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SAHENVA.TTING 

Dit verslag beschrijft de opzet en bouw van een experimentele 

outdoor zonne-energieinstallatie, bestaande uit vier 

zonneboilersysternen, geïnstrumenteerd met behulp van een 

PDP 11/23 microcomputer onder CMOS. Door de flexibele 

constructie van de opstellingen kunnen in een 
handomdraai de configuraties gewijzigd worden. 

De modulaire opbouw van de meet- en besturingssoftware 

maakt het implementeren van verschillende regelaars en het 

veranderen van setpoints een kwestie van het intypen van 

een commando. De mogelijkheid wordt geboden om het tijds

verloop van het experiment van tevoren vast te leggen. 

Bovendien wordt een beschrijving gegeven van de programma

tuur die ontwikkeld is voor de gegevensverwerking op een 

PDP 11/34-rninicornputer onder RSX-llM. Deze verwer~ing 

bevat onder andere het geschikt rnaken van de gegevens als 

invoer voor het in de vakgroep ontwikkelde ~onne-~nergie

~irnulatiepakket (Z.E.S.). 
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Inleiding 

In de vakgroep Systeem- en Regeltechniek zijn diverse 

laboratoriumexperimenten en simulatiestudies uitgevoerd 

om inzicht te krijgen in het gedrag van zonnewarmtesystemen. 

Hiertoe zijn diverse in- en outdoor opstellingen gemaakt 
van zonnewarmtesystemen. 

Een zonnewarmtesysteem bestaat in principe uit een 

collector die opvallend licht omzet in voelbare warmte. 

Deze warmte wordt overgedragen aan een medium dat door 
de collector stroomt (in ons geval is dit water). 

Het opgewarmde water wordt opgeslagen in een vat van waaruit 

het verbruikswater onttrokken wordt (zie fig. 1). 

FC FD · - TD 
~------~-------. 

VAT Belasting GO 

TA 

pomp pomp 

TO TR 

Figuur 1: Schematische opbouw zonne-energiesysteem. 

Koud retourwater en eventueel vatwater wordt aan de 

collector als voeding toegevoerd. 
De opbrengst van de collector wordt mede bepaald door de 
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verliezen naar de omgeving. Deze verliezen zijn afhankelijk 

van de gemiddelde collectortemperatuur; een lage 

gemiddelde collector temperatuur resulteert in lage 

verliezen. De gemiddelde collectortemperatuur is afhankelijk 

van de collectoringangstemperatuur TO en het collector
debiet FC. TO is afhankelijk van de verhouding FD/FC, van 

de bodemtemperatuur TB en de retourtemperatuur TR, 

volgens: TO= ( l - FD/FC) TB + FD/FC I TR. 

Bij de simulaties en experimenten zijn diverse regel- en 

warmte-opslagstrategieën beproefd teneinde strategieën 

te vinden die maximale systeemopbrengst leveren. Hierbij 

wordt steeds FC als onafhankelijk instelbare grootheid 

gebruikt. 

Voor installateurs en gebruikers van zonnewarmtesystemen 

kan overtuigend bewijs van de superioriteit van een. 

bepaalde strategie of collector-vat-opbouw evenwel alléén 

onder reële weersomstandigheden gegeven worden. De 

onvoorspelbaarheid van het weer maakt het wenselijk om 

meerdere opstellingen te gebruiken zodat vergelijkende 

studies onder dezelfde weersomstandigheden gedaan kunnen 

worden. 

Vier opstellingen zijn qua kosten en omvang mogelijk en 

bieden de mogelijkheid .om de invloed van meerdere 

parameters gelijktijdig na te gaan en om experimenten 

uit te voeren die verschillen aan het licht brengen 

tussen opstellingen die constructief en regeltechnisch 

identiek zijn. 

Het gebruik van een microcomputer biedt de mogelijkheid om 

een groot aantal systeemgrootheden realtime te registreren 

en direct en flexibel te regelen. Het grote aantal 
data kan achteraf ( off-line ) verwerkt worden op een 

grotere rekenmachine. 
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Het doel van het verrichte werk is een experimenteel 

zonnewarmtesysteem te ontwikkelen waarvan de opzet van 

apparatuur en programmatuur voldoende flexibel is vn,-:,r 

het uitvoeren van de vergelijkende studi~s. 

De globale opzet van het systeem ziet U in figuur L. 

PDP11/23 PDP11/34 
meten 

PRCCES graphics 

sturen 
PLOT-10 

CMOS RSX Z.E.S. 

info H.P. 

div. 

Figuur 2: Opzet van het procesbesturings- en data

verwerkingssysteem. 

ri~t totale systeem kan gesplitst worden in 

Hardware : A zonn&energieinstallaties: collectoren, vat 

en verbruikerssysteem 

Software 

B instrumentatie: opnemers, actuators en 

computers 

C realtime s~ftware die de data-acquisitie en 

systeemregeling verzorgt en die werkt op de 

PDP 11/23 

D de off~ine-verwerkings programma • s: simulatie, 

parameterschatting en andere berekeningen. 

De onderdelen worden beschreven in de overeenkomstige delen 

van dit verslag. 
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DEEL A INSTALLATIES 

A.l Inleiding 

Ten behoeve van vergelijkende studies zijn vier experimen

tele zonneboilersystemen gebouwd. Deze bestaan uit drie 

delen: de collector, het opslagvat en de belasting c.q. 

het verbruikerscircuit (zie ook figuur 1). In de collector 

wordt de energie uit het zonlicht omgezet in thermische 

energie. Een vloeistof, in ons geval gewoon watër, transpor

teert deze energie naar een wateropslagvat (primaire 

circuit).Vanuit het vat wordt door de gebruiker de gewenste 

hoeveelheid energie afgetapt (secundaire circuit). 

Deze circuits kunnen gescheiden zijn door bijvoorbeeld 

warmtewisselaars in of buiten het vat of één circuit vormen. 

De interne warmtewisselaar wordt vaak in commerciële vaten 
toegepast, omdat het primaire circuit dan open (drukloos) 

kan zijn en het secundaire circuit, door toepassen van een 

warmtewisselaar in het primaire circuit, als een conventionele 

boiler op de waterleiding kan worden aangesloten. 

Om allerlei uitvoeringsvormen te kunnen nabootsen zijn de 

gebruikte opstellingen zo flexibel mogelijk geconstrueerd. 

In A.2 zullen de eisen worden geformuleerd die aan de 

opstellingen worden gesteld. 

In A.3 wordt een opsomming gegeven van de in de installaties 

toegepaste componenten en een wat gedetailleerdere beschrijving 

van het "boorplatform", een in de vakgroep reeds beproefd 

opslagvatconcept , dat nog niet eerder is gepubliceerd. 

A.4 behandelt achtereenvolgens de opzet van de gerealiseerde 

installaties, de toegepaste instrumentatie en de noodzakelijke 

beveiligingen. 

In A.S worden enkele resultaten besproken en aanbevelingen 
gedaan. 

Een gedetailleerde specificatie van de gebruikte onderdelen 

vindt U in Appendix F. 
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A.2 Eisen 

Om vergelijkende studies mogelijk te maken worden aan de 

installaties de volgende eisen gesteld: 

- Bij een identieke configuratie moet ook het energetisch 

gedrag gelijk zijn. Dit vereist: 

- gelijke collectoren 

- gelijke isolatie 

- aan/afvoerslangen dezelfde lengte 

- nauwkeurige maatvoering bij vatconstructie 

- Een ideaal gelaagde opslag moet mogelijk zijn door bijvoor-

beeld gebruik te maken van in hoogte verstelbare in- en 

uitlaten in het vat. 

- Het moet mogelijk zijn om door een simpele ingreep systeem

parameters zoals bijvoorbeeld de vatinhoud/collectoroppervlak

verhouding te wijzigen. 

- Verschillende patronen van energiegebruik moeten opgelegd 

kunnen worden om een reäle gezinssituatie te kunnen 

nabootsen. 

- Het meet- en instelbereik van de debieten FC en FD moet 

groot genoeg zijn om verschillende debietregelingen te 

kunnen toepassen. 

A.3 Uitgangspositie 

Bij de aanvang van dit project zijn afspraken gemaakt met 

de firma EBS (~nergie ~esparende ~ystemen te Grave) over 

de levering van negen collectoren en één boiler. De 

collectoren bevatten een vlakkeplaatabsorber, die is 

voorzien van een spectraalgevoelige coating. De EBS-boiler 

is van het in A.l besproken type met open collectorcircuit 

en warmtewisselaar in het vat en wordt aangesloten op de 

waterleiding. 

Om gelaagde opslag te realiseren, moet het van de collector 

afkomstige water op dié plaats in het vat geloosd worden, 
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waar water van overeenkomstige temperatuur aanwezig is. Een 

vat dat dit mogelijk maakt is in de vakgroep óntwikkeld. 

Na goede ervaringen met een op een olieboorplatform lijkend 

prototype is ook in dit experiment voor deze constructie 

gekozen. Het betreft een open opslagvat dat noch aan de pri

maire noch aan secundaire kant van een warmtewisselende spiraal 

is voorzien (zie figuur A.l). 

Boorplatform - concapt 

1 

• • 

• Pt-100 
q:ll"1<2mt2r 

Figuur A.l: 11boorplatforrrl!...concept met instrumentatie. 

Boven het vat bevindt zich een op drie poten staand verstel

baar plateau, vanwaar alle in- en uitlaatbuizen gepositioneerd 
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worden en waaraan de in het vat stekende perspex buizen 

met temperatuuropnemers zijn bevestigd. De vaten staan 

in dit boilerconcept dus in principe vrij en uitwissel

baar opgesteld. Omdat het vat open is, bevindt zich op 

het water een dikke laag plastic balletjes als drijvende 

isolatie. In figuur A.l zijn de aftap en overloop niet 

getekend. 

Om het warme water van de collector in die laag van het 

vat te kunnen lozen waar reeds water van dezelfde tempera

tuur aanwezig is (gelaagde opslag), is een in hoogte ver

stelbare inlaat toegepast. Dit systeem is ook toegepast 

om water uit het vat te kunnen tappen met een temperatuur, 

die de gebruiker wenst. 

In de uitsnede's A en B zien we de uiteinden van de auto

matisch te positioneren in- en uitlaatbuizen. Een servo

regeling stuurt met een DC-moter de inlaatbuis naar de 

juiste plaats aan de hand van de signalen van de te~pera

tuuropnemers voor de temperaturen TINH, TINL en TCV. 

Een.tweede servoregeling doet hetzelfde met de uitlaat, 

uitgaande van een meting van TUIT en setpointwaarde 

afkomstig van het PVS (Processignaal~erwerkings~ysteem) 

voor de gewenste belastingtemperatuur (TDS). 

Voor het realiseren van instelbare debieten zijn debiet

meters en bestuurbare pompen äangeschaft. 

A.4 Realisatie 

Collectoren:Voorde plaatsing van de opstellingen in de 

buitenlucht is door de vakgroep Transportfysica een ruimte 

op het d~ van het hogesnelhedenlaboratorium beschikbaar 

gesteld. Elk van de vier opstellingen bevat twee in serie 
2 geschakelde collectoren met een totaaloppervlak van 2,8 m • 

Serieschakeling is toegepast om onbalans van de massastroom 
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door parallel geschakelde collectoren, vanwege eventuele 

weerstandsverschillen, te voorkomen. Om de verbindingen 

tussen de collectoren en opslagvaten zo kort mogelijk 

te houden zou het voor de hand liggend zijn geweest om 

elke opslagvat direct achter de bijbehorende collector

groep te plaatsen, maar omdat de ruimte niet in eigen 

beheer is, is in verband met ruimtegebrek gekozen voor 

de L-opzet van figuur A.2. 

Figuur A.2: Plattegrond ZESDAK-experiment. 

Geprobeerd is de lengte van de aan- en afvoerslangen 

gelijk te houden. Omdat alle slangen echter op één plaats 

door de wand moesten worden doorgevoerd, zijn de delen van 

de slangen die buiten liggen niet gelijk. De slangen zijn 

van 15 mm schuimrubberisolatie voorzien. 

Op een stalen frame zijn onder een hoek van 45° negen 

collectoren gemonteerd. Deze zijn aan de flanken afgesloten 

met een dummy-plaat om randverschijnselen te voorkomen. 
De middelste collector is niet op een vat aangesloten, maar 

dient voor het meten van referentietemperaturen. 

Opstelling 1: Voorlopig is in opstelling 1 een EBS-boiler 

gemonteerd. Omdat de in het collectorcircuit opgenomen 
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warmtewisselaar onder in het opslagvat geplaatst is, 

treedt in dit commerciële vat geen thermische gelaagd

heid op (zie figuur A.3). 

re r TAP r 

EBS-vat 

Figuur A.3: Opbouw van de EBS-boiler. 

Onder in het vat bevindt zich een buffer waarin het water 

uit de collector bij leegloop terugloopt. Het vat is als 

een conventionele boiler verbonden met de waterleiding en 

via een kraan op het riool aangesloten. 

Opstellingen 2, 3 en 4: Deze opstellingen zijn uitgerust 

met 11 boorplatform11 -vaten. en momenteel voorzien van vaten 

met dezelfde inhoud als de EBS-boiler. Door vertraging 
in de levertijd van de temperatuuropnemers zijn op dit 

ogenblik alleen de "boorplatforms" van opstelling 2 en 3 

afgebouwd en geinstrumenteerd. De belasting van deze twee 

opstellingen is in de vorm van een overgedimensioneerde 

warmtewisselaar uitgevoerd die wordt gekoeld met leiding-
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water via een pneumatische regelklep. Het is de bedoeling 

dat in een later stadium de "boorplatforms" van de 

opstellingen 1 en 4 direct op de waterleiding worden aan

gesloten zoals nu de EBS-boiler. 

A.4.2 Instrumentatie 

Meten vanzonne-intensiteiten: Voor het meten van de zonna

intensiteiten is gebruik gemaakt van twee principieel 

verschillende solarimeters, die geplaatst zijn in het 

midden van de collectorbank. Een snelreagerende solari

meter, uitgerust met een halfgeleidercel, is gemonteerd 

parallel aan het vlak van de collectoren en de andere 

tragere thermozuilsolarimeter is horizontaal gemonteerd. 

Door deze opzet moet het mogelijk zijn iets meer te weten 

te komen over de verhouding tussen diffuus en direct 

zonlicht. Hoe de gegevens van de solarimeters preefes 

moeten worden geïnterpreteerd is uit enkele voorlopige 

metingen nog niet duidelijk geworden. Verschillen in 

spectrale gevoeligheid zouden ook een rol kunnen spelen. 

Meten van temperaturen: Voor het meten van de temperaturen 

is uitsluitend gebruik gemaakt van Pt-lGO weerstanden. 

De collectoren van de opstellingen 1, 2 en 4 zijn van 

twee temperatuuropnemers voorzien om de plaattemperatuur 

te meten. De twee collectoren van opstelling 3 zijn ieder 

van negen plaattemperatuuropnemers voorzien, waarmee de 

doorstroming van de collectoren kan worden bestudeerd. 

Ook in de in- en uitgang van alle vier de collectorgroepen 

en in de verbindingsleiding van de twee collectoren zijn 

temperatuuropnemers geplaatst. 
De op de EBS-boiler standaard gemonteerde regelkast maakt 

gebruik van de signalen van een door EBS op de collector

plaat en een in het vat gemonteerde temperatuuropnemer. 

Bij de EBS-boiler zijn in de aan- en afvoerleiding van 

het secundaire circuit temperatuuropnemers opgenomen. 
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Om het temperatuurverloop in het vat te kunnen meten 

zijn op equidistante plaatsen temperatuuropnemers gemon
teerd: tien in totaal. 

Figuur A.4 geeft de opbouw van de opstellingen 2 en 3 

schematisch weer. De plaatsen waar temperaturen worden 

gemeten zijn in de figuur aangegeven. 

T 

Figuur A.4: Totaaloverzicht opstelling 2/3. {zie App. F) 

Conform het "boorplatforrn"-concept zijn de opnemers voor 

het registreren van de vattemperaturen bevestigd aan 

verstelbare staven (zie figuur A.2). Aan het uiteinde 

van de variabele inlaat zijn 3 temperatuuropnemers 

gemonteerd voor de positionering. Om dezelfde reden be

vinden zich ook aan de variabele uitlaat twee temperatuur

opnemers. Alle aan- en afvoerslangen zijn aan het begin 

en einde van een temperatuuropnemer voorzien om warmte

verliezen te kunnen bepalen. De collectoringangstempera

tuur TO bijvoorbeeld wordt bij de ingang van de collector 

gemeten (TOC) én op de plaats waar de aanvoerslang met het 
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opslagvat is verbonden (TOV). 

Buiten op een droge tochtvrije plaats in de schaduw is 

een temperatuuropnemer geplaatst voor het meten van de 

buitentemperatuur TA. 

Sturen van debieten: De EBS-boiler is standaard voorzien 
van een CV-pomp in het collectorcircuit, die door de 

bijgeleverde schakelkast wordt in- en uitgeschakeld. 

Het debiet is een weinig variabel door een vermogens

schakelaar op de pomp. Het belastingdebiet wordt bepaald 

door de stand van de handbediende aftapkraan. 

De overige opstellingen zijn in beide circuits van electrisch 

regelbare tandradpompen voorzien, wat het imp~ementeren 

van computergestuurde debietregelin9en mogelijk maakt. 

De doorzet van deze pompen kan worden gestuurd door 

middel van een op de motor toegepaste veldregeling. 

Omdat de constructie van deze regeling een debiet van 

nul niet toelaat is parallel aan de netschakelaar een 

optisch relais geschakeld, dat wordt gestuurd door een 

magneetklepeenheid in het PVS (lit.7/8). 

Meten van debieten: In beide circuits van alle opstellingen 

geven rotameters een indicatie van het debiet. 

De opstellingen met tandradpompen zijn bovendien voorzien• 

van volumetrische debietmeters. Deze zijn opgenomen in 

de persleiding van de pompen om het ontstaan van kook

bellen , ten gevolge van onderdruk , in de meters tegen 

te gaan. Deze debietmeters geven iedere 5 ml doorgelaten 

vloeistof een schakelpuls af door middel van een reedcontact. 

De plaatsing van pompen en meters is in figuur A.4 aan

gegeven. Vóór pomp en meter is een metaalgaasfilter in de 

leiding opgenomen om vastlopen ten gevolge van veront

reinigingen te voorkomen. 
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Een onafhankelijk opererende vorstbeveiliging is in de 

installatie opgenomen. Daarvoor zijn per opstelling 

(2,3,4) twee magneetventielen opgenomen, die onder 

spanning dicht gaan.(Door toepassing van de EBS-boiler 

is opstelling 1 reeds tegen vorst beveiligd.) Ter 

ontluchting van de collectoren is één van de magneet

kleppen verbonden met de collectoruitgangsleiding bij 

het vat,en om h,et water sneller in het vat terug te 

kunnen laten stromen is de ander als bypass van de pomp 

geschakeld. Tijdens het vullen van de collectoren borrelt 

de verdrongen ~ucht op in het vat, waardoor een eventueel 

.aanwezige gelaagdheid wordt verstoord. Om dit te voor

komen is op de vorstbeveiligingunit per opstelling een 

schakelaar aanwezig om de magneetklep bij de vatinlaat 

geopend te houden , waardoor dan de lucht ontsnapt.· De 
vorstbeveiliging reageert op een te kiezen temperatuur

unituitgang (0-lOV) en de schakelwaarde daarvan is instel

baar (0-lV). Wanneer de uitgangsspanning lager is dan deze 

drempel of de netspanning is afgeschakeld lopen de collec

toren vanzelf leeg. 

Om ontsporing van de bestuurbare in- en uitlaatbuizen te 

voorkomeD indien er geen water in het opslagvat wordt 

aangetroffen met een temperatuur gelijk aan die van het 

aangeboden collectorwater, of indien de gewenste afname

temperatuur niet in het vat voorkomt, zijn beide buizen 

met begrenzingsschakelaars uitgevoerd. 

Omdat het collectorcircuit van alle opstellingen open is 

hoeft geen aparte kookbeveiliging te worden toegepast. 
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A.S Conclusie 

Enkele voorlopige metingen hebben uitgewezen dat de 

opbrengst van collectorgroep 2 ongeveèr 15 % kleiner 

is dan de opbrengst van collectorgroep 3 onder dezelfde 

bedrijfsomstandigheden (zie figuur A.S). 

De warmteverliezen in de leidingen blijken mee te vallen 

(c(0.03 W/(m.K) bij FC=20 kg/uur). Toch laten de ver

kregen resultaten zien dat het noodzakelijk is om de 

individuele prestaties van de installaties nauwkeurig 

te bepalen, alvorens er zinnig vergelijkende studies 

kunnen worden gedaan. Onderlinge verschillen kunnen dan 

mogelijk door "matching" worden geminimaliseerd. 
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Figuur A.S: Collectoropbrengsten onder gelijke condities. 

De warmtewisselaar in de EBS-boiler is te klein gedimen

sioneerd. Het collectorwater verlaat deze spiraal met een 

temperatuur die veel hoger is dan de temperatuur van het 
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water in het vat. Hierdoor wordt de collector onnodig met 

warm water gevoed, waardoor de opbrengst nadelig wordt 

beinvloed. Om de prestaties van de EB~-boiler nauwkeurig 

te kunnen bepalen en te kunnen vergelijken met de pres

taties van vaten met gelaagde opslag, moeten de debieten 

van opstelling 1 gemeten kunnen worden. Meetschijven met 

P/E-omzetters zouden toegepast ~unnen worden. Ook de 

temperatuurval over de leidingen zal geregistreerd moeten 

worden zoals bij de overige opstellingen. De aftap van 

de EBS-boiler die nu nog plaatsvindt met een handbediende 

kraan zal moeten worden geautomatiseerd. 

Om een willekeurig belastingpatroon op te kunnen leggen 

(zie A.2), zullen de opstellingen met een belastingwarmte

wisselaar van een setpointregeling voor de retour

temperatuur moeten worden uitgerust. 
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DEEL B INSTRUMENTATIE 

B.l Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de apparatuur die nodig is om 

het zonne-energie-experiment op de gewenste, manier te 

bedrijven, met de nodige interactiemogelijkheden met de 

gebruiker. Het betreft voornamelijk de apparatuur t.b.v. 

de beïnvloeding van het proces en de communicatie met de 

gebruiker (meten en verwerken). 

B.2 Benodigde apparatuur 

Teneinde de apparatuur beter te kunnen specificeren zullen 

we de diverse experimentonderdelen nader uitwerken. 

We onderscheiden: 

1. Bedrijven van het proces, d.w.z. aanleggen van 

de gewenste setpoints van debieten en temperaturen etc. 

2. Meten van de diverse grootheden. Dit kan nodig zijn 

t.b.v. de directe regeling maar ook voor de 

off-line- en de locale verwerking en representatie. 

3. Opslag van de data t.b.v. de on- en off-lineverwerking. 

4. Communicatié met de gebruiker om het proces te sturen 

en de gegevens te kunnen interpreteren. 

5. De offline verwerking en bewerking van de meet

resultaten. 

Om dit te verrichten is de volgende apparatuur noodzakelijk: 

a. Een microcomputer-interface om het proces te 

bedrijven. 

b. Pompen die de diverse debieten kunnen leveren en 

die bestuurd kunnen worden door locale regelaars 

die hun setpoint ontvangen van de microcomputer om 

verfijnde regelalgorithmen te realiseren. 

c. Zendende temperatuur-, debiet- en zonintensiteits

meters die zowel kunnen dienen voor de dataverzameling 

als voor de regeling. De data-acquisitie kan door 
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de bovengenoemde microcomputer gebeuren. 

d. Apparatuur voor de locale data-opslag met een 

capaciteit van minimaal een dag en een data-opslag

capaciteit voor meerdere dagen. 

e. Allerhande afsluiters en schakelaars van het bevei

ligingssysteem qie ervoor zorgen dat bepaalde grenzen 

niet overschreden worden. 

f. Locale printer en een print- en plotmogelijkheid bij 

de dataverwerkingsmachine. 

g. Voldoende grote rekenmachine om de data off-line te 

verwerken. 

B.3 Uitgangspositie 

. Begin '82 was er in de vakgroep Systeem- en Regeltechniek 

ten behoeve van het Z.E.S.-dak ~e volgende apparatuur: 

1. Het processignaalverwerkingssysteem (P.v.s. zie lit.7). 
Dit is een interfacesysteem dat met behulp van een 

microcomputer de koppeling vormt tussen de mini

computer en het fysische proces. 
Het bevat voor de communicatie met het proces de 

volgende eenheden: DA en AD-omzetters (10 bits, 

0-10 Volt), DA-I omzetters (0-50 mA) om een regelklep 

te sturen en "digitale" output: electronische 

schakelaars, de zogenaamde magneetklepstuureenheden. 

2. Een PDP-11/23 of een LSI microcomputer. 

Deze machines werken onder een in de groep ontwikkeld 

real-time operatingsystem CMOS. (zie C.3) Deze 

microcomputers zijn via een seriële lijn verbonden 

met de PDP-11/34. Communicatie met de gebruiker 

vindt plaats met behulp van een CRT 8001 kleuren

terminal. De machines kunnen stand-alone werken. 

3. PtlOO temperatuuropnemers inclusief voedings- en 

aanpassingsunits die bij meettemperaturen van 

0-100°c een uitgangsspanning leveren die tussen 

0 en 10 V ligt en door het P.V.S. te verwerken is. 

4. Een dubbele floppy-disk-drive die bestuurd kan 
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worden door programma's die onder CMOS op de 

PDP-11/23 draaien. 

5. Een langzame printer (110 Baud). 

6. Een PDP-11/34 minicomputer met (verwisselbare) 

RKOS harddisks, een snelle printer, een x-y plotter 

en een communicatielijn met de microcomputer. 

B.4 Realisatie 

De debieten in een zonne-energiesysteern kunnen op drie 

rnanieren gerealiseerd worden namelijk: 

1. door therrnosyfonwerking: 

2. met pompen; 

3. door het debiet uit het .leidingnet te ontrekken. 

In ons systeem rnaken we gebruik van geforceerde stromen 

en zijn we dus aangewezen op methode 2 of 3: 

ad 2. In dit geval zijn pompen nodig die een instelbaar 

debiet leveren. Indien het debiet constant is moet 

de opbrengst met een regelbare bypass aangepast 

kunnen worden. Dit debiet is afhankelijk van de 

toegepaste stuurstrategie en het collector oppervlak. 

Het debiet ligt in de praktijk tussen 0 en 60 kg/h 

per m2 collectoroppervlak en moet voor ons experi

ment continu regelbaar zijn. Aangeschaft zijn pompen 

die aangedreven worden door een electrometor met een 

electronische toerentalregeling. Het toerental kan 

ingesteld worden door middel van een potmeter (hand

geregeld) of door middel van een externe spanning; 

het debiet is instelbaar tussen 0 en 110 1/h (zie 

App. F). Daar het collectoroppervlak per opstelling 

ca. 2,8 m2 is komt dit neer op maximaal 40 1/h per rn2 

collectoroppervlak (onbelast). In belaste toestand 

blijkt de opbrengst ca. 35 1/h te zijn. Hoewel dit 

wat aan de krappe kant lijkt, is het toch voldoende 
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om er mee verder te gaan; temeer nog omdat moderne 

inzichten in optimaal bedrijven van zonne-energie

systemen juist kleine debieten vereisen. 

ad 3. Geforceerde stroming door gebruik te maken van 

het waterleidingnet wordt in ons geval niet voor 

het collectordebiet gebruikt. Het wordt wel toe

gepast in het belastingcircuit van opstelling 1 

en 4. De enige apparatuur die hiervoor nodig is is 

een debietregeling. De debieten en de bijbehorende 

temperaturen moeten gemeten worden om het energie

verbruik te kunnen bepalen. 

Voor het meten van de debieten wordt gebruik gemaakt van 

twee soorten ~ebietmeters. 

1. De rotameter, bestaande uit een cilindervormig 

lichaam dat in een conische verticale glazen buis 

geplaatst is. Het gewicht van het lichaam is in 

evenwicht met de stuwdruk van het omhoogstromende 

medium. De hoogte is visueel afleesbaar en is een 

maat voor de stroomsnelheid. De meter veroorzaakt 

slechts een geringe drukval in de leiding en is 

niet zo nauwkeurig, maar geeft een redelijke indi

catie. 

2. De ovaalradmeter (zie App. F). Dit is een zendende 

verdringingsmeter waarin twee ovale tandwielen zitten. 

Per omwenteling wordt er 5 ml vloeistof verdrongen, 

wat kan worden gesignaleerd, omdat een magneetje 

dat op één van de tandwielen gemonteerd zit ·een 

readrelais dichttrekt. Deze ovaalradmeter werkt binnen 

de specificaties in een gebied van circa 20 tot 

200 1/h. De tiJd tussen twee opeenvolgende pulsen 

wordt gemeten. Dit gebeurt met een 1024 Hz klok die 

een 10 bits register in 1 seconde "leegtelt". Bij 

een puls wordt het register gevuld, bij dè volgende 

wordt het restant,dat een maat is voor het debiet, 

met behulp van een DA converter in een spanning. 
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uitgedrukt en wordt het register opnieuw gevuld. 

De debiet-uitgangsspanningkarakteristiek is niet 

lineair ( zie figuren B.l en B.2). 

1024 

i 
... 

.... 
.... 

reg. 
vulling 

spanning (BIT) 
( V ) 

.... .... 
' 

starttijd teltijd starttijd + 1 s. 

tijd 

Figuur B.l: Principe van de debietmeting. 

10 

1 
spanning· 

( V ) 

0 
0 50 

V = 10 180 - -F-

waarin V in volt en F in 1/h 

lOO 150 200 
debiet -
(1/h) 

Figuur B.2: IJktabel debiet-uitgangsspanning ovaalradmeter. 
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Het hoogste debiet dat in onbelaste toestand haalbaar is, 

180 1/h veroorzaakt een meettijd van 0.1 s. Het kleinste 

debiet dat gemeten kan worden, veroorzaakt een meettijd van 

1 s. Dit minimumdebiet is dus bepaald op 18 1/h. Voor de 

debieten is een integrerende regelaar toegepast met een 

integratietijd die groter is dan de langste meettijd (1 s). 

Met deze regeling is het mogelijk een volgregeling te 

creëren waarvan de overdracht voor langzame variaties van 

het setpoint gelijk is aan 1. Vier van dergelijke regelaars 

zijn als een uitbreiding van het P.V.S. ondergebracht in 

een insteekunit. De uitgangsspanning wordt na AD-conversie 

aan de computer aangeboden. Deze uitgangsspanning is een 

maat voor het debiet. 

In de praktijk (belaste toestand) blijkt een debiet dat tussen 

18 en de maximaal haalbare 120 1/h ligt, statistisch gezien 

minder dan 5% af te wijken van de gewenste waarde. Tot op 

dit moment zijn er geen dynamische gegevens bekend-van dit 

debietregel systeem. 

Een debiet dat kleiner is dan 18 1/h kan niet gerealiseerd 

worden met deze regeling, de meettijd wordt dan te groot. 

In dit geval moet er een keuze gemaakt worden tussen een 

debiet van 18 of 0 1/h. Bij een 0 debiet moet er een 

opstellingafhankelijk bitpatroon naar de magneetklepstuur

eenheid van het P.V.S. gestuurd worden om een relais in 

de pomp uit te schakelen en daarmee de pomp te stoppen. 

De temperaturen worden gemeten met behulp van Ptloo•s. Een 

PtlOO is een platina weerstand die bij 0°C een weerstand 

van 100 Ohm heeft. Deze weerstand is nagenoeg lineair 

afhankelijk van de temperatuur (zie App. F). De weerstand 

is met 4 draden verbonden met een temperatuureenheid in het 

P.V.S •• Twee draden verzorgen een constante stroom en 

met behulp van de twee andere wordt bijna stroomloos de 

spanning over de weerstand gemeten. Door toepassing van 

deze meetmethode speelt de weerstand (en dus de lengte) van 
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de toevoerdraden geen rol. De spanning over de weerstand 

wordt versterkt en verminderd met een constante spanning 

(nulpunt van de temperatuurschaal). Met behulp van 

potentiometers is de uitgangsspanning van de temperatuur

eenheid af te regelen zodanig dat bij een gemeten tempera

tuur tussen 0 en l00°c de uitgangsspanning tussen 0 en 

10 V varieert. De uitgansspanningen zijn zowel in analoge 

als in digitale vorm beschikbaar en daardoor te gebruiken 

voor analoge registratie maar ook voor digitale opslag. 

Tevens worden de signalen voor de vorstbeveiliging 

gebruikt. 

De uitgangsspanning van de meeteenheden die gebruikt zijn 

om de temperaturen te meten op de collector die geen water 

· zal bevaten zijn een factor 2 verzwak~ daar deze tempera

turen ruim boven de l00°C kunnen komen. Het temperatuur

bereik loopt nu ~an 0 tot 200°C • . 
Het P.V.S. kan maximaal 48 afzonderlijke temperatuur

eenheden bevatten. Vanwege het grote aantal temperatuur

opnemers (circa 120) is decapiciteitvan de P.V.S. uit

gebreid door twee multiplexers aan het systeem toe te 

voegen. In het P.V.S. nemen de multiplexers samen acht 

posities in beslag en kunnen ze 2•64 kanalen 

uitlezen. 

Een multiplexereenheid heeft een DA-ingang en een AD

uitgang. Het gewenste kanaal kan gekozen worden door een 

getal (0-63) aan de DA-ingang aan te bieden. De multi

plexer selecteert het gewenste kanaal en verbindt dit met 

de ingebouwde AD converter. De digitale waarde is nu voor 

het P.V.S. beschikbaar. 64 Temperatuurverwerkingseenheden 

zijn nu in een aparte kast geplaatst. Die kast is met 

twee 40-aderige kabels verbonden met de multiplexer

unit. 

De uitgangsversterkers van de temperatuurmeeteenheden 

worden capacitief belast door de verbindingskabel_. Om 

oscillaties tegen te gaan zijn er in serie met de uit-

gangen weerstanden van 100 !lopgenomen. De ingangsweer-
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stand van de mul tiplexer is 22 k .n. en is dus vele malen 

hoger dan deze uitgangsweerstand. 

De temperatuureenheden zijn afgeregeld door de spanning 

binnen de multiplexer te meten als een referentieweerstand 

als ingang gebruikt is. Op deze manier wordt de eventuele 

invloed van kabels en electronica teniet gedaan. 

De waarde van een met de hand geselecteerde temperatuur 

is met behulp van de digitale paneelmeter op het P.V.S. 

uit te lezen. 

B.4.3_ De solarimeters 

Om de zonintensiteiten te meten wordt er gebruik gamaakt 

van twee solarimeters: 

1. een halfgeleider meetinstrument; 

2. een solarimeter werkend volgens het thermozuil

principe. 

In een halfgeleiderzonnecel worden in de grenslaag 

electron-gat paren gecreëerd onder invloed van het licht. 

Deze electrenen en gaten bewegen door het aanwezige 

potentiaal verschil uit elkaar. De gebruikte cel geeft 

een spanning af die lineair afhankelijk is van de licht~ 

intensiteit. Deze halfgeleidersolarimeter heeft een af

leesmogelijkheid. Het meetorgaan wordt gevoed door een 

batterij die samen met een digitale meter in een kast 

ondergebracht is. De spanning die de meter aangeboden krijgt 

is aftakbaar en wordt in het P.V.S. met behulp van een 

versterker zodanig geschaald dat de getalwaarden op de 

meter van de solarimeter (W/m2) een factor 100 groter zijn 

dan de spanning uit de versterker. 1000 W/m2 komt dan 

overeen met 10 v. 
Het thermozuilinstrument werkt als volgt: het temperatuur

verschil tussen een verlicht en een onverlicht oppervlak 

wordt met behulp van een thermokoppel in een spanning om

gezet. De spanning is een maat voor het temperatuurverschil 

en dus voor de stralingsintensiteit. Bij dit meetinstrument 
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behoort een ijking die de gevoeligheid weergeeft in 

mV/W cm-2 (circa 115 mV/W cm-2). Een versterker met 

hoge ingangsimpedantie zet de gemeten waarde om in 

een spanning tussen 0 en 10 volt. 

In de praktijk blijkt dat de uitkomsten van de twee 

meetmethoden niet gelijk zijn. Het verschil is afhanke

lijk van het tijdstip waarop gemeten wordt (zonnestand) 

en van de weerscondities (direct of diffuus licht). 

Een verklaring hiervoor is dat: 

1. de thermozuil-meter in een horizontaal vlak 

staat en de andere in het vlak van de collector en/ 

of dat de meters op een verschillende manier 

richtingsafhankelijk zijn; 

2. de gevoeligheid die een functie is van de kleur-

temperatuur voor beide meters verschillend is. 

Een groot verschil is ook de dynamica van de meters. 

De halfgeleidermeter is veel sneller dan de thermo~uil en 

meet dan ook allerlei snelle veranderingen zoals de in

vloeden van voorbijtrekkende wolken, maar ook insecten 

die van nabij passeren. 

Er zijn nog geen uitgebreide metingen gedaan die gegevens 

verstrekken over de verschillen. 

De PDP-11/23 is een 16-bits locaal gebruikte microcomputer 

waarmee de opstelling bestuurd wordt. Deze machine heeft 

een 128 kByte geheugen en memorymanagement mogelijkheden. 

Via een interface, de DRV-llJ die seriële out- en input 

verzorgt, zijn diverse randapparaten aangesloten. Deze 

zijn: de PDP-11/34 en een locale terminal bestaande uit 

toetsenbord en kleurenbeeldscherm met beperkte grafische 

mogelijkheden. In totaal kunnen er 4 inputs en 4 outputs 

verbonden worden. De langzame printer (110 Baud in plaats 

van de normaal gebruikelijke 9600 Baud) is ook hiermee 

verbonden, nadat er vanwege de lage baudrate een speciale 
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synchronisatie voorziening getroffen is. De aansturing van 

de printer is verder een softwareprobleem. 

De floppy-disk-unit bevat twee afzonderlijke diskdrives 

die met behulp van D~~ (direct memory access) gekoppeld 

zijn aan de PDP-11/23. Hiermee kunnen door middel van 

parallelle in plaats van seriële data-overdracht trans

missiesnelheden tot 500 kBaud verkregen worden. De 

floppy-disk-unit wordt gebruikt voor de locale opslag 

van de meetdata, maar kan ook voor programma's zoals de 

meettaak en het bijbehorend operatingsystem gebruikt worden. 

Data van de floppy-disk kan direct in het geheugen van de 

computer geladen worden zodat de machine stand-alene kan 

werken. De totale capaciteit per schijfje is 512 kBytes, 

verdeeld over 2002 blokken van 256 Bytes. Deze blokken zijn 

met routines die op de PDP-11/23 draaien uit te lezen en 

te beschrijven (zie lit.6; App. ·L). Het hangt af van de 

sampletijd en het aantal meetpunten gedurende welke tijd 

er continu gemeten kan worden zonder schijfjes te vervangen 

of uit te lezen en te verwerken (zie C.4). 

Voor de definitieve opslag en verwerking van de meetdata 

is een PDP-11/34 minicomputer beschikbaar. Deze is gekop

peld aan de PDP-11/23. De PDP-11/34 heeft een RL02 systeem

schijf met een capaciteit van 24000 blokken en twee ver

wisselbare hard-disk's, type RK05, elk met een capaciteit 

van 4800 blokken. Deze blokken bestaan uit 1024 bytes. 

De systeemschijf is bedoeld voor opslag van alle systeem

programmatuur en de "dagelijkse" gebruikersprogramma's en 

is dus niet de plaats qm veel data te bewaren. Dit dient 

te geschieden op de RK05 schijven. De opslagcapaciteit van 

één zo • n schijf is circa 4. 5 maal zo groot als die van twee 

floppy-disk's. De consequenties hiervan zijn beschreven in 

D.4. Programma's die draaien op de PDP-11/34 kunnen recht

streeks gebruik maken van de data die op zo'n schijf aan-
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wezig is. Meetresultaten en uitkomsten van berekeningen 

kunnen getekend worden op de x-y schrijver of op de 

grafische terminal ('l'TO). Hiervoor is de benodigde soft

ware aanwezig (zie D.4). 

B.S Aanbevelingen 

In deel c zal blijken dat bij continu bedrijf de capaciteit 

van de floppy-disk's voldoende is voor 24 uur. Hieruit 

volgt dat de capaciteit van de hard-disk voldoende is 

voor de opslag van de meetgegevens van vier volledige 

dagen. In het geval dat er over een lange reeks dagen 

meetgegevens verzameld gaan worden is het nodig om een 

effectievere en goedkope manier van data-opslag te zoeken. 

Een manier is het copiëren van een schijf op tape. Hiervoor 

zal van de faciliteiten van het ~ekencenrum gebruik gemaakt 

moeten worden. ~en andere mogelijkheid is het selecteren van 

diê grootheden waarin men op dat ogenblik geïnteresseerd is 

en alleen deze op de harddisk te bewaren. 

Het is nuttig om dynamische metingen aan de debietregeling 

te doen. 
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DEEL C SOFTWARE VOOR DE PDP-11/23 

C.l Inleiding 

De PDP-11/23 die bij de opstellingen is geplaatst 

draait onder het in de Vakgroep Systeem en Regeltechniek 

ontwikkelde Qperating ~ystem CMOS (lit.l). De kern van dit 

o.s. bestaat slechts uit een monitorprogramma dat de 

verschillende drivers voor de randapparaten verdeelt over 

de drie taken. Een scheduler kent de processor aan deze 

taken toe op prioriteitsbasis. De systeemklok is als driver 

geïmplementeerd die, op basis van de netfrequentie, 

elke 20 ms een interrupt afhandelt. 
Dit hele stuk programrnatuur is steeds volledig in het 

machinegeheugen aanwezig en zal in de rest van dit deel 

een CMOS-versie genoemd worden. (zie fig. C.l) 

O&CMOS 
Figuur C.l 

In de oorspronkelijke opzet van CMOS wordt alleen TASKl als 

applicatie gezien en worden TASK2 en TASK3 tot het o.s. 
gerekend. De door de gebruiker geschreven TASKl heeft de 

hoogste prioriteit binnen CMOS en verricht het real-time 

werk. TASK2 en TASK3 verzorgen de communicatie met 
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respectievelijk de PDP-11/34 en de consoleterminal. De 

taken zijn daartoe voorzien van een 11 interpreter11
, die een 

gewenste subroutine aanroept, indien een commando is herkend. 

Voor de in dit verslag besproken toepassing zijn deze inter

preters zodanig veranderd of uitgebreid, dat hier TASK2 

en TASK3 ook tot de applicaties moeten worden gerekend. 

Een CMOS-versie wordt als taak op de PDP-11/34 samengesteld 

uit de volgende vier stukken programmatuur: 

CMOS.OBJ bevat het O.S., TASK2 en TASK3 

TASKl.OBJ bevat de code van TASKl 

CMOS.OLB 

llLIB23.0LB 

bibliotheek, waarin zich de subroutine

objects bevinden die zowel op de LSI-11 

als op de PDP-11/23 bruikbaar zijn 

bibliotheek, waarin zich de subroutine

objects bevinden die voor deze speciale 

toepassing ontwikkeld zijn 

Als taak wordt een CMOS-versie in zijn geheel vanuit het 

geheugen van de PDP-11/34 naar de PDP-11/23 overgezonden, 

waar ze weer in het geheugen geladen wordt. Eenmaal daar 

aanwezig kan CMOS weggeschreven worden op floppy-disk, 

waardoor stand-alonegebruD;: van de PDP-11/23 mogelijk is. 

C.2 Eisen 

Wat het o.s. CMOS en bijbehorende bibliotheek betreft 

zal het duidelijk zijn dat daarin alleen sprake zal zijn 

van uitbreidingen en niet van structurele veranderingen om 

de algemene bruikbaarheid -in bijvoorbeeld PRIMAL (lit.S)

te kunnen blijven garanderen. Aan de gebruikerstaak 

TASKl, die de metingen en regelacties moet gaan uitvoeren, 

worden de volgende eisen gesteld: 

- Real-timegedrag mogelijk maken door het vermijden 

van interactie met experimentator of langzame periferie. 

- Gestructureerde programma-opzet, te realiseren door 

modulaire opbouw in de vorm van subroutines. 

- Mogelijkheid bieden om het tijdsverloop van het 

experiment voor te programmeren. 
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- Mogelijkheid bieden om eenvoudig regelaars en 

parameters te wijzigen tijdens het experiment. 

- Strikte uniformiteit in datatransport en-opslag. 

- Gebruikersvriendelijkheid real~seren met zo min 

mogelijk gebruik van geheugenruimte voor tekst. 

Een belangrijke eis die gesteld is aan het systeem als 

geheel is het voorkomen van verstoringen van een 

experiment door beinvloeding van buitenaf, van welke 

aard dan ook. Om dit te realiseren moet optimaal gebruik 

gemaakt worden van de mogelijkheid om "stand-alone11 te 

werken. Dit wordt geboden door koppeling van de PDP-11/23 

aan een 500 kB floppy-disk-unit (lit.6). 

C.3 Uitgangspositie 

Bij de aanvang van dit project konden we beschikken over 

CMOS-versie 1.3 en de standaard CMOS bibliotheek inclusief 

de floppy-disk-driver met de bijbehorende routines van 

De Zeeuw (lit.6) en de SEND/RECEIVE-routines van 

Renes(lit.7), die de communicatie tussen TASKl en de 

PDP-11/34 zonder oponthoud verwezelijken. In figuur C.l 
is een voorstelling gegeven van de belangrijkste functionele 

blokken en communicatiepaden binnen een CMOS-versie. 

De directe kanalen waarlangs de experimentator kan 

ingrijpen in de real-timetaak TASKl of in het proces, 

vanaf de consoleterminal of de PDP-11/34 zijn als dubbel 

getrokken pijlen getekend. Opvallend is het grote aantal 

directe ingijpmogelijkheden. Deze mogelijkheden bestaan 

dan voornamelijk uit remote start/stop commando's en 

lees(schrijfiopdrachten van(naa~de procesinterface. 

Wanneer de computer als sateliet wordt gebruikt (PRIMAL) 

speelt deze communicatievorm een belangrijke rol. 
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Figuur C.2: Opzet van CMOS voor algemeen gebruik. 

In figuur C.2 is te zien dat er twee paden zijn waarlangs 

de consoleterminal met de PDP 11/34 kan communiceren. 

Er is een directe verbinding via TASK3 (dubbele pijl) en 

er is een verbinding mogelijk via de door de interpreter 
van TASK3 aan te roepen routine TERM (stippellijn) • Hierdoor 

krijgt de consoleterminal de status van PDP-11/34-terminal. 

TASKl wordt hierdoor niet opgehouden. We zeggen dat de 

PDP 11/23 in TERMINAL-mode opereert. In het eerste geval 

worden alle karakters naar de PDP 11/34 doorgestuurd, tenzij 

ze do9r een vraagteken worden voorafgegaan. In die situatie 
geeft TASK3 de karakters door aan de interpreter. We spreken 

dan van PROCESS-mode. Ook de routine SVCOM van TASK2, welke 

de SEND/RECEIVE-communicatie (lit.S) verzorgt, gebruikt dezelfde 

verbinding met de PDP 11/34. Door het grote aantal mogelijke 

communicatievormen tussen beide computers, zal aan deze 

verbinding extra aandacht besteed moeten worden. In geen geval 

mogen door communicatiestoornissen meetgegevens verloren gaan. 
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C.4 Realisatie 

Aan het o.s. CMOS zijn verschillende veranderingen 

aangebracht, zonder de toepasbaarheid voor ander applicaties 

aan te tasten. (vergelijk fig. C.3 met fig. C.2) 

r----

SUF 

I 
L-

TASK2 TASK3 

--, 
I 
I 
I 

soft : hard 

. SPOOLER 

__ j 

TELETYPE 

Figuur c.3: CMOS-opzet voor ZESDAK-experiment. 

De eerste wijziging die opvalt is de uitbreiding van het 

systeem met een printer en een "spooler". Deze hard/software 

combinatie wordt door de I/0-monitor gezien als een 
conventionele printer/driver-combinatie met een zeer hoge 

verwerkingssnelheid. De driver-routine van deze "spooler" 

[LPDRV.MAC} zorgt ervoor dat iedere printopdracht met 

behulp van een memory-managementroutine [MMU23.MAC] in een 

cyclisch buffer in het 64 kB bovengeheugen van de 
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PDP 11/23 wordt opgeslagen. De interruptroutine haalt 

deze opdrachten vervolgens één voor één op om ze op 

karakterbasis door de printer te laten verwerken. Omdat 

het in eerste instantie dus om machinegeheugenmanipulaties 

gaat in buffervorm, worden taken door printopdrachten 

nauwelijks opgehouden. Dit biedt ons de mogelijkheid om 

direct een hard-copy te laten maken van door TASKl opge

spoorde fouten. 

TASK2 bevat een interpreter INTER2 voor commando's die 

van de PDP-11/34 komen. De commandotabel van INTER2 bevat 

standaard een aantal subroutines voor bijvoorbeeld het 

remote starten èf stoppen van TASKl en het lezen of schrijven 

van analoge kanalen. Van deze faciliteiten wordt in deze 

toepassing geen gebruik gemaakt. Daarom zijn ze uit de tabel 

verwijderd. De bijbehorende pijlen in fig. C.3 zijn dan 

ook verdwenen. Omdat alle PDP 11/34-gebruikers te ullen 

tijde in staatwarenero een nieuwe CMOS-versie naar de 

PDP-11/23 over te sturen, wordt zelfs het bericht dat er 

machinecode op komst is niet meer geaccepteerd. Hierdoor 

wordt voorkomen dat het besturingsprogramma CMOS tijdens 

executie ongewenst door een ander wordt overschreven. 

Omdat het dus niet meer mogelijk is om vanuit de 

PDP 11/34 een nieuwe CMOS-versie in het geheugen te laden, 

moet men, wanneer dat gewenst is, er voor zorgen dat een 
/ 

CMOS-versie, die dat wel toelaat, in het geheugen aanwezig 

is door deze te laden vanaf floppy-disk. Alleen berichten 

afkomstig van LSITSK (lit.S), de taak op de PDP 11/34 die 

het datatransport regelt (zie D.4.3), worden doorgegeven 

aan de routine SVCOM onder TASK2. SVCOM bestuurt de twee 

buffers binnen CMOS voor SEND/RECEIVE-communicatie met 

de PDP-11/34. Boodschappen komende van LSITSK worden in 

het cyclisch inputbuffer RCVBUF geplaatst. Data die door 

TASKl in het cyclisch outputbuffer SENDBUF is gezet, wordt 

door SVCOM naar LSITSK op de PDP 11/34 gestuurd. 
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Met de gebruikersapplicatie wordt TASKl [TASKl.FTN] 

bedoeld. De daarin gebruikte speciaal ontwikkelde subroutines 

bevinden zich in objectvorm in 11LIB23.0LB. 

Met serviceroutines worden de door de console-interpreter 

van TASK3 aan te roepen routines bedoeld, die nog niet 

bestonden [CMOS.OLB], maar voor deze speciale toepassing 

zijn ontwikkeld [11LIB23.0LB]. Vooruitlopend op een nadere 

toelichting wordt in figuur C.3 reeds een schematisch over

zicht gegeven van de programmatuur voor zover deze voor de 

experimentator van belang is. 

De programma's die in dit deel van het verslag niet 

uitgebreid worden behandeld zijn in souree-versie van 

voldoende commentaar voorzien om de experimentator snel 

inzicht te bieden en leesbaarheid te garanderen. 

10s 
r- TASK1 

I 

FLOPPY 

DISK 

INIT 

LEES 

COMMON 

CNTRL 

~ GENDA 

I SNO/+CV BUFFERS 

INTERPRETER 

TASK3 

TERMINAL 

Figuur C.4: Overzicht van de voor de gebruiker 

belangrijkste routines, datagebieden 

en randapparaten. 
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De applicatie-software omvat: 

a. TASKl 

b. TASK2 

c. TASK3 

Gebruikerstaak: een cyclus van subroutines die 

met een periode van lOs wordt doorlopen. 

Subroutine-objects in 11LIB23.0LB omvatten o.a. 

meet-, regel- en uitvoerprocedures. (zie 

App. D.l) 

Taak voor communicatie met de PDP-11/34 met een 

gestripte commandotabel in de interpreter.(C.3.1) 

Interpreter roept subroutines aan na herkenning 

van consolecommando's. De aan de sterk uitgebreide 

commandotabel toegevoegde routines bevinden zich 

in objectvorm in 11LIB23.0LB (zie App. D.l) 

d. COMMON-gebieden: Datagebieden die door verschillende 

programmadelen kunnen worden betreden. 

TASKl is de belangrijkste applicatie, en maakt intensief 

gebruik van een COMMON-gebied dat door de belangrijkste 

TASK3-routine AGEND wordt gevuld. Omdat dit het begrip ten 

goede kom~volgt hieronder een bottorn-up-beschrijving van de 

bovengenoemde applicaties met uitzondering van TASK2. 

ad. d. : In verband met het ontstaan van critische secties 

is aan het lezen en schrijven van verschillende taken in 

dezelfde gebieden veel aandacht besteed. 

De belangrijkste COMMON's heten: 

- CNTRL 

- GENDA 

Hierin bevinden zich de boolean's die de loop van 

TASKl bepalen en de toestandsvariabelen van 

TASKl. Dit gebied is voornamelijk ingericht als 

hulpmiddel in de "debug"-fase, maar kan tijdens 

het experiment ook uitgelezen worden (App. A). 

Dit is het meest essentiële datagebied voor de 

experimentator. Met behulp van een aantal edit

routines onder TASK3 kan de experimentator in dit 

gebied een lijst van opdrachten met parameters en 

tijdsaanduiding samenstellen. 
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Omdat TASKl aan het begin van ieder bemonster

interval in deze AGENDA kijkt of het tijd is 

om een opdracht uit te voeren, beschikt de 

gebruiker over een handig stuk gereedschap om 

zijn experiment van tevoren samen te stellen. 

Tevens wordt de mogelijkheid geschapen om na het 

activeren van TASKl het experiment te starten, 

te stoppen of setpoints in te stellen voor de 

temperaturen en debieten en een keuze te doen 

voor de collectordebietregelaar. Aan deze regelaar 

kunnen verschillende parameters meegegeven worden. 

(temperatuurdrempel, maximurn debiet enz.) 

Bevat: TMEET(l28), een integer2 array met steeds 

de laatste waarden van alle temperatuurkanalen. 

TMID(l28), een integer2 array ~et de som van de 

in de lopende minuut gemeten temperatur~n. Deze 

waarden worden aan het einde van de minuut door 

zes gedeeld om een minuut-gemiddelde te krijgen. 

FLOWMA een matrix (6xl8 integer2), waar alle 

16 debietwaarden en 2zonne-intensiteiten 6 keer 

per minuut in worden opgeslagen. (zie ook onder 

item a) 

Bevat de matrix REG (4x6 integer2), waarin zich 

voor iedere opstelling zes parameters bevinden 

die de gewenste regelactie karakteriseren. Deze 

6 integers bepalen dus zowel het regelalgorithme 

als de regelparameters voor iedere opstelling 

apart. 

Bevat de setpoints van alle uitvoergrootheden; 

TD, FD, FC, TR. 

ad. c. : TASK3: deze taak interpreteert consolecommando's 

met behulp van de routine INTER3 waarin zich een 
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commandotabel (zie App. A) bevindt. Wanneer een bepaald 

commando is herkend wordt naar de bijbehorende subroutine 

gesprongen; bijvoorbeeld na het commando TA springt TASK3 

naar de subroutine TYPAG (App. D.l) waarmee de agenda in 

tabelvorm op het scherm kan worden weergegeven. Deze 

verzameling serviceroutines is eenvoudig uit te bre1den 

door aan de tabel in INTER3 een nieuw commando met bijbe

horende subroutine-entrypoint toe te voegen. De subroutine 

dient dan aan 11LIB23.0LB toegevoegd te worden. Bij 

verschillende reeds geïmplementeerde faciliteiten kunnen de 

benodigde parameters reeds in de aanroep meegegeven worden. 

Andere vragen de gebruiker eventueel om invoer (zie App. A). 

De commandotabel van de bij het ZESDAK-experiment gebruikte 

versie van INTER3 is veel uitgebreider dan de standaard 

versie die in CMOS.OLB aanwezig is. Een CMOS-versie met 

deze uitgebreide interpreter INTER3 is samen te stellen 

door in de TASKBUILDER-opdracht deze INTER3.0BJ aan- te 

roepen voor de bibliotheek CMOS.OLB. De Taskbuilder neemt 

dan in de taak de eerste versie die hij in de regel tegen

komt. In appendix A is de listing van de cammand-file 
TKB.CMD opgenomen die van dit gegeven gebruik maakt. 

Ook vindt U daar een overzicht van de geïmplementeerde 

commando's met bijbehorende subroutines en hun functie. 

Er zijn diverse service-routines opgenomen die de gebruiker 

informeren over de toestand van het systeem dan wel over 

de meetresultaten. Zo kan SHOWIT (SI) bijvoorbeeld naar 

keuze de inhoud van CNTRL of METING of de warmte-opbrengsten 

van de verschillende opstellingen in tabelvorm op het 

scherm schrijven, terwijl TMPROF (TP) het temperatuurprofiel 

in een gekozen vat grafisch kan weergeven. 

In de meeste service-routines is sprake van een leesfunctie 

uit een datagebied. Omdat dit met de lage prioriteit van 

TASK3 gaat, bestaat de mogelijkheid dat de leesopdracht wordt 

onderbroken door een schrijfactie van TASKl. De op het scherm 

gepresenteerde gegevens mogen dan ook niet altijd geïnter

preteerd worden als zijnde van dezelfde meting. Dcor de 

kleine verschillen tussen twee opeenvolgende metingen 

zijn de toegepaste routines toch bruikbaar als informatie-
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bron voor de experimen'_..J.tOL voor een globale ir~druk van 

het experiment. 

De belangrijkste service is AGEND. Deze routine is voor de 

experimentator het gereedschap waarmee het experiment kan 

worden voorgeprogrammeerd. Met behulp van het commando AG 

kan een opdracht voor TASKl, vergezeld van tijdsmarkering 

en parameters, aan het geheugengebied GENDA worden 

toegevoegd, terwijl deze routine er ook nog voor zorgt dat 

de juiste tijdsvolgorde van de opdrachten wordt vastgelegd. 

Iedere opdracht beslaat een geheugenruimte van 10 

integers = 20 bytes. Tegen het invoeren van afwijkende 

of onvoldoende gegevens zijn verschillende beveiligingen 

ingebouwd. 

Bij het aanmaken van een CMOS-versie wordt er voor het 

gebied GENDA een ruimte van vaste lengte gereserveerd. 

Hierin bevinden zich de arrays AGENDA en TABEL en enkele 

variabelen. De inhoud van het gebied GENDA kan op de 

floppy-disk opgeslagen worden of ervan worden gelezen. Een 

relocatie mechanisme zorgt er na het inlezen voor dat de 

adrespointers die zich in AGENDA bevinden weer naar de 

goede plaatsen wijzen. 

Locatie 

LS 

AG 

TPNT 

ENDA 

EL TAB 

TA BEL+20 

Elrt40 TAB 

x 

ABElrt60 T 

IMIT L 

T ABPNT 

Inhoud 

100. 

AGENDA 

AGENDA+6 

TABEL+20 

TABEL 

TABEL+40 
TABELt60 

~~ ,~ 

OPDR~1 

OPDR.2 

OPDR.3 

0 

25. 

~~ ',~ 

AGENDA+200 

:x 

Het gebied GENDA is in het geheugen 

als volgt ingedeeld (zie fig. c.S). 

De eerste locatie is gevuld met het 

getal 100. De volgende met het 

adres AGENDA. Deze inhoud wordt 

gebruikt als relecatie-offset 

wanneer een agenda van een andere 

CMOS-versie wordt geladen vanaf een 

floppy-disk. Op locatie LSTPNT 

bevindt zich het adres van de geheu

genplaats waar het beginadres van 

de eerstvolgende lege regel van de 

opdrachtenlijst staat. 

Figuur C.S:Agenda tijdens het invoeren 

van de derde opdracht. 
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Op locatie AGENDA begint een gebied van 101 woorden, waarin 

zich in juiste tijdsvolgorde de beginadressen van de opdrach

ten bevinden. Op locatie TABEL begint de opdrachtenlijst van 

maximaal 100 opdrachten (= 2000 bytes). TABPNT is een pointer 

binnen een opdracht tijdens het invoeren van de gegevens. 

Figuur C.5 geeft de agenda weer tijdens het invoeren van 

een derde opdracht. We zien dat LSTPNT reeds is bijgewerkt 

en wijst naar het adres onder AGENDA waar het beginadres 

TABEL + 60 van de eerstvolgende lege opdrachtregel staat. 

Een adres verder is ook reeds de eindmarkering 25. neergezet 

(UUR~ 25!). TABPNT wijst naar het adres X waar een nieuwe 

parameter van de derde opdracht wordt ingevuld. We zien ook 

aan de adresvolgorde onder AGENDA dat de eerste twee 

opdrachten reeds door de procedure UPDATE zijn gerangschikt 

en dat opdracht 2 blijkbaar eerder moet worden ·uitgevoerd 

dan opdracht 1. De subroutine AGEND die het opbouwen van de 

agenda verzorg~ maakt gebruik van 4 procedures. De hele 

sequence die wordt doorlopen bij het toevoegen van een 

nieuwe opdracht aan de agenda is weergegeven in figuur C.6. 

Meteen na het aanlopen van de subroutine AGEND wordt de vlag 

AGFLG neergehaald om aan te geven dat de agenda bijgewerkt 
wordt. Daarna wordt getest of de agenda vol is. Is dit het 

geval, dan wordt dat aan de experimentator gemeld en de rou

tine wordt verlaten. Indien de agenda niet vol is wordt 

TABPNT gevuld met het beginadres van de locatie waar het 

eerstvolgende woord van de opdracht moet worden neergezet. 

Dit adres is het laatste van de beginadressen onder AGENDA 

en wordt door LSTPNT aangewezen. LSTPNT wordt vervolgens 

bijgewerkt en zal gaan wijzen naar het adres van de 

eerstvolgende lege regel, dat wil zeggen 20 bytes verder 

dan waar TABPNT nu naar wijst. In dié regel wordt als 

eindmarkering op de plaats van de parameter UUR het getal 

25. gezet en in 10 stappen wordt het door de experimentator 

ingetypte commando ingelezen. De procedure IN leest uit 

een inputbuffer steeds één woord in (integer~2 of 
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2 ASCII-karakters). Wanneer voortijdig een <eR~ 

(carriage-return) wordt herkend, wordt de procedure 

ASK aangeroepen, die de gebruiker vraagt om de juiste 

gegevens in te voeren. Als de boodschap compleet ingevoerd 

is wordt de procedure CHECK aangeroepen, die controleert of 

de opdracht syntactisch correct is (zie App. A). Zo niet, 

dan wordt een foutmelding gegeven. De pointers LSTPNT en TABPNT 

worden naar de beginsituatie teruggezet en ook het getal 25. 

wordt een regel teruggeschoven. Heeft CHECK de invoer wél 

goedgekeur~dan zorgt de procedure UPDATE ervoor dat de 

adressen in de lij st, die begint bij AGENDA, en die wij zen 

naar de beginadressen van de ingevoerde opdrachten, worden 

gerangschikt. UPDATE verwisselt deze adressen totdat ze 

op een tijdvolgorde staan die overeenkomt met de 
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van de bijbehorende 

dus in het geheugen 

verwijzende adressen 

de hand van de in de 

opdrachten. De opdrgch-

in volgorde van invoe-

in de lijst worden 

opdrachten geregistreer-

de tijd. Na het invoeren van een correcte opdracht wordt 

AGEND weer verlaten en moet opnieuw het commando AG gegeven 

worden om de volgende opdracht in te kunnen voeren. We 

kunnen dan ook in figuur c.S zien dat opdracht 2 eerder 

moet worden uitgevoerd dan opdracht 1 en dat het programma 

bezig is in één van de 10 invoerlussen, waarbij de pointer 

TABPNT naar locatie X wijst. 

Deze manier van opslag en rangschikking maakt snelle invoer 

mogelijk, maar maakt de routine die regels uit de agenda 

verwijdert ingewikkelder. 

De experimentator staan momenteel commando's ter beschikking 

o~ een agenda, in het geheugen in te voeren, te vernietigen 

of op te slaan op floppy-disk. Men kan er ook naar believen 

regels uithalen of aan toevoegen. De agenda kan naar keuze 

op het beeldscherm of via de spoeler worden geprint. Een 

eenmaal aangemaakte agenda die op disk gered1 is kan ook 

weer in een andere ZESDAK-CMOS-versie aan het programma 

toegevoegd worden. 

!~!~!~~!=~~S~= In vroegere CMOS-versies werden op de console 

ingevoerde commando's die niet door een vraagteken(?) 

werden voorafgegaan direct door TASK3 naar de PDP-11/34 

doorgestuurd. (terminal- versu~ process-mode, lit.l) 

Om te voorkomen dat het per abuis aanraken van het toetsen

bord tot storingen in het datatransport zou leiden is deze 

directe software verbinding in TASK3 onderbroken. De 

consoleterminal bevindt zich dus altijd in process-mode 

tenzij de gebruiker met het commando TE de routine TERM2 

(lit.6) aanroept, waardoor de terminal de status van 

PDP-11/34-terminal T13: krijgt. Hierdoor is het gebruik 

van een vraagteken voor een locaal commando niet meer 

nodig. 
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ad. a. : TASKl: deze staat in CMOS-kringen bekend als de 

gebruikerstaak. Het is de taak binnen CMOS met de hoogste 

prioriteit en dus voorbestemd om het real-time werk te 

verrichten. In de gekozen opzet is TASKl opgebouwd uit een 

reeks van subroutine aanroepen, die iedere 10 seconden wordt 

doorlopen. Bij het vaststellen van deze intervaltijd is met 

de volgende zaken rekening gehouden: 

- 125 temperatuurmetingen met karakteristieke tijden 

van enige minuten; 

- 16 debietmetingen met karakteristieke tijden van 

enige seconden; 

- registratie van 2 zonne-intensiteitendie zeer snel 

kunnen variëren; 

- floppy-diskcapaciteit van 2002 blokken van 128 

integers per disk; 

- eis van strikte uniformiteit voor data-opslag. 

Van de temperaturen wordt het minuutgemiddelde uit rMID 

in een blok opgeslagen; de debieten en zonintensiteiten 

worden geregistreerd met een intervaltijd van 10 seconden 

en vullen dan per minuut ook ongeveer een floppy-blok. 

Twee blokken per minuut betekent 2880 blokken per etmaal. 

Daarom is gekozen voor het verwisselen van discette om de 

12 uur. Voor deze opslag wordt gebruik gemaakt van de 

laatste 1440 blokken van de discette (562 t/m 2001). 

De blokken 52 t/m 129 worden gebruikt voor het dumpen 

van CMOS en de blokken 1 t/m 8 voor de agenda. 

Alle data blijft van het type integer, maar wordt reeds 

in de subroutine MEET op 0-101 000 geschaald voor o~1oo0c, 

0-1000 W/m2 en 0-100 kg/uur: ditom nauwkeurigheids

verliezen bij berekeningen te voorkomen. 

Om het TASKl mogelijk te maken op tijd te werke~vindt 

er geen communicatie plaats met langzame randapparaten. 

Behalve de informatie-uitwisseling met analoge kanalen 

vindt alle datatransport plaats door middel van buffers. 

Dit heeft tevens tot gevolg, dat TASKl op geen enkele driver 

hoeft te wachten, zodat de processor steeds aan TASKl wordt 

toegekend wanneer deze voor een interruptafhandeling zou 

zijn onderbroken. De tijd dat TASKl aan het einde van iedere 
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lus op de klok sta~t te wachten, is beschikbaar voor 

TASK2 en TASK3. Op deze wijze worden critische secties 

vermeden. De enige routines die schrijven in datagebieden 

van TASKl zijn de TASK3-routines CHANGE en AGEND. Met 

CHANGE kunnenvariabelenuit CNTRL, die het verloop van 

TASKl betnvloeden~worden veranderd. Deze mogelijkheid is 

speciaal geschapen voor de programmeur ~m de werking van 

TASKl gemakkelijker te kunnen bestuderen. Omdat van de 

programmeur wordt verwacht dat deze faciliteit ook alleen 

dáárvoor wordt gebruikt, zijn er geen speciale beveiligingen 

ingebouwd. 

Bij het aanlopen van de routines AGEND en DELLIN, die de 

agenda veranderen, wordt de vlag AGFLG neergehaald en 

slaat TASKl het lezen in de agenda gewoon over (zie fig. C.7). 

In de meeste gevallen is dat geen probleem, maar wanneer 

het gebeurt op een moment dat TASKl een opdracht vanwege 

de agenda zou moeten uitvoeren, wordt deze opdracht· pas 

uitgevoerd wanner de TASK3-routines weer zijn verlaten; pas 

dan is AGFLG weer gezet. Het zal duidelijk z1jn dat deze 

laatste situatie moet worden vermeden door voor het starten 

van TASKl het experimentverloop in de agenda vast te leggen. 

Dit voorbehoud is het gevolg van het toestaan van agenda

manipulaties tijdens het meten, onder de voorwaarde dat 

TASKl niet op een of andere vlag hoeft te wachten. Hoewel 

deze oplossing geen volledige veiligheid garandeer~biedt 

ze wel de mogelijkheid om in een noodsituatie het experiment 

te redden. 

De lus van TASKl wordt schematisch weergegeven in het flow

schema van figuur C.7. Na het binnenkomen in TASKl wordt 

aan verschillende parameters inde initialisatiefase een 

default-waarde toegekend. 
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TASK1 entry point I 
t Figuur C.7: Flow-
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i=' -- START? 
i 

Eerste T Initialiseer interval 
keer? van 10 sekonden. 

F CALL FREQ 
... -

rTemperatuur meten! 
CALL MEET I .. i METING/'IMEET I 

~ 
~~emperaturen middelen METING/'IMID I 

~' 
CALL MID 

Vt 
IOPST = 1j 

" I !Kies regelactie REG 

• 
A Azn/ui t 

' 
CALL ONOF 

• ~! Wortel verband 
~ CALL WORTV 

' - Momentaan 
' CALL MMTAAN 

!oPST = OPST+1 I 

~OP:T 
5? 
"T Verder op pag. 48. 

,, 
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Debiet meten l 
CALL FLMEET METING/FLOWJ.IA 
~::::::t:::::::::.~= 
Setpoints van FC,FD, 
TR en TD uitvoeren. 
CALL FLUIT H SETPNT ~, 
CALL TRUIT 
CALL TDUIT 

~.i_.;,CTEL = SEC TEL+ 11 

SECTEL 
= 
6? .,. 

TMII> en FLOWMA op 1---.....:! METING/rm:rn/FLOWMA 1 
floppy-disk opslaan 1 

. 

Data van floppy-disk halen 
en naar SEND-buffer over
brengen indien daarom is 
gevraagd. CALL ZENDER 

Zet TASK1 wachtend tot 10 
sekonden interval verstreken! 

- I 

Figuur c.7: Flowschema van TASKl. 

Dan volgt het begin van de 10 secondenlus. Na het opvragen 

van de systeemtijd wordt er getest of de vlag AGFLG staat. 

Indien AGFLG=O wordt de leesfase overgeslagen. In het andere 

geval leest de procedure RAG de 10 parameters van opdracht 

nummer IAG uit de agenda in een array in. Vervolgens wordt 

de opdrachttijd vergeleken met de systeemtijd. Wanneer de 

laatste groter dan of gelijk aan de eerste is, worden de 

parameters uit het array overgenomen in de gebieden SETPNT 

of KEG, afhankelijk van de waarde van de parameter 
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CODE (zie App. A) • Wanneer RAG de code ON heeft gelezen, 

wordt de boolean START 11 true" gezet. Na het lezen van 

code OF wordt START weer 11 false 11
• Na het overnemen van 

een opdracht wordt het regelnummer IAG één opgehoogd om 

te zien of er misschien nog een opdracht in de agenda 

stond voor hetzelfde tijdstip. 

Indien START = true wordt met meten begonnen. In het geval 

dat er sprake is van een eerste passag~wordt de standaard 

CMOS-procedure FREQ aangeroepen om een tijdsinterval van 

10 seconden te markeren in het klokgeheugen voor TASKl. 

Vervolgens wordt de procedure MEET aangeroepen. Deze 

subroutine moet door de gebruiker zelf worden geschreven of 

aangepast, omdat de werking afhankelijk is van de ordening 

van temperatuuropnemers op de multiplexers (zie B.4). 

De subroutine bemonstert de multiplexerkanalen in sequentiële 

volgorde en leest ook de twee versterkers uit die de 

solarimetersignalen·versterken. D:e,_erdeaing van 

temperatuuropnemers op de multiplexer en dus in het 

leesarray is in principe vrij te kiezen. De ordening 

van meetgrootheden in het array TMEET ligt vast. De 

overdracht van het inleesarray naar het array TMEET vindt 

plaats via een kruisreferentietabel (zie App. E). Op deze 

manier komen alle meetwaarden steeds op hun eigen plaats 

in TMEET terecht. Omdat MEET sterk applicatiegericht is, 

is ze niet opgenomen in 11LIB23.0LB, maar moet apart 

worden meegelinkt bij het maken van een nieuwe CMOS-versie 

(zie App. A). 

De subroutine tvliD telt de meetwaarden uit TMEET steeds bij 

elkaar op en plaatst de som in TMID. Aan het einde van de 

minuut na zes metingen worden de waarden in TMID door 6 

gedeeld om een minuutgemiddelde te realiseren. MID is 

wel i~ llLIB23.0LB opgenomen, maar kan altijd worden ver

vangen door een routine met een ander middelingsalgorithme. 

Nu moet voor ieder van de vier opstellingen een regelactie 

worden gekozen. Dit gebeurt aan de hand van de regelaarcode 

in REG afkomstig van een agendaopdracht, met behulp van 
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een "assigned GOTO" constructie (lit.3). Afhankelijk van 

de regelaarcode wordt voor de betreffende opstelling een 

subroutine aangeroepen die met de parameters uit REG het 

setpoint voor het collectordebiet FC berekent en in 

SETPNT plaatst. Momenteel is alleen een aan/uit-regelaar. 

met instelbaar debiet en drempeltemperatuur geïmplementeerd, 

die schakelt op het temperatuursverschil van vatbodem

temperatuur en collectorplaattemperatuur. Twee andere 

regelacties zijn slechts als dummy's in 11LIB23.0LB 

aanwezig. 

Daarna wordt het debiet gemeten door de uitgangswaarden van 

de flowregelaars in te lezen in de matrix FLOWMA. Dit 

wordt bewust gedaan na het berekenen van de setpoints want 

als een setpoint kleiner is dan 18 kg/uur valt deze buiten 

het bereik van de regelaar en wordt de pomp uitgeschakeld. 

De debietmetingen zijn dan niet meer representatief en mogen 

ook niet meer worden geregistreerd. 

Pas na dit meten worden de setpoints uit SETPNT voor FC en 

FD (indien~ 18 kg/uur) door FLUIT aan de debietregelaars 

doorgegeven. Locale regelaars voor TD en TR zijn nog niet 

klaar. Daarom zijn de uitvoerroutines TDUIT en TRUIT als 

dummy in 11LIB23.0LB opgenomen. 

Na het ophogen van de lusteller wordt getest of al zes keer 

is gemeten. Zo ja, dan worden de array's TMID en FLOWMA, 

voorzien van tijd en datum, in twee opeenvolgende blokken 

op floppy-disk gezet. Deze manier van opslaan gebruikt in 

12 uur 1440 blokken van een disk, te beginnen op blok 562 

en eindigend op blok 2001, het hoogste bloknummer. Deze 

opzet is gekozen omdat dan de lagere blokken vrij blijven 

voor een CMOS-versie, een agenda, eventuele foutboodschappen 

en overige administratie. Er is besloten om geen file-handler 

te schrijven voor deze toepassing, omdat daardoor weer 

extra geheugen en tijd in beslag wordt genomen terwijl 

eenfile-handler zijn nut toch pas bewijst, wanneer veel

vuldiç gewerkt wordt met files van verschillende soort en 

omvang. 
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Wanneer nog geen zes keer is gemeten wordt de data-opslag 

overgeslagen en wordt direct verder gegaan met de 

zendfase. 

De routine ZENDER wordt aangeroepen. ZENDER kijkt in het 

RECEIVE-buffer of er een bericht staat afkomstig van de 

PDP-11/34 taken LSITSK en GETDAT. (zie D.4) Deze boodschap 

kan bestaan uit een integer voor floppy-blok en één voor 

floppy-unit of uit alleen het getal -1. In het eerste geval 

wordt door ZENDER van de gevraagde floppy-disk het gevraagde 

blok en de drie daarop volgende blokken gelezen en in het 

SEND-buffer geplaatst. In alle andere gevallen wordt door 

ZENDER de routine CLRBUF aangeroepen, die de beide buffers 

schoonmaakt. 

Na ZENDER wordt TASKl wachtend gezet totdat het interval, 

dat in het klokgeheugen voor TASKl staat, is verstreken. 

De lusteller wordt dan nul gemaakt en het programma springt 

terug naar het begin van de lus. 
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C.S Aanbevelingen 

De verzameling regelaarroutines, waaruit de experimentator 

verschillende regelacties voor de collectordebieten moet 

kunnen kiezen, bevat momenteel slechts een aan/uit-regelaar 

met instelbaar debiet en drempeltemperatuur. Bij uitbreiding 

met meerdere-regelaarsubroutines moet in eerste instantie 

gedacht worden aan regelstrategieën, waarvoor geen exacte 

voorkennis van bijvoorbeeld het weer of het belastingpatroon 

nodig is. In aanmerking zouden kunnen komen: 
-de 11 momentane 11 -regelaar NR-821E (1982-0l)Trouwen. 

-de "wortelverband''-regelaar NR-672E (1980-10-06)De Ron. 

-de "temperatuur11 -regeling NR-536E (1979-10-28)Rademaker. 

Bij de software implementatie van een regelstrategie zal 

rekening gehouden moeten worden met de beperkingen die door 

het fysische systeem opgelegd worden zoals het maximum 

debiet. Ter bestudering van mogelijk v.f:)tredend "hikken" 

van de pomp wordt verwezen naar de interne notitie 

NR 625E/de Ron. 

Routines zullen moeten worden ontwikkeld om meetfouten en 

fouten in de uitvoering van een regelactie op te sporen 

en op de printer te registreren. 

Het berekenen van opbrengst-, instralings- en verliestotalen 

door TASKl of TASK3 is een nuttige aanvulling, evenals een 
verbetering en uitbreiding van de presentatie van de meet

gegevens en de systeeminformatie, waarbij mogelijk nuttig 

gebruik gemaakt kan worden van de grafics-faciliteiten van 

de kleurenterminal CRT 8001. 
Na de instrumentatie van een TR-regelaar en na het gereedkomen 

van de locale servesturing voor TD moeten hiervoor de 

uitvoerroutines worden geschreven die nu nog als de dummy

routines TRUIT en TDUIT in TASKl zijn ingebouwd. 
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DEEL D: DATAVERWERKENDE SOFTWARE 

D.l Inleiding 

Zoals uit de algemene inleiding en uit deel c.2 blijkt 

moet de PDP-11/23 grote aantallen meetgegevens verzamelen. 

Dit verzamelen is een sterk tijdgebonden proces, dat niet 

door rekenwerk opgehouden mag worden. De gegevens worden 

locaal bij de PDP-11/23 opgeslagen en moeten overgestuurd 

worden naar de PDP-11/34. De verwerking van de gegevens 

gebeurt dan off-line en er is tevens een veel grotere 

opslagcapaciteit aanwezig. In de volgende hoofdstukken 

zal de programmatuur op de PDP-11/34 zoals die nodig is 

voor de datatransporten en verwerking behandeld worden. 

D.2 Eisen aan de dataverwerkende PDP-11/34 programmatuur 

Alvorens in te gaan op de specifieke eisen die aan de 

verwerkingsprogrammatuur gesteld worden, volgt hier het 

doel van deze programmatuur. 

Het uiteindelijke doel is de invloed te onderzoeken van 

regel- of opslagstrategieën en de ontwerpparameters 

(zoals bijvoorbeeld collectoroppervlak ten opzichte 

van vatinhoud) op de opbrengst van een zonne-energie

systeem. Tevens moeten de zonne-energiesystemen zoals ze 

opgesteld zijn numeriek te simuleren zijn. De experimenten 

moeten, na de inloopperiode , over langere tijd (enkele 

dagen, of meer) kunne~·1open. 

Experimenten van korte duur (één dag tot enkele dagen) 

moeten voldoende data cpleveren voor: 

Bepaling van de karakteristieke parameters 

van het collector-vat systeem, vergelijkbaar

heid van de opstellingen etc. 

Toetsing van theorieën en beweringen m.b.t. 

bijvoorbeeld de equivalente omgevings-temperatuur 

TE en de collectorvergelijkingen. 
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Verificatie van het simulatiemodel voor vat 

en/of collector en/of regelstrategieën. 

Het verwerkingssysteem zal daartoe de volgende modules 

moeten bevatten: 

Programma's voor opslag van data op de hard-disk's 

van de PDP 11/34 en de administratieve verwerking 

van deze data zoals sorteren en uitlezen. 

Technische verwerkingsprogramma's. Hieronder 

vallen bijvoorbeeld curvefitting en parameter 

schatting en een programma dat elementaire 

bewerkingen op en tussen de meetdata kan uitvoeren. 

Voor het verifiëren van het Zonne Energie Simulatiepakket(ZES) 

moeten aan dit pakket enkele veranderingen worden uitge

voerd die de invoer van gegevens van het dakexperiment 

mogelijk maken. 

De algemene eisen aan het verwerkingsysteem ( inclusief 

Z.E.S.) zijn: • 

Interactieve, gebruikersvriendelijke programmatuur. 

Uniforme, doorzichtige aanpak van de data. 

D.3 Uitgangspositie 

In de vakgroep is het programmapakket Z.E.S. ontwikkeld 

dat het mogelijk maakt een collector-vat-verbruiker

systeem te simuleren en te bestuderen. Hiermee is het 

ook mogelijk het gedrag van het systeem te onderzoeken bij 

toepassing van verschillende regelstrategieën en -parameters. 

De weersinvloeden kunnen worden verdisconteerd in de 

equivalente buitentemperatuur TE. In het programma wordt 

gebruik gemaakt van de vooronderstelling dat TE te schrij

ven is als TE=QS/U +TA waarin QS de zonintensiteit is (W/M2), 

U de warmtedoorgangscoëfficient van de collector (W/M2 °C) 

en TA de omgevingstemperatuur is (°C) • De invoergrootheden 

van het simulatiepakket zijn QS en TA ( of TE ) en de 

belasting. 
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Bij de simulaties werd meestal TA 0°C gehouden en QS 

kwart of halfsinusvormig gevarieerd met de tijd. 

Het simulatiepakket biedt de mogelijkheid om de 

belasting (BL), de omgevingstemperatuur (TA) en 

TE van file in te voeren. Tot nu toe is alleen gebruik 

gemaakt van de invoer uit een file voor "TE". 

De tijdstap die bij de simulatieberekeningen gebruikt 

wordt kan afwijken van het bemonsterinterval bij de 

meetopstelling. Als de rekenstap kleiner is dan de 

intervaltijd van de meetgegevens is er, 

aleen voor TE , een mogelijkheid tot interpoleren van 

de metingen. Als de rekenstap groter is dan de 
intervaltijd worden er metingen overgeslagen. Van 

de gebruiker wordt verwacht dat hij weet hoe de 

opbouw van de datafile is ( he+ aantal gegevens 
per uur en de totale meetduurl r"n JJ.4 onder Z.E.S. 

zal besproken worden hoe het Z.E.S.- programma 
aangepast voor de verwerking van files·met meetgegevens 

voor de grootheden TE, de collectoruitgangstemperatuur TC 

QS, BL en de retourtemperatuur TR. 

Aanwezig aan software is verder de "PLOT 10" biblio

theek. Deze bibliotheek bevat routines die gebruikt 

kunnen worden om de gegevens op een snelle manier op 

de xy-plotter te presenteren. Door een stagiaire zijn 

er enkele routines toegevoegd die het tekenen van het 

assenstelsel vereenvoudigen. 

Programmatuur voor het schatten van parameters 
( met bijvoorbeeld een kleinstekwadratenmethode ) is niet 

aanwezig. 
Een programma dat datatransport tussen de PDP-11/23 en 

de PDP-11/34 verzorgt is beschikbaar als LSITSK onder 

UIC (275,275] • Dit datatransport gaat op de manier die 

normaal onder RSX gebruikelijk is. 
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D.4 Realisatie 

Op een dag dat er voortdurend wordt gemeten wordt er een 

groot aantal meetgegevens verzameld (max. 4120 waarden per 

meetpunt, ca. 150 meetpunten). Deze meetgegevens zijn opge

slagen op floppy-disk, alle meetgegevens van één tijdstip 
. . -

bij elkaar in twee opeenvolgende blokken (zie Deel C). 

Het uitzoeken van één grootheid over de volle meettijd 

zou kunnen door het selectief lezen op deze floppy-disk. 

Dit zou echter veel tijd kosten en de meettaak onnodig 

belasten. Er is daarom gekozen voor het ophalen van de 

data van floppy-disk naar PDP 11/34 opslagruimte in 

chronologische volgorde. De data moet ongesorteerd 

in een file worden weggeschreven omdat het sorteren. en 

wegschrijven in ca. 150 files veel me~r tijd en 

opslagruimte zou kosten door de extra overhead. De 

verwerkingsprogramma's zouden uit deze"bulkfile" de. 

gewenste grootheden kunnen zoeken. Dit uitzoeken is echter 

nogal een tijdrovende bezigheid en daarom is er gekozen 

voor gescheiden sorterings- en verwerkingsprogrammatuur. 

De data-uitwisseling tussen deze programmatuur gebeurt 

nu ook door middel van files. (zie fig. D.l) 

data op 
floppy
disk 

0 

0 
0 

datafiles 
met alle 
grootheden 

transport 

11/23 ... 11/3 

sorte-

ren 

datafiles 
met één 
grootheid 

verwerking 

Figuur D.l: Globale opzet data-verwerkingssysteem 
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De toegepaste filestuctuur is die welke onder RSX 

gebruikelijk is. Binnen deze structuur is er ten behoeve 

van de automatische verwerking van de gegevens door de 

verwerkingsprogramma's in het eerste record een extra 

heading toegevoegd met gegevens over de opbouw van de 

file.De heading die RSX aan een file toevoegt is niet met 

behulp van normale programma's uit te lezen en bevat ook 

geen gegevens over de specifieke meetdata. 

De files hebben allemaal een vaste recordlengte, Z1Jn 

"unformatted" en "direct accessn. Iedere file heeft het 
!) 

eerste record als heading. Deze heading bevat zes integerx2 

getallen te weten: 

1. maand van de metingilOO + dag 

2. begin uur van de metingxlOO + minuut 

3. eind uur van de metin~lOO + minuut 

4. recordlengte 

5. aantal geschreven records 

6. een code die bijvoorbeeld betrekking heeft op de 

soort grootheid, of laatst gelezen blok en unit 

van de floppy-disk-drive 

De experimentator kan middels een ndumpn van een data

file deze heading lezen om inzicht te krijgen in de 

gemeten grootheden. Dumpen geschiedt met het RSX-programma 

DMP dat gestart wordt met RUN S DMP. Vervolgens worden. 

het blok en de file gespecificeerd door TI:= filenaam/ 

BL:l:l/DC zodat blok 1 t/m 1 verschijnt in decimale 

vorm (DC). Het eerste record (heading) staat aan het 

begin van het eerste blok. De files kunnen tot ca. 70 

blokken bevatten. 

Reali4x getallen zijn op deze manier niet eenvoudig uit 

te lezen. 

V Een integerx2 getal en een reali4 getal worden opgeslagen 

in 2 resp. 4 bytes. 
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D.4.2 Soorten files 

Het verwerkingssysteem kent twee soorten files: 

- De files van de eerste soort (I). Dit zijn de bulkfiles 

uit figuur D.l. Deze files zijn een letterlijke copie 

van de gegevens zoals -die zijn opgeslagen op de floppy

disk's (zie C.4), met dien verstande dat één record 

overeenkomt met één floppy-blok waarin 128 integersx2 

staan. Omdat van twee opeenvolgende blokken het eerste 

de gemeten temperaturen bevat en in het tweede de debieten 

staan, zijn de meetgegevens over één minuut dus opgeslagen 

in twee opeenvolgende records. De getallen zijn nog steeds 

als integeri2 opgeslagen (zie C.4). 

In principe kan er van iedere meetdag één datafile aan

wezig zijn als basis voor verdere verwerking. 

- De files van de tweede soort (II) hebben onderling met 

elkaar gemeen dat de gegevens betrekking hebben op één 

grootheid over een gewenst tijdinterval. 

Hoewel de recordlengte variabel is, blijft één record 

toch altijd de metingen over één uur bevatten. De files 

kunnen dus verschillen in het aantal metingen per record. 

De files die betrekking hebben .op temperatuurgegevens hebben 

een intervaltijd van één minuut (60 per record) en die 

van de debieten (inclusief QS) hebben een intervaltijd van 

tien seconden (360 per record). De waarde van de interval

tijd hoeft niet vast te liggen maar kan, als in de toekomst 

zou blijken dat andere intervaltijden beter convenieren, 

middels eenvoudige veranderingen gewijzigd worden. Slechts 

het sorteerprogramma dat uit de files van de eerste soort 

files van de tweede soort maakt, moet aangepast worden. 

De verwerkingsprogramma's handelen naar de recordlengte 

die in het eerste record gelezen wordt. 

Door interpoleren en middelen van de gegevens door de ver

werkingsprogramma's kunnen er files van de tweede. soort voor

komen met 60, 120, 180, 360 waarden per record. ·Als er in de 

toekomst andere, niet door 60 deelbare recordlengten gebruikt 
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zouden worden, moet in de verwerkingsprogramma's de 

integerdeling lengte/60 vervangen worden door 

float (lengte)/60 •• De data is opgeslagen in Reali4 vorm. 

De tot op dit moment in het verwerkingssysteem opgenomen 

programma's zijn: GETDAT (verzorgt datatransport 

SORT 

PLOT 

FIT 

HP 

Z.E.S. 

PDP 11/23 -- PDP 11/34) 

(selecteert grootheden uit 

file I en zet ze in file II) 

(plot de grootheden) 

(past een modelfunctie aan) 

(voert bewerkingen uit op 

en tussen de gegevens) 

(simuleert een zonne

warmtesysteem ). 

De plaats van de diverse programma's kan het best duidelijk 

gemaakt worden aan de hand van figuur D.2. 

MEET
TAAK 

floppy
disk 

LSI
TSK 

GETDAT 

files 
soort I 

SORT 

files 
soort II 

Figuur D.2: Dataverwerkingssysteem dakexperiment. 

PLOT 

FIT 
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GETDAT 

Dit programma verzorgt met behulp van LSITSK het overhalen 

van de meetgegevens die op de floppy-disk's staan. Voor de 

werking van GETDAT is het nodig dat op de 11/23 TASKl 

geactiveerd is, hij hoeft echter niet te meten. 

GETDAT opent een file waarvan eerst de naam gevraagd wordt. 

Nadat de gebruiker deze ingetypt heeft vraagt het systeem 

naardeunit(floppy-1 of 0) en het start- en stopblok van 

de over te halen data. Als de geopende file reeds bestond 

geeft het programma aan van welk blok en unit de laatst 

binnen gehaalde data was met de bijbehorende meettijden. 

Deze gegevens worden verkregen uit de header van de 

geopende file (zie D.4.1). 

Het programma is beveiligd tegen foutive data-invoer. Een 

fout treedt op als de datum van de (eventueel op de foute 

file) aanwezige blokken niet overeenkom~ met de datum 

van een nieuw binnengehaald blok. Deze fout kan veroorzaakt 

worden door a) een fout van de gebruiker of b) door een 

timingfout • 

ad. a) De gebruiker heeft het verkeerde schijfje in de 

floppy-disk-drive gezet, de verkeerde unit opgegeven 

of heeft een verkeerde file geopend waaraan de data 

niet mag worden toegevoegd (andere meetdag). 

ad. b) Het op één na laatst binnen gehaalde blok is het 

laatste van een (eventueel lopende) meetserie. Het 

laatst binnengehaalde blok is gevuld met data van 

een oude meetserie, of is nog helemaal leeg. Er zijn 

nu twee mogelijkheden: 

binnen één minuut (schrijfintervaltijd van de meet

taak) is de data in orde,of er wordt niet gemeten; 

de floppy zal dus niet bijgewerkt worden en de foute 

toestand blijft gehandhaafd. 

GETDAT doet met tussenpozen van 16 seconden maximaal 

4 pogingen om bij een fout blok alsnog de goede data binnen 

te halen. Indien dit niet lukt wordt er gestopt met de 
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melding: "Data van verschillende dagen". Als er een fout 

optreedt omdat de verbinding tussen TASKl op de PDP-ll/23 en 

GETDAT niet correct werkt (bijvoorbeeld TASKl is niet 

geactiveerd) dan stopt GETDAT met een melding "Buffers 

willen niet schoon". Ook als de verbinding GETDAT --- LSITSK 

niet werkt stopt GETDAT na een aantal pogingen, nu met de 

melding:"Receive werkt niet". 

Als GETDAT op één van deze manieren stopt en er een nieuwe 

file geopend is waarin nog gee~ meetdata is bijgeschreven, 

wordt deze file vernietigd. 

In de heading zou namelijk voor de datum het getal 0 worden 

ingevuld, omdat de variabele nog geen waarde had gekregen. 

Deze datum is voor nieuwe blokken onmogelijk, zodat uitbreiding 

van deze file ook niet meer mogelijk zou zijn. 

SORT 

Dit programma verzorgt het uitzoekwerk ten behoeve van alle 

andere programma's. Invoer zijn de files van de eerste soort 

zoals GETDAT die aanmaakt. Uitvoer kan gebeuren op de 

terminal (TI:) of op diak. SORT heeft vier logicals: 

FLOW, TEMP, VAT en TI. De eerste drie specificeren de soort 

van de uit te zoeken grootheid (en daarmee ook de record

lengte van een eventueel te openen outputfile), de vierde 

wordt true als de output niet op file moet, maar op de 

terminal. Als T&V.P true is wordt een-temperatuurgrootheid 

uitgezocht, als FLOW true is een grootheid uit het FLOW

array (zie Deel C) en als VAT ~rue is worden de tien 

temperaturen van één van de vaten op een bepaald tijdstip 

uitgezocht. De gebruiker moet eerst de naam van de input 

file geven en daarna die van de outputfile. Het eerste ka

rakter van de naam van de outputfile wordt gebruikt om de 

logicals die de soort specificeren (TEMP, VAT of FLOw) een 

waarde te geven. Bij een "T" ~>10rdt TEivlP true, bij ee:: ".l" 

wordt VAT true en anders wor:'i c.: z"LC'tl ~rue. 

Het derde karakter van de naa~ specificeert of ~e output 
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op file moet of op de terminal. Als dit karakter":" is, 

wordt de logical TI true. In dit geval moet de soort 

(Temperatuur, Vat of Flow) nog gespecificeerd worden. 

Vervolgens wordt het volgnummer van de betreffende grootheid 

gevraagd ("Temp" 1 t/m 125, "F lowi• 1 t/m 18 of "Vat" 

1 t/m 4) en de begin- en eindtijden waarbinnen deze moet 

worden uitgezocht. SORT vult dan vanaf een startrecord een 

array, schrijft de waarde (of de zes waarden bij een 

"flow grootheid") van het goede element over in een matrix. 

Het volgende record bevat de variabelen van de andere 

soort en wordt dus overgeslagen. Het hierop volgende record 

wordt dan weer ingelezen. 

Het lezen uit een file en direct wegschrijven in een andere 

file is zeer traag. Daarom is er gekozen voor de tussen

oplag in een matrix die maximaal 24 rijen ( uren ) en 

60 of 360 kolommen bevat. 

Als de matrix ver genoeg gevuld is, wordt deze rij voor rij 

(uur voor uur) in de uitvoerfile geschreven. Hierbij worden 

de gegevens door hun bijbehorende schaalfactoren gedeeld, 

dat wil zeggen 100 voor alle temperaturen en debieten, 

met uitzondering van TE waarvoor de schaalfactor 50 geldt. 

De zonintensiteit, die opgeslagen is in het "flowarray", 

zou door 10 in plaats van door 100 gedeeld moeten worden. 

Aangezien echter de maximale zonintensiteit van de orde

grootte 800 W/M2 is en PLOT een y-asverdeling van 0 tot 100 

heeft, is besloten om QS door 100 te delen. In de heading 

van de outputfiles staan de datum-tijd groep, de recordlengte, 

die 10 is bij een vatfile, 60 bij een temperatuurfile of 

360 bij een flowfile en de code van de grootheid. Deze code 

kan lopen van 1 t/m 146. Hierin hebben de codes van 1 t/m 

125 betrekking op temperaturen, code 126 is de datumxlOO + 

dag, code 127 is de tijd (in uren)xlOO + minuten en code 

128 is de tijd (in sec)*lOO + tikken van de meting. 

(zie tabel appendix A ) 

De mogelijkheia om ook de tijd (datum + uur + min, code 125, 

126 en 127) uit een file te lezen is geschapen om (op 
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TI:) te controleren of de gegevens van een continue 

meetserie zijn •. De codes 129 t/m 146 komen overeen met 

de 18 grootheden uit het "flow-array". {zie appendix A) 

De verwerkingsprogramma•s 

De programma•s Z.E.S., PLOT, .FIT en HP hebben met elkaar 

gemeen dat de file-invoer voor alle gelijk is. Ze zijn 

alleen geschikt voor invoer van files van de tweede soort. 

De manier van filenaam vragen en data uitzoeken is voor 

PLOT, FIT en HP identiek. De programma•s FIT en HP geven 

uitvoer op file (tweede soort). PLOT geeft uitvoer op 

de plotter en Z.E.S. kan uitvoer genereren die met behulp 

van een apart Z.E.S.-plotprogramma geplot kan worden. 

De mogelijkheid van uitvoer op de printer bestaat bij 

Z.E.S. ook. 

PLOT 

Het programma PLOT tekent met behulp van routines uit de 

bibliotheek PLOTLIB.OLB waarden welke afkomstig zijn van 

een file. Aangezien het plotten een eenvoudige zaak is zal 

hieraan geen aandacht besteed worden. De data-uitzoekroutine 

en de mogelijkheid om data uit files met een verschillende 

intervaltijd (recordlengte) te behandelen is van belang. 

De programma•s FIT en HP gebruiken dezelfde methode als die 

welke hier besproken wordt. 

Binnen het programma worden alle tijden uitgedrukt in 

minuten. De variabelen die betrekking hebben op de tijd 

èn uitgedrukt zijn in minuten, hebben het achtervoegsel 
1 60 1

• Verdere afspraken voor het voorvoegsel zijn: 

GWS: gewenste starttijd 

GWF: gewenste finishtijd 

BEG: begintijd van de filegegevens 

YND: eindtijd van de filegegevens 

PLS: begintijd van het plotkader (x-as) 

PLF: eindtijd van het plotkader (y-as) 
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Eerst moet het goede record gevonden worden in een file 

met recordlengte van 60, 120, 180 of 360 reals. 

De begintijd van een meting is bekend uit de heading en 

het verschil tussen de gewenste tijd (GWS60) en de begintijd 

van de meting {BEG60) geeft het aantal minuten dat overgesla

gen moet worden. Als dit verschil in een integerdeling door 

60 gedeeld wordt, is de uitkomst + 1 ( heading ) automatisch 

het record waarin de meting staat. De integerdeling rondt 

de uitkomst naar beneden af. Nu moet nog de plaats binnen dat 

record gevonden worden. Ieder record bevat de metingen over 

één uur. De begintijd van het n-de record valt dus n-1 uur 

later dan de begintijd van de meting. Door de record-begintijd 

af te trekken van de gewenste begintijd en dit verschil te 

vermenigvuldigen met het aantal gegevens per minuut 

( LENGTH/60 ) is de plaats van de gewenste meting bekend. 

Deze plaats wordtvastgelegdinde variabele DIF. 

Het aantal records dat moet worden ingelezen wordt bepaald 

uit het verschil tussen gewenste eind-en begintijd. Dit 

verschil wordt in een integerdeling door 60 gedeeld (naar 
beneden afgerond ) en vervolgens wordt er twee bij opgeteld 

om in alle gevallen genoeg records in te kunnen lezen. 

Bij het voorbeeld van figuur D.3 is de recordlengte gelijk 
aan 6, heeft de variabele DIF de waarde 5 een het gewenste 

aantal variabelen is 8. 

record: n • V 

n+l V V V V V V 

n+2 v • 

Figuur D.3: Data uitzoekproblematiek. 

Nu worden de records ingelezen, te beginnen met het uitge

rekende startrecord, en in een lang array gezet. De elementen 

van dit array worden DIF plaatsen naar voren gezet. De laatste 

niet gewenste elementen worden constant gemaakt, gelijk aan 

het laatste wél gewenste element.~.Berekeningen zoals het 

fitten , het rekenen of in dit geval het plotten gaan altijd 

met behulp van dit array. Bij het plotten van de eerste 
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file worden de gewenste begin-en eindtijden gebruikt om 

de verdeling op de x-as te bepalen. Deze tijden worden door 

het programma vastgelegd in de variabelen PLS60 en PLF60 

( plotstart-en finishtijd, uitgedrukt in minuten ) • Als 

bij nieuwe file-invoer gewenste start-en stoptijden worden 

opgegeven die niet binnen het al getekende kader vallen 

kan er niet uit deze file getekend worden. 

FIT 

Het programma 

behulp van de 

( vulmatrix ) 

FIT genereert uit de gemeten waarden met 

procedures HOUSH ( Heusholder ), VULMAT 

en AMAALV ( matrix maal vector ) uit llLIB34I 

een kleinstekwadratenoplossing. De modelfunctie waaraan 

gefit wordt is naar keuze: 

cl 

cl + C2It 
cl + c2It + c3Isin(wt) + c4Icos(wt) 

De output bestaat uit de representatie van de gefitte functie 

op file en de parameters waarmee deze gefit is op het beeld

scherm. 

De tijd binnen het programma wordt weer uitgedrukt in minuten 

vanaf 0.0 uur en een meting kan dus lopen vanaf bijvoorbeeld 

540 tot 840 minuten (9.00 tot 14.00 uur). In 4at geval wordt 

er uitgegaan van het array B(540:840) waarin de gemeten 

waarden staan. Hierbij wordt dan een parametervector X(l:4) 

gezochtwaarbij de lengte van de vector AX- Bminimaal is. 

De matrix A wordt bepaald door de modelfunctie. Als de 

meetwaarde B(t) uitgedrukt moet worden als: 

B(t) = X(l) + X(2)It + X{3)Isin(wt) + X(4)Icos(~t) ziet 
de matrix A er alsvolgt uit: 

I 11LIB34 is een eigen functie bibliotheek die in appendix 

D wordt behandeld. 
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1 540 sin ( w I540) cos ( \.1) JE540) 

1 t sin (wit) cos (\"\)JEt) 

.. 
1 840 sin ( w JE840) COS ( (1,) I840) 

De procedure VULMAT(mO,ml,nO,nl,FUNCTI,A) verzorgt het 

vullen van deze matrix. Hierin zijn mO en ml de rij-indices 

( in dit geval 540 en 840 ) en nO en nl de kolomindices 

( 1 en 4 ) • Let wel: de geheugenlocaties van zowel de matrix 

A als van de vector B lopen gewoon vanaf 1 dus: 

A vanaf 1 t/m 4I300 en B vanaf 1 t/m 3oo. FUNCTI is een 

"real function" die de waarde van het element A(m,n) bepaalt. 

A(m,n) is afhankelijk van de rij ( tijd ) en de kolom ( para

meter ) • 

De procedure HOUSH(l,ml-mO,l.nl-nO,A,B,X,D) bepaalt met 

behulp van de Housholdertranstformaties zoals. die beschreven 

staan in lit.9 de oplossing van het parameterarray X. Het 

array D(nO,nl) wordt intern gebruikt en bevat na afloop geen 

nuttige informatie meer. Na aanroep van HOUSH is de matrix A 

verstoord en moet dus om de gefitte functie AX te verkrijgen 

eerst opnieuw gevuld worden met VULMAT. 

De procedure AMAALV(mO,ml,no,nl,A,X,B) vult h1erna, uitgaande 

van de matrix A en het parameterarray X het array B met de 

representatie van de functie. Het array B wordt weggeschreven 

op file {tweede soort), met dezelfde recordlengte als de 

invoerfile. 

De naam van de uitvoerfile is, op de laatste vijf karakters 

na, identiek aan de naam van de invoerfile. De laatste vier 

karakters van de invoerfilenaam worden veranderd in .FIT 

en het op 5- na laatste karakter wordt een volgnummer dat 

ingevoerd moet worden. 

voorbeeld: input: filenaam 

QS.DAT 

output: QSI.FIT 

volgnummer 

I 
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HP 

Voor een snelle en eenvoudige inspectie en verwerking van 

de meetgegevens is het programma HP ontworpen dat op de 

PDP 11/34 een pocket calculator voor fileberekeningen na

bootst. Hiermee kunnen diverse elementaire berekeningen 

met de meetgegevens uit verschillende files gemaakt worden. 

Mogelijk zijn tot nu toe: Clear,I,/1 +,-,y~ e~ elog(x) en 

1/x. De berekeningen kunnen met constanten of met gegevens 

uit files geschieden die niet dezelfde opbouw hoeven te 

hebben ( recordlengte en begin- of eindtijd). 

- Rekenmanier 

HP rekent volgens de RPN manier ( reverse polish notation) 

analoog aan het rekenen op de HP-zakrekenmachines. Hierdoor 

is het gebruik van haakjes overbodig. Bij het rekenen 

wordt gebruik gemaakt van een "stack" die vier "registers" 

diep is. Deze registers kunnen het X,Y,Z enT register 

genoemd worden. In werkelijkheid zijn de registers files 

met maximaal 18 records van 360 reals (zie figuur D.S ). 

In het vervolg zal alleen over registers gepraat worden 

waarbij dan de getallen in de respectievelijke files be

doeld worden. 

Alle elementaire berekeningen gaan tussen het X- en het Y

register bijvoorbeeld bij optellen wordt het Y-register 

bij het x-register opgeteld. De uitkomst van een bewerking 

staat altijd in het X-register. Na één van de bewerkingen 

I,/,+,- of yx ( soort I ) komt de waarde van het Z-register 

in het Y-register en die vanTin Z (zie figuur D.6 ). 

De registers Z en T worden zogenaamd gepopped. 

Bij één van de bewerkingen e~ elog(x) of 1/x ( bewerking 

soort II ) blijven het Y, Z en T register gelijk maar 

verandert alleen het X-register (zie figuur D.7). Bij 

clear worden alle registers gepopped dat wil zeggen 

X:=Y, Y:=Z en Z:=T. X wordt dus overschreven door Y ( zie 

figuur D.8 ) • Bij invoer van een nieuwe variabele worden 

eerst alle registers "gepushed", T:=Z, Z:=Y, Y::X waarna 

de nieuwe variabele in X gezet wordt ( zie figuur D.9 ) • 
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r 
Accept max •uren 

x (j ) =Y (j ) = z ( j) = 
t (j) =Ü 

,_..,.. .... t--e_x_i_t_-r V /B/0/E 

variabel~ 
? . output_ .. 

. Lwerking · 

-

accept file
naam, middel 1-

evt .en schrijf li 
x(j) weg. 

---,.------.&..-------""" 
push Z Y X C I I + - yX ln ex 1/x ? 

~I 

const. C/F? file I pop Y Z T 

accept C 

x (j) =C 

accept file
naam, interpo
leer evt. zoek 
gewenste data 
uit 
x(j) =data uit 

file 

,,. 

I x (j) =f (x (j) 

x(j)=f(x,y) 

pop Z T 

Figuur D.4: Flowschema HP rekenprogramma. 
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T-register d 

Z-register c 

Y-register b 

X-register a 

1 variabelen )60 

Figuur D.S: Opbouw van de stack, de complete vorm links 

en de schematische vorm rechts. 

d d d c 

d c d b 

c b c a 

F(a,b) F (a) b V 

Figuur D.6: Figuur D.7: Fiouur D.s: Figuur D.ga 

Stack na bew. Stack na bew. Stack na bew. Stack na inv. 

soort I soort II clear nieuwe variabele 

bijv. "•" bijv. "1/x" V 

De bewerkingen +, - en I zijn normale functies in teçen

stelling tot de bewerkingen y/x, 1/x, yx en elog(x). Bij 

de bewerkingen y/x en 1/x wordt de uitkomst nul als de 

noemer nul is ( het rekenen gaat verder gewoon door ) • 

B1'J' d b k i x dt d t e ere en ng van x:=y wor e exponent eerst ot 

een integer afgerond, dit in tegenstelling tot de nor

male F4P - routine waarin het bij een positief grondtal 

mogelijk is een real als exponent te gebruiken. Bij een 
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negatief grondtal is alleen een integerexponent toegestaan. 

Om de keuze van de exponent eenduidig te houden is tot 

afronden besloten. Eventuele mintekens worden in de functie 

x:=yx en in de functie x:=ex normaal ingecalculeerd. Bij de 

functie x:=elog(x) wordt de uitkomst nul als x kleiner of 

gelijk aan nul is. 

- File-invoer 
De mogelijkheid bestaat om als invoer niet-identieke files 

te gebruiken ( recordlengteen/of meettijd ). Bij het invoeren 

van getallen uit een file, worden deze getallen eerst in 

één lang array ingelezen. De elementen in dit array worden 

zover naar voren geschoven totdat het element dat gemeten 
is op de gewenste tijd vooraan in het array staat ( zie 

onder PLOT ) • Als het record· niet 360 reals lang is wordt 

dit array van achteraf "uitgerekt" en worden tussenliggende 

waarden geïnterpoleerd. Het array wordt dan in eenheden 

van 360 weggeschreven in het X-register. 

- File-uitvoer 
Uitkomsten of eventuele tussenresultaten kunnen op file 

worden weggeschreven. De getallen uit het X-register worden 

dan weer in een lang array ingelezen. Hierna bestaat de 

mogelijkheid om over 6, 3 of 2 getallen te middelen, 

zodat een record 60, 120, 180 of de originele 360 waarden 

zal gaan bevatten. Dit is gedaan om een data·reductie te 

krijgen voor de files met 360 waarden per record, want 

met het fitprogramma kunnen maximaal 1800 meetwaarden 

verwerkt worden en dat betekent bij een recordlengte van 

360 slechts de meetgegevens over 5 uur. Het plotten van 
de gegevens uit een file gaat ook sneller als er minder qata 

verwerkt hoeft te worden. Het resolutieverlies dat optreedt 

door het middelen over 6 getallen is op een schaal van 

enkele uren niet noemenswaardig. 
Het middelen achteraf geeft natuurlijk verlies van infor

matie en er worden zelfs fouten geïntroduceerd als er 

eerst geïnterpoleerd is. Als de recordlengte 60,120 

of 180 i~ worden de 5,2 of 1 tussenliggende waarde(n) 

ge1nterpoleerd. 
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Bij het middelen van 360 tot 180, 120.of 60 waarden wordt 

er over 6, 3 of 2 opeenvolgende getallen gemiddeld. Het 

gemiddelde bevat nu een fractie van het opvolgende element. 

Van de optredende fout kan het volgende voorbeeld als 

illustratie dienen (zie figuur D.lO). Stel dat er drie 

waarden A,B en C zijn die geïnterpoleerd worden tot negen 

waarden. De waarden Al en A2 worden geïnterpoleerd tussen 

A en B en Bl en B2 tussen B en c. De waarden Cl en C2 

worden ge~trapoleerd. Bij het middelen tot drie waarden 

worden de A's, de B's en C's onderling opgeteld en door 

drie gedeeld. Duidelijk is dat de nieuwe ( gemiddelde ) 

waarde van A mede is opgebouwd uit een deel van B ( nl. 
2 1 ) d d 1 3A + 3B • Het is aarom verstan ig om tussenresu taten 

weg te schrijven met 360 waarden per record. 

Figuur D~O: Optredende fout door middeling van geinter

poleerde resultaten. 
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Z.E.S. 

Voor het algemene gebruik van het. zonneënergie simulatie

pakket wordt verwezen naar lit. 10. A~leen de veranderingen 

die nodig waren om Z.E.S. geschikt te maken voor het 

verwerken van de '1' dak-datafiles" worden hier besproken. 

Als uitgangspunt hebben de volgende overwegingen gediend: 

De modulen die niet rechtstreeks bij de data-invoer betrok
ken zijn moeten onveranderd blijven. 

De rekenmethode moet onaangetast blijven. 

De dakdatafiles moeten zonder meer bruikbaar zijn. 

In de oorspronkelijke opzet was het mogelijk om diverse 

grootheden van file in te voeren of als functie van de 

tijd te variëren. De keuze om een variabele van de file 

te lezen of als functie van de tijd te variëren kan met 
behulp van een boolean geschieden, alleen in de gevallen 

dat er meer keuze is,is een integer ( mode ) noodzakelijk. 

Zo bestond er reeds een integer MODETE die de keuze voor TE 

vastlegt. TE kon van file gelezen worden en dan eventueel 

geïnterpoleerd worden als de rekenstap kleiner was dan 

de sampletijd van de filegegevens. TE kon ook als functie 

van de tijd gevarieerd worden. om het interpoleren moge

lijk te maken van de filegegevens die betrekking hebben 
op TE, de collectoringangstemperatuur TO, de belasting BL, 

de retourtemperatuur TR en de zonintensiteit QS moesten 

de logicals, die daarop betrekking hadden, vervangen 

worden door integer mode's. 

Veranderingen zijn aangebracht in de module's MAIN, DAY, 

FUNCX, IOLPFL, en IOTT terwijl van de originele versie 

bruikbaar bleven: VATX, IOM en ROUT. 
De module MAIN is het eigenlijke hoofdprogramma en is uit

gebreid met de aanroep van de procedure 

OPENF(IDLG,LUN,NVREC,Hl,H2,ARRAY) 

Deze procedure gebruikt: DIALOG(IDLG) 

NAAM(LUN) 

UPDATF(LUN,NVREC) 

(open file) 

(type dialoog) 

(accept naam) 

(update file) 

VULA(ARRAY,NVREC,LUN,l) (vul array) 
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De procedure DIALOG typt, afhankelijk van de integer 

IDLG, een vraag op de terminal. Het is een vraag naar 

de naam van een invoerfile. De procedure NAAM accepteert 

na beantwoording de filenaam en opent de file op logical 

unit LUN. Aan deze twee originele procedures is UPDATF 

toegevoegd. De procedure VULA is veranderd. 

Uit het feit dat Z.E.S. altijd over tijdintervallen 

van 24 uur rekent volgt de eisJdat de datafiles altijd 

de gegevens over een geheel aantal dagen bevatten. In 

ons geval betekent dit,dat de files een veelvoud van 

24 records plus een ( heading ) bevatten. Een twede ed.s 

is dat het aantal gegevens per uur ( record ) overeen

komt met het aantal dat door de gebruiker is opgegeven. 

Dit is te realiseren door er voor te zorgen dat: 

a) de gebruiker de juiste intervaltijd invult; 

b) de file aangepast wordt aan de door de gebruiker 

opgegeven intervaltijd. 

Aangezien er meerdere files met onderling verschillende 

intervaltijd als invoer kunnen dienen,is de keuze op 

mogelijkheid b gevallen. Dat wil zeggen dat de interval

tijd kan worden vergroot door over twee of meer getallen 

te middelen. Het verkleinen van de intervaltijd is hier 

niet mogelijk. Het interpoleren kan in de module DAY 

geschieden. De procedure UPDATF(tUN,NVREC) zorgt ervoor 

dat de file altijd de gegevens van een geheel aantal dagen bevat 
en dat de records (zo mogelijk) de gewenste lengte hebben. 

In het geval dat de structuur van de file niet overeen-

komt met de gewenste structuur wordt er een nieuwe file 

geopend waarin de ( eventueel gemiddelde ) waarden van 

de originele file worden overgeschreven. Deze nieuwe 

file wordt voor zover nodig aangevuld met constanten. 

Deze constanten zijn gelijk aan het laatste getal dat 

in de originele file aanwezig was. De eis aan de gebruiker 

is nu, dat hij een file-intervaltijd kiest die een ge-

heel veelvoud is van de grootste intervaltijd van de 

invoerfiles. Na aanroep van UPDATF zijn dan de record

lengtes gelijk. Dit is van belang bij het later inter

poleren omdat er namelijk van uitgegaan worä~ dat de bemon

stertijdstippen van de diverse grootheden samenvallen ( zie 
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procedure DAY). De procedure VULA(ARRAY,NVREC,LUN,l) 

leest van logical unit LUN het eerste record en zet 

deze NVREC waarden in ARRAY. Omdat het eerste record 

nu de heading is,·moeten alle leesactie's één record 

verder plaatsvinden dan gebruikelijk was. Hl en H2 zijn 

de interpolatiegrenzen ( zie DAY ) en aan H2 wordt de 

waarde van het eerste element van ARRAY toegekend. 

De procedure DAY 

De procedure DAY wordt door het hoofdprogramma aangeroepen 

om de dagberekeningen te doen. Deze procedure rekent bij 

voorbeeld de waarde van de collectoruitgangstemperatuur 

over de dag uit als de andere grootheden zoals debiet 

en TE door andere functies gegeven worden. 

In deze procedure hebben de meeste veranderin~en plaats

gevonden. De veranderingen hebben betrekking op het 

interpoleren van alle filegegevens. Allereerst een uit

leg over de wijze van interpoleren. Deze is het best uit 

te leggen als de file-intervaltijd gelijk is aan de reken

stap (zie figuur D.ll). Om bijvoorbeeld in het geval 

van een differentiaalvergelijking de waarde van de te 

integreren grootheid op het tijdstip t+ At uit té 

rekenen, wordt voor de bronterm ( invoergrootheid ) het 

gemiddelde genomen van deze op de tijden t en t +At. 

De bronterm heeft dan de waarden Hl en H2. De gebruikte 

waarde wordt gevonden als : oe H2 + ( 1- ()( ) JEHl , met oe 

gelijk aan 1/2 • Bij het volgende voorb~eld is de reken

stap 1/4 van de. file-intervaltijd en alfa loopt dan 

van 0+1/8 tot 3/4 + 1/8 (zie figuur D.l2). 

H2 -- • - - - - - - · - - - - - - - - -1 

Hl 

tijd-+ 

Figuur D~l: Interpolatiemethode bij gelijke rekenstap 

en file-intervaltijd. 
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H2 ~------------r-~~---~ 

- -- __ :/ ) 

Hl +--------· 
t - t+4t tijd ---+ 

Figuur D.l2:Interpolatiemethode bij rekenstap l/4 • file

intervaltijd. 

Het is niet meer mogelijk om een file-intervaltijd in te 

voeren die niet een geheel veelvoud is van de rekenstap

grootte. H2 krijgt de waarde van een arrayelement. Dit 

array wordt ieder "uur" ingelezen. Als de rekentijd een 

bemonstertijdstip "passeert~ moeten de waarden van 

Hl en H2 veranderd worden. In de procedure INTERP(Hl,H2,~, 

NWBND,ARRAY(I)) worden de waarden doorgeschoven: Hl := H2 

en H2 := ARRAY(I). De waarde die de betreffende bronterm 

krijgt is een functie van ~ ,Hl en H2. Dit doorschuiven 

gaat door tot H2 gelijk is aan het laatste element van 

ARRAY en dan wordt er een nieuw record ingelezen. Dit gaat 

zo door totdat het laatste record bereikt is en dan wordt 

het eerste record weer ingelezen ( alleen voor de eerste 

waarde van ARRAY, het rekenen stopt daarna). 

FUNCX 

De module FUNCX bevat functies die door de procedure 

DAY aangeroepen worden. Deze functies berekenen diverse 

grootheden zoals TC, TE en debieten. 

In de procedure FUNCX,waar de X voor R of S staat, is een 

verandering aangebracht om QS van file te gebruiken. 

FUNCX is uitgebreid met de funtieFNCQS() en deze wordt 

aangeroepen door FNCTE(). Aanvankelijk werd TE berekend 

als TE= QS/U + TA maar nu wordt TE berekend als TE=FNCQS()/U 

+ TA. In het geval dat QS een functie is, wordt bij het 

voor de eerste keer doorlopen van de functie FNCQS de rnax

male waarde (QSM ) gesaved in de locale variabele AMPL. 

De volgende keren krijgt QS ( dus ook FNCQS ) de waarde 

f( tijd, AMPL). 
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In de module FUNCX is ook het blok "startdata" opgenomen 

waarin de defaultwaarden van het programma staan. Hier zijn 

de waarden in overeenstemming met de gegevens van de 

dakopstelling gemaakt. 

I arT 

De procedure IarT verzorgt de communicatie van het pro

gramma met de gebruiker achter de terminal. Omdat er 

meer mogelijkheden zijn gekomen om file-invoer te behan

delen moesten diverse terminalteksten veranderd worden. 
De procedure TEST, die na een verandering de nieuwe waar-

de test,is uitgebreid met een test of de file-interval

tijd al dan niet een veelvoud is van de rekenstapgrootte. -

Bij een fout wordt·dit gemeld. 

IOLPFL 

De procedures in de module IOLP verzorgen het datatransport 

tussen het programma en de printer respectievelijk de files. 

VULA bevindt zich in deze module. De procedure TYPVAR die 

een listing van de variabelen op de printer of op de 

terminal kan geven is vanwege de verandering van mogelijke 

variábelen ook uitgebEeid. 
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D.S Bevindingen en aanbevelingen 

Met de in het voorgaande besproken programma's zijn 

gedurende ca. 2 maanden ervaringen opgedaan. Tijdens 

deze periode is gebleken dat de nu aanwezige software 

redelijk compleet is. De gegevens kunnen worden opgehaald, 

bewerkt en geplot en kunnen als invoer voor Z.E.S. dienen. 

Toch zouden enkele veranderingen het geheel nog bruik
baarder maken. Deze zijn: 

Als alle programma's die output op file geven ( SORT, 

FIT en HP ) in de heading van die outputfile een getal 

plaatsen dat het maximum van die grootheid aangeeft 

dan kan plot alle waarden door dat maximum delen en 

plotten. Alle grootheden kunnen dan binnen hetzelfde 

kader getekend worden. 

De resultaten van Z.E.S. kunnen zichtbaar gemaakt 

worden op de plotter of opgeslagen in data-files. 

Deze resultaten zijn echter moeilijk te vergelijken 

met de gegevens van het dakexperiment. Daarom zou ereen 

conversieprogramma moeten komen of de uitvoerroutine 

van Z.E.S. zou veranderd moeten worden zodat de uit
komsten door de dakgegevensverwerkingsprogramma's 
behandeld kunnen worden. 

Als er data van de floppy-disk's overgenomen wordt ( GETDAT) 

zou het mogelijk moeten zijn het bijbehorende meet

programma ( de AGENDA ) vast te leggen in een file van 

soort I. GETDAT zou de AGENDA ( blok 1 t/m 8 ) van de 

floppy-disk moeten lezen en interpreteren. Dit inter

preteren is niet zonder meer mogelijk omdat in AGENDA 
getallen staan die naar geheugenlocaties binnen de 

microcomputer wijzen. ( zie deel C ) De series van 

10 ( de agenda-regels ) moeten door indirecte adressermog 

volgens de getallen uit AGENDA uitgezocht worden. Deze 

agendaregels zouden in de header van de outputfile 

gezet kunnen worden. In het meetprogramma moet ook 
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een automatische dump van de agenda komen ( call 

FLOPAG(UNIT,'DU')) om er zeker van te zijn dat altijd 

de laatste agenda op de schijf staat. 

Aan de eisen die aan het begin van dit hoofdstuk werden 

geformuleerd is voldaan. In de toekomst zal software 

ontwikkeld moeten worden die meetseries van meerdere 

dagen kan verwerken. De algemene aanpak zoals die nu in 

de verwerkingsprogramma•s te vinden is zal minder 

noodzakelijk worden. 
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APPENDIX A 

Handleiding voor PDPll/23 gebruik bij dakexperiment 

Geprobeerd is deze handleiding door het gebruik 

van labels en GOTO-statements student- en 

robotproef te maken ! 

000 Verzeker U ervan dat alle apparatuur met het 

lichtnet is verbonden en ingeschakeld is 

(de pompjes gaan automatisch aan). 

Indien U van plan bent om alleen software te 

testen en niet aan de opstellingen te meten 

verder lezen bij 1000. 

Wilt U de vaten belasten ? IF nee GOTO 100. 

De kranen, die de warmtewisselaars van water 

voorzien, moeten openstaan en de in de leiding 

opgenomen pneumatische kleppen moeten van 

perslucht zijn voorzien. ( Een locale setpoint

regelaar voor TR is op dit moment nog niet 

geimplementeerd.) 

100 Omdat momenteel de vattemperatuuropnemers zo 

zijn gepositioneerd dat het vat van bodem tot 

overloop in 10 gelijke lagen is verdeeld, is 

het raadzaam om vóór het experiment -indien 

nodig- de collectoren met water uit het vat 

te vullen en het dan ontstane tekort met leiding

water aan te vullen. 

De opstellingen zijn voorzien van een lokale 

vorstbeveiliging, die ook werkt wanneer de 

netspanning wordt uitgeschakeld, wel moet U 

er voor zorgen dat na het beëindigen van het 
experiment de water- en persluchtkranen worden 

gesloten om eventueel dweilen te voorkomen. 
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IF niet vullen GOTO 200. 

Stel de FC-regelaars (interfacepositie 0 t/m 3) 

in op een gewenst debiet in de toestand HAND. 

Zet de FC-pompjes aan, door de overeenkomstige 

led's van de pompschakeleenheid (interfacepositie 

12 t/m 15) in de toestand HAND te "setten'~ 

daarna terug op AUTOMATISCH ! 

Het is mogelijk om tijdens het vullen van de 

collectoren de ontluchtkleppen bij de vatinlaat 

open te laten door op het vorstbeveiligings

kastje de bijbehorende schakelaars op VULLEN 

te zetten. Dit om te voorkomen dat de in de 

collectoren aanwezige lucht via de inlaat in 

het vat opborreld, waardoor een eventuele gelaagd

heid wordt verstoord. Pas hierbij op voor 

spatwater uit de kleppen 

200 Vergewis U ervan dat het vat tot de overloop is 

gevuld door wat water toe te voegen 

1000 

Alvorens er kan worden gemeten moeten de flow

stuurkastjes (pos. 0 t/m 7), de multiplexers 

(pos. 16 t/m 23) en de pompschakelkast 

(pos. 12 t/m 15) in de stand AUTO staan, 

en van de laatste moeten ook alle led's uit zijn •. 

De schakelaars op de vorstbeveiliging mogen ook 

niet langer op VULLEN staan ! 

Wanneer de interfacekast ingeschakeld is 

verschijnt er de volgende meerkleurige tekst 

"INTECOLOR 8001 CRT MODE V5,79-489" links boven 

op het scherm, na het intikken van de rode 

CPU-RESET-toets. Door het intikken van de 

toetsen ESC K ESC F wordt de terminal in 

SCROLL- en FULL DUPLEX-mode gezet. Wanneer U de 

PDP aan zet met de ~~INS-schakelaar en de console

schakelaars op RUN en AUX-ON zet, kunt U via 

het toetsenbord communiceren met de computer. 
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Om met de computer te kunnen meten moet deze van een 

besturingssysteem in het geheugen zijn voorzien; 

in dit geval CMOS. Daartoe stopt U een floppy-disk 

met een "bootable" CMOS-versie in de linker drive. 

Daarvoor gebruikt U bij voorkeur de disk met opschrift 

"DAK CMOS". Wanneer U nu de consoleschakelaar RESTART 

indrukt komt de computer met de vraag START?, welke 

U met Y,<CR) dient te beantwoorden. CMOS wordt nu 

geladen en komt met de prompt LSI). 

If CMOS vanaf 11/34 GOTO 5000. 

Een tabel met beschikbare commando's en hun functie 

vindt U op de volgende bladzijde. 

Met het commando PR verschijnt er een permanente 

waarschuwing op het scherm. Het toetsenbord is 

dan geblokkeerd. Deze situatie is op te heffen 

door het intikken van GO <CR). 

Met het commando TE komt U in TERMINAL-mode, 

waarmee U de terminal kunt gebruiken als 

PDP 11/34 terminal TT3:, zodat U ook de 

MCR-prompt ) kunt verwachten. U geraakt uit 

TERMINAL-mode met (CNTRL T>. 

Voordat TASKl met behulp van het commando AC 

kan worden gestart om te meten, moet de werkelijke 

tijd in de systeemtijd worden ingevuld met het 

commando ST UUR,MIN,SEK. 

Ook moet de AGENDA met de gewenste opdrachten 

zijn gevuld. Het is raadzaam om het experiment 

altijd zoveel mogelijk vooruit te programmeren. 

Door het gebruik van een vlag slaat TASKl het 

lezen in de agenda over wanneer de gebruiker daar 

iets in aan het veranderen is. Het is dan ook 

af te raden zoiets te doen rond een tijdstip 

dat TASKl volgens de AGENDA een opdracht hoort 

uit te voeren. In het ongunstigste geval voert 

TASKl de opdracht dan te laat uit. 
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De hieronder afgebeelde commandotabel kunt U 

ook opvragen door het commando HELP ~R) 

COMMAND 

DA 

AG 

PA 

TA 

DL 

FA 

SI 

CH 

PR 

TI 

SUBROUTINE 

DELAG ll 

AGEND ll+ 

PRTAG ll 

TYPAG ll 

DELLIN liE+ 

FLOPAG JE+ 

SHOWIT ll+ 

CHANGE I+ 

PRTECT I 

TYPTYD 

ST U,M,S,T SETTIM 

CA 

AC 

RS 

CB 

FL 

CANCEL 

ACTIVT 

RESUME 

CLRBUF 

FLDISP + 

AR KAN $ARD 

AW VALUE $AWD 

TR KAN,U, $TRD 

GV 

TE 

DU 

ss 

M,S,T 

$GIV 

TERM 

DUMP 

STS?L 

FUNCTIE 

Vernietigt AGENDA. 

Vullen van AGENDA-regel. 

AGENDA op printer. 

AGENDA op scherm. 

Verwijdert AGENDA-regel. 

AGENDA laden/dumpen 

van/op floppy-disk. 

Toont SYSTEM/EXPERIMENT 

informatie. 

Verandert boolean's en 

integers in TASKl. 

Beschermt TASKl met 

boodschap. 

Toon~ systeemtijd en 

dag op s cherm. 

Initialiseert systeemtijd. 

Stopt TASKl. 

Start TASKl. 

Herstart TASKl. 

Maakt SEND/RECEIVE

buffers schoon. 

Toont inhoud van 

floppy-disk-blok. 

Input analoog kanaal. 

0 ::;,KAN ~47 

Output analoog kanaal. 

0 ~VALUE -1023. 

Input analoog kanaal 

met intervaltijd. 

Geeft parameters aan 

TASKl. (lit.7) 

Biedt TERMINAL-mode. 

Dump CHOS op floppy

disk UNIT 1. 

Stopt de Printer/spoeler. 

x Niet in standaard Cl'lOS aanwezig! 

+ Routines vragen eventueel zelf om de nodige 

invoer! 
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AGENDA VULLEN: 

AG DAG,UUR,MIN,OPST,CODE,PARl t/m PARS 

Toelichting: 

~AG : Wordt vergeleken met de systeemdag welke 

nul is bij het laden van een CMOS-versie 

van floppy-disk. 

OPST: Opstellingnummer 1 t/m 4 of 5 indien opdracht 

CODE: 

voor alle vier. 

ON: Maakt boolean START in TASKl "true". 

OF: Maakt boolean START in TASKl "false". 

FD: Setpoint, PARl in 0.01 kg/uur. 

TR: Setpoint, PARl in 0.1 graad Ce!cius. 

TD: Setpoint, PARl in 0.1 graad Celcius. 

RE: Regelaars: 

PARl: AU: AAN/UIT, PAR2: Setpoint FC 

in 0.01 kg/uur. 

PAR3: Drempel in 

0.01 gr. Celcius. 

WV: Wortelverband, nog niet 

aanwezig (dummy) ~ 

MT: Momentane, nog niet 

aanwezig! (dumrnyroutine) 

N.B. Niet vermelde parameters zijn facultatief, 

maar moeten wel ingevoerd worden! 

Nu kan TASKl worden gestart met het commando AC. 

Nadat U de gevraagde maand en dag heeft opgegeven 

begint ~ASKl in de agenda te lezen evt. te meten 

en regelen en indien gewenst data naar de 11/34 

te zenden. Daarmee wordt pas gestopt na het 

commando CA. 

Het stoppen van het gehele experiment kan 

eenvoudig door de netspanning uit te schakelen. 

Dit kan geen kwaad. 



5000 

-A6-

Wanneer U via label 1000 hier aangekomen bent kunt 

U beginnen met het aanmaken van een nieuwe CMOS

versie. U kunt dit doen vanaf een terminal in 

de computerruimte, of door gebruik te maken van 

de TERMINAL-mode in CMOS (lees label 3000). 

Wanneer de computer met de MCR-prompt) reageert 

kunt u een MCR-commando intikken. MCR is de 

commandointerpreter van het RSXll-M operating

system. Het geven van MCR-commando's zal hieronder 

voortaan aangegeven worden met )commando. 

u dient nu in te loggen door >HEL 100/100/dak. 

Op de systeemdirectory horen de volgende files 

aanwezig te zijn: 

TASKl.OBJ 

INTER2.0BJ 

INTER3.0BJ 

11LIB23.0LB 

COM.CMD 

TKB.CMD 

Bovendien moet U een souree of object versie van 

de subroutine MEET beschikbaar hebben op 

SYO: [100,100] • 

Door intikken van @ COM start U de cammandfile 

COM.CMD welke als eerste vraagt naar de naam van 

de file waarin de subroutine MEET staat, ofwel 

een Fortran, Macro of Object versie. 

Volgens de Taskbuilder cammandfile TKB.CMD wordt 

vervolgens een taak TAAK.TSK aangemaakt. 
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Daarna wordt aan de gebruiker gevraagd of de 

taak TAAK moet worden gerund of niet. Beantwoordt 

U de vraag RUNNEN? (Y/N) met Y, dan vraagt de 

taak om het terminalnwnmer: ENTER TERMINAL ::7f :, 

waar U het getal 3 (TT3:) moet intikken. De 

nieuwe CMOS-versie wordt vervolgens via de 

lijnverbinding naar de PDPll/23 overgezonden en 

in het geheugen geladen. GOTO 2000. 

FILE: TKB.CMD 

TAAK=DUMO, [100, 1001 TASKl 

(275,275] CMOS, [100,100] INTER2,INTER3 

[275, 275] CMOS/LB 

[100, 100] 11LIB23/LB 

{275, 275) CMOS/LB/SS 

I 
ACTFIL=O 

I/ 

Aborteren van de uitvoering van de cernmandfile 

kan na terugkomst in de MCR met (cNTRL c > , 
door intikken van ABO AT. 
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De gebruiker is in staat om direct veranderingen 

aan te brengen in de files die apart in TKB,C~ill 

zijn opgenomen, te weten: DUMO-,.OBJ de object 

versie van MEET, TASKl.OBJ, INTER2.0BJ en 

INTER3.0BJ. 

Indien men de routines, die in llLIB23.0LB 

zijn opgenomen wil uitbreiden of veranderen 

kunnen de volgende MCR-commando's nuttig zijn: 

>LBR llLIB23/LI geeft listing van de objectmodules 

in llLIB23.0LB. 

>LBR 11LIB23/RP=filename.OBJ vervangt oude module 

"filename.OBJ" door een nieuwe versie. 

>LBR 11LIB23/DE:filename.OBJ verwijdert filename 

uit 11LIB23. 

MACR0-11 soureefiles moeten met MAC filename=filename 

vertaald worden en FORTRAN soureefiles met: 

F4P filename=filename/-TR. 

Van alle in 11LIB23 opgenomen routines is een 

soureefile aanwezig op de RKOS-schijf met op

schrift LAM2 onder nummer[lOO,lO~. 

Van alle in CMOS.OLB opgenomen routines Z1Jn de 

soureefiles aanwezig op de schijf CMOS onder 

nummer l2 7 5, 2 0 o] . Voor veranderingen aan CMOS • OBJ 

of CMOS.OLB routines gelieve men contact op te 

nemen met de systeembeheerder Lamers. 
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Rangschikking van de variabelen in TMEET en FLOWMA. 

1 TA OMGEVINGSTEMPERATUUR 
2 TE 1 PLAATTEMPERATUUR ( 4) 

3 TE '1 PLAATTEMPERATUUR ( 5) ' 
4 TSW 1 SCHAKEL-TEMPERATUUR 
5 TSW '1 SCHAKEL-TEMPERATUUR .. 
6 TSW 3 SCHAKEL-TEMPERATUUR 
7 TSW 4 SCHAKEL-TEMPERATUUR 
8 TPL 1 PLAATTEMPERATUUR 
9 TPL 2 PLAA TT El1F'ERATllllR 

10 TPL 3 PLAATTEMPERATUUR 
11 TPL 4 PLAATTEMPERATUUR 
12 TPL 5 PLAATTEMPERATUUR 
13 TPL 6 PLAATTEMPERATUUR 
14 TPL 7 PLAATTEMPERATUUR 
15 TPL 8 PLAATTEMPERATUUR 
16 TPL 9 PLAATTEMPERATUUR 
17 TPL 10 PLAATTEliPERA TUUR 
18 TPL 11 PLAATTEMPERATUUR 
19 TPL 12 PLAATTEMPERATUUR 
20 TPL 13 PLAATTEMPERATUUR 
21 TPL 14 PLAATTEMPERATUUR 
22 TPL 15 PLAATTEMPERATUUR 
23 TPL 16 PLAATTEMPERATUUR REFERENTIECOLLECTOR. 
24 TPL 17 PLAATTEMPERATUUR REFERENTIECOLLECTOR, 
25 TPL 18 PLAATTEMPERATUUR REFERENTIECOLLECTOR. 
26 TPL 19 PLAATTEMPERATUUR REFEREMTIECOLLECTOR, 
27 TPL 20 PLAATTEMPERATUUR REFERENTIECOLLECTOR, 
28 TPL 21 PLAATTEMPERATUUR REFERENTIECOLLECTOR. 
29 TPL 22 PLAATTEMPERATUUR REFERENTIECOLLECTOR. 
30 TOC 1 COLLECTOR INLAAT TEMPERATUUR <COLL-ZIJDE>, 
31 TOC 2 COLLECTOR INLAAT TEMPERATUUR CCOLL-ZIJDE), 
32 TOC 3 COLLECTOR INLAAT TEMPERATUUR <COLL-ZIJDEl, 
33 TOC 4 COLLECTOR INLAAT TEMPERATUUR <COLL-ZIJDEl. 
34 TCC 1 COLLECTOR UITLAAT TEMPERATUUR CCOLL-ZIJDE), 
35 TCC 2 COLLECTOR UITLAAJ TEMPERATUUR <COLL-ZIJDE), 
36 TCC 3 COLLECTOR UITLAAT TEMPERATUUR <COLL-ZIJDEl, 
37 TCC 4 COLLECTOR UITLAAT TEMPERATUUR <COLL-ZIJDEl. 
38 TCV 1 COLLECTOR UITLAAT TEMPETATUUR <VAT-ZIJDE>, 
39 TCV 2 COLLECTOR UITLAAT TEMPETATUUR <VAT-ZIJDE), 
40 TCV 3 COLLECTOR UITLAAT TEMPETATUUR <VAT-ZIJDE), 
41 TCV 4 COLLECTOR UITLAAT TEMPETATUUR CVAT-ZJJDE), 
42 TINL 1 INLAATSERVO TEMPERATUUR (LAAG). 
43 TINL 2 INLAATSERVO TEMPERATUUR <LAAG>. 
44 TINL 3 INLAATSERVO TEMPERATUUR (LAAG), 
45 TINL 4 INLAATSERVO TEMPERATUUR <LAAG), 
46 TINH 1 INLAATSERVO TEMPERATUUR <HOOG>, 
47 TINH 2 INLAATSERVO TEMPERATUUR <HOOG), 
48 TINH 3 INLAATSERVO TEMPERATUUR <HOOG). 
49 TINH 4 INLAATSERVO TEMPERATUUR <HOOG), 
50 TOV 1 COLLECTOR INLAAT TEMPERATUUR <VAT-ZIJDE), 
51 TOV 2 COLLECTOR INLAAT TEMPERATUUR <VAT-ZIJDE), 
52 TOV 3 COLLECTOR INLAAT TEMPERATUUR <VAT-ZIJDE l, 
53 TOV 4 COLLECTOR INLAAT TEMPERATUUR <VAT-ZIJDE), 
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54 TVAT1 1 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 1. ONDER Hl 
55 TVAT1 2 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 1. 
56 TVAT1 3 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 1. 
57 TV A Tl 4 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 1. 
58 TVATl 5 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 1. 
59 TVAT1 6 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 1. 
60 TVAT1 7 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 1. 
61 TVAT1 8 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 1. 
62 TVAT1 9 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 1. 
63 TVATl 10 VATTEMPERATUREN O~STELLING 1. 
64 TVAT2 1 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 2. 
65 TVAT2 ., VATTEMPERATUREN OPSTELLING 2. .. 
66 TVAT2 3 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 2. 
67 TVAT2 4 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 2. 
68 TVAT2 5 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 2, 
69 TVAT2 6 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 2. 
70 TVAT2 7 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 2, 
71 TVAT2 8 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 2. 
72 TVAT2 9 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 2. 
73 TVAT2 10 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 2. 
74 TVAT3 1 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 3. 
75 TVAT3 2 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 3. 
76 TVAT3 3 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 3, 
77 TVAT3 4 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 3, 
78 TVAT3 5 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 3. 
79 TVAT3 6 VATTEMPERATUREN OPSTELLING.3. 
80 TVAT3 7 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 3. 
81 TVAT3 8 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 3. 
82 TVAT3 9 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 3, 
83 TVAT3 10 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 3. 
84 TVAT4 1 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 4, 
85 TVAT4 2 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 4, 
86 TVAT4 3 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 4. 
87 TVAT4 4 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 4, 
88 TVAT4 5 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 4, 
89 TVAT4 6 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 4, 
90 TVAT4 7 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 4. 
91 TVAT4 8 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 4, 
92 TVAT4 9 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 4. 
93 TVAT4 10 VATTEMPERATUREN OPSTELLING 4, 
94 TDV 1 DEMAHD TEMPERATUUR <VAT-ZIJDE), 
95 TDV 2 DEMAND TEMPERATUUR <VAT-ZIJDF.), 
96 TDV 3 DEMAND TEMPERATUUR <VAT-ZIJDEl. 
97 TDV 4 DEMAND TEMPERATUUR <VAT-ZIJDE>. 
98 TUIT 1 UITGANG SERVO TEMPERATUUR. 
99 TUIT 2 UITGANG SERVO TEMPERATUUR. 

100 TUIT 3 UITGANG SERVO TEMPERATUUR, 
101 TUIT 4 UITGANG SERVO TEMPERATUUR, 
102 TRV 1 RETOUR TEMPERATUUR <VAT-ZIJDE>. 
103 TRV 2 RETOUR TEMPERATUUR <VAT-ZIJDE), 
104 TRV 3 RETOUR TEMPERATUUR < VAT-ZI.JDE l, 
105 TRV 4 RETOUR TEMPERATUUR <VIH-ZIJDEl, 
106 TDD 1 DEHAND TEMPERATUUR <BEL.-ZIJDE), 
107 TDD 2 DEMAND TEMPERATUUR <BEL.-ZIJDEl, 
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108 TDD 3 DEMAHD TEMPERATUUR <BEL.-ZIJDE), 
109 TDD 4 DEMAND TEMPERATUUR <fiEL,-ZIJDEl, 
110 TRD 1 RETOUR TEMPERATUUR (VAT-ZIJDE>. 
111 TRD .., RETOUR TEMPERATUUR (VAT-ZIJDE" l, ... 
112 TRD 3 RETOUR TEMPERATUUR (I.JAT-ZIJDEl, 
113 TRO 4 RETOUR TEMPERATUUR (VAT-ZIJDE), 
114 DTS 1 SETPOINT DREMPEL TEI'IPERATUlJR. 
115 DTS 2 SETPOINT DREMPELTEMPERATUUR. 
116 DTS 3 SETPOINT DREMPELTEMPERATUUR. 
117 DTS 4 SETPOINT DREMPELTEMPERATUUR. 
118 TDS 1 SETPOINT DEMAND TEMPERATUUR, 
119 TDS 2 SETPOINT DEMAND TEMPERATUUR. 
120 TDS 3 SETPOINT DEMAND TEMPERATUUR, 
121 TDS 4 SETPOINT DEMAND TEMPERATUUR. 
122 TRS 1 SETPOINT RETOUR TEMPERATUUR. 
123 TRS 2 SETPOINT RETOUR TEMPERATUUR, 
124 TRS 3 SETPOINT RETOUR TEMPERATUUR, 
125 TRS 4 SETPOINT RETOUR TEMPERATUUR, 
126 DATE DATUM 
127 TIME1 TIJD CUREN,MINUTENl . 
128 TIME2 TIJn CSEKONDEN,TIKKENl 
129 llS SOLARitiETER1, 
130 QS SOLARIMETER2, 
131 FC 1 COLLECTORFLOW, 
132 FC 2 COLLECTORFLOW, 
133 FC 3 COLLECTORFLOW. 
134 FC 4 COLLECTORFLOW, 
135 FD 1 DEMANDFLOW, 
136 FD 2 DEMANDFLOW. 
137 FD 3 DEMANDFLOW. 
138 FD 4 DEMANDFLOW, 
139 FCS 1 SETPOINT COLLECTORFLOW. 
140 FCS 2 SETPOINT COLLECTORFLOW, 
141 FCS 3 SETPOINT COLLECTORFLOW, 
142 FCS 4 SETPOINT COLLECTORFLOW. 
143 FDS 1 SETPOINT DEMANDFLOW, 
144 FDS 2 SETPOINT DEMANDFLOW, 
145 FDS 3 SETPOINT DEMANDFLOW. 
146 FDS 4 SETPOINT DEMANDFLOW. 
999 DIT MOET ER STAAN OM HET EINDE TE MERKEN 
' ·' 
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APPENDIX B GEBRUIKERSHANDLEIDING 11/34 PROGRAMMA'S 

In deze handleidin~ komen de verwerkingsprogramma's aan 

de orde die de meetresultaten van "tiakexperimenten" ver

zorgen. Deze programma's zijn: 

GETDAT : Verzorgt het datatransport 11/23 --- 11/34 

SORT Sorteert de meetgegevens 

FIT 

PLCYI' 

HP 

Past een modelfunctie optimaal aan 

Kan de gegevens plotten 

Maakt berekeningen tussen de gegevens onderling 

mogelijk 

Het programma-pakket Z.E.S. zal alleen, voor zover dit uitge-

breid en veranderd is, behandeld worden. Voor een verdere 

beschrijving van Z.E.S. wordt verwezen naar lit. 10. 

De data-uitwisseling tussen de diverse progrmma's gebeurt 

met behulp van files. Dit zijn ongeformatteerde, direct 

access files om de benodigde disc-ruimte te minimaliseren. 

Iedere file heeft als eerste record een header. Omdat de 

files ongeformatteerd zijn , is dit record niet met behulp 

van PIP uit te lezen, maar moet dit gebeuren met het 

programma DUMP. Bit programma moet gestart worden met 

RUN $ DMP <eR) DMP) TI:=filenaam/BL:l:l/DC • De eerste 

getallen die U nu ziet staan zijn: 

de maand van de metingilOO + dag 

het beginuur van de metingilOO + minuut 

het laatste uur van de metingilOO + minuut 

het aantal gegevens per reord 

het laatst gevulde record 

een code waarvan de betekenis in de diverse program

ma's behandeld zal worden. 

Er zijn twee verschillende soorten datafiles. De datafile 

van soort I is een min of meer letterlijke copy van de 

gegevens zoals die op de floppy-disc staan dat wil zeggen 

alle gemeten grootheden van één minuut vormen een rij en 

de rijen van de volgende minuten worden hier weer achter 

geplaatst. 
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De files van de tweede soort ( file II ) bestaan uit alle 

waarden van één grootheid. 

We beperken ons eerst tot het aanmaken van de datafiles 

van soort I, dit gebeurt met het programma GETDAT. 

GETDAT 

Vergewis U ervan dat de taak GETDAT.TSK aanwezig is. 

Als dit niet het geval is kunt U deze aanmaken met het 

commando FTB @ (100, 10Ql TKBGETDAT. Als U ingelogd bent 

onder usernummer~OO,lO~ kunt U het datatransport inita

liseren met@ GET, anders moet dit met de commando's 

RUN 275,2 LSITSK/TASK=LSITSK en 

RUN GETDAT/TASK=GETDAT . Op de PDP-11/23 moet TASKl 

geactiveerd zijn ( bijvoorbeeld meten ) en vanzelfsprekend 

moet de floppy-disk-drive geladen zijn met een schijf 

die uitgelezen kan worden. GETDAT vraagt nu om de naam 

van de file waarin de data moet worden geschreven. Nadat 

deze naam gegeven is worden het start- en stopblok gevraagd 

en de unit waarvan de data moet worden gehaald. Blok 562 

van unit 1 wordt door de meettaak als eerste geschreven. 

Het verdient aanbeveling om een filenaam te kiezen die 

de data kenmerkt, bij-voorbeeld 24JAN83.DAT. 

Als de file reeds bestond geeft GETDAT de datum, de unit 

en het blok waarmee het laatste record gevuld is, unit 

en blok vormen de code van de heading. Alleen als de 

niéuwe~'g?gevens op de zelfde datum zijn gemeten kunnen ze 

achter de reeds overgehaalde geplaatst worden. 

Het ophalen van de meetgegevens over één uur kost ca. 

6 minuten mits de gevraagde data inderdaad over de volle 

tijd aanwezig is. Als men meetgegevens ophaalt van het 

lopende experiment lo9pt GETDAT als het ware met het ex

periment mee. Als de correcte gegevens niet binnen één 

minuut binnen zijn ( schrijfcyclus van de meettaak ) stopt 

GETDAT met de melding" Data van verschillende dagen". 

Het is dan ook verstandig om een stopblok te kiezen dat 

al gemeten is en met de voorhande zijnde data te gaan 

rekenen en later de meetgegevens pas aantevullen. 
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Als GETDAT om wat voor reden dan ook gestopt moet wor

den is het aan te bevelen om dit met het commando 

@ [100, 10ö} ABOGET te doen vanaf een gepriviligeerde 

terminal zoals TT2. GETDAT en LSITSK worden gestopt en 

TT3 wordt dan weer in de goede uitgangspositie gezet. 

LSITSK had deze positie veranderd. Als hierna bij het 

opnie.uw starten van de datatransporten bij herhaling de 

melding "buffers willen niet schoon" verschijnt, is het 

verstandig CMOS een keer van floppy te herladen en te 

activeren. 

SORT 

Met behulp van de tabel uit appendix A kunnen de gewenste 

grootheden uitgezocht worden met het programma SORT( pag. A9). 

Invoer voor dit programma zijn de datafiles van soort I 

en uitvoer kan geschieden op de terminal of op file van 

soort II. 
Als de taak SORT.TSK niet aanwezig is kunt u deze aan

maken met het commando FTB@>(lOO,lOO)TKBSORT. De taak 

kan nu gestart worden met RUN SORT. Het programma vraagt 

nu om de naam van de invoerfile ( soort I zoals GETDAT 

die aangemaakt heeft ) • Als de file niet bestaat ( maar 

bijvoorbeeld onder een andere naam of ander usernummer 

bekend is) geeft SORT hiervaneen melding en vraagt op

nieuw om een invoerfilenaam. Dit kan maximaal vijf keer 
gebeuren, hierna stopt SORT. 

Hierna moet de naam van de uitvoerfile gegeven worden. 

Mogelijke uitvoergrootheden zijn van de soort Temperatuur, 

Flow of Vat. De naam van de uitvoerfile specificeert.de 

soort: als de eerste letter een "T" is wordt er een tem

peratuur uitgezocht, bij een "V" de 10 temperaturen van 

een vat en anders een grotheid uit het flowarray. Als het 

derde karakter van de outputfile ":" is ( bijvoorbeeld 

TI: ) moet de soort (T,V of F ) nog eens gespecificeerd 

worden. Nu moet het volgnummer van de grootheid gegeven 

worden ( temperatuur 1 - 125, vat 1 - 4 en flow 1 - 18) 

bij een 0 worden alle mogelijke grootheden met hun namen 
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gelist. Als het derde karakter":" was komt de output 

op de terminal, anders wordt er een file ( soort II ) 

aangemaakt voor de uitgezochte data. De begin-en eind

tijden van de meting worden nu door het programma gegeven 

en hieruit moet een deelverzameling gekozen worden waarbij 

niet interessante gegevens niet meegenomen hoeven te 

worden. De mogelijkheid om een "Vatfile'' aan te maken is 

voor het Z.E.S. pakket geschapen, de andere file's zijn 

voor alle verdere verwerkingsprogramma's geschikt. 

De code zoals die in de header staat is het volgnummer 

van de betreffende grootheid volgens de tabel van appendix 

A. 

Nb de grootheden worden door SORT geschaald door een groot-

heidafhankelijke factor. Bij OS meed:. deze, faetor 10 

zi1nin plaats van de gebruikte 100. Os in de files is dus 

10 te klein. Dit is gedaan om OS zonder meer te kunnen 

plotten op een schaal die van 0 tot 100 loopt. 

PLOT 

Als de taak PLOT.TSK niet aanwezig is kunt U deze aanma

ken met het commando FTB@ [100, 1ool TKBPLOT. 

De plotter moet nu aan staan en mag niet op " local" 

gezet worden. De maat van het papier moet vastgelegd 

worden en dit gaat door éérst de pen naar de rechts

beneden hoek te sturen met de joystick, dan de toets 

"set lower left11 in te drukken, daarna de pen naar de 

rechtsboven hoek te dirigeren en hier de toets "set upper 

right" te gebruiken. 

Het plotten kan alleen vanaf TTO geschieden en . Als de 

plotter uit staat komt de tekening op de terminal. 

Na het commande RUN PLOT vraagt PLOT om de naam van de 

invoerfile ( soort II ) • Als deze file bestaat geeft 
het programma de begin-en eindtijd van de data uit deze 

file. Hieruit moet dan een deelverzameling gekozen worden. 

Bij het tekenen van de eerste file wordt er een kader 

getekend met een vertikale verdeling van 0 tot 100 terwijl 



-B5-

horizontaal de meettijd, uitgedrukt in minuten vanaf 

0:00, neergezet wordt. De naam van de datafile wordt 

rechtsboven in de plot geschreven. Volgende files 

kunnen alleen worden geplot als de opgegeven tijden binnen 

het kader vallen èn in de file aanwezig zijn. De namen 

van deze files komen onder de eerste naam. 

FIT 

Is de taak FIT.TSK niet aanwezig dan kan deze gemaakt 

worden met FTB~t_100,100) 'I'KBFIT. Het starten gaat met 

RUN FIT. FIT vraagt op dezelfde manier als PLOT om de 

invoergegevens ( file soort II ) en na invoer kan er 

de keuze gemaakt worden tussen het aanpassen van 

1, 2 of 4 parameters van de modelfunctie 

f ( t) = cl + c2It + c3Isin (w JEt) + c4Icos (w JEt) waarbij 

~vast ligt en gelijk is aan 2ir /(60I24) rad/min. 

De parameters cl t/m c4 worden op het beeldscherm ge

schreven terwijl de gefitte functe ( over het gewenste 

tijd-interval ) op file wordt gezet. 

HP 

Indien de taak HP.TSK niet aanwezig is kan deze aange

maakt worden met het commando FTB@>Ll.oo, 1001 TKBHP, 

het starten gaat met RUN HP. 

Terwille van de wens om met de meetgegevens te kunnen 

rekenen is het programma HP ontwikkeld. Hiermee is het 

mogelijk om elementaire berekeningen uit te voeren op 

en tussen de meetgegevens die op overeenkomstige tijden 

gemeten zijn. 

HP rekent volgens de RPN ( Reverse Polish Notatien ) 

methode analoog aan het rekenen op een HP zakrekenmachine. 

Dit maakt het gebruik van haakjes overbodig~ 

Het is bijvoorbeeld mogelijk TC te bepalen uit de verge

lijking TC= TE .JE ( 1-H ) + TO JE H voor ieder gemeten tijd-
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stip. De grootheden TE(t), TO(t) en H(t) moeten dan in

gevoerd worden waarbij H(t) eerst uitgerekend kan worden 
uit de vergelijking H{t)= e-(U(t)/o.F(t) ) • De waarde van 

U(t) zou bepaald kunnen worden met behulp van QS, TE 

en TA, . of zou con.stant verondersteld kunnen worden. In 

dit geval is het verstandig om H(t) eerst uit te rekenen 

en als tussenresultaat op lfd:\l:e1·te.bewaren. 

De invoerfiles ( van soort II ) mogen een verschillende 

intervaltijd ( recordlengte ) hebben. Het programma HP 

interpoleert alles tot 360 waarden per record en doet 

de berekeningen in eenheden van 360 ( één uur ) • 

Voor het maximale aantal uren waarmee HP zal gaan re

kenen., moet eerst een grove schatting gedaan worden. 

Met deze schatting wordt het aantal constanten bepaald 

dat in "voorraad" moet worden gehouden zolang er nog 

geen data van een file is binnengehaald. Een te grote 

schatting geeft niet, maar de berekeningen kosten alleen 

onnodig.veel tijd zolang er nog geen data van een file 

ingelezen is. Dan wordt er namelijk een betere schatting 

voor het aantal uren gedaan. Een te kleine schatting 

zorgt ervoor dat het programma "plat" gaat als er teveel 

data moet worden ingelezen. HP zorgt er zo mogelijk voor 

dat er met data van dezelfde tijdstippen wordt gerekend. 

De invoerfiles hoeven niet over dezelfde tijd gemeten te 

zijn, mits de deelverzameling waarmee de berekening wordt 

uitgevoerd maar in alle files aanwezig is. Als dit bij een 

invoerfile niet het geval is komt de melding 11 Past niet" 

en moet het X-register gecleared worden. 

Bij output van HP wordt de inhoud van het X-register 

op file gezet. Hierbij kan gekozen worden of er al dan 

niet gemiddeld moet worden. De uitkomsten van de bere

kening.zijn aanwezig met een intervaltijd van 10 seconden 

( 360 per record ) • Dit aantal is aan te bevelen voor de 

opslag van tussenresultaten. 

Het programma FIT kan met maximaal 1800 waarden een 

kleinste kwadraten oplossing bepalen, dus 5 uur van 360 
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waarden per uur. ,of 10 uur van 180 waarden per uur. 

PLOT tekent de data van een gegeven tijdsinterval onge

veer een factor 10 sneller bij 60 waarden per uur dan 

bij 360 per uur. Dit komt omdat er 6 maal minder waarden 

hoeven te worden getekend en omdat een wachtlusje over

geslagen wordt. 

Het middelen kan dus zin hebben voor FIT en PLOT. 

ZES 

Globaal kan het programma Z.E.S gebruikt worden zoals de 

versie die beschreven is in lit.lO. Hierin wordt het samen
stellen van de rekentaak behandeld en het veranderen van 

de defaultwaarden van het programma. De uitvoer op de plot

ter of op de printer is onveranderd gebleven, wèl z;ijn 

er meer mogelijkheden om data van file in te voeren. 

Voor de grootheden TC,TE,TA,TS,TR,QS en BL ( belasting) 

is er nu de keus tussen: een functie ( of constant ) 

invoer van file, niet geïnter

poleerd 

invoer van file, wèl geïnter-

poleerd. 

Voor de file~interval tigd (code 2 ) moet een geheel veel

voud gekozen worden van de grootste intervaltijd die 

onder de invoerfiles gevonden kan worden ( uit de header 

te lezen). Als de gekozen intervaltijd groter is dan 

de intervaltijd van de data uit de datafile, worden de 

getallen gemiddeld. Als er bijvoorbeeld een file-interval

tijd opgegeven wordt van 5 minuten en de data is iedere 

10 seconden gemeten, wordt er over 30 getallen gemiddeld. 

Indien er is gekozen voor het interpoleren van de file

gegevens en de rekenstap is bijvoorbeeld 1 minuut, worden 

de 4 tussenliggende waarden geïnterpoleerd. Dit middelen 

en interpoleren heeft een filterende werking tot gevolg, 

dat wil zeggen, snelle variaties worden afgevlakt. 

Aangezien Z.E.S. altijd een geheel aantal dagen doorrekent 

is het van beJang, dat ook de datafiles over deze volle-
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dige tijd aanwezig zijn. Aan Z.E.S. is een procedure 

gekoppeld die de datafile verlengt als die niet een 

geheel aantal dagen bevat. De file wordt aangevuld met 

constanten en dat is het laatste getal dat voorhanden 

was. Als een invoerfile niet het benodigde aantal records 

heeft of er moet gemiddeld worden wordt de aangepaste 

inhoud van die file weggeschreven in een andere file 

genaamd MAGWEG.DAT;X( met X het volgnummer). Deze 

files hebben de normale opbouw ( soort II } en de 

code is het aantal gegevens waarover gemiddeld is geworden. 
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APPENDIX C VARIABELENLIJST VAN HET ZESPROGRAMMA 

In deze aPPendix worden aan aantal variabelen van het ZESPakket 
senoemd en hun betekenis seseven. Het is seenszins de oPzet 
seweest om een volledise liJst samen te stellen daar het alleen m1~n 
taak is seweest o• het prosraama zo aan te Passen dat de datafiles van 
het dakexPeriment bruikbaar ziJn als invoer. 

Alsemene wetenswaardigheden: 
- arraYs besinnen o.h.a. •et een A 
- besinwaarden eindisen oP 0 • 

Alle beSir1waarden ziJn uitsedrukt in eenheden Per sec of Per uur: 
FDO in ks/uur 
DSMO in wattlm**2 
UO in J/c s M**2 

In het rekenprosramma worden alle variabelen uitsedrukt in 
eenheid Per minuut. 

Variabelen: 

AANDT: 
ATA<60) 
ATC(60) 
ATE<60) 
ATR<60) 
Af!L<60> 
AOS<60> 
ANUTCL 
A NU TBS 
BPLST2<10> 
CBLSTO 
CCOL 
CSEG 
CVAT 
COLAAN(10) 
COLUIT<lO> 
CRITABS 
GRITREL 
DELT 
DH 
DOORSN 
ENABEL 
FC 
FD 
HEAD 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
I 
I 
R 
R 
R 
R 
R 
I 
I 
R 
R 
R 
R 
R 
L 
R 
R 
L 

FD in kS/min. 
DSH in J/min •**2 
U in J/min s "**2 

temPeratuurverschil collector aan 
arraY omsevinssteiiiPerat•Jur 
•• collectortemPeratuur 
•• 
•• 
•• 
•• 

eau i va 1 entetemPe ra t•Ju r 
retourtemperatuur 
belastins < J/S > 
zonneschiJn < J/S "**2 ) 

PlotsYmbolenarraY 
belastins <WIH**2 collector> 
U/Cwater 

buitenopp, 1 vatsesm. 

absoluut conversentie crit 
• • rel. , • 

rekenir..terval 
hooste/nses 
OPPerv. vat ( M2 > 

FCmax Per "**2 collector 
vraasdebiet 
true: er moet een koP SePrint worden 



HOOGTE 
HHAX 

. IDAG 
IDFILE 
I EERST 

R 
R 
I 
I 
I 

!LAATST I 
IPLST1<10> I 
ITBLST<4> I 
ITAUW 
ITER I 
I HAAL 
IHIN I 
IUUR I 
IWOLK I 
JA S 
LDAG I 
LIST L 
Lf'F'LOT L 
NEE S 
NHIN I 
NPLVAR I 
NSEG I 
NTBVAR I 
NVREC I 
NWBNDS L 
NOWOLK I 
MODETE T/H HODEVT 

NDAG 
NT 
NRVOLG 
OPNEER 
OUTDAG<14) 
PERDAG 
QSM 
RPLST3<10> 
RPLSH<lO> 
REG IST 
SOMVAT 
SWITCH 
TA 
TABEL 
TCS 
TL< lOl> 
TDS 
TYD 
TAUW 
TTOP 
TBOD 
TVAT<102) 

I 

I 
I 

L 
R 
R 
R 
L 
R 
I 
R 
L 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
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hoo!!lte vat 
ex?(-U/tCH*saama> 
dasteller 
intervaltiJd file!!leSevens 
eersteda!!l rekenen 
laatste da!!l •• 
inte!!ler?lotvariabelen 
inte!!lertabelvariabelen 

iteratieslasenteller 

ainutenteller in DAY 
uurteller in DAY 
beSintiJd wolk < ain.) 

totaal aantal rekendasen 
listins variabelen OP LP: 
Plot O? line?rinter 
antwoord 'N' 
aantal rekensta?Pen Per uur 
aantal Plotvariabelen 
aantal vatses•enten 
aantal tabelvariabelen 
aantal filesesevens Per record 
true: neem nieuwe interPolatiesrenzen 
eindtiJd wolk ( min.> 
manier van data-invoer, zie tabel 
eind van deze listins. 

max aantal da!!len conversentie 

runvol!!lnummer 
halve PeriodetiJd v.d. sinus 

listins dastotalen 
max zon ( W/H*i2 HIN 
andersrenzen ?lot 
boven!!lrenzen Plot 

somvoluae re!!listers 

om!!levin!!lstemPeratuur 
true: startwaarden listen 
T collector setPoint 

T demandsetPoint 

vattoPtemPeratuur 
•• bodem •• 
temPeratuurre!!listers 
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TVATDG<102> R • • •• bewaren 
TRO R vaste retourtemP 

·u R warmtedoor~an~scoeefcient <WIH**2 MIN C 
uo R • • •• < W/H**2 S C. > 
VANAFO L tabel vanaf de eerste rekenda~ 
WCOLL R 
WRDPLT<49,10) R bevat 1-10 Plotvar 
XYPLOT L true: PlotoutPut 

TOEWIJZINGEN LUNS 

MODE! 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1t LINEPRINTER 
2! SCRATCH-FILE DAGGEGEVENS I AANHAKEN DATAFILE'S 
3: FILE XY-PLOTTER 
4! FILE TVAT<T=O> 
5! TERMINAL 

!EERSTE REC HEADING 

6! FILE TE 
7! FILE llS 
8! FILE TA 
9! FILE TC 

10! FILE BLST 
11! FILE TR 

FD 
CONST. 
FUNCTIE 

TA 
CONST. 
FILE 
FILE INT, 

TR 
CONST. 
FNCT. VAN SYST 
FILE 
FILE INTP. 

!EERSTE RECORD IS HEADING 
EERSTE REC HEAD. 

• • •• 
• • •• 
•• • • 
• • •• 

TC . TE 
SETPNT GEEN 
FNCT VAN SYST, FNCT. VAN QS EN TA 
FILE FILE 
FILE INTP. FILE INTP. 

BL QS 
CONST. ll*SIN(,,,) 
FILE FILE 
FILE INTP. FILE INTP, 
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APPENDIX D • 1 PDPll/23-ROUTINES 

Hieronder treft u in alfabetische volgorde de routines aan, 

die zijn ontwikkeld of veranderd. Alle routines uit de biblio

theek 11LIB23 zijn opgenomen, plus de routines uit de biblio

theek CMOS, waarin wijzigingen zijn aangebracht. De naam van 

de bibliotheek, het type routine en de aanroepvorm is steeds 

vermeld. 

ADEROF: 

ADERON: 

AGDISP: 

AGEND: 

ASCBIN: 

BINOUT: 

CMOS.OLB TYPE: MACRO-subroutine. 

FUNCTIE: Zet vlag ADERFL in CMOS, waardoor meld

ingen van DAD-adresseerfouten worden 

onderdrukt. 

CMOS.OLB 

CALL ADERON 

TYPE: MACRO-subroutine. 

FUNCTIE: Haalt vlag ADERFL neer. 

11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN-subroutine •. 

CALL AGDISP(IDEV), 

FUNCTIE: Toont de agenda op een te kiezen device. 

IDEV INTEGERI2, moet gewenst device bevatten; 

l=scherm,7=printer. 

llLIB23.0LB TYPE: MACRO-subroutine. 

TASKJ-commando AG. 

FUNCTIE: Vult interactief een opdracht in de agenda 

in. Maakt gebruik van de ingebouwde rou

tines IN,ASK,CHECK en UPDATE~(zie App.E) 

en vraagt zelf om invoer.(zie App.A) 

CMOS.OLB TYPE: MACRO-routine. 

CALL ASCBIN 

FUNCTIE: Zet een reeks numerieke ASCII-karakters 

om in INTEGERI2. Twee alfa-ASCII-karakters 

worden in één woord opgeslagen. Bij een on

even aantal alfa's wordt er aangevuld met 

SPACE. (ASCII 40) 

CMOS.OLB TYPE: MACRO-subroutine. 

CALL BINOUT(NCHAR,ARR,IDEV) 

FUNCTIE: Stuurt aanta.l bytes uit een array naar 

een te kiezen device. 

NCHAR 

ARR 

INTEGERI2, aantal bytes. 

BYTE-ARRAY naam. 



BTOD: 

CHANGE: 

CHNTST: 

CLRBUF: 

DTOB: 

FLDISP: 

FLMEET: 

FLOPAG: 
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IDEV : INTEGERI2, l:scherm, ?:printer. 

11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

CALL BTOD (K, L) 

FUNCTIE: Converteert AD-waarden 0-1023 naar integers 

0-10000. 

K INTEGERI2, uitgang 0-10000. 

L INTEGERI2, ingang 0-1023 (10 bits). 

11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

TASK3-commando CH. 

FUNCTIE: Interactieve service voor het veranderen 

van parameters in CNTRL(zie C.4.2). 

Om parameters wordt gevraagd. 

CMOS.OLB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

TASK3-commando CT. 

FUNCTIE: De twee te kiezen AD-kanalen van het 

PVS worden uitgelezen en aan de 

AD-kanalen 44 en 45 van het PVS 

to~gevoerd (lit.7). 
CMOS.OLB TYPE: MACRO-subroutine. 

TASK3-commando CB Óf CALL CLRBUF. 

FUNCTIE: Maakt SEND/RECEIVE-buffers schoon. 

11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

CALL DTOB(L,K) 

FUNCTIE: Omgekeerde van BTOD. 

L INTEGERI2, uitgang 0-1023 (10 bits) 

K INTEGERI2, ingang 0-10000. 

CMOS.OLB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

TASK3-commando FL. 

FUNCTIE: Toont inhoud van floppy-blok op het scherm 

Vraagt zelf om bloknummer en unitnummer. 

11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

CALL FLMEET(SECTEL) 

FUNCTIE: Plaats de meetwaarden van de debieten in 

de matrix FLOWMA van TASKl. 

SECTEL INTEGERI2, moet de 6-secondenteller van 

TASKl bevatten. 

11LIB23.0LB TYPE: MACRO-routine. 

TASK3-commando FA. 

FUNCTIE: Met FLOPAG kan de experimentator een 

agendaversie op floppy disk dumpen Óf een 

reeds gedumpte versie in het geheugen laden. 



FLUIT: 

HELP: 

11LIB23.0LB 

CALL FLUIT. 
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TYPE: FORTRAN-subroutine. 

FUNCTIE: Voert flowsetpoints uit SETPNT uit naar de 

flowregelaars. (zie C.4.2) 

11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

TASK3-commando HE. 

FUNCTIE: Toont de beschikbare TASK3-commando's op 

het scherm. 

MID: 11LIB23.0LB TYPE: FORTRk~-subroutine. 

M!vlTAAN: 

ONOF: 

PRINT: 

PRTAG: 

CALL MID(SECTEL) 

FUNCTIE: Berekent de minuutgemiddelden van de temp

eraturen en plaatst deze in TMID(zie C.4.2) 

SECTEL INTEGERI2, moet de 6-secondenteller van 

TASKl bevatten. 

11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

CALL MMTAAN(OPST). 

FUNCTIE: Uitvoeren van het regelalgorithme'van de 

momentane regelaar. Nu nog niet geïmple

menteerd. 

OPST INTEGERI2, moet het nummer van de opstel-

ling bevatten, waarop de regelaar moet 

worden toegepast. 

11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

CALL ONOF(OPST) 

FUNCTIE: Uitvoeren van het regelalgorithme van een 

aan/uit-regelaar, gespecifiëerd door mid

del van een agendaopdracht. 

OPST INTEGERI2, moet opstellingnummer bevatten. 

CMOS.OLB TYPE: MACRO-routine. 

CALL PRINT(Il,I2, ••• ,IN) 

FUNCTIE: Print integers uit de parameterlijst uit 

op de printer. Tegenhanger van TYPE. 

11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

TASK3-commando PA. 

FUNCTIE: Print de agenda op de printer door mid

del van CALL AGDISP(7). 



PRTTIM: 
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CMOS.OLB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

TASKJ-commando TI. 

FUNCTIE: Toont dagenteller en systeemtijd op het 

scherm. 

RAG: 11LIB23.0LB TYPE: ~~CRO-routine. 

CALL RAG(IAG,DAG,UUR,MIN,LIST) 

FUNCTIE: Leest regel IAG van de agenda en plaatst 

de opdrachttijd in DAG,UUR,MIN en de para

meters in het array LIST. 

IAG INTEGERI2, moet de te lezen regel van de 

agenda bevatten. 

DAG,UUR,MIN: INTEGERI2, krijgt de opdrachttijd. 

LIST : 7I INTEGERI2-array. 

RND: 11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN INTEGER-FUNCTION. 

SHOWIT: 

STATUS: 

TDUIT: 

TMPROF: 

RND(X) 

FUNCTIE: De integ~r RND(X) krijgt de afgerondde 

waarde van x. 
X REALI4~ ingangsvariabele wordt afgerond. 

11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

TASKJ-commando SI. 

FUNCTIE: Toont de experimentator naar keuze infor

matie over het verloop van TASKl of over 

de zonne-energieopbrengsten. 

llLIB2J.OLB TYPE: MACRO-routine. 

CALL STATUS(I) 

FUNCTIE: De waarde van RUNIDllit CMOS wordt opge

haald in I. RUNID geeft aan welke taak 

de processor toegewezen is. 

I INTEGERI2, =Ü TASKl running. 

=1 TASK2 running. 

=2 TASKJ running. 

11LIB23.0LB 

CALL TDUIT. 

TYPE: FORTRAN-subroutine. 

FUNCTIE: Uitvoer van setpoints voor TD naar DA-

kanalen. Nog niet geinplementeerd. 

11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

TASKJ-commando TP. 



TRUIT: 

TYPAG: 

TYPTIM: 

TYPTXT: 

WORTV: 

ZENDER: 
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FUNCTIE: Geeft vatprofiel.van een gekozen vat gra

fisch weer op het scherm •. Om het vatnum

mer wordt gevraagd. 

11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

CALL TRUIT. 

FUNCTIE: Als TDUIT voor retourtemperatuur TR. 

11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

TASK3-commando TA. 

FUNCTIE: Toont de agenda op het scherm met behulp 

van CALL AGDISP(l). 

CMOS.OLB TYPE: MACRO-routine. 

CALL TYPTIM(UUR,MIN,SEK,TIK,IDEV) 

FUNCTIE: Print de tijd op te kiezen device. 

UUR,MIN,SEK,TIK: INTEGERI2, moeten de tijd bevatten. 

IDEV : INTEGERI2, l:scherm, 7:printer. 

CMOS.OLB TYPE: MACRO-routine. 

CALL TYPTXT('text',IDEV) Óf 

CALL TYPTXT('text',LFCR,IDEV). 

FUNCTIE: Print tekst op te kiezen device. 

IDEV INTEGERI2, l=scherm, 7:printer. 

LFCR INTEGERI2, parameter waarmee het al of niet 

geven van een linefeed en/of return kan 

worden bestuurd: 

LFCR=O lfcr/ text /lfcr 

LFCR:l 

LFCR:2 

text /lfcr 

lfcr/ text 

LFCR:3 text 

DEFAULT 

11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

CALL WORTV(OPST). 

FUNCTIE: Als ~ITAAN voor wortelverbandregelaar. 

11LIB23.0LB TYPE: FORTRAN-subroutine. 

CALL ZENDER. 

FUNCTIE: Kijkt in het RECEIVE-buffer of .er een be

richt staat. Zo ja, dan wordt het in dat 

bericht gespecifiëerde floppy-blok gelezen 

van de discette in de voorgeschreven unit 

en in het SEND-buffer geplaatst. Dit wordt 

ook gedaan met de drie daarop volgende 

blokken. 



-D6-

D.2 PDP 11/34-ROUTINES 

Hieronder vindt U een beschrijving van de 'functions' en 

subroutines die in llLIB34.0LB opgenomen zijn. De Fortran 

subroutines zijn alle met de switch /-TR vertaald. 

ACCPT(LUN,BYTE)' TYPE: MACRO-subroutine 

FUNCTIE: Lees één byte in, zonder een 

return noodzakelijk is. 

PARAMETERS: LUN logical-unit 

BYTE variabele met lengte van 

één byte. 

AMAALV(MO,Ml,NO,Nl,A,X,B) TYPE: FORTRAN-subroutine 

FUNCTIE: Vermenigvuldig de vector X 

met de matrix A. De uitkomst 

saat in de vector B 

PARAMETERS: X(l:Nl- NO) · real 

COPYAR(N,UITARR,INARR) 

FUNCTIE: 

A(l:Ml-MO,l:Nl-NO) real 

B(l:Ml-MO) real 

TYPE: MACRO-subroutine 

Copieer N integers van INARR 

naar UITARR 

PARAMETERS: N 

INARR 

integer 

integer array 

GETTXT(LINE,TEXT,NCHR) 

FUNCTIE: 

UITARR integer .array 

TYPE: FORTRAN-subroutine 

Lees van de file VARS.TXT op 

logical-unit 4 het record dat 
met de integer LINE begint en 

vul het bytearray TEXT. Na afloop 

is TEXT met NCHR karakters gevuld. 

PARAMETERS: LINE integer 

TEXT bytearray (0:80) 

NCHR integer 
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HOUSH(l,Ml-MO,l,Nl-NO,A,B,X,D) TYPE: FORTRAN-subroutine 

FUNCTIE: Bepaal met behulp van Heusholder

transformaties een kleinste-kwa

uitgaande van de, m.b.v de model

functie gevulde, matrix A en het 

array B waarin zich de gemeten 

waarden bevinden. Array X bevat 

na de aanroep de parameters·~Array 

D wordt intern voor opslag ge

gbruikt en bevat na afloop geen 

relevante informatie. 

PARAMETERS: MO,Ml,NO,Nl integer 

· A(l:Ml-MO,l:Nl-NO) re al array 

X(l :Nl-NO) re al array 

B (1 :Ml-MO) re al array 

D (1 :Nl-NO) re al array 

MAX(NMAX, 'STRING') TYPE: FORTRAN-function 

FUNCTIE: Begrens een oneindige 'do' loop. 

De function wordt TRUE als deze 

meer dan NMAX maal aangeroepen 

wordt encde string STRING wordt 

op de terminal geprint. Een interne 

teller en maximum indicator worden 

gereset als de functie met een andere 

waarde van NMAX wordt aangeroepen 

dan de voorlaatste keer. 

PARAMETERS: NMAX 

'STRING' 

integer 

ASCII-string 

VULMAT(MO,Ml,NO,Nl,A,FUNCTI) TYPE: FORTRAN-subroutine 

FUNCTIE: Vul de matrix A met behulp van de 

function FUNCTI. A(M,N)::FUNVTI(M,N) 

PARAMETERS: MO,Ml,NO,Nl integer 

A(MO:Ml,NO:Nl) real array 

FUNCTI(M,N) real function 
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APPENDIX E: PROGRAMMATEKSTEN VAN AGEND, MEET, TASKl 

AG END 

; SUBROUTINE AGEND WORDT DOOR INTER3 AANGEWEZEN;EN VERZORD 
; ALLE HANDELINGEN MET DE AGENDA. 

SUBROUTINE AGEND GEBRUIKT: 
IN! ZET BUFFER KLAAR VOOR INPUT 
ASK: STELT VRAAG ALS ER EEN RETURN 

GEGEVEN WORDT VOORDAT ALLES IS 
INGELEZEN 

CHECK: CONTROLEERft f!E INGF.LEZF.N DATA 
UPDATE:HAAKT DE TIJDSVOLGORDE CORRECT 

SUBROUTINE DELLIN WORDT AANGEWEZEN DOOR INTER3; VF.RWIJitERT EEN 
OPGEGEVEN REGEL UIT DE AGENDA. 

; ItELLIN GEBRUIKT: UF'DATE 
; 
; DELAG VEWIJDERT DE HELE AGENitA 
; 

AGFLG IS EEN LOCICAL DIE AANGEEFT OF ER 'WERK IN UITVOERING IS' 
AGFLG= .TRUE. :AGENDA IS IN ORDE 
AGFG= .FALSE. : •• NIET IN ORDE 

.PSECT AGEND 

.TITLE AGEND 
;Rs MOET HET ADRES BEVATTEN VAN HET EF.RSTE TE LEZEN 
;KARAKTER, EEN INTEGER WORDT TOTAAL GELEZEN, VAN 
;LETTERCOMBINATIE WORDEN ALLEEN DE EERSTE TWEE LETTERS GELEZEN, 
;EN IN WOORD GEZET. EEN VOLGEMOE LETTER WORDT ALS NtEIJW INTREZEN CHAR. GEZIEN 
;EEN LETTER DIREKT NA EEN CIJFER WORDT ALS SCHEIDER AANGEMERKT. 
;HET INGELEZEN CHAR WORDT IN R4 GEZET, ER ZI.JN 3 UITGANGEN: 
; 1: ALLEEN EEN <CR> IS INGELEZEN: OP Df STACK KOMT EE'N 0 , 
; 2: EEN GETAL EN EEN <CR>: OP DE STACK KOMT t177, f.N T.lEC R5 WORD GEDAAN 
; ZODAT VOLGENDE INLEESACTIE EEN <CR> TEGENKOMT. 
; 3! GETAL SCHEIDER ••• : OP DE STACK KOMT t177, F.N RS WORD NIET DEC. 
; VOLGENDE KEER WORDT DUS HET VOLGENDE GETAL. INGELEZEN. 
;HET OUTPUT REGISTER IS R4. 
; 
IN! MOV R3,-(Sf') 

CLR R4 
CLR R3 

1$: HOVB <R5)t,R4 ;GET CHAR 
BIC t177600,R4 . ;REMOVE RUBBISH INC PARITY 
CHPB R4,t15 . ilriAS IS <CR> ? 
BEQ 6$ ;oo EXIT 1 
CMF'B R4,t60 ;ASCII < 60 ? 
BMI 1$ ;THEN IT WAS A SEPARATOR 
CMF'B R4,t133 ;ASCII >133 ? 
BGE 1$ A SEPARATOR 
CMPB R4,t101 
BGE 4$ ; IT WAS A LITERAL 
CHPB R4,t72 
BLE 3$ ; IT WAS AN INTF.GF.R. 
BR 1$ iiT WAS A SEPARATOR 

3$! SUB t60,R4 ; 
HOU R4,-(SP) 
ASL R3 
MOV R3,R4 
ASL F:3 
ASL R3 ;R3:=10iR4 
ADD R4,R3 
MOV (SP>hR4 
ADD R4,R3 
CLR R4 
MOVB <RSH,R4 
BIC t177600,R4 
CMPB R4,t15 
BEQ 7$ 
CI'IPB R4,t60 
BMI 5$ ; EXIT, NFXTONE IS A SFPARATOR 
CMPB R4,t72 ; 
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BMI 3$ ; ANOTHF.R INT~GER TO HANDLE 
ss: HOV R3,R4 

HOV <SP>t,R3 
MOV <SP>,-<SP> 
MOV 1177 ,z( SP> nHIRD ~XIT 
RTS PC 

4$! HOV R4,R3 iSAVE FIRST UT. 
MOVB <RS>t.R4 iGF.T NEXT ONE 
BIC 1177600,R4 
CMPB R4,t133 iiN THE RANGE? 
BGE 5$ ; NO, EXIT 
CHPB R4,t101 
BMI 5$ ; EXIT 
SWAB R4 ; THERE IS ANOTHER ONE 
BIC t177400,R3 
CLRB R4 
BIS R4,R3 
BR 5$ 

6$! HOV <SPH,R3 
MOV <SP h- (SP> 
HOV t0,2<SP> 
RTS PC iFIRST E'XIT 

7$! MOV R3,R4 
MOV <SP>t,R3 
HOV <SP>•-<SP> 
HOV t177•2<SP> 
DEC R5 
RTS PC iSECOND EXIT 

; 
iSUBROUTINE OVERSCHRIJFT EEN OrGEGF.VEN RF.GEL UIT "AGENDA" 
HIET OE LAATST INGEVOERDE REGEL. DAARNA WORDT "tJPDATf." MNGEROF.PEN DIE DE VOLGORD 
E WE'ER 
iCORRECT MAAKT. LSTPNT WORDT 2 AFGFLAAGD , 

DELLIN: :HOV 
HOV 
HOV 
MOV 
CHP 
BED 

2$! CALL 
TST 
BEG 
ASL 
HOV 
ADD 
CMP 
BLE 
HOV 
HOV 
HOV 
SUB 
MOV 

6$: HOV 
SOB 
SUB 
HOV 
HOV 
HOV 

7$! CMP 
BN~ 
SUB 
CHP 
BEG 

.PSF.CT AGEND 
• TITLE AGEND 
R4,-<SP> 
R2,-<SP> 
Rt.-<SP> 
tO,AGFLG 
LSTPNT,tAGENDA 
8$ 
IN 
<SP>+ 
3$ 
R4 
R4,-<SP> 
tAGENDA,R4 
LSTPNT,R4 
5$ 
<SP>t,R4 
AGENDA<R4),R2 
@LSTPNT,R4 
120. ,R4 
tlO, ,Rl 
<R4>+• <R2>+ 
R1,6$ 
t20. •R4 
t25. •2<R4> 
R4,R2 
tAGENDA,R4 
(R4>t,R2 
7$ 
t2,LSTPNT 
LSTPNT,IAGENDA 
4$ 

;NO E'NTRIER, F!R f.ND 

iNOT F.NOUGH LINES IN AGENDA? 

iADDRESS OF WRONG LINE 
iADDRESS OF ~'25. 
iADDRESS OF LAST INRERT 

iREWRJTE' WRONG LJNE 

iPUT END MARK ON HOURPLArE' 
iLOCATE ,,, 
;IN AGENDA ADDRF.SS OF LAST INSERT 
iSEARCH 
; 
;IF FOUND,,, 
iWAS IT THE LAST ONE? 



4$! 

3$! 

5$! 
8$! 

QUESTD! 

; 
TXTL! 

NTXTL! 
WTEXT: 

NWTEXT! 
; 

I'IOV 
I'IOV 
MOV 
SUB 
CALL 
HOV 
HOV 
HOV 
MOV 
RTS 
HOV 
JSR 
HOV 
JSR 
HOV 
BR 
HOV 
HOV 
JSR 
BR 

.WORit 

.WORD 

.WORD 

.WORD 

.WORD 

.WORD 

.ASCII 

.EVEN 

.WORD 

.ASCII 

.EVEN 

.WORD 

@LSTPNT,-<R4> 
LSTPNT,R4 
2<R4>,<R4> 
120., <R4> 
UPDATE 
t-1,AGFLG 
<SP>f,R1 

. <SP>hR2 
<SP>t,R4 
PC 
tQUESTD,R5 
pc,roREG 
tASKIO,RS 
PCriOREQ 
tiNBUF,RS 
2$ 
<SP>bR4 
tQUESTitt6, R5 
pc,roREa 
4$ 

DEV1 
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; PUT AitDRESS UNDER LAST Af.IRFSS ON SAVf. PLI~CE 

; MAKE LAST ADDRF.SS TWF.NTY S~IAU.F.R THFN Bf.FORE 

TXTL ;TEXT LINE 
NTXTL 
DEV1 
WTEXT ;WRONG INPUT 
NWTEXT 

<12><15>/HET NUMMER VAN Df TE VERWIJTIEREN REGEL INVOEREN A.li.B I 

.-TXTL 
<12><15>/DIT KAN NOOIT, EEN TE GROOT REGELNUHMER! .l<l2><l5> 

.-WTEXT 

; ASKIO, ICNT, EN IN~UF WORDEN IN ASK GEn. 
HtEVO IS IN AGEND GEDECLAREERD 
; DEV1 IS IN AGEND GEitECLAREERD 

; 
; 
ASK! 

2$! 

3$! 

; 
GUEST! 

PROCEDURE WORDT AANGEROEPEN otlr AFHANKELIJK VAN HF.T AANTAl. 
BEANTWOORDE VRAGF.N, EEN BEPAALDE VRAAG TE STELLEN. RO GEEFT AAN 
WELKE VRAAG AAN ItE' BEURT IS. 
ASK2.HAC HEEFT OOK DAGENTELLER 
MOV RO,-<SP) 
CLR RS 
CMP RO,t4 ; 
BGT 2$ ;oNLY PARAMETERS TO ASK FOR 
ASL RO 
ADD RO,RS 
ASL RO 
ADD RO,RS ;RS!=6*RO+ tQUEST 
ADD tllUEST,RS 
JSR PC,IOREQ 
BR 3$ ;Go EXIT 
ADit tllUEST, RS 
ADit t30.,R5 
JSR PC, IOREI.l 
MOV tASKIO,RS 
JSR PC,IOREQ ;MAKE R5 Rf'ADY TO POINT TO NEW INPUT BUF 
MOV tiNBUF,R5 
MOV <SP>t,RO 
RETURN 

.WORD DE'Vl 

.WORit TXTD ;TEXT DAYS 

.WORD NTXTD 

.WORD DEVl 

.WORD TXTH ;TEXT HOliRS 

.WORD NTXTH 

.WORD ItEVl 

.WORit TXTM HEXT MINUTES 



; 

.WORD 

.WORD 

.WORD 

.WORD 

.WORD 

.WORD 

.WORD 

.WORD 

.WORD 

.WORD 

NTXTM 
DEV1 
TXTI 
NT XTI 
DEVl 
TXTC 
NTXTC 
DEVl 
TXTP 
NTXTP 
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;TEXT INSTALLATION 

;TEXT CODE 

;TEXT PARAMETERS 

TXTD: .ASCII <12><15>/DAG,UURrMIHUUTrOPSTELLINGrCODErFN 5 PARM. GRAAG/<12><1~> 
.EVEN 

NTXTD: .WORD .-TXTD 
TXTH: .ASCII <12><15)/URENr MINUTEN rOPSTELLINGNO., CODEr EN PARAMETERS AUB!<l?. 
><15> 

.EVEN 
NTXTH: .WORD ,-TXTH 
TXTH: .ASCII <12><15>/HINUTEN, OPSTELLING, COTIE EN 5 PARAMETERS NOG/<1?.><15> 

.EVEN 
NTXTH: .WORD .-TXTM 
TXTI: .ASCII <12><15)/0PSTELLING, COIIE' EN NOG 5 PARAMETERS GRAAG/<12><15> 

.EVEN 
NTXTI: .WORD .-TXTI 
TXTC: .ASCII <12><15>/CODE EN DE 5 PARAHETERS INVOEREN AUB/<12><15> 

.EVEN 
NTXTC: .WORD .-TXTC 
TXTP: .ASCII <12><15)/NU SLECHTS NOG DE PARAliFTERS <HAX 5 STUKS>/<12><15> 

.EVEN 
NTXTP: .WORD .-TXTP 
ASKIO: .WORD DEVO 

.WORD INBUF 

.WORD ICNT 
; DEVO EN DEVl WORDEN IN AGEND GEDECLAREERD 
INBUF: .BLKB 40. 
ICNT: • WORD 0 
; 

CONTROLEREN VAN EEN INGELEZEN REGEL 
EERSTE POS. IS AANTAL URF.N, 2 AANTAL UREN, 

; 4 OPSTELLINGNO. 5 CQIIE 
3 AANTAL MIN. 

; CHECK2 HEEFT OP DE EF.RSTE PLAATS EF.N DAGENTELLER 
; 
CHECK: MOV RO,-<SP> 

HOV R1,-<SP> 
HOV R4,-<SP> 
HOV LSTPNT,Rl ;oNE ENTRY TO FAR 
HOV -2<Rl> ,RO ;ADRESS OF DAYCOUNT 
HOV <ROHrR4 ;GET TIAY COUNT 
TST R4 ;DAYCOUNT NOT NEGATIF 
BMI ERRORO 
MOV <ROHrR4 ;GET HOLIR COUNT 
CMP R4,t0 
BMI ERROR i 
CMP R4rt24, 
BGE ERROR1 
MOV <ROH,R4 ;GET MIN COUNT 
CMP R4,t0 
BMI ERROR2 
CMP R4,t60, 
BGE ERROR2 
MOV <RO>+,R4 ;GET INSTAl.LATION COUNT 
CMP R4Pt1 
BMI ERROR3 
CMP R4,t5 ;s MF.ANS ALL FOUR 
BGT ERROR3 
MOV <RO),R4 ;GET COMMANn 
MOV tCMDS,R1 ;GET GMDSLIST 
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u: CHP <RlbR4 
BEQ 2$ 
TST <Rl>+ 
BMI ERROR4 
BR u ;WALK THROUGH GMDSLIST 
CLR R4 

2$: HOV <SP>hR4 
HOV <SP>hRl 
HOV <SP>+ ,RO 
HOV <SP),- <SP> ;cOPY RETURNADDRESS 
MOV t177,2<SP> iPUT ANSWER "OKE" ON SAVE PLACE 

END: RTS PC 
; 
ERRORO: MOV tERLSTO,RS 

BR OUT 
ERROR!: MOV tERLSTbRS 

BR OUT 
ERROR2! MOV tERLST2,R5 

BR OUT 
ERROR3! MOV tERLST3,R5 

BR OUT 
ERROR4: HOV tERLST4,R5 
; 
OUT: JSR PC,IOREQ 

MOV <SP>hR4 
HOV <SP>t,Rl 
MOV <SP>t,RO 
MOV <SPh-<SP> 
MOV t0,2<SP) ;PUT ASWER "WRONG" ON STACK 

RTS PC 
; 
ERLSTO: .WORD DEV1 

.WORD ERHESO 

.WORD NRMESO 
ERLST1: .WORD DEV1 

.WORD ERHES1 
.WORD NRttES1 

ERLST2: .WORD DEVl 
.WORD ERMES2 
.WORD NRMF.S2 

ERLST3: .WORD DEVl 
.WORD ERMES3 
.WORD NRHES3 

ERLST4: .WORD DEVl 
.WORD ERMES4 
.WORD NRMES4 

; 
ERMESO: .ASCII <1?.><15>/DE DAGENTELt f.R IS N[GATIEFr ALLES OPNIEUW/<1?.><15> 

.EVEN 
NRMESO: .WORD .-ERMESO 
ERMESl! .ASCII <12><15>/HET AANTAL UREN IS ONMOGELIJKrAI.LES OVER/<12><15> 

.EVEN 
NRMES1: .WORD .-ERMF.Sl 
ERMES2! .ASCII <12><15>/HET AANTAL MINUTEN KLOPT NIETrALLES OUERI<12><l5> 

.EVEN 
NRHES2: • WORII • -ERMES2 
ERMES3: .ASCII <12><15>/HET OPSTELLINGNUMMER BESTAAT NIF.T,AI.LES OVER/<12><15> 

.EVEN 
NRMES3: .WORD .-ERMES3 
ERHES4! .ASCII <12><15)/DE CODE WAS NIET CORRECTrALLES OPNJEUWI<l~><l5> 

.EVEN 
NRHES4! .WORD .-ERHES4 
; DEVO EN DEV1 WORDEN IN AGEND GEDE, 
; 
CMDS: .ASCII /ON/ 

.ASCII /OF/ 

.ASCII /FC/ 

.ASCII /TR/ 

.ASCII /Hl/ 
.ASCII /FD/ 



.ASCII /QD/ 

.ASCII /DT/ 

.ASCII /RE/ 

.WORD -1 
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PROGRAMMA DAT DE TJJDVfllGORrtf VAN ARRAY AGEHDA VERZORGT. 
N-1 HAAL WORDEN TWEE NAASTELKAAR GELEGEN TIJDSTIPPEN 
VERGELEKEN EN ZONODIG VERWISSELD. N·-1 KF.ER ~IOF.T fliT DOClRL OPEN 
GEBEUREN OH EVF.NTIJF.:EL HET F.ERSTE GF.TAL HEI.F.MAAL NAAR ACHTEREN 
TE VERSCHUIVEN. 

.HACRO EXCH 
HOV 
MOV 
MOV 

.ENDH 
; 
; 
UPDATE:HOV 

AGENDA 

MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
CHP 
BLE 
MOV 
HOV 
SUB 

SUB 
ASR 
SUB 
BEil 
HOV 
I'IOV 

2$: CHP 
BGT 
CMP 
BEil 
EXCH 
BR 

4$: MOV 
MOV 
CHP 
BGT 
BEQ 
EXCH 
BR 

6$: CHP 
BGE 
EXCH 

3$: SOB 
HOV 
MOV 
SUB 
SOB 

5$! I'IOV 

; 

MOV 
MOV 
MOV 
I'IOV 
RETURN 

RO,-<SP> 
Rl,-<SP> 
R2,-<SP> 
R3,-<SP) 
R4t-<SP> 
LSTPNTr*AGENDA 
S$ 
LSTPNT,Rl 
LSTPNT,RO 
t2tR1 

tAGENDAtRO 
RO 
tltRO 
S$ 
RO,NUHBER 
NUHBF.:R,R3 
@(Rl ),@- <Rl> 
3$ 
@2(R1hiHR1> 
4$ 
2<R1), <Rl> 
3$ 
<R1 hR2 
2<Rl> tR4 
2<R4),2(R2> 
3$ 
6$ 
2<R1), <Rl> 
3$ 
4<R4>,4<R2> 
3$ 
2<R1 >, <Rl> 
R0,2$ 
NUHBER,RO 
LSTPNT,R1 
t2,R1 
R3,2$ 
<SPH,R4 
<SP>hR3 
<SPH,R2 
<SP>+tRl 
<SP>hRO 

NUMBER! .WORD 0 

;EXCHANGE VAlUE OF A AND B 

;LSTPNT DIRECTS TO FAR,R1 POINTS TO LAST ENTRY JN 

;Ro KEEPS TWO TIMF.S NUMBER OF EHTRIF.S 
;NUMBER OF F.NT. 
;N-1 
;ONLY ONE LINE READ IN 
;INHERCIRCLE COUNTER 
;oUTERCIRCL.E COUNTER 
;cORRECT DAY SEOUENCE? 
;IF SO HRS AND MIN DON T NEED TO BE CHECKED 
;DAYS COULD BE THE SAKE 
HF SO CHECK DAY AND MIN. SEQ. 

;DAYS WERE DIFFERENT, SO MIN ARF. AUT. CORRECT 
iADDRESS OF DAYCOUNT 
; 
;cHP HOUR COUNT 

;HOURS COULD BE THE SAMF. 

;cMP MINUTE COUNT 

;Do IHNERCICLE N-1 TIMES 
; 
;sTART AGAIN AT TAIL 

;no OUTERCIRCLE N·l TIMES 



; 
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DELETE WHOLE AGENDAr PUT t2S. IN TABEL AND FIRST ATIDRESS OF 
TABEL IN FIRST PLACE OF AGENDA 

.TITLE AGENTI 

.PSECT AGEND 

DELAG: :t10V tTABELrAGENDA 
tAGENDArLSTPNT 
125. r2+TABEL 

; 
; 

MOV 
MOV 
RETURN 

125 OH FIRST HOURPLACE 

INVULLEN VAN DE AGENDAr LSTPNT WJJST NAAR EERSTVOLGENDE REGEL 
; VAN 'AGENDA' 
; 'AGENDA' BEVAT ADRESSEN VAN 'TABEL' WAARIN DE OPTIRACHTEN STAAN 

TABPNT WIJST NAAR PLAATS IN TABEL. 
AGEND2 IS UITGERUST MET DAGrUUR,HIN,QPSTrCODE PARLST<5) 

• T ITLE AGEND 
.PSECT AGEND 

AGEND:: MOV RO,-<SP> 
HOV R4r-<SPl 
CHP LSTPNT•LIHIT ;AGENnA FULL? 
BGE 8$ 
HOV tO,AGFLG ;woRK BEING DONE 
HOV @LSTPNTrTABPNT ;TABELPOINTER FOR THIS TIME 
ADD t2,LSTPNT ;NEXT LINE IN AGENrtA 
HOV TABPNTrR4 
ADD t20. ,R4 
HOV R4,@LSTPNT ;ADDRESS OF NEXT TA~ELLINE 
HOV t25.r2(R4) ; 

ENDHARK ON NE"XT LINE ON HOLIRPLACE' 
( 10 +1>*2 

CLR RO ;zERO ENTRIES 
2$! CMP tlO. rRO HO F.NTRIES? 

BLE 4$ ;YES, CONTROLE 
7$! CALL IN ;GET NEXT ONE 

TST <SP>+ ;wAS IT ONLY <CR>? 
BEQ 3$ ;yES BR QIJESTlON 
MOV R4,1HABPNT ;PLACE IN TABEL 
ADD tlrRO 
ADD t2rTABPNT 
BR 2$ 

3$! CALL ASK 
BR 7$ 

4$! CALL CHECK 
TST <SP>+ ;ANSWER IS ON STACK, OKF. NEQ ZF.Rf'l 
BNE 5$ 
SUB t18. rTARPNT ;BACK 
MOV t25.r@TABPNT ;REWRITE ENDMARK 
SUB t2rLSTPNT ;REWRITE NF.XT TIME WRONG LIHE 
BR 6$ 

5$! CALL UPDATE 
6$! MOV t-l,AGFLG ;EVERITHING RfADY 

MOV <SPHrR4 
MOV <SPH,RO 
RETURN 

; 
8$! MOV tMESSAG,R5 

JSR PCriOREQ 
BR 6$ 
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MESSAG: .WORD DEVl 
.WORD TEXTO ;AGENDA OVERFLOW 
.WORD NTEXTO 

TEXTO! .ASCII <12><15> /AGENDA IS VOL, ER KAN ECHT NIETS MrER lHJ/<:1.2><15> 
.EVEN 

NTEXTO! .WORD .-TEXTO 
DEV1: • WORD 1 
DEVO: , WORit 0 

.PSECT AGFLG,GBL,OVR,D 
AGFLG: .WORD -1 

.WORD 

.WORD 
LSTPNT: : , WORD 
AGENDA::.WORD 

.BLKW 
TABEL! .WORD 

.WORD 

.BLKW 
ULL 
LIMIT! .WORD 
TABPNT: .WORD 

.END 

100. ;CONTROLE FOR DUMPING AND LOADING ON FLOPPY 
AOENDA ;FQR RELOf:ATING 'TI'IBf.L ADDF.RSSES' 
AGENDA ;ONLY ON START, LATF.R POINTS TO FIRST CI.EAR LINF 
TABEL ;FIRS ADDRESS OF TAF.IEI. lN AGF.NDA 
MUST BE BLOBAL BE"CAUSE OF AGEI~DA DI SP. 
100. ;TQTAL 101 ADRESSES 
0 ;BECOHES DAYCOUNT 
25. ;FIRST HOURCOUNT 25, 
999, ;1001 PLACES, LAST PLACE EMPTY TO Pl.ACE t?5. IF F 

AGENDA+200. 



MEET 

SUBROUTINE MEET<ITEL> 

IHPLICIT INTEGER<A-T> 
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COHHON /METING/ TMEET<12B>rTHID<128)rFLOW<1Bró) 

DIMENSION ARRC22>rMULT<2>,REFAR<64> 

DATA ARR /28rlr2r3r29r5,6r7r8r9r24r11*0/ !AD KANALfN, 
DATA REFAR /1r2r3r4r5r6t7r8r30r31,32r34J35r16r38r 
1 39r40r50r51,52r54r55r56r57r58r59,60,61r62r63r64r65r66, 
1 67r68r69r70r71r72r73r74r7~r76,77•78r79r80r81r82,83r94r 
1 95r96r102r103r104r107r108r111r112r10rllr12r13/ 

CALL ADC<llrARR> 

FLOW<lriTEL>=RND<10.00*FLOAT<ARR<20>>> !051, 
FLOW<2,ITEL>=RND<10.00*FLOAT<ARR<21>>> tQS2, 

MULT<1>=16 
15 DO 20 I=1ró4 

THEET<REFAR<I>>=O 
20 CONTINUE 

DO 45 

DO 

MULT<2>=I-1 
CALL DAC<lrHULT> 
CALL ADC<l•MULT> 
TMEET<REFAR<I>>=TM~ET<REFAR<I>>+MULT(2) 

30 CONTINUE 
DO 40 I=64rlr-1 

HULT<2>=I-1 
CALL DAC<lrMULT> 
CALL ADC<lrHULT> 
THEET<REFAR<I>>=THEET<RfFAR<I>>+MULT(2) 

40 CONTINUE 
45 CONTINUE 

DO 50 I=lró4 
X=FLOAT<TMEET<REFAR<I>>l/2,4 
THEfT<REFAR<I>>=RNDCX/1,023> 

50 CONTINUE 

RETURN 
END 

CALL BTOD<TMfET<2>rARR<22)) !TE <4> 
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C DEZE REAL-TIME TAAK VORMT ALS ONDERDEEL VAN CMOS Q,S, Dr TAAK, DIE 
C HET MEET- EN STUURWERK VERRICHT TEN BEHOEVE VAN HET DAKEXPERIMENT. 
c 
C DE AANGEROEPEN SUBROUTINES KUNT U VINDEN IN DF BIBLIOTHEKEN CHOS.OLB 
C EN 11LIB23.01.B ONDER SYO!ClOO,lOOJ. 
C EEN UITZONDERING DAAROP IS DE PROCEDURE MEET, DIE DOOR DE GFBRUIKER 
C MOET WORDEN SAMENGF.STEI..D OMDAT OEZE AFHANKELI .JK t S VAN DE INTERFACE-
C CONFIGURATIE. 
c 
C VERSIE 17-01-83 :DE SUBROUTINES TRUIT,TDUIT,MHTAAN,WORTU ZIJN 
C IN OE BIBLIOTHEKEN NOG St.ECHTS ALS DtJI1MY' S AANWEZIG, 
c 
C R. U/D WlLK 
C A. SPIERINGS 
c 
c 

SUBROU TI NE T ASK 1 

C ________________ DECLARATIES-----------------------------------

c 
IMPLICIT INTEGER<A-Z> 

DIMENSION PARLST(7J,FLOWMA<1!18,1!6) 

COMMON /METING/ TMEET<128),TMID<128),FLOWAR<128> 
COMMON /SETPNT/ FCS(4),FDS<4J,TRS(4),TDS<4J,DTS<4> 
COMMON /REG/ REG(1!4,1!6) 
COMMON /AGFLG/ AGFLG 
COMMON /CNTRL/ LOOP,FLUNIT,SECTEL,BLOK,DEBUG,JAG, 
1 START,STQP,SCHRYF,zEND,LMEF.T,LHlD !LOGICALS 

C 1 2 3 4 5 6 INTEGF.RS 
C 7 8 8 10 11 12 LOGICALS 
C CNTRL WORDT OOK IN SHOWIT EN CHANGE GEBRUIKT 

COMMON /SCRAT1/ SCRAT1<130) !ROTZOOIRUIMTE TE GEBRUIKEN DOOR DE PROC. 
LOGICAL START ,STQP,SCHRYF,zEHD,LMEET,LHID,FIRST,AGFLG 
EOUIVALENCE<FLOWMA(1,1),fLOWAR<1>> !FLOWMATRIX EN FLOWARRAY 

C------------------I NI TI Al I SATIE----·-----------------------------------·---- -----
CALL CLRBIJF 
START =.FALSE. 
STOP =.TRUE • 
SCHRYF=.TRUE. 
ZEND =.TRUE. 
LMEET =.TRUE. 
LMID =. TRUE. 
FIRST =.TRUE. 
SECTEL=O 
OKE=O 
IAG=O 
FLUNIT=l 
llLOK=562 
FCMAX=2000 
00 t OPST=1t4 

TDS<OPST>=4000 
TRS <OF'ST> =2000 
DTS<OPST>=O 
FDS<OF'ST>=O 
FCS <OF' ST> =0 
REG< OF' ST, 1 ) =0 
F'ARLST<OF'ST>=O 

CONTINUE 

CALL Ft.RCON 

!CLEAR LSlTSK BUFFERS 

CALL ADEROF 
CALL FLLIIT !NULLEN STUREN NAAR DE DA'S 

CAI.l ACCF.PT(1,DAG,'WELKE DAG? <1-31) ') 
CALL ACCEPT(l,MND,'WELKE MAAND? <1-12) ') 
CALL GDAY<BDAG> 'BEWAARDAG-TELLER 

c_ _________________ START LUS MET LOOF' SEKONDEN --------- _ -----·--·- -----·---- ------

5 CALL GTIME<UUR,MIN,SEK,TIK) 



CALL GI!AY<DAYl 
IF < DAY .EQ, BDAG 

BDAG=DAY 
DAG=DAGtl 

TF < 

9 CONTINUE 

-Ell-. 

GOTO 9 'ZELFDE DP.G 

DAG .LE. 31 ) GOTO 9 
DAG=l 
MND=MND+l 

c ________________ KIJK IN AGENDA --------------------------------------·-----
IFC.NOT.AGFLG) GOTO 40 !AGENDA NOT READY 

10 CALL RAGCIAG,DAG2,UUR2,MIN2,PARLST> 

c 
c _________________ TEST OP AGENDATIJn-------------------------------------··-

c 
IF CDAG.LT.DAG2) GOTO 40 
IF <UUR.LT.UUR2) GOTO 40 
IF CMIN.LT.MIN2> GOTO 40 

C VERANDFRFASE 
c 

c 
s 
c 

15 

20 
19 

IAG=IAG+l 
IF <PARLST<2>.EG,'ON'> StART=.TRUE, 
IF <PARLST<2>.EG.'OF') START=.FALSE. 
STOP=.NOT. START 

ALS OPSTELLINGSNUMMER 5 IS MOET VOOR ALLE 4 DE OPST. DE PARAMETER 

OVERGENOMEN WORnEN; AANTAL=4 
IMAAL=O 
AANTAL=1 
OPST=PARLST<1> 
IF <OPST.EQ,5) AANTAL=4 
IMAAL=IMAAL+1 
IF < AANTAL ,EQ, 4) OPST::IMAAl. 
IF <PARLSTC2),EQ,'TR') TRSCOPST>=PARLST<3>*10 
IF <PARLST<2>.EQ,'TD') TDS<OPST>=PARLST<3>*10 
IF CPARLSTC2),EQ,'FD'> FDSCOPST>~PARLST<3> 
IF CPARLSTC2) .NE. 'RE') GOTO 19 

DO 20 J=1,5 
REGCOPST,J)::PARLST<J+2> 

CONTINUE . 
IF < !MAAL .LT. AANTAL > GOTO 15 
GOTO 10 

C ________________ START/STOP ----------------------------------------------
C 

40 IF C STOP ) GOTO 350 
c 
C **i********** MEETLUS ********************* c 

TTEN 
c 

c 

IF < FIRST > CALL FREGco,o,lO,O> 
FIRST=.FALSE. 

IF < SECTEL .GE. 6 ) SECTEL=O 
SECTEL=SECTELt1 

I F < UIEET> CAL.L MEET< SEC TEL> 
IF CLMID> CALL MIDCSECTEL> 

!LOOPTIJD 10 SECONDEN 
!ALLEEN BIJ EERSTE START GELIJKZE 

WORDT WEER TRUE AI.S STOP TRUE IS 

C-------------------------------------------------------------·--------------C ***** OP DEZE PLAATS KUNNEN LAT~R EVENTUEEL FOUTDETEKTIE 
C ***** PROCEDURES WORDEN INGFVOERD OM MEETFOUTEN OP TE 
C ***** KUNNEN SPOREN. c 
r _________________ REGEL-FASE ------------------------------·---------------

[10 200 OPST=1,4 
FCSCOPST>=FCMAX 
IF <REG<OPSTd> .EQ, 'AU' ) f:ALL ONOF<OF'ST> 

! Ni~t R~·~pl~n 
!Aan Uit 
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IF <REGCOPST,ll ,EQ, 'WU' > CALL WORTVCOPST) 
IF CREG<OF'ST,l) .EQ. 'MT' ) CALL MMTAAN<OPST> 

200 CONTINUE 
c 
c 

!SETPOINTS IN FLOW ZETTEN 
DO 210 M=1,4 

FLOWMA<lOtM,SECTELl=FCSCM) 
FLOWMAC14tM,SECTELl=FDSCM) 

21 0 CONTINUE 
CALL FLMEET<SF.CTEL) 

C------------------- STUUR- FASE --------------------------------------·-----GALL FLUIT 
CALL TRUIT 
GALL TDUIT 
IF < SECTEL .NE. 1 ) GOTO 6 

TMIDC126) = lOO*MNDtDAG 
TMID<127> = 100*UURtMIN 
TMID<128) = lOO*SEKtTIK 
FLOWARC126)= TMIDC126) 
FLOWARC127l= TMIDC127) 
FLOWAR<l28>= TMIDC128) 

6 CONTINUE 

c 
c 
c 

250 

251 
I')C:'C" 
S..ltti..J 

c 

IF (,NOT. SCHRYF ,OR, SECTEL .LT. 6 ) GOTO 350 

SCHRIJF-FASE ALLEEN ALS 6 MAAL GEMETEN IS 

DO 250 Of'ST=b4 

CONTINUE 

TMIDC113tOF'STl=DTS<OPST> 
TMID<l17+0f'ST>=TDSCOPST> 
TMIDC12ltOF'ST>=TRSCOF'ST> 

CALL WRITEFCFLUNIT,BLOK,128,THID> 
BLOK=BLOKH 
CALL WRITEF<FLUNIT,BLQK,128,FLOWAR> 
BLOK=BLOK+l 
!****ALS FLOPPY VOL IS DAN LINKSE FLOPPY AANZETTEN •• 

IF <BLOK,LT.2002) GOTO 350 
IF <FLUNIT ,EQ, 1> GOTO 251 

FLUNIT:.:1 
GOTO 255 

FLUNIT=O 
BLOK=S62 

C-------------------- ZEND FASE ----------------------------------------------C 
350 CONTINUE 

c 
DEBUG=DEBUG+l 
IFCDEBUG .GE. 11) DEBUG=l 

IF <ZEND> CALL ZENDER 
IF < START ) GOTO 360 

CALL DELAY(Q,Q,Q,2) 
IFC.NOT.FIRST> CALL RESDA 
FIRST=.TRUE. !STRAKS WEER <EVT.> FREQ(,,,, 
GOTO 5 

360 CALL ENDFQ 
GOTO 5 

e----------------------------------------------------------------------------END 
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APPENDIX F: COMPONENTEN SPECIFICATIE 

Collectoren: 

Boiler: 

Fabrikaat: EBS (Energie Besparende Systemen te Grave) 

Type: RENOR MP II. 

Absorber: 1.4 m2 R.V.S. met Chroomdioxide coating. 

Absorptiecoëfficiënt: 

Emissiecoëfficiënt: 

Verliescoëfficiënt: 

Warmtecapaciteit van de 

gevulde absorber: 

Vloeistofinhoud: 

Fabrikaat: EBS te Grave. 

minimum 0.90 

maximum 0.30 

4.5 W/(m2 K) 

15 kJ/(m2 K) 

2.6 dm3/m2 

Type: 160 liter tapwatervat met warmtewisselaar in het 

collectorcircuit en intern buffervat voor het 

leegloopsysteem. Standaard uitvoering m~t Aan/Uit

regeling met drempeltemperatuur 8.5 °C en een 

hysterese van 6 °c. 

Solarimeters: 

1. Fabrikaat: Kipp & Zonen te Delft. Type: CM6. 

Principe: Thermozuil. 

Gevoeligheid: 

Golflengte gebied: 

Inwendige weerstand: 

Nauwkeurigheid: 

Lineariteit 

115 mv cm2;w 
300 - 2500 nm 

+ 10 Ohm 

1% 

1% 

2. Fabrikaat: Haenni te Stuttgart. Type: SOLAR 118. 

Principe: Spectraalgecorrigeerde Si-cel. 

Gevoeligheid: 1000 mVcm2/W 

Golflengte gebied: 400 - 1000 nm 

Inwendige weerstand: 

Nauwkeurigheid: 

Temperatuuropnemers: 

250 - 400 Ohm 

(0 - 40°C) 1% 

Fabrikaat: Degussa te Hanau (BRD). Werking Pt-100. 

Type: W 60/24 R 2103 

Afmetingen: ~2 x 20 mm p2 x 7 mm 

Abs. Afwijking:O.l5°C O.l5°C 

Lineariteit: 0.002 0.002 
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Alle temperatuuropnemers zijn voorzien van een genummerd 

label. De positie in de opstelling is aangegeven in een 

tekening die wordt bijgehouden door de laboratorium

assistent. Beide typen zijn toegepast in de opstellingen. 

Debietmeters: 

1. Fabrikaat: Brooks. Type MICRO-OVAL II Model 4550. 

Principe: Ovaalrad-meter met reed-contact. 

Temperatuur bereik: -10 tot +60°C 

Meeteenheid: 

Max. Debiet: 

Drukval: 

Nauwkeurigheid: 

1 puls per 5 ml 

200 1/uur 

0.03 bar, bij max. debiet 

1%, bij 10-100% van het 

maximum debiet 

2. Fabrikaat ROTA te Wehr (BRD). 

Pompen: 

Type: Rotameter. Model ROTA Gl.250 no 13630 t/m 13637. 

Bereik: 20 - 300 1/uur 

Fabrikaat: Verder te Vleuten. 

Type: Micropump. Model 120-VZE-lOA. 

Prin~ipe: Magnetisch aangedreven tandradpomp. 

Doorzet: 0 - 110 1/uur 

Drukbereik: 

Toerental electrisch 

Temperatuurbereik: 

tot 5 bar 

regelbaar:(0-3V) 0-2900 RPM 
0 tot 90 C (Teflon) 
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