze server ook meet beschikken over voldoende opslagcapaciteit.

Om voldoende opslagcapaciteit te garanderen, is een aparte hard disk gereserveerd voor het

netwerk.
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6. Modules in het EUTEC Data Preprocessing System

6.1. Inleiding

Nadat de vemieuwde opzet van het Olympus Data System is behandeld, is aangegeven uit

welke deelsystemen het bestaat, en uit welke hardware ieder van de deelsystemen bestaat, zal

nu worden dieper worden ingegaan op de tijdens het afstudeerwerk ontwikkelde modules in

het EUTEC DAPS. Op het EUTEC DACS wordt niet verder ingegaan, hiervoor wordt verwezen

naar de verslagen mbt. de ontwikkeling van dit systeem (zie [3,4]). Ook het OPEX DPS wordt

hier niet beschreven, daarvoor wordt verwezen naar de documentatie van het software pakket

DAPPER (zie [5]).

A1lereerst zal In dit hoofdstuk worden ingegaan op aile modules in het EUTEC DAPS, hun

globale werking, en hun samenhang.

Per module zal aan de hand van de blokschema worden aangegeven welke de hoofdstappen

zijn, die in die module worden uitgevoerd. Er wordt in dit document geen volledige beschrijving

van de software gegeven. Voor de beschrijving van de preprocessing software en de conversie

software tbv. DAPPER in het EUTEC DAPS wordt verwezen naar [1].

De modules zijn zoveel mogelijk yo/gens een vaste methode opgezet, om zo een consistentie

in gebruik en schermpresentatie te verkrijgen.

Hiertoe zijn verwante functies verzameld in zogenaamde toolboxes, die door aile modules

kunnen worden gebruikt, waardoor meer consistentie ontstaat, en het ontwikkelen en onder

houden van programmatuur eenvoudiger is doordat functies maar een maal ontworpen of

aangepast hoeven worden.

Zo bestaat er een toolbox van functies mbt. gebruik van een muis (MOUSEBOX), een toolbox

van functies mbt. het gebruik van een plotter (PLOTBOX), een toolbox van functies mbt.

schermpresentatie mbv. windows (WINBOX), een toolbox van functies mbt. het lezen van

Reduced Data Streams en Standard Event Streams (RDSBOX), een toolbox van functies mbt.

het lezen, schrijven, openen, sluiten en verwijderen van stromen (STRMBOX), en een toolbox

met algemene functies (GENBOX).

Ook de presentatie van gegevens op het scherm is zoveel mogelijk universeel voor aile

modules.

De bovenste regels geven altijd een identificatie van de module, met versienummer, de datum

en tljd waarop de module is gestart, en de Identificatie van de verwerken data, in de vorm van

de datum waarop deze data zijn geproduceerd, en de periode waarover data zijn verzameld.

De onderste regel bevat de belangrijkste te kiezen opties. voorzien van een toetsnaam. De

optie kan worden gekozen door de betrettende toets in te drukken, of de vermelding van de

optie aan te k1ikken met de muis. Ook de opties zijn zoveel mogelijk universeel, dwz. een toets

heeft zovee/ mogelijk hetze/fde effect. Zo wordt de ESC toets vrijwel altijd gebruikt om een

module voortijdig af te breken.
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Er is voor gezorgd, dat aile functies zowel mbv. een muis als mbv. het toetsenbord bestuurd

kunnen worden.

6.2. Menu Program

6.2.1. Inleiding

Het Menu Program is een programma dat vooral is becloeld voor besturing van de andere

modules in het EUTEC DAPS. Het Menu Program levert als voordeel dat aile modules vanuit

een centrale module kunnen worden gestart, met een zou gering mogelijke invoer van

gegevens. AIle modules kunnen ook worden gestart vanuit het besturingssysteem, maar zullen

dan zelf om invoer van gegevens, zoals de datum van te verwerken data, vragen.

Na beeindiging van de betreffende modules wordt echter automatisch het Menu Program

opgestart.

Vanuit het Menu Program kunnen de andere modules worden gestart vanuit een hoofdmenu,

waaruit kan worden gekozen dmv. een muis, functietoetsen of de menubalk, waarbij dmv. de

command line de juiste parameters (oa. de datum) worden doorgegeven. Daarnaast wordt

door het Menu Program administratie bijgehouden mbt. de voltooiing van de uitvoering van

deze modules. Deze administratie wordt bijgehouden in een zogenaamde History File.

Bij het starten van een module in de verwerking van data wordt nagegaan of aile voorgaande

stappen in de verwerking zijn uitgevoerd, en zo niet, wordt de gebruiker gewaarschuwd, en

gevraagd of hi] wil doorgaan.

Nadat aile data zijn verwerkt kan worden overgegaan naar een volgende datum voor verwer

king. Allereerst wordt dan de gebruiker gevraagd of hij de ruwe en tijdelijke data van de zojuist

verwerkte datum wil verwijderen. De ruwe data bestaan uit de files van die datum in de Filter

data partitie, de tijde/ljke data uit de files van die datum in de TiJdelijke data partitie.

Door het Menu Program wordt aile be/angrijke Informatie mbt. de te verwerken data aangege

ven op het scherm. Deze informatie houdt onder andere in de aanmaakdatum van de te

verwerken data, de periode waarover is gemeten, de disks die worden gebruikt (en de vrije

ruimte per disk) voor opslag van de ruwe, tijdelijke, geconverteerde. en gereduceerde data, en

per module of deze reeds is uitgevoerd of niet.

6.2.2. Werking

De werking van het Menu Program is schematisch weergegeven in Fig. 11.

Als het Menu Program wordt gestart, wordt getracht de History File te lezen, en daaruit de

nodige informatie te bepalen.

De informatie in de History File omvat de datum van te verwerken data, de laatste datum

waarvan data is verwerkt, en de status van leder van de modules.
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Figuur 11: Schematische weergave van de werking van het Menu Program
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De status van de mcx:Jules geeft voor ieder van de mcx:Jules aan of de mcx:Jules reeds is

uitgevoerd, en of daarin een fout is opgetreden. De status kan drie waarden hebben per

mcx:Jule, nl. "N" (nog niet uitgevoerd), "V" (wei uitgevoerd, en geslaagd), en "E" (wei uitgevoerd,

maar er is een fout opgetreden).

Indien de History File niet wordt gevonden, wordt deze aangemaakt, nadat de datum is

gevraagd aan de gebruiker. In de History File wordt dan als huidige datum de ingevoerde

datum opgeslagen, als vorige datum de ongeldige datum OO-DO-{)O, en als status voor ieder van

de mcx:Jules "N".

De inhoud van de Acquisition Information File van de ingestelde datum wordt gelezen, en

hieruit worden de begin- en eindtijd van de meetpericx:Je bepaald. A1s de Acquisition Informati

on File niet kan worden gevonden in de Filter Data Partitie, de PTI data partitie of de TUE data

partitie, wordt aangenomen dat geen data aanwezig zijn van de gegeven datum, en wordt het

Menu Program na een foutmelding gestopt.

Vervolgens worden de datum van te verwerken data, de pericx:Je waarover op deze datum is

gemeten, en de data-paden getoond op het scherm, en wordt een menu getoond met aile

mogelijke keuzes. In het menu wordt dmv. de achtergrondkleur per mcx:Jule aangegeven wat de

status van die mcx:Jule is (uitgevoerd = groen, niet uitgevoerd = blauw, fout = rocx:J). Door via

de muis of de cursortoetsen de menubalk te verplaatsen naar de gewenste keuze, en

vervolgens de optie "Kiezen" te gebruiken, kan de keuze worden gemaakt. Een andere

methcx:Je is met de muis tweemaal te k1ikken op de gewenste keuze.

Indien is gekozen voor het starten van een mcx:Jule, wordt nagegaan of de mcx:Jule behorende

bij de vorige stap in de verwerking reeds met succes is ultgevoerd (de gebruikte precedentie

relatie is weergegeven in Tabel 1). Indien dit niet het geval is, wordt hiervan een melding

gemaakt, en krijgt de gebrulker de keuze door te gaan of een nieuwe menu-keuze te doen.

Vervolgens wordt getracht de betreffende mcx:Jule te starten, en indien dit slaagt, vervangt deze

het Menu Program (dat dus door de mcx:Jule opnieuw moet worden opgestart. Indien de

mcx:Jule niet kan worden gestart, wordt hiervan een melding gegeven, en wordt het menu

opnieuw getoond.

Indien is gekozen voor invoer van een nieuwe datum, wordt deze aan de gebruiker gevraagd.

Dan wordt gevraagd of de ruwe data files (de Acquisition Information File, en de deelfiles van

de Filter Data Streams, de Statistics Stream en de Status Stream in de Filter data partitie) van

de vorige datum (de datum die was ingesteld voordat de nieuwe is ingevoerd) mogen worden

verwijderd. Indien de vraag positief wordt beantwoord worden de genoemde files verwijderd.

Dan wordt gevraagd of ook de tijdelijke files (08. de deelfiles Channel Data Streams in de

Tijdelijke data partitie) mogen worden verwijderd. Indien de vraag positief wordt beantwoord,

worden de files van de vorige datum in de Tijdelijke data partitie verwijderd.
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Dan wordt de status van aile modules ge'inltlaliseerd op 'N' (niet ultgevoerd), wordt de inhoud

van de History File aangepast, en wordt de inhoud van de Acquisition Information File opnieuw

gelezen.

Tabel1: Precedentie relatie van modules

Te starten module:

Raw Data Screen Plot Program (SPLOT)

Spilt Program (SPLIT)

Dayplot Program (PLOT)

Repair Program (REPAIR)

Event Decision Program (EVDEC)

Reduction Program (REDUCE)

Event Plot Program (EVPLOT)

Off-event Plot Program (OFFPLOT)

Radiometer Data Processing Program (RADPRO)

Template Extraction Program (TEMPEX)

Bias Removal Program (BIASREM)

OPEX Raw Data Conversion Program (OPEXCONV)

Journal Program (JOURNAL)

Voorgaancte stap:

SPLIT

SPLIT

REPAIR

EVDEC

REDUCE

REDUCE

REDUCE

RADPRO

TEMPEX

BIASREM, OPEXCONV

De gestarte module zal bij beeindiging de inhoud van de History File bijwerken, en daarna het

Menu Program weer starten, dat dan deze module weer vervangt.

6.3. Split Program

6.3.1. Inleiding

Het Split Program wordt gebruikt voor het ulteenrafelen van de data in de Filter Data Streams

en de Statistics Stream In aparte Channel Data Streams. Means Streams en Variance Streams.

Voor ieder software filter (filter 0 of filter 1), met een resulterende sample-frequentie van resp. 1

of 3 Hz, wordt een Filter Data Stream aangemaakt, die data bevat van aile kanalen gekoppeld

aan dat filter. De data in deze Filter Data Streams zijn opgeslagen in een tijd-multiplex vorm,

zodat ieder kanaal afwisselend een sample levert in de Filter Data Stream. Analoog zijn aile

data in de statistiek kanalen in een tijd-multiplex vorm opgeslagen in de Statistics Stream.

Voor de preprocessing software echter is het handiger de data in een aparte stroom per kanaal

beschikbaar te hebben.

De hoofdtaak van het Split Program is dan ook het splitsen van de data in de Filter Data

Streams in een aparte stroom per kanaal (de Channel Data Streams), en het splitsen van de
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data in de Statistics Stream in een aparte stroom voor de gemiddelde waarden (de Means

Streams). en een aparte stroom voor de varianties (de Variance Streams) per statistiek kanaa!.

De Channel Data Streams worden geplaatst in de tijdelijke data partitie, omdat deze data

verder wordt verwerkt tot een Reduced Data Stream of Standard Event Stream, en daarna kan

worden verwijderd, De Means Streams en Variance Streams worden bewaard in de Statistiek

partitie, omdat de data in deze stromen eventueel nog worden gebruikt.

Naast het splltsen van data verzorgt het Split Program nog een taak. nl. het kopieren van de

Acquisition Information File naar de pn data partitie en de rUE data partitie, zodat deze kan

worden bewaard gezamenlijk met de Reduced Data Stream of Standard Event Stream.

6.3.2. Werking

De werking van het Split Program is schematisch weergegeven in Fig. 12.

Nadat een initialisatie van scherm en muis heeft p1aatsgevonden, wordt getracht uit de

command line parameters de datum van de splitsen data te bepalen. Indien dit niet lukt, wordt

de datum gevraagd aan de gebruiker via een lnvoerwindow.

A1s de datum is bepaald, wordt de inhoud van de Acquisition Information File gelezen, om

hieruit te bepalen over welke periode de Filter Data Streams en de Statistics Stream data

bevatten, welke kanalen zijn ge'installeerd en aan welk filter ieder van die kanalen is gekoppeld,

en welke statistiek kanalen zijn ge"installeerd en aan welk kanaal ieder is gekoppeld. Na het

inlezen wordt de Acquisition Information File gekopieerd naar de pn data partitie en de rUE

data partitie.

Indien de lengte van de periode minimaal een minuut bedraagt, en er zijn statistiek kanalen

ge'installeerd, bestaat er een Statistics Stream. en moet de inhoud daarvan worden gesplitst. Oit

splitsen gebeurt in een aantal (minimaal 1) slagen. Per slag wordt naar zoveel mogelijk

uitvoerstromen gesplitst.

Per slag bestaat het splitsen uit de volgende stappen.

A1lereerst wordt de Statistics Stream geopend. en daarna worden zoveel mogelijk (maximaal

12) Means Streams en Variance Streams geopend (in die volgorde). De inhoud van de

Statistics Stream wordt uiteengerafeld en uitgevoerd naar geopende uitvoerstromen, waarbij

data mbt. njet geopende stromen worden overgeslagen.

Nadat de data zijn gesplitst. worden aile stromen weer gesloten, en indien nog niet aile

ultvoerstromen zijn geopend, wordt een nieuwe slag uitgevoerd voor de resterende uitvoerstro

men, totdat aile uitvoerstromen een beurt hebben gehad,

Voor het splitsen van de data in de Filter Data Streams wordt een analoge algoritme gebruikt

per filter, waarbij dan de inhoud van de betreffende Filter Data Stream wordt gesplitst naar de
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Ftguur 12: Schematische weergave van de werking van het Split Program
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Channel Data Streams van aan het betreffende filter gekoppelde kanalen wordt gesplitst.

45

Tijdens iedere slag kan het programma worden onderbroken met de ESC toets.

A1s aile data zijn gesplitst, wordt de inhoud van de History File bijgewerkt, en wordt het Menu

Program gestart.

6.4. Dayplot Program

6.4.1. Inleiding

Het Dayplot Program wordt gebruikt voor het maken van een grafische representatie van de

data in maximaal 8 kanalen dmv. een plotter. Aile plots, ook de event plots en off-event plots

(zie par. 6.8. en par. 6.9.), hebben dezelfde vorm.

Een plot heeft een Iiggende vorm, waarin de data verticaal zijn uitgezet tegen de tijd, die op de

horizontale as is aangegeven. Onder de tijdas zijn de begin- en eindtijd en de lengte van de

periode tussen begin- en eindtijd aangegeven. en bovenaan wordt informatie mbt. het type

plot. de gebruikte resolutie. en de datum van aanmaak van de data getoond.

De data worden per kanaal aangegeven met een aparte y-as, waarop de minimum en

maximum waarde, gerepresenteerd in de gebruikte eenheid, de stap per divisie, en de naam

van het kanaal worden aangegeven. De schaling van de plot, en het aantal divisies worden

zodanig bepaald dat ronde getallen resulteren. Indien dit niet mogelijk is, wordt een niet-geheel

aantal divisies genomen. Bij de schaling wordt eventueel de maximum waarde groter en de

minimum waarde kleiner gemaakt om op een rond getal uit te komen.

De labels langs de y-as die het bereik, de kanaalnaam, de naam van de gebruikte eenheid, en

de stap per divisie aangeven, worden gepiot in dezelfde kleur als de data van het kanaa!.

Voor de dagplot wordt op de x-as altijd een volledige dag genomen, dus van 00:00:00 tot

24:00:00. en wordt op de y-as het (volle) bereik genomen zoals aangegeven in de Acquisition

Information File. Beide bereiken worden wei op nette getallen afgerond, maar dit zal aileen

effect hebben op de schaling van de y-as.

6.4.2. Werking

De werking van het Dayplot Program is schematisch weergegeven Fig. 13.

Allereerst worden het scherm. de muis en de plotter ge"initialiseerd, waama wordt getracht uit

de command line parameters de datum te bepalen. Indien dit niet lukt, wordt deze aan de

gebruiker gevraagd middels een invoerwindow.

Vervolgens wordt de inhoud van de Acquisition Information File gelezen, en worden hieruit de

gebruikte kanalen, de kanaalnamen, de namen van eenheden, en de minimum en maximum

gerepresenteerde waarden, uitgedrukt In de betreffende eenheid. bepaald.
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Figuur 13: Schematische weergave van de werking van het Dayplot Program
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De volgende stap is het bepalen van de te plotten kanalen. Deze kunnen worden Ingevoerd

door de gebruiker, of worden gekozen uit een lijst van voorgeprogrammeerde combinaties.

Deze lijst van voorgeprogrammeerde combinaties is opgeslagen in de Plot Standard Channel

File, een tekstfile die door de gebruiker naar keuze kan worden ingevoerd en veranderd.

Indien de Plot Standard Channel File bestaat. en hierin zijn enige combinaties gespecificeerd,

dan worden deze getoond in een menu. Er kan dan een combinatie worden gekozen uit het

menu via een menubalk, analoog aan de wijze waarop in het Menu Program een module wordt

gestart. Indien de gewenste combinaties niet in het menu aanwezig is, kan de gebrulker zelf

een combinatie opgeven. Naast de te plotten kanalen kan ook het gebruikte papierformaat (A3

of A4) worden aangegeven.

A1s de nummers van de kanalen zijn bepaald, worden de x-as en het frame (de tekst onder de

x-as, en bovenaan de plot) getekend.

Zools eerder vermeld wordt de x-as over een volledige dag genomen. Het aantal divisies, het

aantal datapunten (of user units) per divisie, en het aantal seconden per datapunt worden

bepaald via een algoritme dat wordt besproken in par. 6.4.3. Voor een volledige dag zal het

resultaat zijn dat de as wordt opgedeeld in 24 divisies van ieder 60 datapunten, waarbij per

datapunt over 60 seconden wordt gemiddeld.

Vervolgens wordt voor ieder kanaal de y-as getekend, en worden de data geplot.

De y-as wordt per kanaal over het volledige gerepresenteerde bereik genomen, dat dan via een

algoritme zodanig wordt verdeeld in divisies, dat de minimum en maximum waarde op de y-as

en de grootte van de divisie in een zo klein mogelijk aantal cijfers kan worden gerepresenteerd.

Hiertoe wordt eventueel de maximum waarde groter en de minimum waarde k1einer gemaakt,

echter rekening houdend met een van tevoren Ingestelde nauwkeurigheid tov. de originele

waarden (momenteel mag het verschil njet meer dan 1 % bedragen).

Deze algoritme voor schaling van de y-as wordt behandeld in par. 6.4.4. Langs de y-as worden

de minimum en maximum gerepresenteerde waarde, de kanaalnaam, de naam van de

gebruikte eenheid. en de stap per divisle aangegeven.

De data worden geplot In discrete punten (de datapunten) over de tijdas, en de punten worden

verbonden door lijnen. Per punt wordt over 60 seconden gemiddeld.

De waarden worden over het volledige sample bereik geplot (de waarden van samples Iiggen

tussen 0 en 4095, en zij worden weergegeven op een schaal van 0 tot 4096). Slj het opvragne

van de te plotten kanalen, en tijdens het plotten van de data kan hat programma worden

onderbroken dmv. de ESC toets.

A1s de data van aile kanalen zijn geplot, wordt de plotter functie afgesloten door de pen terug

in de carrousel te plaatsen, en de plotter het papier te laten verwisselen, of te wachten totdat

de gebruiker dat heeft gedaan. Het commando voor het verwisselen van het papier levert het
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voordeel dat meerdere plots achter e1kaar naar de plotter kunnen worden gestuurd, zonder dat

de ene plot over de andere wordt getekend.

Vervolgens wordt de inhoud van de History File bljgewerkt, en wordt het Menu Program

gestart.

6.4.3. Algoritme voor Bchlling Vln de tijdls

Zie Fig. 14 voor een voorbeeld.

Gegeven: per length = 40000 seconden, max x units = 1440, MAX XTICKS = 24,
x)8ctor = (1,2,4,5, 10,20,30,45,-60, 120,240,300,480, 600. 900, 1200, 1800,2700,36(0)

De eerste waarde van x_factor waarvoor het quotient van de periode-Iengte per length en de x_factor (naar
boven afgerond) kleiner dan of gelijk aan 24 is, is 1800 seconden per divisie. Dit revert

x_ticks = loper_length / x_factor[i]J = L.wooo / 1aooJ = 23 divisies. en

x_secs_per_tick = 1800 seconden per divisie op.

De waarde van x_secs_per_unit wordt eerst op

x_sec_per_unit = per_length / max_x_units = 40000 /1440 = 27 seconden per datapunt gesteld.

en later veranderd in 30 seconden per datapunt, omdat dit een deler van 60 is.

Het resultaat voor het aantal datapunten per divisie x_units_per_tick is

x_units_per_tick = x_secs_per_tick / x_secsJl8r_unit = 1800 / 30 = 60 datapunten per divisie.

Het totale aantal datapunten bedraagt dan 23 * 60 = 1380 datapunten.

Resumerend bestaat de x-as dus uit 23 divisies van ieder 60 da1apunten, waarbij voor ieder data punt over 30
seconden wordt gemiddeld. Dit levert in totaal

23 * 60 * 30 = 41400 seconden op voor de gehele as.

Figuur 14: Voorbeeld van de werking van x-as schaling

Er wordt uit gegaan van een maximum aantal divisies gelijk aan 24 (MAXfl'CKS), en het

maximum aantal datapunten (maxy_units) gelijk aan 1440.

De periode-lengte (hier 86400 seconden) wordt gedeeld door oplopend factoren xJactor (1,2,

4, 5, 10, 20, 30, 45, 50, 120, 240, 360, 480, 600, 900, 1200, 1800, 2700 en 3600). totdat de

deling na atronding naar boven maximaal 24 divisies (x_ticks) oplevert (voor een volledige dag

zal de factor dus 3600 zijn). Het aantal divisies wordt gelijk gesteld aan het resultaat van de

deling na atronden naar boven. De waarde van x_secs'per_tick woren gelijk gesteld aan de

betretfende factor.

Het aantal seconden per datapunt x_secs'per_unit wordt dan bepaald door deling van de

periode lengte door het maximum aantal datapunten (max_x_units) , en dan het minimum van

de resulterende waarde (atgerond naar beneden) en 1 te nemen, zodat over minimaal 1

seconde wordt gemiddeld. Voor een volledige dag levert dit 60 seconden per datapunt op.
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Vervolgens wordt het aantal seconden per datapunt x_secs'per_unit een defer van 60

gemaakt. door zolang dit getal geen deler is van 60. het met 1 te vermeerderen.

Het aantal datapunten per divisie (;(_units.per_tick) wordt nu bepaald door het aantal

seconden per divisie (;(_secs.flSr_tick) te delen door het resulterende aantal seconden per

datapunt (;(_secs'per_unit). Dit is altijd een geheel getal doordat de factoren zodanig zijn

gekozen. dat deling door een getal dat een deler is van 60 altijd een geheel getal oplevert.

Voor een volledige dag is het resultaat 60 datapunten per divisie.

Het totale aantal datapunten (;(_units) is dan gelijk aan het aantal datapunten per divisie

(;(_units.flSr_tick). vermenigvuldigd met het aantal divisies (;(_ticks).

Voor een periode van 24 uur ofwel 86400 seconden is dus het resultaat dat de tijdas is

verdeeld in 24 divisies van ieder 60 datapunten. die ieder 60 seconden omvatten. ledere divisie

Is dus een uur, en er wordt gemiddeld over 60 seconden.

6.4.4. Algoritme voor schaling van de y-as

Zie Fig. 15 voor een voorbeeld.

Er wordt uitgegaan van een minimaal aantal divisies gelijk aan MIN_YTICKS. een maximaal

aantal divisies gelijk aan MA)(YTICKS, een minimum waarde van samples gelijk aan minimum.

en een maximum waarde van samples gelijk aan maximum. Voor het Dayplot Program en het

Off-event Plot Program wordt voor minimum en maximum resp. 0 en 4095 genomen.

Een waarde van samples gelijk aan 0 (SAMPLE_MIN) komt overeen met de waarde minrange

uitgedrukt in de eenheid, een waarde 4096 (SAMPLE_MAX) komt overeen met de waarde

maxrange uitgedrukt in de eenheid. De waarden van minimum en maximum zijn voor een niet

uitgeschaalde plot over het volledige bereik (zoals een dagplot) gelijk aan SAMPLE_MIN en

SAMPLE_MAX - 1. resp.

De fout bij bepaling van de minimum en maximum gerepresenteerde waarden min_value en

maxJalue behorende bij sample waarden minimum en maximum in de schaling mag maximaal

YTOL procent bedragen.

Allereerst worden de waarden van minimum en maximum omgezet in de waarden min_value en

maxJalue ultgedrukt in de eenheid met de volgende formules:

min value =minrange + (minimum - SAMPLE MIN) * (maxrange - minrange) /- -
(SAMPLE_MAX - SAMPLE_MIN)

max value = minrange + (maximum - SAMPLE MIN) * (maxrange - minrange) /- -
(SAMPLE_MAX - SAMPLE_MIN)
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Gegeven: minrange = 0, maxrange = 30, minimum = 319, maximum = 395, MIN_YTICKS = 15.
MAX YTICKS = 24, SAMPLE MIN = 0, SAMPLE MAX = 4096, YTOL = 10,
V_faCtor = (1,2,3,4,5, 10,20,25,40, SO, 100,200,250,400,500, 1000,2000.2500,4000,5000)

Berekening van min_Value en max_value levert:

min value =minrange + (minimum - SAMPLE MIN) * (maxrange - minrange) /
- (SAMPLE MAX - SAMPLE MIN) =-0 + (319 - 0) * (30 - 0) / (4096 - 0) = 319 * 30 / 4096 =

2.3364258 -

max value = maxrange + (maximum - SAMPLE MIN) * (maxrange - minrange) /
- (SAMPLE MAX - SAMPLE MIN) = 0 + (395 - 0) * (30 - 0) / (4096 - 0) = 395 * 30 / 4096 =

2.8930664 -

De waarden zijn beide absoluut kleiner dan 10, dus er wordt niet gedeeld door 10, en value_digits houdt de
waarde O. Het bereik verloopt normaal (max value > min value), dus min value en max value worden niet
verwisseld. - - - -

Atronding levert

min_int = 2, max_int = 3.

De fout is

((3 - 2) • (2.8930664 - 2.3364258)) / (2.8930664 • 2.3364258) * 100% = 79.6% > 10%

Vermenigvuldiging levert

min_value = 23.364258, max_value = 28.930664, value_digits = 1,

en afronding levert

min_int = 23. max_int = 29.

De fout is nu ((29 - 23) - (28.930664 - 23.364258)) / (28.930664 - 23.364258) * 100% = 7.7% < = 10%.

Kopieren van de gehele waarden en terugschuiven van de decimale punt levert

min_value = 2.3, max_value = 2.9.

Aangezien 2.3 > 0 en 2.9 < 30 vallen de waarden binnen het bereik.

Terugschuiven levert dus weer

min_value = 23.0, max_value = 29.0,

en afronden levert

min-,nt = 23, max_int = 29.

Het verschil is

difference_int = 6,

div_digits krijgt de waarde van value_digits, en deze is 1.

Aangezien difference int < MIN YTICKS (= 15), wordt difference_int met 10 vermenigvuldigd, en wordt
div_digits verhoogd, zodat -

difference_int = 60. en div_digits = 2.

Nu is difference_int deelbaar door MIN_YTICKS, zodat voigt

v_ticks = 15, en

div = difference_int / V_ticks = 60 /15 = 4.

De plot zal dus worden geschaald tussen 2.3 en 2.9 (23 en 29 met 1 plaats verschoven decimale punt), en de
divisie-grootte is 0.04 (4 met 2 plaatsen verschoven decimale punt).
De v-as is verdeeld in 15 divisies (totaal levert dit een bereik op van 15 * 0.04 = 0.6, en dit is gelijk aan het
verschil tussen min_value en max_value).

Figuur 15: Voorbeeld van de werking van y-as schaling
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Indien min_value > max_value, worden de waarden verwisseld, en wordt aangegeven dat het

bereik andersom verloopt.

Vervolgens worden min_value en max_value gedeeld door 10 zolang een van de getallen

absoluut genomen grater is dan of gelijk is aan 10. Het aantal plaatsen dat de decimale punt

naar rechts is verschoven, dus de negatieve waarde van het aantal malen dat is gedeeld wordt

bewaard in een teller value_digits om later de waarden te kunnen herstellen.

De waarde van min_value wordt naar beneden afgerond en bewaard in min_int, de waarde van

max_value wordt naar boven afgerond en bewaard In max_into Het verschil tussen min_int en

max_int wordt even gernaakt door indien nodig max_int te verhagen. Dit levert later een grotere

kans dat deling door een geheel getal een geheel getar oplevert, dit tbv. het bepalen van het

aantal divisies.

Indien nu de fout in het verschil tussen min_int en max_int tov. het verschil tussen min_value

en max_value groter is dan het in YTOL opgegeven percentage, worden de waarden van

min_value en max_value vermenigvuldigd met 10, wordt de teller value_digits verhoogd (de

decimale punt wordt een plaats naar rechts verschoven), en wordt de berekening herhaald.

Vermenigvuldigen met 10 levert een extra cijfer voor de komma op, en dus een grotere

nauwkeurigheid bij afronding. De vermenigvuldiging gaat door totdat de nauwkeurigheid groot

genoeg is.

Vervolgens worden min_value en max_value gelijk gemaakt aan de afgeronde waarden min_int

en max_int, en wordt de waarde van de teller value_digits gekopieerd in een teller count.

De waarden van min_value en max_value worden gedeeld door 10 zolang deze teller count

groter is dan 0 of vermenigvuldigd met 10 zolang count k1einer is dan 0 (de decimale punt

wordt dus teruggeschoven naar de originele positie). De waarden van min_value en max_value

zijn dan op value digits cijfers achter de komma afgerond (value digits kan ook Kleiner dan 0- -
zijn).

Indien min_vaiue of max_va/ue buiten het bereik aangegeven door minrange en maxrange valt

wordt de betreffende waarde aangepast.

Nadat de waarden blnnen hat berelk zijn gepast, wordt de teller value_digits weer gekopieerd

in count, en worden de waarden van min_value en max_vaiue weer vermenigvuldigd met 10

zolang deze teller count groter is dan 0 of gedeeld door 10 zolang count k1einer is dan 0 (de

decirnale punt wordt dus teruggeschoven naar de positie v66r aanpassing van het bereik).

De waarden van min_value en max_value worden en bewaard in min_int en max_into Het

verschil tussen min_int en max_int wordt bewaard in differencejnt voor bepaling van het

aantal divisies. Tevens wordt een kopie van value_digits bewaard in div_digits, om aan te

geven dat van de grootte van de dlvisie de decimale punt div_digits naar rechts is verschoven.
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Nu het juiste bereik Is gekozen moet nog bepaald worden uit hoeveel divisies de as bestaat.

Hiertoe wordt de waarde van difference_int vermenigvuldigd met 10 zolang de waarde k1einer

is dan het minimum aantal divisies, MIN_YTICKS. De waarde van diy_digits wordt bij iedere

vermenigvuldiging verhoogd om aan te geven dat de decimale punt een plaats naar rechts is

verschoven.

Vervolgens wordt nagegaan of differencejnt deelbaar Is door een van de getallen count

tellend vanaf MIN_YTICKS tot en met MAX_YTICKS. Er wordt dus nagegaan of het berekende

verschil tussen minimum en maximum waarde een geheel aantal divisies oplevert.

Is dit het geval dan wordt het aantal divisles y_ticks gelijk gesteld aan de eerste waarde van

count waardoor difference int deelbaar is, en wordt de grootte van de divisie div gelijk gesteld

aan difference_int / y_ticks (rekening houdend met de div_digits p1aatsen die de decimale

punt nog moot worden teruggeschoven).

Is de waarde van difference_int niet deelbaar door een van de getallen tussen MIN_YTICKS en

MAX_YTICKS, dan wordt een niet geheel aantal divisies genomen. De waarde van

difference int wordt dan gedeeld door factoren y factor (1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 40, 50, 100,- -
200, 250, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000) totdat het quotient k1einer is dan of gelijk is

aan MAX_YTICKS. Het betreffende quotient levert dan het aanta! divisies y_ticks (behalve de

resterende niet-gehele divisie), de factor y-,actor de divisie-grootte div (rekening houdend met

de diY_digits plaatsen die de decimale punt nog moet worden teruggeschoven).

Uiteindelijk worden de waarden van min_int en max_int terug verwisseld als het bereik een

negatief vertoop heeft.

De minimum bereik waarde min_value, de maximum bereik waarde max_value en de divisie

grootte zijn aile gerepresenteerd in de vorm van een gehele waarde en een teller voor het

aantal plaatsen dat de decimale punt moet worden verschoven (resp. min_int met value_digits,

max int met value digits, en div met div digits). In plaats van het berekenen van de directe- - -
waarden (wat verties van nauwkeurigheid en vervelende extra cijfers oplevert), worden de

waarden nu direct in strings weergegeven uitgaande van de integer representatie.

6.5. Repair Program

8.5.1. Inleiding

Het Repair Program wordt gebruik voor het veranderen van data in de Channel Data Streams.

Deze "reparatie" van data gebeurt aan de hand van een Iijst van te repareren periodes, en per

periode de kanalen waarvan data moeten worden vervangen.

Per perlode waarover moet worden gerepareerd, en per kanaal waarvan data moeten worden

gerepareerd kan worden opgegeven wat voor reparatie moet worden uitgevoerd. Hierbij is te

kiezen uit vervanging van de data door een vaste waarde (0..4095), vervanging door de
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gemiddelde waarde van het laatste sample voor de periode en het laatste sample na de

periode, of vervanging door een Iineaire interpolatie tussen begin en einde van de periode.

De te repareren perioden en kanalen kunnen automatisch worden bepaald uit de inhoud van

de Status Stream (automatische reparatie). en vervolgens kunnen perioden en kanalen worden

toegevoegd, verwijderd of veranderd.

6.5.2. Werking

De werking van het Repair Program is schematisch weergegeven in Fig. 16.

Nadat het scherm en de muis zijn ge'initialiseerd, wordt getracht de datum van te repareren

data te bepalen uit de command line parameters. Indien dit niet lukt, wordt deze aan de

gebruiker gevraagd dmv. een invoerwindow.

Vervolgens wordt de inhoud van de Acquisition Information File gelezen, en wordt relevante

Informatie uit deze file op het scherm getoond.

Dan wordt gevraagd of een automatische reparatie moet wordt uitgevoerd, en zo ja, welk type

reparatie (vaste waarde, gemiddelde waarde, of interpolatie). Indien wordt gekozen voor

automatische reparatie, worden aile perioden van ongeldige data bepaald uit de Status Stream.

Vervolgens wordt de lijst van te repareren perioden en kanalen op het scherm getoond.

De gebruiker heeft dan de mogelijkheid perioden en kanalen toe te voegen, te verwijderen, of

te veranderen, of de reparatie te starten.

Tijdens de reparatie wordt eerst de lijst met te repareren perioden gesorteerd in oplopende

volgorde, waama per kanaal een reparatie wordt uitgevoerd.

De reparatie bestaat uit het rechtstreeks kopieren van niet te repareren data naar een Repaired

Data Stream voor het betreffende kanaal, en tussenvoegen van gerepareerde gedeeltes.

De inhoud van de Channel Data Streams wordt dus niet veranderd voordat de reparatie

volledig is uitgevoerd, waama de Channel Data Streams worden verwijderd, en de Repaired

Data Streams worden hemoemd naar Channel Data Streams.

Nadat de Channel Data Streams zijn vervangen door de Repaired Data Streams, wordt de

inhoud van de History File bijgewerkt, en wordt het Menu Program gestart.

Tijdens het automatisch bepalen van de te repareren perioden en kanalen, tijdens het

toevoegen. verwijderen of veranderen van perioden en kanalen, en tijdens de reparatie, voordat

de Channel Data Streams worden vervangen, kan het programma worden onderbroken mbv.

de ESC toets.
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Figuur 16: Schematische weergave van de werking het Repair Program
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6.6. Event Decision Program

6.6.1. Inleiding

55

Het Event Decision Program dient voor het bepalen van de events in de meetperiode.

Het bepalen van events gebeurt door vergelijking van copolar (CPL), crosspolar (XPD), en

radiometer data van een bepaald baken, en regenmeter data, met ingestelde drempelwaarden.

Perioden waarvoor de copolar of crosspolar data onder de drempelwaarden Iiggen of de

radiometer data of de regenmeter data boven de drempelwaarde, worden geselecteerd als

events.

Het baken waarvan de data (copolar, crosspolar en radiometer) worden gebruikt voor detectie

is in te stellen, alsmede de drempelwaarden.

Nadat perioden zijn geselecteerd aan de hand van de ingestelde drempelwaarden, wordt aan

iedere periode een "pre-event" en een "post-event" periode toegevoegd, en worden overlappen

de perioden samengevoegd tot een periode (merge). De resulterende Iijst van event perioden

kan worden gewijzigd door perioden toe te voegen, te verwijderen of te veranderen, of de per

event en post-event perioden te veranderen in de oorspronkelijke Iijst, waarna weer een merge

wordt uitgevoerd.

De uiteindelijk Iijst van events wordt bewaard in een Event Information File, die wordt gebruikt

door het Reduction Program (zie par. 6.7.) om data over off-event (niet-event) periodes te

reduceren.

6.6.2. Werking

De werking van het Event Decision Program is schematisch weergegeven in Fig. 17.

Nadat het scherm en de muis zijn gel'nitialiseerd, wordt getracht de datum van de data

waarover events moeten worden gezocht te bepalen uit de command line parameters. Indien

dit niet lukt, wordt deze aan de gebruiker gevraagd dmv. een invoerwindow.

Vervolgens wordt de inhoud van de Acquisition Information File gelezen, en wordt relevante

informatie uit deze file op het scherm getoond.

Dan wordt een menu getoond met mogelijke keuzes, waarbij wordt aangegeven wat de huidige

instellingen voor het selectie-baken, en de drempelwaarden zijn. Deze default waarden worden

bepaald uit de Event Decision Default File, een tekstfile die door de gebruiker te wijzigen is. Ais

deze file niet aanwezig is, wordt standaard gekozen voor selectie mbv. het 12 GHz. baken, en

zijn de drempelwaarden ingesteld op de minimum waarde (sample waarde 0).

De gebruiker kan nu kiezen voor het veranderen van het seleetie-baken of de drempelwaarden,

of kan kiezen voor het starten van de event decision.
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Figuur 17: Schematische weergave van de werking het Event Decision Program
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Tijdens de event decision wordt een lijst geproduceerd van perioden waarvoor de drempel

waarden zijn overschreden.

Aan iedere periode in deze Iijst wordt een pre-event en een post-event periode toegevoegd

voor resp. achter de periode. De standaard pre-event periode en de post-event periode worden

ook bepaald uit de Event Decision Default File, en worden indien de file niet aanwezig is

ingesteld op 5 minuten.

Vervolgens wordt een samenvoeging (merge) van overlappende perioden uitgevoerd. en

worden de resulterende perioden op het scherm getoond.

De gebruiker heeft dan de mogelijkheld een periode uit de oorspronkelijke lijst (voor toevoe

ging van pre- en post-event perioden) te verwijderen, een perioden toe te voegen, een periode

te veranderen, of de ingestelde pre- en post-event perioden te veranderen. Indien voor een van

deze mogelijkheden is gekozen, worden aan de perioden in de nieuwe lijst weer pre- en post

event perioden toegevoegd, en wordt een nieuwe merge uitgevoerd.

Indien de gebruiker akkoord gaat met de resulterende lijst van perioden, wordt deze lijst

bewaard in de Event Information File.

Dan wordt de inhoud van de History File bijgewerkt, en wordt het Menu Program gestart.

Bij het maken van keuzes en tijdens de event decision kan het programma worden onderbro

ken mbv. de ESC toets.

6.7. Reduction Program

6.7.1. Inleiding

Het Reduction Program wordt gebruikt voor reductie van data over off-event perioden.

De event perioden worden bepaald uit de Event Information File, die is aangemaakt door het

Event Decision Program.

Data over de perioden tussen events worden gereduceerd tot data per minuut over een

beperkt aantal kanalen, terwijl data over event perioden niet worden gecomprimeerd.

De gecomprimeerde off-event data en niet-gecomprimeerde event data worden bewaard in de

PIT Reduced Data Stream (waar event data voor kanalen met een sample frequentie van 3 Hz,

dus kanalen gekoppeld aan filter 1, worden gemiddeld over 1 seconde, dus 3 samples, zodat

aile data 1 Hz data zijn), en de TUE Reduced Data Stream (waar geen reductie van event

wordt uitgevoerd).

Het formaat van de Reduced Data Streams (en Standard Event Streams) is als voigt. De

stromen zijn record-georienteerd. Het eerste record is het Volume Header Record, dat

informatie bevat mbt. de meetperiode, de datum, het aantal events, etc.
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Vervolgens wordt voor ieder event een Event Record opgenomen, dat is opgedeeld in een

Event Header Record, voor leder kanaal een Channel Data Record, en voor ieder statistiek

kanaal een Means Data Record en een Variance Data Record. Het Event Header record bevat

Informatie mbt. het nummer van het event, en de event periode. In de Channel Data Records is

dan voor aile gebruikte kanalen data uit de Channel Data Streams over de event periode data

opgenomen, die in de PTI Reduced Data Stream voor kanalen gekoppeld aan filter 1 zijn

gereduceerd tot 1 Hz data. De Means Data Records en de Variance Data Records bevatten

data uit de Means Streams en Variance Streams over de event periode.

Voor iedere off-event periode zijn elln of meerdere Off·event Records opgenomen in de

Reduced Data Streams, elln voor iedere 6 minuten (naar boven afgerond) In de off-event

periode. ledere Off-event Record bevat een Off-event Header Record en 1 tot 6 Minute Data

Records met gereduceerde data. Aileen het laatste Off-event Record in een off-event periode

kan minder dan 6 Minute Data Records bevatten. Een Off-event Header Record bevat

informatie over de periode waarover het record data bevat, dus de begintijd en het aantal

minuten (het aantal Minute Data Records), en ieder Minute Data Record bevat gereduceerde

informatie over de radiometer kanalen, de meteorologische kanalen en de belangrijkste baken

kanalen, over elln minuut. Aileen voor gehele minuten in de off-event periode worden Minute

Data Records (en Off-event Records) geproduceerd.

Voor radiometer kanalen bestaan de gereduceerde data in een Minute Data Record, uit een

gemiddelde, elln variantie, en drie samples per kanaal, voor de meteorologische kana/en

bestaan de data uit een sample per seconde, voor de kanalen 0 tim 11 (dit zijn de CPL, XPD,

en DPH kanalen) bestaan de data uit elln gemiddelde per seconde.

8.7.2. Werking

De werking van het Reduction Program is schematisch weergegeven in Fig. 18.

Nadat het scherm en de muis zijn ge'initialiseerd, wordt getracht de datum van de te comprime

ren data te bepalen uit de command line parameters. Indien dit niet lukt, wordt deze aan de

gebrulker gevraagd drnv. een invoerwlndow.

Vervolgens wordt de inhoud van de Acquisition Information File en de Event Information File

gelezen, en wordt relevante inforrnatie ult de Acquisition Information File op het scherm

getoond.

Dan worden de PIT Reduced Data Stream en de rUE Reduced Data Stream geopend, en

wordt het Volume Header Record In beide stromen geproduceerd.

Vervolgens vindt een off-event reductie plaats. Indien de periode niet begint met een off-event,

is de lengte van dit off-event 0 minuten, en worden geen Off-event Records aangemaakt.
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Figuur 18: Schematische weergave van de werking het Reduction Program
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De off-event reductie gebeurt In vier stappen, omdat niet aile stromen (de Channel Data

Streams van de drie radiometer, de zeven meteorologische kanalen, en de twaalf baken

kanalen) tegelijkertijd geopend kunnen worden.

A1s eerste worden de radiometer data gereduceerd en bewaard In een Radiometer Off-event

Stream, vervolgens worden de meteo data gereduceerd en bewaard in een Meteo Off-event

Stream, en als laatste worden de data in de baken-kanalen 0 tim 11 gereduceerd en bewaard

in een Channel Off-event Stream.

Dan wordt de inhoud van de Radiometer Off-event Stream, de Meteo Off-event Stream, en de

Channel Off-event Stream samengevoegd en bewaard in Off-event Records in de PTT en TUE

Reduced Data Streams. De Radiometer Off-event Stream, de Meteo Off-event Stream en de

Channel Off-event Stream worden dan weer verwijderd.

Indien een event voigt worden de data over de event periode van aile kanalen en statistiek

kanalen gekopieerd naar de PTT Reduced Data Stream en de TUE Reduced Data Stream,

waarbij voor 3 Hz kanalen de data worden gemiddeld over 1 seconde voor opslag in de PTT

Reduced Data Stream.

Dan wordt weer een off-event reductie uitgevoerd, etc., totdat geen events meer aanwezig zijn

waarna de Reduced Data Streams worden afgesloten, de inhoud van de History File wordt

bijgewerkt, en het Menu Program wordt gestart.

Tijdens de off-event reductie en het kopieren van event data kan het programma worden

onderbroken mbv. de ESC toets.

6.8. Event Plot Program

8.8.1. Inleiding

Het Event Plot Program wordt gebruikt voor het maken van een grafische weergave van event

data voor een aantal kanalen. De weergave is zowel in de tijd als in de gerepresenteerde

waarden zover mogelijk uitgeschaald.

De event plot heeft dezelfde vorm als een dagplot gemaakt met het Dayplot Program (zie par.

6.4.), echter in de event plot worden de begintijd, de eindtijd en de Jengte van de event periode

getoond, en wordt bovenaan de plot ook het event nummer aangegeven.

6.8.2. Werking

De werking van het Event Plot Program is schematisch weergegeven in Fig. 19.

Nadat het scherm, de muis en de plotter zijn gei'nitialiseerd, wordt getracht de datum van de te

p10tten data te bepalen uit de command line parameters. Indien dit niet lukt, wordt deze aan de

gebruiker gevraagd dmv. een invoerwindow.
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Figuur 19: Schematische weergave van de werking het Event Plot Program
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Vervolgens wordt de inhoud van de Acquisition Information File gelezen, en wordt relevante

informatie uit deze file op het scherm getoond.

Dan wordt op een wijze analoog aan die van het Dayplot Program bepaal van welke kanalen

data moet worden geplot, en uit welke Reduced Data Stream / Standard Event Stream.

De te plotten kanalen kunnen worden ingevoerd, of als een Event Plot Standard Channel File

bestaat (dit is een tekstfile met standaard combinaties van kanalen), kan een van de combina

ties uit deze file worden gekozen dmv. een keuzemenu. De gebruiker heeft tevens de mogelijk

heid te kiezen welke type stroom gebruikt moet worden (een PTI Reduced Data Stream, een

TliE Reduced Data Stream, of een TUE Standard Event Stream), en welk papierformaat wordt

gebruikt (A3 of A4).

Nadat de te plotten kanalen, de te gebruiken stroom, en het papierformaat zijn bepaald,

worden de x-as en het frame getekend. De x-as wordt zodanig uitgeschaald dat de event

periode wordt verdeeld in een geheel aantal divisies met een lengte van een geheel aantal

seconden, minuten of uren, mbv. de algoritme die is beschreven in par. 6.4.3.

Dan worden voor ieder te plotten kanaal de minimum en maximum sample waarde over de

event periode bepaald in de stroom.

Vervolgens wordt de y-as getekend met daarop aangegeven de minimum en maximum waarde,

de kanaalnaam, de eenheid, en de gebruikte divisie-grootte. De as wordt, uitgaande van de

minimum en maximum sample waarden, zover mogelijk uitgeschaald op een rond bereik, mbv.

de algoritme beschreven in par. 6.4.4.

De data over de event periode in de Channel Data Stream worden dan geplot, uitgeschaald

tussen de minimum en maximum sample waarde.

Ais aile kanalen zijn geplot, wordt de plotter functie afgesloten door de pen terug te plaatsen in

de houder, en een pagina-wissel commando te geven, zodat een nieuw vel papier wordt

genomen, of wordt gewacht tot een nieuw vel is ingelegd.

Dan wordt de inhoud van de History File bijgewerkt, en wordt het Menu program gestart.

Het programma kan tijdens het plotten van de data worden onderbroken mbv. de ESC toets.

6.9. Off-event Plot Program

6.9.1. Inleiding

Het Off-event Plot Program wordt gebruikt voor het maken van een grafische weergave van aile

off-event data in een meetperiode voor een aantal kanalen. De plot is onderbroken bij event

perioden, waarvan het begin en het einde zijn aangegeven door verticale Iijnen.

De weergave is niet uitgeschaald, zodat de x-as over een volledige dag wordt geschaald, en

het bereik over het totale representeerbare bereik.
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De off-event plot heeft dezelfde vorm als een dagplot gemaakt met het Dayplot Program (zie

par. 6.4.), echter in de off-event plot worden data over event perioden niet weergegeven. De

event plot is bedoeld als hUlpmiddel blj de beslissing, data te gebruiken voor het aanmaken

van templates, of nlet, en als controlemiddel voor de inhoud van de Reduced Data Stream of

Standard Event Stream (de off-event plot moet vrijwel identiek zijn aan de dagplot, voor een

Standard Event Stream mogen k1eine variaties worden verwacht door het effect van de bias

removal).

6.9.2. Werking

De werking van het Off-event Plot Program is schematisch weergegeven in Fig. 20.

Nadat het scherm, de muis en de plotter zijn ge'initlaliseerd, wordt getracht de datum van de te

p10tten data te bepalen uit de command line parameters. Indien dit niet lukt, wordt deze aan de

gebruiker gevraagd dmv. een invoerwindow.

Vervolgens worelt de inhoud van de Acquisition Information File gelezen, en wordt relevante

informatie uit deze file op het scherm getoond.

Dan wordt op een wijze analoog aan die van het Dayplot Program bepaal van welke kanalen

data moet worden geplot, en uit welke Reduced Data Stream / Standard Event Stream.

De te plotten kanalen kunnen worden ingevoerd, of als een Off-event Plot Standard Channel

File bestaat (dit is een tekstfile met standaard combinaties van kanalen), kan een van de

combinaties uit deze file worden gekozen dmv. een keuzemenu. De gebruiker heeft tevens de

mogelijkheid te kiezen welke type stroom gebruikt moet worden (een PTI Reduced Data

Stream, een rUE Reduced Data Stream, of een rUE Standard Event Stream), en welk

papierformaat wordt gebruikt (A3 of A4).

Nadat de te p10tten kanalen, de te gebruiken stroom, en het papierformaat zijn bepaald,

worden de x-as en het frame getekend. De x-as wordt niet uitgeschaald. dus de plot wordt

weergegeven over een volledige dag (24 uur). Het aantal divisies en de grootte van deze

divisies worden bepaald mbv. de algoritme die is beschreven in par. 6.4.3.

Vervolgens wordt de y-as getekend met daarop aangegeven de minimum en maximum waarde,

de kanaalnaam. de eenheid. en de gebruikte divisie-grootte. De y-as wordt weergegeven over

het volledige bereik. Het aantal dMsles en de grootte van de dlvisies worden bepaald mbv. de

algoritme beschreven in par. 6.4.4.

Dan worden de data over aile off-event perioden geplot over het volledige sample bereik, dus

uitgeschaald tussen 0 en 4095.

Het plotten gebeurt door telkens de data over een minuut te lezen, en daarbij events over te

slaan.
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Figuur 20: Schematische weergave van de werking het Off-event Plot Program
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Als aile kanalen zijn geplot, wordt de plotter functie afgesloten door de pen terug te plaatsen in

de houder. en een pagina-wissel commando te geven, zadat een nieuw vel papier wordt

genomen, of wordt gewacht tot een nieuw vel is ingelegd.

Dan wordt de inhoud van de History File bijgewerkt, en wordt het Menu program gestart.

Het programma kan tijdens het p10tten van de data worden onderbroken mbv. de ESC toets.

6.10. Radiometer Data Processing Program

Het Radiometer Data Processing Program wordt gebruikt om uit de data van de drie radiome

ters de te verwachten demping van de baken-signalen te berekenen. De berekende dempingen

worden bewaard in een Attenuation Data File. Aangezien op dit moment nog niet geheel

bekencl is welke algoritme zaJ worden gebruikt, zal hier nlet verder worden ingegaan op het

Radiometer Data Processing Program.

Voor te gebruiken formules voor berekening van de te verwachten dempingen uit radiometer

data wordt verwezen naar [2].

6.11.Template Extraction Program

Het Template Extraction Program wordt gebruikt voor bepaling van de zgn. templates, die de

afwijking tussen de verwachte waarden van de baken-signalen en de werkelijke bakensignalen

aangeeft. Deze templates worden bepaald aan de hand van de door het Radiometer Data

Processing Program bepaalde demplngen van de bakensignalen in de Attenuation Data File, en

de off-event data in de TUE Reduced Data Stream. De templates worden bewaard in Template

Data Streams. De te gebruiken algoritme is nog niet volledig bekend. zadat hier niet verder

wordt ingegaan op het Template Extraction Program. Voor te gebruiken formules wordt

verwezen naar [2].

6.12. Bias Removal Program

Het Bias Removal Program wordt gebruikt voor correctie van de event data In de TUE

Reduced Data Stream mbv. de templates in de Template Data Streams. zadat een Standard

Event Stream resulteert. Off-event data worden rechtstreeks gekopieerd van Reduced Data

Stream naar Standard Event Stream, de event data worden gecorrigeerd door de waarde in de

template van de event data at te trekken. Nadat de bias removal is uitgevoerd, wordt de TUE

Reduced Data Stream verwijderd. De te gebruiken algoritme is nog niet volledig bekend. zadat

hier niet verder wordt Ingegaan op het Bias Removal Program. Voor verdere informatie wordt

verwezen naar [2].
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6.13. Journal Program

Modules in het EUTEC Data Preprocessing System

6.13.1. Inleiding

ledere module in het EUTEC DAPS, behalve het Menu Program, het OPEX Raw Data Inspecti

on program, en het Journal Program produceren zogenaamde journal files.

Deze journal files zijn tekstfiles, die mededelingen mbt. de uitvoering van de betreftende

module bevatten. Deze mededelingen hebben betrekking op de datum van de data waarmee is

gewerkt, de tijd en datum waarop de module is gestart en beeindigd, welke acties op de data

zijn uitgevoerd, en eventueel welke fouten zijn opgetreden.

Omdat de inforrnatie in de journal flies van belang kan zijn voor de gebruiker van de resulteren

de data, moet de inhoud van aile journal files worden bewaard bij de Reduced Data Streams of

Standard Event Streams van de betreffende datum.

Het Journal Program wordt gebruikt om de Journaal files met enkele andere files samen te

voegen in een Main Journal File, dIe wordt bewaard bij de Reduced Data Streams of Standard

Event Streams. Tevens levert het Journal Program de mogelijkheid de inhoud van deze Main

Journal File op het scherm te tonen, en om de inhoud naar een printer te sturen.

De files waarvan de inhoud in de Main Journal File worden opgenomen zijn weergegeven in

Tabel2.

6.13.2. Werking

De werking van het Journal Program is schematische weergegeven in Fig. 21.

Nadat het scherm en de muis zijn ge'initialiseerd, wordt getracht de datum van de verwerkte

data te bepalen uit de command line parameters. Indien dit niet lukt, wordt deze aan de

gebruiker gevraagd dmv. een invoerwindow.

Vervolgens wordt de inhoud van de Acquisition Information File gelezen, en wordt relevante

informatie uit deze file op het scherm getoond.

Dan wordt de Main Journal File geopend, en wordt een kopje gegeven waarin de datum en tijd

waarop het Journal Program is gestart zijn weergegeven.

Er wordt dan getracht aile files genoemd In voorgaande tabel te openen, en indien dit lukt,

wordt de inhoud gekopleerd in de Main Journal File. A1s de file niet geopend kan worden,

wordt aal1genomen dat deze niet aanwezig is, en wordt hiervan een melding gegeven.

Dan wordt de Main Journal File gesloten, geopend voor invoer en wordt de inhoud van de file

getoond op het scherm. De gebruiker kan nu vooruit en achteruit b1aderen om de rest van de

file te bekijken, de file laten uitprlnten, of te stoppen.



Preprocessing software voor het Olvmpus Data Svstem 67

Tabel2:

File:

Files waarvan de inhoud wordt opgenomen in de Main Journal File

Inhoud:

Acquisition Information File

Station Information File

Reduced Data Stream Definition File

OPEX Standard Input Definition File

Split Journal File

Plot Journal File

Repair Journal File

Event Decision Journal File

Reduction Journal File

Event Plot Journal File

Off-event Plot Journal File

Radiometer Data Processing Journal File

Template Extraction Journal File

Bias Removal Journal File

Conversion Journal File

Informatie mbt. gebruikte kanalen en statistiek

kanalen, en de periode waarover is gemeten

Informatie mbt. de gebruikte hardware

De definitie van het Reduced Data Stream /

Standard Event Stream formaat

De definitie van het OPEX Raw Data File formaat

Informatie mbt. de uitvoering van het Split

Program

Informatie mbt. de uitvoering van het Dayplot

Program

Informatie mbt. de uitvoering van het Repair

Program

Informatie mbt. de uitvoering van het Event

Decision Program

Informatie mbt. de uitvoering van het Reduction

Program

Informatie mbt. de uitvoering van het Event Plot

Program

Informatie mbt. de uitvoering van het Off-event

Plot Program

Informatie mbt. de uitvoering van het Radiometer

Data Processing Program

Informatie mbt. de uitvoering van het Template

Extraction Program

Informatie mbt. de uitvoering van het Bias

Removal Program

Informatie mbt. de uitvoering van het OPEX Raw

Data Conversion Program

A1s gekozen is voor stoppen, wordt de Inhoud van de History File bijgewerkt, en wordt het

Menu Program gestart.

6.14.0PEX Raw Data Conversion Program

6.14.1. Inleiding

Het OPEX Raw Data Conversion Program is de conversiemodule tbv. DAPPER. Het program

ma converteert data in de Filter Data Streams, en de Status Stream, die zijn aangemaakt door
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T,1d!l do File .. _ ." ...... __ ... do ....., JcureI _ ..-. do file __don goqlInd

TIlIChl do RecU:ed Oaho sn.n Demlion File .. _ on t<opieer __ ... do ..... .bInoI File indion do file kon~

--'

TIlIChl do OPEX Stondotd l'\OUI Dtln1icrl File .. _ on kelP'" doze ... do Iolo" JcunoI File indIon cit fl.. kon~

goqlInd

T,.;ht do Split ..tunel File lit _ on kcIli_ doD ... do Moil .bInoI Fole i'Oon do file kon~ --.:t

Tt8CIlt do IlioygIot ..tunel File .. _ ." kcIli_ cIIz8 ... do ..... ..tunel File _ cit file kon _don --.:t

TIlIChl do FloI>ar JcureI File ,. _ ." ... do ................ File indIon do ,. __ goqlInd

T,acht do FIaO.Jction .-....., File ta _ ." _ doD ... do Main JcunoI Fila _ do rile kon __ --.:t

TIlIChl do Cawnion ..tunel File lit _ on _ doze ... do ..... .bInoI File _ do file ka'1~ goqlInd

TOCIl de ri>oud .." de /iIo, rret .... QDlioe om \100I\I1 on -"t la bIadIIt.-1. Ie IlI'nton. on • _ ~t I. gokozon
___ worclt dele .., beei'dgct

Figuur 21: Schematische weergave van de werking van het Journal Program



Preprocessing software voor het Qlympus Data Svstem

het EUTEC DACS. naar een OPEX Raw Data File, die kan worden ingelezen door DAPPER.

Deze conversie omvat de volgende zaken:
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Het samenvoegen van data in de Filter Data Streams en de Status Stream

Het aanpassen van het formaat aan dat gebruikt door DAPPER

het omzetten van aile kanaaldata in 1 Hz data, wat betekent dat de data in 3 Hz kanalen

moeten worden gereduceerd tot 1 sample per seconde

Het omzetten van de representatie van de bakensignalen dmv. copolar (CPL) , crosspolar

(XPD). en fase (DPH) naar een representatie dmv. een in-fase- en kwadratuur-component

voor zowel copolar als crosspolar (CPIN. CPOU, XPIN en XPOU)

Het berekenen van de relatieve vochtigheid en de waterdamp dichtheid uit data van de

meteorologische kanalen

De OPEX Raw Data File is record georienteerd. De file bevat een Header Record, en voor

iedere seconde in de meetperiode waarover de file data bevat een Raw Data Record.

Beide records hebben dezelfde lengte.

Het Header Record bevat algemene informatie mbt. gebruikte kanalen en statuswoorden, de

lengte van een Header Record of Raw Data Record, en de zogenaamde Acquisition System

Code. die verwijst naar een tabel waarin de range, kanaalnaam. eenheid. etc. voor ieder van de

kanalen, en de betekenis van de statuswoorden is gegeven.

Deze Acquisition System Code is uniek per acquisitie-systeem. Decodes zijn echter nog njet

vastgelegd, zodat de Acquisition System Code voorlopig gelijk aan 0 is gesteld.

Een Raw Data Record bevat een zgn. "time-stamp", dwz. de datum en tijd waarop de data in

het record zijn geproduceerd, en verder de statuswoorden over 1 seconde, en voor ieder

kanaal een sample.

Het aantal kanalen waarvan data worden opgenomen in het Raw Data Record is afhankelijk

van het aantal in de Acquisition Information File genoemd kanalen, en van het aantal door de

conversie nieuw toegevoegde kanalen en de toewijzing van kanaalnummers aan deze nieuwe

kanalen.

Het aanta! statuswoorden Iigt echter vast. Er worden door het EUTEC DACS altijd 32 binaire

signalen bemonsterd. die worden opgeslagen in twee statuswoorden van ieder 16 bits. Het

aantal statuswoorden In een Raw Data Record is dan ook a1tijd gelijk aan 2.

Aangezien de OPEX Raw Data File s1echts een sample per kanaal per seconde bevat, moeten

de data in 3 Hz kanalen worden gereduceerd tot 1 Hz. Hiervoor wordt een lopend gemiddelde

filter gebruikt. Dit filter mlddelt over de drie samples In de betreffende seconde en de drie

sample in de vorige seconde. Om een inschakeleffect te vermijden wordt voor de eerste

seconde aileen over de drie samples In die seconde gemiddeld.
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label 3: Lljst van momenteel gebruikte kanalen

Kanaal: Kanaalnaam: Eenheid: Minimum: Maximum: 8etekenis:

0 BOVCPL dB 0 30 12 GHz V copolar level

1 B2VCPL dB 0 30 30 GHz V copolar level

2 B1HCPL dB 0 30 20 GHz H copolar level

3 B1VCPL dB 0 30 20 GHz V copolar level

4 BOVXPD dB 15 45 12 GHz V crosspolar discrimination

5 B2VXPD dB 15 45 30 GHz V crosspolar discrimination

6 B1HXPD dB 15 45 20 GHz H crosspolar discrimination

7 B1VXPD dB 15 45 20 GHz V crosspolar discrimination

8 BOVOPH deg 0 360 12 GHz V crosspolar differential phase

9 B2VOPH deg 0 360 30 GHz V crosspolar differential phase

10 B1HDPH deg -360 360 20 GHz H crosspolar differential phase

11 B1VOPH deg -360 360 20 GHz V crosspolar differential phase

12 B1VHPH deg -360 360 20 GHz H-V crosspolar differential phase

13 ROTANT K 310 0 12 GHz radiometer temperature

14 RHANT K 0 310 20 GHz radiometer temperature

15 R2TANT K 0 310 30 GHz radiometer temperature

16 MHAMB DC +38 -26 Wet bulb temperature-
17 M2TAMB DC +38 -26 Dry bulb temperature-
18 M1RA1NG mmjh 0 150 Rain rate

19 M1RA1NG mm 0 10 Rain cumulative

20 M1PATM hPa 800 1100 Atmospheric pressure

21 RHREF K 305 315 Radiometer reference temperature 1

22 M1WINDV mjs 0 50 Wind velocity

23 M1W1NDD deg 0 360 Wind direction

24 R2TREF K 300 310 Radiometer reference temperature 2

25 UYKSPAN V 0 10 User channel

26 UTEST4 V 0 10 User channel

27 UTEST5 V 0 10 User channel

28 UTEST6 V 0 10 User channel

29 URADIOT V 0 10 User channel

30 B3VXPD dB 15 45 ECS crosspolar discrimination

31 B3VCPL dB 0 30 ECS copolar level

In label 3 is een lijst gegeven van aile kanalen die momenteel worden gebruikt, met het

nummer van het kanaal, de kanaalnaam, de eenheid, en de minimum en maximum gerepresen-

teerde waarde

De data in aile in label 3 genoemde kanalen, behalve de baken-kanalen (CPL, XPD, DPH en

VHPH) moeten worden opgenomen in de OPEX Raw Data File. Daarnaast moeten de data

worden opgenomen van de CPIN, CPQU, XPIN en XPQU kanalen, die de baken-kanalen

vervangen (dit levert drie extra kanalen), en de M1RLHUM (relatieve vochtigheid) en M1RHO

(waterdamp dichtheid) kanalen.

De kanalen genoemd in label 3 hebben aile een sample bereik van 0 tot 4095, waar de sample

waarde 0 gelijk staat met de minimum waarde gerepresenteerd in de eenheid, en de sample

waarde~ gelijk staat met de maximum waarde gerepresenteerd in de eenheid.
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Tabel4: Door de conversie toegevoegde kanalen

Kanaal: Kanaalnaam: Eenheid: Minimum: Maximum: Betekenis:

0 BOVCPIN -1 1 12 GHz V copolar in-phase

1 B2VCPIN -1 1 30 GHz V copolar in-phase

2 B1HCPIN -1 1 20 GHz H copolar in-phase

3 B1VCPIN -1 1 20 GHz V copolar in-phase
4 BOVCPQU -1 1 12 GHz V copolar quadrature

5 B2VCPQU -1 1 30 GHz V copolar quadrature

6 B1HCPQU -1 1 20 GHz H copolar quadrature

7 B1VCPQU -1 1 20 GHz V copolar quadrature

8 BOVXPIN _10,15/20 10,15/20 12 GHz V crosspolar in-phase

9 B2VXPIN _10'15/20 10,15/20 30 GHz V crosspolar in-phase

10 B1HXPIN _10'15/20 10,15/20 20 GHz H crosspolar in-phase

11 B1VXPIN _10-15/20 10,15/20 20 GHz V crosspolar in-phase
12 BOVXPQU _10-15/20 10-15/20 12 GHz V crosspolar quadrature-
32 B2VXPQU- _10-15/20 10,15/20 30 GHz V crosspolar quadrature

33 B1HXPQU- _10-15/20 10-15/20 20 GHz H crosspolar quadrature

34 B1VXPQU _10'15/20 10'15/20 20 GHz V crosspolar quadrature-
35 M1RHO 91m3 0 50 Water vapour density

36 M1RLHUM % 0 100 Relative humidity

De nieuwe kanalen worden toegewezen als getoond in Tabel 4,

Van de nieuwe kanalen genoemd in Tabel 4 hebben aile baken-kanalen (CPIN, CPQU, XPIN, en

XPQU) een sample bereik van -32766 tot 32766 (dit om verlies aan nauwkeurigheid te

beperken), waar de sample waarde -32767 gelijk staat met de minimum waarde gerepresen

teerd in de eenheid. en de sample waarde 32767 gelijk staat met de maximum waarde gerepre

senteerd in de eenheid. De M1 RHO_en M1 RLHUM kanalen hebben een sample bereik van 0

tot 32766, waar de sample waarde 0 gelijk staat met de minimum waarde gerepresenteerd in

de eenheid, en de sample waarde 32767 gelijk staat met de maximum waarde gerepresenteerd

in de eenheid.

6.14.2. Formules gebruikt bij conversie

De formules die worden gebruikt voor de berekening van de CPIN, CPQU, XPIN, en XPQU

samples uit de CPL, XPD en DPH samples voor het 12 GHz (SOV) en het 30 GHz (S2V) baken

zijn gegeven in Fig. 22. De minimum en maximum waarden gerepresenteerd in de eenheid zijn

aangegeven door min «kanaalnaam» resp. max «kanaalnaam». Daarbij is een voorbeeld

van de decompositie van het copolar en crosspolar signaal in in-fase en kwadratuur compo

nenten gegeven in Fig. 23.
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Conll8rsie factoren

BxVCPL_fact = (max(BxVCPLj - min(BxVCPLj) /4096 / 20 (cony. factor BxVCPL sample naar dB/2O)

BxVXPD_fact = (max(BxVXPDj - min(BxVXPDJ) /4096/20 (cony. factor BxVXPD_ sample naar dB/2O)

BxVDPH_fact = (max(BxVDPHJ - min(BxVDPHJ) / 4096" Jr /180 (cony. factor BxVDPH sample naar rad)

BxVCPIN fact = 32767 (cony. factor BxVCPIN naar sample)

BxVCPQU_fact = 32767 (cony. factor BxVCPQU naar sample)

BxVXPIN_fact = 32767 * 10m1n(8xVXPOj /20 (cony. factor BxVCPIN naar sample)

BxVXPQU_fact =32767 * 10m1n (BxVXPOj /20 (cony. factor BxVCPQU naar sample)

Omrekenen sample waarden naar CPL, XPL, DPH

BxVCPL_lin = 10 BxVCPL_fact· BxVCPL_eample 'lTW<{BxVCPLj /20

BxVXPL_lin = BxVCPL_lin * 10 .BlM<PD_fact· BxVXPD_eample. min(BxVXPDj /20

BxVDPH_rad = BxVDPH_fact * BxVDPH_sample

Bepalen CPIN, CPQU, XPIN, en XPOU

BxVCPIN = BxVCPL lin

BxVCPQU = 0

BxVXPIN = BxVXPL-,in * cos (BxVDPH_rad)

BxVXPQU = BxVXPL_lin * sin (BxVDPH_rad)

Oineair 0.. 1)

Oineair 0 ..10·m1n (BxVXPDj/~

(rad)

(-1..1)

(-1..1)
(-1 O·min(BxVXPDj/2O.. 1O·min(BxVXPDj/~

(_10·min(BxVXPDj/2O..10·min(BxVXPDj/2O)

Omrekenen CPIN, CPQU, XPIN, XPQU naar sample waarden (-32766..32766)

BxVCPIN_sample = BxVCPIN * BxVCPIN_fact

BxVCPQU_sample = BxVCPQU * BxVCPQU_fact

BxVXPIN_sample = BxVXPIN * BxVXPIN_tact

BxVXPQU_sample = BxVXPQU * BxVXPQU_fact

(-32766..32766)

(-32766..32766)

(-32766..32766)

(-32766..32766)

Figuur 22: Formules voor berekening van CPIN, CPQU, XPIN en XPQU samples uit CPL, XPD
en DPH samples voor 12 Ghz (BOV) en 30 GHz (B2V) baken

CPOU XPIN CPIN

Figuur 23: Voorbeeld van decompositie van een copolar en crosspolar signaal in in-fase en
kwadratuur componenten
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Conll8rsie factoren

81VCPLJact '= (max(81VCPLj - min (81VCPLj) /4096 /20 (conv. factor 81VCPL_ sample naar d8/2O)

81VXPD_fact .. (max(81VXPDj - min (81VXPDj) /4096/20 (conv. factor 81VXPD_ sample naar d8/2O)

81VDPHJact = (max(81VDPHj - min (81VDPHj) /4096 * rr /180 (conv. factor 81VDPH_ sample naar rad)

81HCPL_fact .. (max(81 HCPLj • min (81HCPLj) /4096 / 20 (conv. factor 81 HCPL_ sample naar d8/2O)

81HXPD_fact .. (max(81HXPDj - min (81HXPDj) /4096 / 20 (conv. factor 81HXPD_ sample naar d8/2O)

81HDPH_fact .. (max(81HDPHj - min (81HDPHj) /4096 * rr / 180 (conv. factor 81HDPH_ sample naar rad)

81VHPH_fact = (max(81VHPHj - min (81VHPHj) /4096 * rr / 1llQ (conv. factor 81VHPH_ sample naar rad)

81VCPIN_fact = 32707 (conv. factor 81VCPIN naar sample)

81VCPQU_fact =32767 (conv. factor B1VCPQU naar sample)

81VXPIN_fact = 32767 * 10m1n(B1VXPDj 120 (conv. factor B1VCPIN naar sample)

81VXPQU_fact = 32707 * 10min(B1VXPDj 120 (conv. factor B1VCPQU naar sample)

B1HCPIN_fact = 32707 (conv. factor 81HCPIN naar sample)

81HCPQU_fact = 32767 (conv. factor B1HCPQU naar sample)

81 HXPIN_fact = 32707 * 10m1n(B1HXPDj 120 (conv. factor 81 HCPIN naar sample)

81HXPQU_fact = 32767 * 10min(B1HXPDj 120 (conv. factor 81HCPQU naar sample)

Omrekenen sample waarden naar CPL, XPL, DPH
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81VCPL_lin = 10 B1VCPL_1ec1 * B1VCPL_sample· max(BWCPLj 120

81VXPL_lin = 81VCPL_lin * 10 ·B1VXPD_Iec1* B1VXPD_sample· min(B1VXPDj 120

81VDPH_rad .. 81VDPH_fact * 81VDPH_sample
81HCPL_lin = 10 B1HCPL_Iec1* B1HCPL_sample. max(B1HCPLj 120

81HXPL_lin = 81HCPL_lin * 10 ·B1HXPD_Iec1* B1HXPD_sample· min(B1HXPDj 120

81HDPH_rad = 81HDPH_fact * B1HDPH_sample

B1VHPH_rad = 81VHPH_fact * 81VHPH_sample

BepaJen CPIN, CPQU, XPIN, en XPQU

(lineair 0.. 1)

(Iineair 0.. 10·min(B1VXPDj /2O)

(rad)

(lineair 0.. 1)

(Iineair 0.. 10·min(B1VXPDj /2O)

(rad)

(rad)

B1VCPIN = 81VCPL_lin * cos (B1VHPH_rad)

B1VCPQU .. B1VCPL_lin * sin (B1VHPH_rad)

81VXPIN = B1VXPL_lin * cos (81VHPH_rad + 81VDPH_rad)

81VXPQU = B1VXPL_lin * sin (B1VHPH_rad + B1VDPH_rad)

B1HCPIN .. B1HCPL_lin

B1HCPQU = 0

B1 HXPIN = B1 HXPL_lin * cos (B1 HDPH_rad)

B1HXPQU = B1HXPL_lin * sin (B1HDPH_rad)

(-1..1)

(-1..1)
(-1 0·min(B1VXPDj/2O..10·min(B1VXPDj/20)

(_10·m1n(B1VXPDj/2O.,1 0·min(B1VXPDj/~

(-1..1)

(-1..1 )
(_10·mln(B1HXPDj/2O.,10·min(B1HXPDj/~

(_10·mln(B1HXPDj/2O.. 10·min(B1HXPDj/~

Omrekenen CPIN, CPQU, XPIN, XPQU naar sample waarden (-32766..32766)

81VCPIN_sample = B1VCPIN * B1VCPINJact

81VCPQU_sample = B1VCPQU * B1VCPQU_fact

B1VXPIN_sample = B1VXPIN * 81VXPIN_fact

B1VXPQU_sample = B1VXPQU * B1VXPQU_fact

81HCPIN_sample = B1HCPIN * B1HCPIN_fact

81HCPQU_sample =81HCPQU * 81 HCPQU_fact

81HXPIN_sample =81HXPIN * 81HXPIN_fact

B1HXPQU_sample = B1HXPQU * 81HXPQU_fact

(-32766..32766)

(-32766..32766)

(-32766..32766)

(-32766..32766)

(-32766..32766)

(-32766..32766)

(-32766..32766)

(-32766..32766)

Figuur 24: Formules voor berekening van CPIN, CPQU, XPIN en XPQU samples uit CPL, XPD,
DPH en VHPH samples voor 20 GHz (B1Ven B1H) bakens
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VHPH
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VXPL_I,n

HXPL_I,n

I-IDPH

HXPIN

VXPOU

HCPIN

Figuur 25: Voorbeeld van decompositie van copolar en crosspolar signalen in in-fase en
kwadratuur componenten indien beide polarisatie-richtingen worden gebruikt

Conversie factoren

M1TAMB_fact = (max(M1TAMBJ - min (M1TAMBJ) / 4096 (conv. factor M1TAMB_ sample naar K)

M2TAMB_fact = (max(M2TAMBJ - min (M2TAMBJ) / 4096 (conv. factor M2TAMB_ sample naar K)

M1PATM_fact = (max(M1PATMJ - min (M1PATMJ) * 100 / 4096 (conv. factor M1PATM_ sample naar N/m
2

)

M1RHO_fact = 32767/50 (conv. factor M1RHO_ naar sample)

M1RLHUM_fact = 32767/100 (conv. factor M1RLHUM naar sample)

Omrekenen sample waarden naar M1TAMB_. M2TAMB-, M1PATM_

M1TAMB_val = M1TAMB_fact * M1TAMB_sample + min(M1TAMBJ + 273.15

M2TAMB_val = M2TAMB_fact * M2TAMB_sample + min(M2TAMBJ + 273.15

M1PATM_val = M1PATM_fact * M1PATM_sample + min(M1PATMJ * 100

Bepalsn waterdamp druk Edry. Ewet. E. en M1RHO-' M1RLHUM

Edry = 5.86 * 105 * M1TAMB_var5 * 1020. 2950 I M1TAMB_va1

Ewet = 5.86 * 105 * M2TAMB val-5 * 1020' 2950 I M2TAMB_va1

E = Ewet· 6.62 * 10.4 * M1PATM_val * (M1TAMB_val- M2TAMB_val)

M1RHO_val = 2.167 * E / M1TAMB_val

M1 RLHUM = E / Edry * 100

Omrekenen M1RHO-' M1RLHUM naar sample waarden (0..32766)

M1RHO_sample = M1RHO_val * M1RHO)act

M1 RLHUM_sample = M1 RLHUM_val * M1 RLHUM_fact

(N/m2
)

(N/m2
)

(N/m2
)

(g/m1
(%)

(0..32766)

(0..32766)

Figuur 26: Formules voor de berekening van M1RHO en M1RLHUM samples uit M1PATM ,
M1TAMB_ en M2TAMB_ samples - -

De formules voor berekening van de CPIN, CPQU, XPIN, en XPQU samples uit de CPL, XPD,

DPH en VHPH samples voor de 20 GHz (B1V en B1H) bakens in Fig. 24. De minimum en

maximum waarden gerepresenteerd in de eenheid zijn eveneens aangegeven door min

«kanaalnaam» resp. max «kanaalnaam». Daarbij is een voorbeeld van de decompositie
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van de copolar en crosspolar signalen in beide polarisatie-richtingen in in-fase en kwadratuur

componenten gegeven in Fig. 25.

De formules voor berekening van de relatieve vochtigheid (M1 RLHUM) en de waterdamp

dichtheid (M1 RHO~ uit de atmosferische druk (M1 PATMJ, de droge bol temperatuur

(M1TAMBJ en de natte boI temperatuur (M2TAMBJ is gegeven in Fig. 26. Ook hier zljn de

minimum en maximum waarden gerepresenteerd in de eenheid aangegeven door min

« kanaalnaam » resp. max « kanaalnaam >).

6.14.3. Werking

De werking van het aPEX Raw Data Conversion Program is schematisch weergegeven in Fig.

27.

Nadat het scherm en de muis zijn ge"initialiseerd, wordt getracht de datum van de te converte

ren data te bepalen uit de command line parameters. Indien dit niet lukt, wordt deze aan de

gebruiker gevraagd dmv. een invoorwindow.

Vervolgens wordt de inhoud van de Acquisition Information File gelezen, en wordt relevante

Informatie ult deze file op het scherm getoond. Uit de Acquisition Information File wordt tevens

bepaald van welke kanalen de Filter Data Streams data bevatten, en welke de minimum en

maximum gerepresenteerde waarden voor ieder van deze kanalen zijn.

Dan wordt een Iijst opgesteld van aile kanalen waarvan data moeten worden opgenomen in de

OPEX Raw Data File, waarbij de nieuwe kanalen CPIN, CPQU, XPIN. XPQU, M1 RHO_en

M1 RLHUM de baken-kanalen CPL, XPD. DPH en VHPH vervangen. en het resterende gedeelte

nieuw wordt toogevoogd in de Iijst.

Vervolgens worden de Filter Data Streams, de Status Stream en de OPEX Raw Data Stream

geopend, en worden de filter buffers voor het inlezen van data uit de Filter Data Streams, en de

record buffer voor het invullen van een Header Record of Raw Data Record gealloceerd.

De inhoud van het Header Record wordt dan ingevuld in de record buffer, en wordt uitgevoerd

naar de aPEX Raw Data File.

Dan wordt de tijd- en datum-Informatie van de eerste seconde bewaard in de Record Buffer,

zodat deze niet steeds moot worden ingevuld. De datum van aanrnaak van de data verandert

namelijk nlet gedurende de te converteren periode, en het aantal uren en minuten hoeft maar

af en toe worden aangepast.

Zolang nu nog niet aile data zijn geconverteerd, worden telkens data over een seconde in de

periode geconverteerd. zodat telkens een Raw Data Record wordt geproduceerd.

De conversie omvat de volgende stappen.
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Figuur 27: Schematische weergave van de werking van het OPEX Raw Data Conversion
Program
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De data uit de Filter Data Streams worden ingelezen in de filter buffers. Dan wordt voor 3 Hz

data gemiddeld over 3 samples. en het resultaat wordt gemiddeld met het gemiddelde over de

vorige seconde Qopend gemiddelde of sinc filtering), dat gelijk is aan het gemiddelde over de

huidige seconde bij de eerste seconde van de periode. De resulterende 1 Hz data worden op

de betreffende p1aatsen in de record buffer geplaatst.

Vanuit deze record buffer worden dan de data gelezen. geconverteerd volgens de in par.

6.14.2. gegeven formules, en teruggeplaatst in de record buffer, waarbij de data van de CPL,

XPD. DPH en VHPH kanalen worden overschreven.

Vervolgens worden de twee statuswoorden over de betreffende seconde gelezen uit de Status

Stream. en ook opgeborgen in de record buffer.

Dan wordt de inhoud van de record buffer (het ingevulde Raw Data Record) uitgevoerd naar de

OPEX Raw Data File, en wordt de tijd-informatie in de record buffer aangepast voor de

volgende seconde (de datum b1ijft gelijk).

A1s aile data zijn geconverteerd, worden de Filter Data Streams, de Status Stream en de OPEX

Raw Data File gesloten. en worden de filter buffers en de record buffer weer vrijgegeven.

Vervolgens wordt de inhoud van de History File bijgewerkt en wordt het Menu Program gestart.

6.15.0PEX Raw Data Inspection Program

6.15.1. Inleiding

Het OPEX Raw Data Inspection Program is ontwikkeld voor controle van de inhoud van de

OPEX Raw Data Files. Omdat de OPEX Raw Data File bestaat uit binaire woorden, is inspectie

zonder meer niet mogelijk. Het OPEX Raw Data Inspection Program is ontwikkeld om de

inhoud van de file weer te geven op het scherm of in een tekstfile, op een meer leesbare wijze.

6.15.2. Werking

De werking van het OPEX Raw Data Inspection Program is schematisch weergeven in Fig. 28.

Nadat het scherm en de muis zijn ge"initiallseerd, worden de command line parameters

bepaald. Deze parameters zijn resp. de datum van de te inspeeteren OPEX Raw Data File,

eventueel de begin- en eindtijd van de te inspecteren periode. en eventueel een filenaam van

een uitvoerfile. Indien de datum niet is gespecificeerd. wordt deze aan de gebruiker gevraagd

dmv. een invoerwindow. Indien geen begin- of eindtijd is gespecificeerd. wordt hiervoor de

begintijd van de periode waarover de file data bevat genomen. Indien geen uitvoerfile is

gespecificeerd, wordt uitvoer naar het scherm gestuurd.

Dan wordt de OPEX Raw Data File, en eventueel de gespecificeerde uitvoerfile, geopend.

Uit de OPEX Raw Data File wordt de grootte van een Header Record of Raw Data Record

bepaald door het lezen van het eerste woord (zie [1,5]). Dan wordt een record buffer met deze
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Initialil;eer scherm en nuis

Bepaal de eventuele corrmand Ire parameters (de datl.m, de begin- en eindtlJi en de filenaam

van de uitvoerfile)

Vraag rear de datum totdat deze
CClTect is ingevoerd

Open de OPE>< Raw Data File en eventueel de uitvoerfile

Bepaal de gcotte van een Header Record of Raw Data Record LIlt de OPEX Raw Data File,
en aliceeel' een record buffer mel deze gcotle

Lees t'et Header Recad uit de OPEX Raw Data F,le in de record buffer. en presenteer de

irtloud op het sd1erm of in de uitvoerfile

Wacht op het inctU<ken van een
toets

Zolang niet het einde van de OPEX Raw Data File is bereikt

Lees een Raw Data Record uit de OPEX Raw Data File in de record buffer

Bepalll de lijCl informatie in het record

J)-------,

Tcon de ,rtloud van hel record
op het sd1erm of in de file

Wacht op tet ird'ukken
van een toets

Figuur 28: Schematische weergave van de werking van het OPEX Raw Data Inspection
Program
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groone gealloceerd.
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Vervolgens wordt het Header Record uit de OPEX Raw Data File gelezen en bewaard in de

record buffer, en wordt de inhoud van de record buffer weergegeven op het scherm of in de

uitvoerfile.

Zolang niet het einde van de file is bereikt, wordt een Raw Data Record uit de OPEX Raw Data

File gelezen en bewaard in de record buffer, en wordt de Inhoud van de record buffer op het

scherm, of in de uitvoerfile gepresenteerd indien de tijd in de record buffer binnen de gespecifi

ceerde begin- en eindtijd valt. A1s deze tijd groter is dan de gespecificeerde eindtijd, wordt het

programma voortijdig afgebroken.

Indien uitvoer naar het scherm wordt gestuurd, wordt dan weer gewacht op het indrukken van

een toots.

A1s van aile records de inhoud is getoond, wordt de OPEX Raw Data File, en eventueel de

uitvoerfile, weer gesloten.

Het Menu Program wordt niet gestart door deze module. en de module kan ook niet worden

gestart vanuit het Menu Program, omdat de bedoeling bestaat een module te ontwikkelen voor

het representeren van de inhoud van de OPEX Raw Data File in een plot.
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7. Structurering van de software

7.1. Inlelding

Om overbodig programmeerwerk te vermijden, en onderhoud van de software zo eenvoudig

mogelijk te maken, is de software opgebouwd volgens een lagenstructuur. Aile modules maken

gebruik van zo veel mogelijk gemeenschappelijke functies, die zijn verzameld in zgn. tool

boxes. De functies in deze toolboxes maken weer gebruik van functies In andere toolboxes,

van standaard constanten, of van standaard C functies. Deze hierarchische structurering is

weergegeven in Fig. 29.

PROGRAMMATUUR

... v ..
PLOTBOX RDSBOX WINBOX

GENBOX STRMBOX MOUSEBOX

"
CaNST I ... "

Standaard C functies
Ftguur 29: Hierarchische structurering van de preprocessing software

In deze figuur zijn aile toolboxes (GENBOX, STRMBOX, MOUSEBOX, PLOTBOX, RDSBOX en

WINBOX) en de file met definitie constanten (CONST) opgenomen.

Van ieder van deze software-modules zal hieronder een korte beschrijving worden gegeven.

7.2. De General Constants Header CONST

De General Constants Header CONST is een C header file, dwz. een files die kan worden

tussengevoegd In een andere module. De header file bevat de definitie van aile voor de

preprocessing software belal1grijke constanten. Het voordeel dat aile constanten in een header

file zijn verzameld, is dat een herconfiguratie (andere devices, datapaden, drives etc. kiezen) en

ook andere aanpassing van de software zeer eenvoudlg Is doordat slechts een file hoeft te

worden aangepast.

CONST bevat de volgende typen constanten.

Constanten die het formaat van Reduced Data Streams en Standard Event Streams

definieren

Constanten die het formaat van OPEX Raw Data Files definieren
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Constanten die het formaat van Acquisition Information Files en Event Information Files

definieren

Constanten die de padnamen geven van aile gebruikte directories (de padnamen van de

data-partities etc.)

Filenamen van een aantal standaard files, waaronder de executable versies van aile

modules in het EUTEC DAPS

Standaard Instelllngen voor de plotter en printer (gebruikte poort, en eventueel gebruikte

baudrate etc.)

7.3. De General Toolbox GENBOX

De General Toolbox GENBOX bevat een aantal algemeen bruikbare functies. De toolbox

bestaat uit een C module en een header file. De header file definieert de functies indien deze

wordt opgenomen in een andere module, de C module implementeert deze functies.

GENBOX omvat een groot aantal functies, waaronder de volgende.

Funeties voor het lezen van een Acquisition Information File en Event Information File, en

het terugleveren van de informatie in deze files

Funeties voor het opvragen van de systeemtijd, het opvragen van een maandnaam of

maandnummer, het bepalen van het dagnummer in het jaar, etc.

Functies voor het manipuleren van strings

Functies voor het bepalen van de tijd in seconden vanaf 00:00:00 uit een string, het

bepalen van de tijd in een string uit het aantal seconden vanaf 00:00:00 (de omgekeerde

acties dus), en voor het berekenen van de periode-Iengte tussen twee tijden

7.4. De Stream Toolbox STRMBOX

De Stream Toolbox STRMBOX bevat een aantal functies voor het openen, sluiten, lezen,

schrijven, en verwijderen van stromen. STRMBOX verzorgt daarnaast een buffering van data in

grete buffers, waardoor het lezen en schrijven In en naar stromen efficienter verloopt. De

toolbox bestaat uit een C module en een header file. De header file definieert de functies indien

daze wordt opgenomen in een andere module, de C module implementeert deze functies.

STRMBOX omvat de volgende typen functies

Functies voor het Instellen van de voor de stroom gebruikte segmentatie, dwz. de

maximum lengte van deelfiles van een stroom, en voor het instellen van de te gebruiken

buffergrootte

Functies voor het openen en sluiten van stromen

Functies voor het lezen van bytes, words (16 bits integers), strings, en records in een

stroom
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Functies voor het schrijven van bytes. words (16 bits integers), strings, en records in een

stroom

Een funetie voor het verwijderen van aile deelfiles van een stroom

Functies voor het absoluut en relatief positioneren in een stroom, en voor het opvragen

van de absolute positie in een stroom

7.5. De Mouse Toolbox MOUSEBOX

De Mouse Toolbox MOUSEBOX bevat een aantal funeties voor het werken met een muis. De

funeties vormen een interface tussen de hardware van de muis en de hogere programmeertaal

C. De toolbox bestaat uit een C module en een header file. De header file definieert de functies

indien deze wordt opgenomen in een andere module. de C module implementeert deze

functies.

MOUSEBOX omvat de volgende typen funeties

Funeties voor het initialiseren van de muis en muis-driver

Funeties voor het opvragen van de positie van de muis, en voor het instellen van de

positie van de muis

Funeties voor het instellen van het type muis-cursor, en voor het zichtbaar of onzichtbaar

maken van de muis-cursor

Funeties voor het opvragen van de button-status van de muis

7.6. De Plotter Toolbox PLOTBOX

De Plotter Toolbox PLOTBOX bevat een aantal functies voor uitvoer naar een plotter. met

ingebouwde buffering. De plotterpoort mag iedere seriele of parallelle poort zijn. De toolbox

bestaat uit een C module en een header file. De header file definieert de functies indien deze

wordt opgenomen in een andere module. de C module implementeert deze functies.

PLOTBOX maakt gebrulk van functies gedefinieerd door GENBOX.

PLOTBOX omvat de volgende typen funeties

Funeties voor het initialiseren van de p1otterpoort (een seriele of parallelle poort) en de

plotter, en voor het beginnen met een plotter sessie (het maken van een plot). door het

initialiseren van de interne buffer, en het geven van een aantal standaard commando's

aan de plotter

Functies voor het afsluiten of afbreken van een plotter sessie, door te wachten tot de

plotterbuffer leeg is, de plotter pen terug te p1aatsen. en het papier te vervangen, of te

wachten totdat de gebruiker dit heeft gedaan

Functies voor rechtstreekse invoer en uitvoer via seriele poorten en voor uitvoer via

parallelle poorten
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Functies die een interface VQrmen tussen de plQtter en de hQgere programmeertaal C,

zodat met eenvQudige cQmmandQ 's de plQtter kan wQrden bestuurd

Functies die een meer flexibele en uitgebreide mQgelijkheden leveren VQQr het besturen

van de piQtter, waarQnder functies VQQr het uitlijnen van labels, het tekenen van het

frame, de x-as en de y-as (met daarin gebQuwd de algQritmen VQQr schaling van de

assen) voor het DayplQt Program, het Event PIQt Program en het Off-event PIQt PrQgram

(zie par. 6.4.3. en 6.4.4.)

7.7. De Reduced Data Stream Toolbox RDSBOX

De Reduced Data Stream TooIbQX RDSBOX bevat een aantal functies VQQr het lezen van een

Reduced Data Stream Qf Standard Event Stream. De tQQlbQX bestaat uit een C module en een

header file. De header file definieert de functies indien deze wQrdt QpgenQmen in een andere

module, de C module implementeert deze functies.

RDSBOX maakt gebrulk van functies gedefinieerd dQQr GENBOX en STRMBOX.

RDSBOX Qmvat de vQlgende typen functies

Funeties VQQr het Qpenen en s1uiten van een Reduced Data Stream Qf Standard Event

Stream

Een functie VQQr het lezen van een VQlume Header RecQrd, een Event Header recQrd en

een Off-event Header RecQrd, en het terugleveren van de infQrmatie in een dergelijk

recQrd

Functies VQQr het zQeken van events, en het zQeken van kanaaldata in events

Functies VQQr het lezen van een Minute Data RecQrd in een Off-event RecQrd, en het

terugleveren van de infQrmatie in een dergelijk recQrd

Een functie VQQr het bepalen van de minimum en maximum sample waarde van een

kanaal in een event periode, tbv. het Event PIQt PrQgram

7.8. De Window Toolbox WINBOX

De Window TQQlbQX WINBOX bevat een aantal functies VQQr hat werken met tekstwindQws QP

hat scherm. Daarnaast zijn enkele funeties aanwezig VQQr het instellen en verwijderen van

opties op de optieregel (zie par. 6.1.), en voor het opvragen van de status van een optie (Qf

daze is gekozen of niet). De toolbox bestaat uit een C module en een header file. De header

file definieert de functies indien daze wordt opgenomen in een andere module, de C module

Implementeert deze functies.

WINBOX maakt gebruik van functies gedefinieerd door MOUSEBOX.

WINBOX Qmvat de volgende typen functies
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Funeties voor het openen, sluiten, bovenhalen (weer zichtbaar maken) en leeg maken

van tekstwindows

Functies voor invoer en ultvoer via een tekstwindow

Functies voor het instellen en verwljderen van te kiezen opties, en voor het opvragen van

de status van een optie of aile opties

Funeties voor het positioneren van de tekstcursor in een window, en voor het zichtbaar

en onzichtbaar maken van de tekstcursor
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8. Conclusies

8.1. Conclusies

85

Mbt. de voltooiing van het vernieuwde Olympus Data System is het volgende te concluderen.

Aile hardware van het EUTEC Data Acquisition System, dwz. de computer, het beeld

scherm met grafische kaart, de sample-and-hold schakeling. de A/D-kaarten, en aile

andere I/O kaarten, Is ge'installeerd. De acquisitie software is ontwikkeld, getest, en In

gebruik genomen.

De hardware van het EUTEC Data Preprocessing System, dwz. de computer, het

beeldscherm met grafische kaart, de plotter, de printer, en de tape streamer, is

ge'installeerd. Van de software zijn de volgende modules reeds ontwikkeld, getest, en

operationeel.

Het Menu Program

Het Split Program

Het Dayplot Program

Het Reduction Program

Het Event Plot Program

Het Off-event Plot Program

Het Journal Program (nog niet volledig getest)

Het OPEX Raw Data Conversion Program

Het OPEX Raw Data Inspection Program

De hardware van het OPEX Data Processing System, dwz. de computer, het beeld

scherm met grafische kaart, de plotter, en de printer, zijn ge"installeerd. De tape streamer

werkt nog niet. Van de software is het besturingssysteem (UNIX) reeds ge·installeerd. De

eerste versie van DAPPER (daze omvat aileen de preprocessing software) is ge'instal

leerd en wordt getest.

Het netwerk is nog niet operationeel. Momenteel worden data overgehaald van ElJrEC

DACS naar EUTEC DAPS via een seriele verbinding met een transmissiesnelheid van 150

Kbit/s. OPEX Raw Data Files worden overgezet naar het OPEX DPS dmv. diskettes.

De resterende preprocessing modules voor het EUTEC Data Preprocessing System

zullen worden voltooid in september en oktober 1990.

Naar verwachting zal in oktober 1990 een volgende versie van DAPPER beschikbaar

komen die ook de analyse software omvat.
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Het netwerk (zowel software als hardware) zal worden ge'installeerd en getest in

augustus en september 1990.

Nu het Olympus Data System, en in het bijzonder het EUTEC Data Preprocessing System, voor

een groot gedeelte is voltooid, kunnen de volgende conclusies worden getrokken mbt. de

prestaties van het vernieuwde systeem.

Een van doelstellingen voor het vernieuwde Olympus Data System was, dat vervanging

van de computers door 80386 machines een enorme snelheidsverbetering zou opleve

reno Om te testen hoe groot daze snelheidsverbetering is in vergelijking met het

oorspronkelijke preprocessing systeem, zijn voor aile reeds ontwikkelde modules van het

EUTEC DAPS tests uitgevoerd, en zijn deze vergeleken met tests op het oorspronkelijke

systeem. Voor nog niet gerealiseerde modules is een grove schatting gemaakt van de te

verwachten tijd die benodigd is voor uitvoering van die modules, indien dit mogelijk is.

De resultaten van de tests zijn weergegeven in Tabel 5.

Tabel5:

Module:

Resultaten van snelheidstests

EUTEC DAPS: Oorspronkeljjke systeem:

Raw Data Screen Plot Program

Split Program

Dayplot Program

Repair Program

Event Decision Program

Reduction Program

Event Plot Program

Off-event Plot Program

Radiometer Data Processing Program

Template Extraction Program

Bias Removal Program

OPEX Raw Data Conversion Program

Journal Program

1 minuut

4 minuten

2 minuut

5-15 minuten (schatting)

5-15 minuten (schatting)

3-10 minuten

2 minuten

2 minuten

12 minuten

1 minuut

60 minuten

10 minuten

30-120 minuten

40-120 minuten

30-120 minuten

12 minuten

1 minuut

Een test van de acqulsitie-software Iiet zien dat slechts 20 % van de verwerkingscapaciteit

wordt gebruikt, zodat koppeling aan het netwerk geen probleem zal opleveren.

Uit de resultaten van de tests kan de conclusie worden getrokken dat de vernieuwing

van het Olympus Data System inderdaad een zeer redelijke snelheidsverbetering heeft

opgeleverd. A1s aileen de modules waarmee werkelijk tests zijn uitgevoerd beschouwen,

is de snelheidswinst een factor 5 tot 10.
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De verwerking van de data verzameld in een volledige dag zal in totaal ongeveer 1 uur

kosten, wat zeer redelijk is, vooral als rekening wordt gehouden met het feit dat een

aantal modules zijn toegevoegd.

Doordat gebruik is gemaakt van de C compiler met debug-faciliteiten, is het testen van

de software veel eenvoudiger geworden. Daarom kan worden gesteld dat reeds geteste

modules vrijwel 100 % foutvrij werken. Dit geldt zowel voor gebruikte algoritmen als voor

de implementatie daarvan. Aile functies in de toolboxes zijn getest en 100 % foutvrij.

Echter diem opgemerkt te worden dat door de omvang van de modules wei enige

problemen zijn ontstaan bij het testen van de software, doordat MSDOS nog altijd de

640 Kb barriere stelt. Verwacht wordt dat een nieuwe versie van de Turbo C compiler

geen beperkingen meer zal ondervinden van deze barriere.

Met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid is een enorme verbetering opgetreden,

vooral omdat de besturing van de modules kan gebeuren via aan menu, zonder dat

telkens naar overbodige invoer wordt gevraagd, en omdat besturing kan plaatsvinden

met zowel een muis als het toetsenbord.

De onderhoudbaarheid van de software is goed. Kleine veranderingen van de software

zullen niet veel tijd in beslag nemen, en uitbreidingen van de software zullen relatief

weinig tijd in beslag nemen, doordat een duidelijke lagenstructuur is gebruikt.

8.2. Aanbevelingen

Mbt. de verdere ontwikkeling van software zijn de volgende zaken aan te bevelen:

Het Raw Data Screen Plot Program, dat is ontwikkeld door een HIO afstudeerder (zie

[4]) zou moeten worden aangepast, zodat deze module ook past binnen de menu

structuur. De aanpassing houdt in dat de module kan worden gestart met command line

parameters, zonder dat verdere invoer wordt gevraagd, dat uitvoer van tekst plaatsvindt

via de functies in de window toolbox, en dat na afloop de inhoud van de History File

wordt bijgewerkt, en het Menu Program wordt gestart.

Verdere studie is nodlg voor de implementatie van het Radiometer Data Processing

Program (RADPRO), het Template Extraction Program (TEMPEX), en het Bias Removal

Program (BIASREM).

Het nut van de "reparatie" van data moet worden bestudeerd, en daarbij dient bekeken

te worden welke van de drie methoden van reparatie (vervangen door een vaste waarde,

door een gemiddelde waarde, of door een Iineaire interpolatie) in welke gevallen van

dienst kan zijn.
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Het formaat van de Reduced Data Streams en de Standard Event Streams moet nader

worden bekeken. Daarbij moet worden onderzocht of het produceren van een aparte

Reduced Data Stream tbv. de PIT nuttig en noodzakelijk is. Het verdient aanbeveling

een nieuw en meer hanteerbaar formaat voor Reduced Data Streams / Standard Event

Streams te definieren.

Het nut van segmentering van stromen in deelfiles moet worden onderzocht. Afhankelijk

van ervaringen met het netwerk kan gekozen worden voor afschaffing van de segmente

ring van stromen, of voor veranclering van de maximum lengte van deelfiles.

Voor inspeetie van de inhoud van de OPEX Raw Data Files is het aan te bevelen, een

module te ontwikkelen voor het maken van een grafische weergave van de inhoud in een

plot. Deze module kan dan het OPEX Raw Data Inspectie programma vervangen.

Voor het Dayplot Program en het Off-event Plot Program verdient het aanbeveling, de

mogelijkheid in te bouwen, data over een gedeelte van de meetperiode in een plot weer

te geven, eventueel met uitschaling van de y-as. Data wordt normaal altijd over 24 uur

geschaald, zodat per datapunt altjjd over 60 seconden wordt gemiddeld. Dit is niet altijd

wenselijk.

De mogelijkheid, bij iedere divisie de bijbehorende waarde te tonen langs de y-as van

een dagplot, event plot of off-event plot, en niet aileen de minimum en maximum waarde

te tonen, moet worden onderzocht.

Het onwikkelen van een residente plotter driver, die data buffert in bijv. extended

memory of in files, is aan te bevelen

De noodzaak, de Means Streams en Variance Streams te bewaren, moet worden bezien.

Momenteel zijn er nog geen modules die gebruik maken van de inhoud van de Means

Streams en Variance Streams, behalve het Reduction Program, dat de waarden opbergt

in de Reduced Data Streams over event perioden.

Het verdient aanbeveling, de mogelijkheid in te bouwen in het Menu Program om

tekstfiles als de Acquisition Information File, de Event Information File, de Station

Information File, etc. te kunnen inspecteren op een gebruiksvriendelijke wijze.

Tevens is aan te bevelen, bij de invoer van de datum in aile modules, ook een lijst van

mogelijke data te tonen, waaruit kan worden gekozen met een menubalk. De lijst van

data kan worden bepaald door het zoeken van de Acquisition Information File, immers,

als voor een bepaalde datum deze file niet aanwezig is, mag worden aangenomen dat

van deze datum geen data aanwezig zijn.
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Indien mogelijk, verdient het aanbeveling de ingevoerde baken-signalen, die nu bestaan

uit een CPL, XPD, en DPH signaal, worden vervangen door CPIN, CPQU, XPIN, en

XPQU signalen. Een andere mogelijkheid is het vervangen van het XPD signaal te

vervangen door een XPL signaal. Vervangen van een XPD signaal door een XPL signaal,

of vervanging van de signalen door CPIN, CPQU, XPIN en XPQU zal de kwaliteit van de

signalen te goede kamen, en een XPD, XPL, CPL of DPH signaal kan altijd worden

berekend mbv. software, zonder dat veel verlies in nauwkeurigheid optreedt.

Het instellen van te gebruiken baken-signalen voor event detectie in het Event Decision

Program moet voor leder type signaal apart instelbaarzijn, zodat gebruik gernaakt kan

worden van bijv. een 12 GHz copolar- en crosspolar-signaal, en een 30 GHz radiometer.
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