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Samenvatting 

Bij de vakgroep deeltjes fysica van de TUE wordt onderzoek aan spoorelementen 
verricht m.b.v. een cyclotron, die een bundel versnelde protonen produceert. 
De bundel wordt gefocusseerd tot ongeveer 3 x 3 pm bij 200 pA bundelstroom. 
Vervolgens wordt de bundel met een scanmagneet over een preparaat bewogen. 
Derhalve wordt het een scaunende microhundel genoemd. Door op een preparaat 
te schieten en de vrijgekomen röntgenstraling (PIXE techniek) samen met de 
verstrooide protonen (NBS / NFS techniek) m.b.v. passende detectoren waar 
te nemen is het mogelijk om de concentratie van de in het preparaat aanwezige 
elementen in twee dimensies te bepalen. 

Om met deze scatmende microbundelopstelling experimenten te kunnen uit
voeren was er aan het begin van afstudeerperiode een aanzienlijk gebrek aan 
software. Daarom heeft het afstudeerwerk heeft betrekking gehad op: 

• het verhelderen van het probleem, o.a. door de eisen van de gebruikers 
samen te vatte11. 

• het systematisch ontwerpen van een geheel softwarepakket voor dit pro
bleem: data acquisitie, experimenthesturing, monitoring, userinterface, op
slag, verwerking, enz. 

• de imnplementatie van een aantal aspekten van het ontwerp, gebruik ma
ken van de bestaande hardware: een VAX-:3100 station en een PHYDAS 
systeem. De geschreven software wordt regelmatig gebruikt tijdens de de 
metingen o.a. om die 'on-line' te monitoren. 



Voorwoord 

1. De auteur studeert af bij de werkgroep Fysisch Technische Laboratoriumau
tomatisering van de faculteit Technische Natuurkunde (de afstudeerdocent 
is K. Kopinga), en dus niet bij de faculteit Informatica zoals men wellicht 
zou kunnen denken. Bovendien is de auteur geen 'gewone' student maar 
een vijfdejaars Franse student afkomstig van de 'Ecole Centrale de Paris' 
(ECP) die op de TUE via een Europees uitwisselingsprogramma een verkort 
studieprogramma volgt. De auteur moet gelijktijdig aan het afstuderen ook 
6 bepaalde vakken van de faculteit Natuurkunde halen. De ECP is een (in 
Frankrijk) zeer bekende 'grande école d'ingénieur' waarin men over vrijwel 
alle technische gebieden te leren krijgt, dus niet natuurkunde, of wat dan 
ook in het bijzonder. 

2. Dit verslag is opzettelijk zodanig opgesteld dat hij als basis voor de op
volgers op hetzelfde onderwerp zou kunnen dienen. Het is gedeeltelijk ge
schreven aan de hand van een tevens door de auteur geschreven ontwerp
document in de loop van de afstudeerperiode. Dit document heeft mede 
gediend om het werk van de auteur te ondersteunen en als communica
tiemiddel binnen de groep. Het is de bedoeling dat dit ontwerpdocument 
wordt bijgehouden door eventuele opvolgers of stagiaires, welke voor som
mige aspecten informatici moeten zijn en voor andere aspecten fysici. Er is 
dan ook getracht om het fysica-probleem te verhelderen t.a.v. de informa
tici. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Het afstudeerwerk dat door de auteur is v~rricht betreft (het informatica-aspect 
van) een experiment dat bij de groep KFT (Kern Fysische Technieken) van de 
TUE wordt uitgevoerd. Het doel hiervan is het bepalen van concentratieverde
lingen van spoorelementen in bepaalde preparaten. Omdat er vanuit de medische 
wereld een grote belangstelling bestaat voor dit soort onderzoek worden vaak bio
logische preparaten gebruikt. Bijvoorbeeld is men bij tumorweefsel geïnteresseerd 
in de platina-concentratieverdeling die een direkte weergave van de aktie van een 
te testen medicijn is. Er worden ook op dit moment kranslagader vernauwingen 
onderzocht (fig. 1.1 ), waarin de correlatie tussen een aantal spoorelementen van 
belang is. -

De techniek die wordt gebruikt is de combinatie van micro PIXE1 [VOI92] 
samen met micro NBS en/of NFS2 meting~n. Uit PIXE metingen is het immers 
mogelijk de massaverdeling van de spoorelementen af te leiden terwijl de massa
verdeling van het gehele preparaat uit de NBS f NFS metingen komt. Met deze 
methode zijn concentraties in de orde van grootte van enkele ppm3 waarneembaar. 

De opstelling en het principe hiervan za) in hoofdstuk 2 beschreven worden. 
Om deze metingen te kunnen uitvoeren bestaat een grote behoefte aan software. 
De gewenste algemene software achitectuur za) in hoofdstuk 3 worden uitgelegd, 
gevolgd door een gedetailleerde software specificatie: hoofdstuk 4. De afstudeer
opdracht betreft tevens -de implementatie van een gedeelte van deze software, zo
als aan het einde van hoofdstuk 3 is voorgesteld. De implementatie za) in hoofd
stuk 5 ingeleid worden terwijl een uitvoerige beschrijving hiervan in bijlage E 
staat. In hoofdstuk 5 zijn ook de belangrijkste resultaten van deze implementatie 
besproken. Het verslag za) worden afgesloten diverse aanbevelingen voor de opvol
gers op dit projekt (hoofdstuk 6). Tenslotte zijn data-compressiemogelijkheden 
onderzocht: een discussie hierover staat in bijlage D. 

1 Particu)e Induced X-ray Emission. 
2Nuclear Back/Foreward Scat.tt>ring 
3parts per million. 



Figuur 1.1: Gedigitaliseerde microscoop-opname van boorruis van een kranslag
ader vernauwing. De voorheelden van hoofdstuk 5 hebben eveneens betrekking 
op het middenste gedeente van dit preparaat. 
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Hoofdstuk 2 

Experientele opzet 

Voor dat de software aan de orde komt zal in dit hoofdstuk de experimentele 
opstelling worden beschreven. De opstelling is in figuur 2.1 schematisch weerge
geven. 

2.1 Algemene beschrijving 

Met behulp van een cyclotron worden protonen versneld tot een energie van 
3 MeV. De protonen worden door een bundelgeleidingssysteem naar de micro
bundelopstelling geleieL Als eerst wordt de bundel d.m.v. twee spleten (SI, S2) 
en vier quadrupalen ( Q 1 t/m Q4) in een spot gefocusseerd. De quadrupalen wor
den aangestuurd door een computersysteem, waardoor de focussering nauwkeurig 
kan worden verricht. DAC staat in de figuur voor Digital to Analog Converter, 
en lOS voor InputfOutput System. Typische afmetingen van de gefocusseerde 
bundel zijn 3 x 4 J.lm met een bundelstroom van 200 pA. 

Daarna kan de bundel d.m.v. een scanmagneet (SM) afgebogen worden in 
twee orthogonale richtingen (vanaf nu te noemen de X- en Y-richtingen). De 
scanmagneet, welke in werkelijkheid 24 polen heeft kan worden opgevat als twee 
met elkaar en met de bundelrichting loodrf'chte magneetvelden. Deze scanmag
neet dient om verschillende plaatsen op het preparaat te bereiken, d.w.z. om een 
bepaald gebied op het preparaat af te scannen volgens een gegeven patroon dat 
in het patroon memory staat (PM). Het scanpatroon wordt door de computer 
bepaald. Een voorbeeld van een 8 x 8 patroon is in afb. 2.2 weergegeven. De in 
deze afbeelding aanwezige getallen zijn PIN;s, oftewel positie identificatie num
mers. PIN's worden immers aan de posities toegekend en in het vervolg zullen de 
t~rmen positie en PIN identiek worden beschouwd. Het· scanpatroon geheugen 
bedraagt 2 Mbyte en staat vol met de PIN's en de waarden voor de DAC's in X
en Y-richting. Dit geheugen wordt continu uitgelezen om de bundel continu over 
het preparaat te laten bewegf'n. Een DAC stap correspondeert met een afstand 
van 0, 7 J.lm op het preparaat. Het omgekrerde van de tijd dat de bundel op één 
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PHYBUS Detectie 

Focu55ering Scanning 
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Figuur 2.1: Schematische weergave van de experimentele opstelling 
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Patroon Geheugen 

16 bi1s 4 bits 12 bits 

PIN DAC Waarde 

0 y 2048 
1 x 2058 
2 x 2068 
3 x 2078 
4 x 2088 
5 x 2098 
6 x 2108 
7 x 2118 
15 y 2058 
14 x 2108 
13 x 2098 

Figuur 2.2: Schematisch voorbeeld van een 8 x 8 scanpatroon met bijbehorende 
geheugeninhoud. 

punt blijft schieten wordt de scanfrequentie genoemd. Die moet zodanig worden 
gekozen dat het preparaat niet gaat verbranden [.JEN93] en dat de positie van de 
bundel toch goed kan worden gegarandeerd. Een gebruikelijke waarde is 1000Hz. 

In de meetruimte heerst een vacuüm van ongeveer 5 mPa. Daar bevindt zich 
in eerste instantie het praparaat. Dit heeft een dikte van enkele micrometers 
en een oppervlakte in de orde van grootte van 10 mm2

• Het preparaat wordt 
bevestigd in de preparaathouder, welke een schijf is met plaats voor 8 prepa
raten. Deze schijf kan m.b.v. computer-gestuurde stappenmotoren (SMI staat 
voor stappenmotor interface) nauwkeurig gedraaid worden om van preparaat te 
wisselen, tevens bewogen worden in de X- en V-richtingen. Deze mogelijkheid 
wordt gebruikt bij het kiezen van het te onderzoeken gebied en vooral bij het 
focusseringsproces (sectie 4.5). Het is verder mogelijk om via een spiegel (S), een 
microscoop (M) en een camera (CCD) het preparaat op een monitor te bekijken. 
Ook is het via een Video Frame Grabber (VFG) mogelijk om het beeld te digi
taliseren. De uitgaande bundel gaat een Faraday Cup (FC) in die gekoppeld is 
aan een elektrometer (EM) waarmee het via een IEEE1 interface mogelijk is om 
de verzamelde lading te meten en uit te lezen. 

Wanneer de bundel op het preparaat valt kunnen twee voor het experiment 

1 lnstitute of Electrical and Ele-rtronirs Engine-ers 
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1 kaV 25 kaV 

Typisch PIXE spectrum I Typisch NBS spectrum I 
Figuur 2.3: Schematische voorbeelden van PIXE en NBS spectra (niet op schaal). 

interessante verschijnselen plaatsvinden, als het proton met een in het preparaat 
aanwezige atoom 'botst': 

PIXE Bij de interactie van protonen met het preparaat kan röntgenstraling vrij
komen. De energie van het röntgenfoton bepaalt eenduidig de aard van 
het element waarop het proton heeft 'gebotst'. Deze straling en de energie 
hiervan wordt m.b.v. een geschikte detector (meestal Si(Li)) die gekoppeld 
is aan een Multi-Channd Analyser (MCA) gedetecteerd. Zie sectie 2.2 over 
de werking hiervan. Het PIXE detectiesysteem is zodanig gebouwd / inge
steld dat alleen hogere energiëen in acht worden genomen2, waardoor het 
mogelijk is om voldoende telsnelheden voor de zware elementen te verkrij
gen: de bundelstroom hoeft alleen verhoogd te worden. Hardwarematig 
wordt aan elk gedetecteerd röntgenfoton een positie toegekend, met name 
de positie binnen het scangebied waar het röntgenfoton van afkomstig is. 
Elk (energie,positie)=(E,P) paar wordt 'event' genoemd. De op die manier 
verzamelde events worden op het computersysteem ingelezen. Merk op dat 
in de werkelijkheid de PIXE detector achterwaarts zit, dus niet voorwaarts 
zoals in figuur 2.1 gesuggereerd is. 

NBS/NFS Het invallende proton kan ook een 'elastische botsing' met een in het prepa
raat gelegen atoomkern ondergaan. Het zo verstrooide proton heeft energie 
verloren. Deze energie is eenduidig bepalend voor de aard van het element 

2Vóór het in de detector gelegen Si-kristal bevindt zich een 7 l'm dun Be-venster dat maakt 
dat de minimale waarneembare energie 1 keV bedraagt (1 keV komt overeen met Na). Vóór 
de detector zelf kan nog een absorber worden geplaatst die ervoor zorgt dat energieën beneden 
een zekere drempel niet worden doorgelaten. De detector kan energieën tot 25 keV waarne
men. Afhankelijk van de elementen waarin we geïnteresseerd zijn kunnen we deze bovengrens 
eventueel verlagen door de versterkingsfactor van de versterkers te verhogen: zie sectie 2.2. 
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waarop het proton heeft 'gebotst', mits de hoek tussen de richting van het 
invallende en het verstrooide proton ook bekend is. Echter moet het proton 
vervolgens het preparaat doorlopen voordat het de NBS3 of NFS detector 
kan bereiken. Tijdens het afleggen van de weg binnen het preparaat verliest 
het proton energie. Dit energieverlies is dus bepalend voor de lengte van de 
in het preparaat afgelegde weg, d. w .z van de dikte van het preparaat op de 
betreffende plaats. Vervolgens worden de op die manier verkregen 'events' 
op het computersysteem ingelezen. 

Door de detectoren goed te ijken (ruimtehoek, enz.) en door de PIXE met de 
NBS en/ of NFS uitslagen te combineren zijn wij in staat om de plaatsafhankelijke 
concentratieverdelingen van de in het preparaat aanwezige elementen af te leiden. 
Voornamelijk zijn we geïnteresseerd in de spoorelementen. Zie sectie 4.7 over de 
data verwerking. Met deze methode is het theoretisch mogelijk om concentraties 
van ongeveer 10 ppm te kunnen waarnemen. 

2.2 Detectoren, MCA's en list-mode experi
menten 

We gaan hier tllf•er aandacht besteden aan de in de eerdere afbeelding wat 
vereenvoudigde koppeling: detector--+ :MCA --+ PHYBUS. Die is gedetailleerder 
in fig. 2.4 voorgesteld. 

Vóór de PIXE detector staat er een zgn. 'absorber'. Deze dient om rönt
genfotonen met een lage enPrgie tegen tf' houden, wat toestaat om alleen zware 
elementen waar te nemen. Na de detector vinden we een voorversterker gevolgd 
door een hoofdverterker. Het signaal ondergaat vervolgens een 'treshold' die dient 
om de ruis terug te dringen en een piekdf'tector die een 'trigger' signaal afgeeft 
op het moment dat het signaal maximaal is. 

Van de piekdetector gaat het signaal een ADC in (Analog to Digital Conver
ter). Op het moment dat de trigger binnenkomt én als de gate het toestaat wordt 
het signaal naar een 16-bits 'woord' geconverteerd. In de praktijk zijn maar 12 
bits gebruikt, d.w.z. dat de energie omgezet wordt in een nummer dat ligt tussen 
0 en 212 - 1 = 4095. Dat nummer wordt ook kanaal genoemd. Aan de ADC is 
een stuk geheugen gekoppeld, het zgn. histogram geheugen. Daarin vinden we 
als het ware het volgende array: 

Histogram: array[0 .. 4095] of counts 

D.m.v. dit array wordt het aantal binnengekomen deeltjes voor elk kanaal bij
gehouden: wanneer een kanaal wordt gegenereerd (zeg k) wordt de volgende 
operatie uitgevoerd: 

3 In NBS wordt het proton achterwaarts verstrooid. Merk daarom op dat waterstof op die 
manier nooit kan worden gedetecteerd. In voorwaartse verstrooing is dit wel mogelijk. 
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Figuur 2.4: Schematische wePrgave van de Mu]ti-Channe] Ana]yser en bijbeho
rende componenten. 
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Histogram[k] := Histogram[k] + 1 

Dit geschiedt hardwarematig. De combinatie ADC plus histogram geheugen is in 
principe een MCA (Multi-Channel Analyser). In feite zijn er op een MCA kaart 
twee soortgelijke combinaties waardoor het, als we de gate's correct aansluiten, 
mogelijk is om coincidente signalen uit twee detectoren te meten4

• De woorden 
uit de twee ADC's worden vervolgens samengevoegd zodanig dat ze één woord 
vormen van 32 bits. Dit 32-bit getal wordt naar een geheugen geschreven: het 
energie geheugen.· Indien er slechts één ADC gekozen is, worden slechts 16 bits 
naar het energy geheugen geschreven. Op het moment dat dit gebeurt wordt de 
huidige positie op het scanpad in een ander stuk geheugen gecopiëerd: het positie 
geheugen. De positie wordt uit een buffer gehaald die automatisch bijbehouden 
wordt door het scan-mechanisme. OP deze manier onstaat er een een-op-een re
latie tussen de energieën (oftewel kanalen) en de posities5

• De energie en positie 
geheugens zijn elk 2 Mbyte groot. Regelmatig worden ze op OMA basis (Direct 
Memory Access) uitgelezen en in het VME geheugen van de M680:30 opgenomen. 
De via Dl\1A vervoerde datablokken bedragen maximaal 64 kbyte. Omdat er 
geen beperking is op de telsnelheden van de detectoren bestaat er altijd de mo
gelijkheid dat de geheugens vol raken. Dit moet softwarematig worden getest en 
de frequentie voor het uitlezen moet worden aangepast. 

Het ensemble M CA plus energie en positie geheugens vormt samen een 'frame'. 
Er zijn op dit moment drie zulke frame's beschikbaar waardoor mogelijk is om 
gelijktijdig zes dett>ctoren aan te sluiten. 

Er zijn dus in principe twee manieren om met de MCA's om te gaan: 

• Histogram mode 

In de histogram mode lezen we alleen het histogram geheugen van de MCA 
aan het eind van de meting of eventueel regelmatig. Dit brengt met zich mee 
dat we de tijdsinformatie kwijt zijn samen met de positieafhankelijkheid. 
De tijdsinformatie is de informatie waarmee het verloop van de concentratie 
in de verschillende elementen tegen dt> tijd kan worden nagegaan. In bio
logische preparaten is dat van belang. Hoewel de reden hiervan nog wordt 
onderzocht [JEN9:3] is bijv. bekend dat de zuurstofconcentratie in enkele 
seconden tot 30% kan afnemen. In de histogram mode meten veegt alle 
problemen omtrent de datastromen weg omdat er een hoge data reductie 
ontstaat. Bovendien kan de data Sllf~ller verwerkt worden omdat we direkt 
over het histogram beschikken. Deze methode is geschikt voor experimen
ten waarbij de tijdsinformatie en de plaatsafhankelijkheid niet van belang 
zijn. Een goed voorbeeld hiervan zijn ijkfolies voor ijkexperimenten (zie 
sectie 4.5). Verder zal in dit verslag de histogram mode niet meer aan de 
orde komen. 

4 Dit onderwerp is echter nog aan discussie onderworpen. 
5Merk op dat er op die manit>r nooit nullen worden geschreven, wat de datastromen soms 

fors beperkt. 
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• List mode 

In de list mode lezen we zoals eerder beschreven de energie en positie 
geheugens regelmatig uit. De data acquisitie software geeft dus een rij 
E, P, E, P, E, P, ... af. Dan moet o.a. de data softwarematig gesorteerd 
worden. Dit gebeurt zowel bij de monitoring als bij de off-line verwerking 
(zie volgende hoofdstuk). In het vervolg zullen we het uitsluitend over de 
list-mode hebben. 

Voor dat we de software-architectuur gaan beschrijven lijkt mij interessant om 
eerst de het computersysteem kort te beschrijven samen met de datastromen. 

2.3 Datastromen en computersysteem 

Om concentraties van enkele ppm te kunnen meten moeten voldoende events ver
zameld worden. Dat wil zeggen dat, afhankelijk van het aantal gemeten punten 
en van de telsnelheden van de verschillende detectoren (dit hangt van het prapa
raat af), er ongeveer 10 uur zou moeten worden gemeten. Als we telsnelheden 
van gemiddeld 2500 events per seconde aannemen betekent dit datastromen van 
10kbyte per seconde per detector en een totale hoeveelheid aan data die snel tot 
in de Gbyte oploopt. Overigens ligt de off-line verwerkingstijd voor de data in 
de orde van grootte van enkele dagen. 

Het computersysteem bestaat uit: 

• Het PHYDAS6 systeem, bestaande uit een Motorola M68030 processor print 
(25 MHz) plus diverse via een VME en een PHYBUS7 bus gekoppelde in
terfaces voor het aansturen van de apparatuur. De M680:30 beschikt over 
een VME geheugen van 16 Mhyte. De uit de detectoren afkomstige data 
wordt naar het VME geheugen op DMA basis getransporteerd met een 
transmissiesnelheid van 2,5 Mbyte/s. De verbinding tussen een MCA en 
energie geheugen is gemaakt m.b.v. PHYPAD8

• Over de transmissiesnelhe
den van PHYPAD, PHYBUS en het VME bus zullen we alleen zeggen dat 
ze voldoende zijn. 

Merk verder op dat de M68030 processor print over een lokaal geheugen 
(512 kbyte) beschikt dat ongeveet: 7 keer sneller toegankelijk is dan het 
VME geheugen. Dit geheugen kan voordelig worden gebruikt wanneer snelle 
on-line data-verwerking op de M68030 nodig is. Transport tussen het VME 
geheugen en het lokaal geheugen gebeurt op DMA basis [KOR93]. 

6 PHYsics Data Acquisition System. Ontwikkeld binnen de TUE. 
7PHY das BUS. 
8 PHY das Parallel Asynchront> Dataway. 
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• De File Server, welke een gemeenschappelijk opslagmiddel is voor alle 
in de TUE aanwezige PHYDAS systemen. Deze is toegankelijk via het 
PHYLAN9 netwerk. Transmissie snelheden zijn hiervoor niet belangrijk. 

• De Data Server, welke een PC is die d.m.v. geschikte software de vier trans
puter lijnen van de M68030 print doorverbindt met het Ethernet netwerk en 
dientengevolge ook het VAX Station. Via dit pad wordt de meetdata aan de 
VAX overgedragen. De transputerlink op zich staat transmissiesnelheden 
van 4 x 2.5-:- 10 Mbyte/s toe, terwijl de Ethernet maximaal1,25 Mbyte/s 
toestaat. Door software 'overhead' het door het gebruik van de Data Server 
is in de praktijk de transmissiesn~lheid beperkt to maximaal 80 kbytefs. 

• Een DEC10 VAX-3100 Station die aan de M68030 via een RS232 seriële lijn 
(19200 baud) gekoppeld is. Via deze lijn vindt de logica-communicatie tus
sen beiden systemen plaats, d.w.z. wordt er alle data behalve de meetdata 
overgedragen. Via de Data Server is immers alleen file-overdracht mogelijk. 
Het VAX Station beschikt over een lokale schijf en is ge-Ciuster'd met een 
ander VAX Station dat over een tape device beschikt.11 

• Verder zijn verschillende PC's, printers, plotters, e.d. aan Ethernet verbon
den. 

9PHYdas Local Area Network. 
10Digital Equipement Corporation 
11 De snelheid van de schijf-access is 1 Mbyte fs. Via de cluster is dit een beetje langzamer. 

Het lezen van de tapes (TK50, 95 Mbyte) duurt ongeveer een half uur. 



Hoofdstuk 3 

Software: aanvankelijke toestand 
en Software architectuur 

Vanuit het oogpunt van de programmering blijkt het probleem vier grote functi
onaliteiten te moeten bieden, met name de: 

1. experimentsbesturing en data acquisitie 

2. data monitoring (on-line): gezien de duur van een experiment is wenselijk 
om in de gaten te kunnen houden wat er eigenlijk gebeurt. 

3. data verwerking (off-line): om de gewenste concentratieverdelingen af te 
leiden. 

4. data opslag en archivering: nodig omdat niet alles on-line kan worden ver
werkt! 

De volgorde van de bovenstaande punten is de prioriteiten-volgorde en dus ook 
die waarin de taken geïmplementeerd zullen moeten worden. Zowel op de VAX als 
op de M68030 zal programmatuur aanwezig zijn. Echter is het de bedoeling dat de 
gebruiker achter de VAX gaat zitten. Tevens heeft het grootste gedeelte van het 
afstudeerwerk betrekking op de VAX 'kant'. De bovengenoemde hoofdactiviteiten 
waren aan het begin van de afstudeerperiode niet alle vier even breed uitgewerkt. 
We zullen in dit hoofdstuk de toenmalige toestand beschrijven samen met de 
uiteindelijk ontworpen software architectuur. 

1. De data-acquisitie was aan het begin in een ver gevorderd stadium en werkte 
redelijk. De communicatie met de computer moest echter soepeler gemaakt 
worden. [ATZ92]. · 

2. Monitoren was al mogelijk maar het was langzaam, beperkt en moest geheel 
herdacht worden. Het toen bestaande programma is in [SON92] beschreven. 
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3. Off-line data verwerking was gedeeltelijk mogelijk door gebruik te maken 
van een aantal commerciële programma's maar die werkten langzaam, wa
ren beperkt en er moest nogal wat met de hand gebeuren (zie [UDE92]). 

4. De data opslag gebeurde heel eenvoudig. Vanwege de beperkte schijfcapa
citeit kon men niet langer dan een tiental minuten meten. Dan moest het 
experiment worden gestopt terwijl men met de hand naar tape copiëerde. 

Volgens de opdracht zou daar allemaal aan gewerkt moeten worden. Na een eer
ste poging hiertoe is mij opgevallen dat er afspraken over het probleem als geheel 
nauwelijks bestonden en dat er eerder altijd aan beperkte afzonderlijke problemen 
was gewerkt, waardoor het uitbreiden en koppelen hiervan heel moeilijk en der
halve ook inefficient werd. Toen is besloten om het probleem 'Top-DoUJn' aan te 
pakken, d.w.z om er eerst een algemene beschrijving en/ of ontwerp van te maken. 
Daarna en wetend dat het in een geheel zou moeten passen, zou in een passende 
volgorde aan de verschillende aspekten aandacht kunnen worden besteed. 

Zo zijn overigens totaal nieuwe probleem-onderdelen aan het licht gekomen, 
zoals de userinterface, de database of de data compressie. Uiteindelijk zijn wij op 
de software-architectuur van afbeelding :J.l uitgekomen. Deze figuur is in wezen 
de basis van al het volgende. Het stelt de ideale situatie voor die we op lange 
termijn moeten proberen te bereiken. Het is dus niet de huidige situatie, noch 
die van het begin van de afstudeerperiode. 

Er vallen negen modules, oftewel 'stukken programmatuur', te onderscheiden: 
(de verbindingen tussen die modules zullen verderop in dit hoofdstuk worden 
beschreven) 

acquisitie Voor de data acquisitie wordt in het algemeen verwezen naar het werk 
van Bert Atzema, voornamelijk in [ATZ92). Via een aantal verbindingen 
(hoofdstuk 2) komen de uit de verschillende detectoren 1 afkomstige gege
vens op de harde schijf van een VAX station te staan. Door gebruik te 
maken van verschillende abstractie lagen in de betreffende software is die 
nogal gemakkelijk uitbreidbaar gemaakt. 

Er dient opgemerkt te worden dat er in deze opzet vanuit gegaan is dat 
de data direkt op schijf moest worden geschreven, waardoor de verbinding 
van de taken data-acquisitie en monitoring ( 10) via een extra schrijf-en-lees 
actie op de VAX plaatsvindt. Hierdoor wordt de monitoring ook aanzien
lijk trager. Een echte oplossing voor dit probleem eist echter een nieuwe 
hardware koppeling wiens aanschaf niet snel gepland is. Er wordt op dit 
moment gekeken naar de mogelijkheden van een VME-VME2 koppeling en 
van een Ethernet netwerk koppeling. 

1 Hardwarematig (nog) beperkt tot maximaal 6: zie hoofdstuk 2. 
2 Dit zou eventueel sneller kunnen worden uitgevoerd. 
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Hoewel sommige dingen zeker fraaier zouden kunnen, was er aan het be
gin van de afstudeerperiode geen wezenlijke verandering nodig. Bovendien 
wilde ik er toen niet te diep ingaan want dit is een vrij omvattend en toch on
afhankelijk onderwerp waarop men in het kader van deze afstudeeropdracht 
zeker ten koste van de andere aspekten zou werken. Er wordt trouwens re
gelmatig aan de data-acquisitie module gewerkt door andere stagiaires en 
afstudeerders. Zo zijn bijv. ladingsmetingen mogelijk gemaakt [JEN93]. 

monitoring Op het gebied van monitoring bestond al iets maar er moest nog veel werk 
verricht worden. Er was vooral ervaring opgedaan over een aantal onderwer
pen zoals multi-processing, image sharing, file sharing, enz. De toenmalige 
toestand is in [SON92] en [SON92] beschreven. Deze software voldeed ech
ter lang niet aan de eisen voor een fatsoenlijke monitoring. Het was immers 
langzaam, uit allerlei standpunten beperkt, en tenslotte moeilijk uitbreid
baar, integreerbaar en bedienbaar. In sectie 4.4 komt een geheelnieuwe 
opzet aan de orde. 

verwerking Aan de off-line analyse was nog nagenoeg niets gedaan. Zie in [UDE92] 
de te volgen procedure om het 'handmatig' te doen. In sectie 4. 7 staat 
dit gespecificeerd i.v.m. de toekomstige implementatie van de off-line data 
verwerking. 

besturing De experimentbesturing is een module die al (gedeeltelijk) geschreven was. 
Het moest echter in de voorgestelde software architectuur geïntegreerd wor
den. Dus moest het worden aangepast aan de database opzet (zie volgende 
bladzijde) en moest er ook het VAX-gedeelte bij komen (oorspronkelijk was 
de besturing alleen mogelijk via een direkt aan het PHYDAS systeem ver
bonden terminal). Daarvoor moest eerst ook de communicatie met het 
VAX Station verduidelijkt worden, want er bestond hier geen (goede) ma
nier voor. De experimentbesturing is het onderwerp van sectie 4.5 terwijl 
de communicatie tussen PHYDAS en de VAX in sectie 4.6 besproken zal 
worden. 

Hiernaast moest de experimentbesturing nog worden uitgebreid. Dit houdt 
voornamelijk in: het aanbrengen van een betere (interactieve) focusserings
procedure, een Video Frame Grabber [HUL92] om tijdens en voor het expe
riment foto's van het preparaat te kunnen maken, en betere mogelijkheden 
om het scanpatroon te bepalen3 

opslag Aan de opslag is niets veranderd t.o.v. de situatie aan het begin van de 
· afstudeerperiode omdat het gepland is om de koppeling tussen de VAX 

3 Niet alle afmetingen zijn door de hardware toegestaan. Bovendien kan een te snel varie
erend scanpad hysterese-achtige effekten veroorzaken. Tenslote is het mogelijk dat een slecht 
passend scanpatroon veel meer meettijd vereist. 
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en het PHYDAS systeem wezenlijk te veranderen (zie het item over de 
data acquisitie), waardoor de data acquisitie en opslag helemaal anders zou 
moeten gebeuren. Staat zo'n koppeling toe om de data direkt (zonder via 
files te hoeven werken) en snel over te sturen, dan wordt het mogelijk om de 
hele data betreffende één experiment in één file op te slaan4

• Dit impliceert 
o.a. aanzienlijke veranderingen in de database en in de monitoring software. 

Toch zal dat niet snel gebeuren. Voorlopig wordt de data direkt na de 
acquisitie in files opgeslagen. Het wordt daarna uit die files teruggelezen, 
o.a. door de monitoring software. Dit is dus niet volledig efficient en kan 
worden verbeterd. Bovendien is het mogelijk te denken dat de data na 
de off-line analyse op een andere manier (gecomprimeerd ? , zie afb. 3.1) 
opgeslagen zou kunnen worden. 

database Aan het begin van de afstudeerperiode was het opvallend dat, in alle delen 
van de tot dan toe geschreven software, allerlei aan het experiment verbon
den gegevens nodig waren. Het gaat hier niet om de data van de detectoren 
maar juist om de andere gegevens, oftewel de experiment-parameters. Deze 
gegevens waren toen ofwel totaal niet parametriseerbaar, ofwel werd er ge
bruik gemaakt van invoerfiles maar daar was geen 'standaard' in te zien. 
Gegevens moesten worden uitgewisseld tussen een aantal delen van de soft
ware (waarvan nog velen moesten worden geschreven) maar daar bestond 
geen goede mogelijkheid voor. Het leek moeilijk om op die basis verder 
te gaan, en vrijwel onvermijdelijk dat er een goede, gestructureerde opslag 
voor al die gegevens moest wordf:'n gt:"kozen. 

Daarom is het idee van een databasf:' vrij natuurlijk ontstaan. Overigens 
speelt deze database in de software architectuur (afb. 3.1) een centrale rol, 
waardoor we juist een betere greep over het projekt als geheel krijgen. 

Merk verder op dat een soort database eigenlijk al bestond. Het gaat om 
een papierbestand! Dit komt redelijk overeen met (een gedeelte van) de 
database die in sectie 4.2 en vooral bijlage C zal worden beschreven. Er 
waren trouwens problemen met die grote mappen: met name klopten de 
relaties (d.w.z. het ontwerp) niet helemaal en ook weigerden de gebruikers 
wel eens om die in te vullen omdat het te lastig was en niet even makkelijk 
achter alle gegevens te komen was. Een gecomputeriseerde database moet 
dit soort problemen helpen oplossei1. 

Er werd afgesproken dat de database m.b.v. een RDBMS5 als Oraclé o.i.d. 
zou worden geïmplementeerd. Zolang de database specificatie niet helemaal 
afgerond zou zijn, zouden we echter met een op een ASCII-file gebaseerde 
zelfgeschreven database emulatie werken. Om te helpen bij het analyseren 

4 Eventueel zou het ook nog on-line kunnen worden gearchiveerd. 
5Relational DataBase Management System. 
60racle wordt ondersteund door het rekencentrum van de TUE. 
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van zo'n database zou eerst de userinterface worden ontwikkeld zodat de 
toekomstige gebruikers een beter idee zouden kunnen krijgen van wat die 
database voorstelt. De database wordt bediend m.b.v. de userinterface 
en wordt gebruikt door andere hoofdmodules die elk data gebruiken en 
terugsturen van en naar de database. 

userinterface Onder userinterface verstond men aanvankelijk voornamelijk de userinter
face van de monitoring software, welke bovendien zeer beperkte mogelijkhe
den bood. Er zouden userinterfaces voor elke afzonderlijke detector moeten 
komen. Er zouden zelfs 2d + 1 YMS-processen nodig zijn, waarin d het 
aantal detectoren is. Dat bleek meteen geen goede opzet te zijn. 

Wij willen juist trachten een betrekkelijk geïntegreerde en onbegrensde7 

software te krijgen. Daarom wordt ook gebruik gemaakt van een database, 
en daarom moet de gebruiker via de userinterface de database editeren 
(sectie 4.3). Vrijwel elke module heeft overigens ook een stuk userinterface 
nodig. Dit zal in hoofdstuk 4 in de betreffende secties beschreven worden. 
Voorbeelden hiervan zijn de window-management t.b.v de monitoring, het 
bijhouden en laten zien van de communicatie met het PHYDAS systeem, de 
weergave van de automatische focussering, het interadief door de gebruiker 
laten focusseren, het presenteren van de analyse-uitslagen, enz. 

archivering Archivering betreft de meetdata van een experiment die in principe reeds 
helemaal verwerkt is. \Vanneer de gebruiker denkt dat deze voor een lange 
tijd niet meer nodig zal zijn kan hij ze archiveren (waarschijnlijk op tape). 
Het terughalen van de data moet toch niet uitgesloten zijn. 

Omdat de archivering een volstrekt zelfstandige taak taak vormt is er nog 
niets aan gedaan. Het zal in dit verslag ook niet verder besproken wor
den. Zolang men hiermee tevreden is kan dat immers handmatig blijven 
gebeuren. 

Merk op dat de data ook als eerste (bijv. on-line, mits het snel genoeg 
zou kunnen gebeuren) op tape zou kunnen worden gecopiëerd, zodat de 
schijfcapaciteit8 niet overscheden wordt en ons niet dwingt om het experi
ment na enkele tientallen minuten te stoppe11. Tijdens de off-line verwerking 
zou de data dan direkt van de tape uit worden verwerkt, mits de sorterings
software dat toestaat (zie sectie 4. 7). In zo'n opzet is de archivering geen 
luxe meer maar een actief deel van het geheel. 

compressie Tot nog toe ondergaat de verzamelde data geen compressie. Wel begint 
er nu aan gewerkt te worden ([KOR9:3] is bezig met punt (9) in afb. 3.1), 

7 Qua bijv. het aantal tegelijk gemooitorde det.ert.oren en in het algemeen alle parameters. 
8Tevens de aan het VMS operating system verbonden beperkingen, zoals de grootte van de 

directories e.d. 
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gebruik makend van de studie die in bijlage D staat. Met data compressie 
kan men twee doelen bereiken: het ontlasten van de communicatie lijnen en 
het beperken van de nodige opslagruimte. Compressie kan op verschillende 
plekken in de software-architectuur plaatsvinden (zie afb. :3.1 ). Naargelang 
de doelstellingen en de mogelijkheden kan het off-line of reai-time compres
sie worden. Het kan op de VAX, op de M68030 of eventueel nog op de 
DataServer geschieden. 

Omdat vragen over data compressie binnen de groep regelmatig aan de orde 
komen en ook omdat iedereen die dit projekt voor het eerst ziet vraagt of 
data compressie niet mogelijk zou zijn, is dat ook onderzocht (bijlage D). 
Compressie blijkt inderdaad (ten minste in theorie) mogelijk te zijn. Echter 
is besloten dat het aanschaffen van krachtige hardware op lange termijn een 
betrouwbaardere oplossing zou zijn, des te meer dat de tijd die men aan 
data compressie zou besteden beter aan wat anders zou kunnen worden 
besteed. Uitzonderingen hierop zijn preparaten waarin de tijdsinformatie 
(zie verder) niet belangrijk is én het aantalmeetpunten beperkt is: [KOR9:3]. 

Met databron wordt in fig :3.1 hedoeld de data afkomstig uit een 'list-mode' 
meting, d.w.z. een reeks (Energie,Positie) events. In deze figuur stellen de data
stromen het volgende voor: 

1 het editeren van de database, d.w.z. invullen en raadplegen. Alles mag 
worden geraadpleegd maar niet alles mag door de gebruiker worden inge
vuld: er zijn met name ook meet-resultaten die door de andere modules 
worden ingevuld (zie o.a. bijlage C). De database is in principe het belang
rijkste middel voor de gebruiker om parameters aan de andere modules op 
te geven. De database dient ook als permanente opslagmiddel, d.w.z. dat 
alle informatie die ooit ingevuld is daar in blijft staan en her-gebruikt kan 
worden. 

2 de 'start experiment', 'start focussing' en dergelijke opdrachten. 

3 het uit de database halen van de nodige parameters voor het besturen van 
het experiment (bijv. scanfrequentie, detectoren configuratie, enz.) en te
rugschrijven in de database van sommige (zie hoofdstuk 4.2) meetuitslagen. 

4 een uitwisseling van berichten en commando's op interrupt basis9• 

5 de opdracht om de data acquisitie op te starten (met parameters). 

6 de besturing van de quadrupolen, de scamnagneet, de stappenmotoren, enz. 

7 de opdracht om de data acquisitie op te starten (met parameters). 

9Voorlopig gaat dit nog via een RS232 seriële lijn en gebeurt het niet op interrupt basis. 
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8 het vullen van het geheugen van de MCA's en de energie en positie geheu
gens. 

9 de overdracht van de list-mode data naar de VAX10• Eventueel is (on-line) 
data compressie toepasbaar, hetzij op het phydas systeem, hetzij op de 
VAX. Het voordeligst zou echter op PHYDAS zijn omdat ten eerste het 
PHYDAS systeem in principe minder belast is dan de VAX en omdat de 
verbinding daardoor ontlast zou worden. 

10 het inlezen van de uit de data acquisitie binnenkomende data. 

11 het uit de database ophalen van de nodige data voor de monitoring: bijv. 
welk experiment is het, wat is het scanpatroon, wat voor data willen we 
monitoren, waar is de data te vinden, wat willen we laten zien (spectrum 
of elementconcentratie), welke enf'rgif'interval oftewel element, welk gebied, 
enz. 

12 de 'start', 'stop', 'continue' en dergf'lijkf' opdrachten, tevens de windows
management (zie verderop). In df' richting monitoring--+ userinterface gaat 
het gewoon om het op het scherm weergeven van de via ( 1 0) verkregen data. 

13 het in file opslaan van de list-mode data. Eventueel kan de data eerst (on
line) worden gecomprimeerd. Dezf'lfde opmerking als voor (9) geldt hier 
ook. 

14 de 'start analyse' opdracht en het weergeven van de analyse uitslagen. 

15 het uit de database ophalen van alle parameters die nodig zijn voor het 
verwerken van de data. Tevens het in de database terugschrijven van de 
gewenste uitslagen (dus niet de 'tussen-resultaten' en ook niet de spectra): 
zie sectie 4. 7 

16 het ophalen van de te analyseren data plus eventueel het terugschrijven van 
dezelfde data na ( off-line) comprPssie. Tevens het opslaan van de verwer
kingsresultaten die te omslachtig zijn om in de database te worden opgeno
men. Dit is nog aan discussie onderworpen. 

17 het inlezen van de te monitoren data in het geval dat de monitoring niet on
line gebeurt, dat is als men het verloop van een 'oud' experiment opnieuw 
wil zien. Informatie daarover vindt de monitoring module in de database. 

18 archivering en terughalen indien dat gewenst is. 

19 zie voorgande opmerkingen over de archivering module. 

10Dit gaat voorlopig nog via een DataServer. Dt> DataServer is een PC die de verbinding 
maakt tussen de 4 transpoter lijnt>n uit het PHYDAS systeem en dt> Ethernet verbinding die 
naar de VAX toe gaat. 
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3.1 Afstudeeropdracht 

De afstudeeropdracht zou zich in principe over al die onderwerpen uit kunnen 
spreiden. We zullen hier geen planning geven, echter is de tijd die nodig is 
voor het ten einde brengen van de hovengenoemde activiteiten op ruim drie jaar 
afgeschat. Daarom is de afstudeeropdracht beperkt tot het volgende: 

1. Verhelderen van het probleem: TOP-DOWN11 aanpak. Specificatie van de 
eisen van de .gebruikers t.o.v. de software. 

2. Database ontwerp. 

3. Ontwerp en implementatie van een RDBMS12 emulatie. 

4. Userinterfaceontwerp en implementatieonder het XII 'windowing'-systeem. 

5. Monitoring ontwerp en implementatie, ook onder XII. 

Als fakultatieve activiteiten kunnen aan deze lijst eventueel worden toegevoegd: 

1. Onderzoek naar compressiemogelijkheden. 

2. Communicatie ontwerp. 

3. Integratie van de experimentbesturing. 

4. Analyse ontwerp. 

5. Overgaannaar eenlange termijn oplossing v.w.b de database (bv. RDBMS). 

11 D.w.z. uitgaande van een algemene aanpak, steeds verder in de details gaan kijken 
12 Relational DataBase Management Syst.em. 
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Hoofdstuk 4 

Software specificatie / ontwerp 

In dit hoofdstuk zal de software specificatie gepresenteerd worden, d.w.z. de 
gedetailleerde wenselijke functionaliteiten. In de loop van bet hoofdstuk zullen 
mogelijke oplossingen oftewel ontwerpen hescbreven worden. Voor sommige 
aspekten is nog geen echt ontwerp gemaakt. Merk op dat dit hoofdstuk een 
wenselijke situatie / ontwerp beschrijft die dus niet een-op-een met de huidige 
implementatie hiervan overeen komt. De implementatie zal later besproken wor
den: hoofdstuk 5 en bijlage E. In hoofdstuk 5 worden ook de resultaten van deze 
implementatie samengevat. 

4.1 Algemeenheden 

Er moet één uniek programma zijn, voor alle mogelijke detectorconfiguraties of 
dergelijke. Eventueel mag het programma uit meerdere (toch een beperkt aantal) 
processen bestaan, doch moet dit voor wat betreft de userinterface niet merkbaar 
zijn. Het programma moet een duidelijke naam hebben (zie bijlage A), en mak
kelijk aan te roepen zijn; dat allemaal in tegenstelling met de toestand aan bet 
begin van de afstudeerperiode. Tevens moeten duidelijk voor één taal gekozen 
worden voor de userinterface. Het Engels verdient bierbij de voorkeur. Dit geld 
overigens ook voor de souree code (commentaren, veriabelnamen, e.d.) 

De userinterface zal op het VAX Station worden geïmplementeerd omdat het 
ruimere mogelijkheden en meer soepelheid biedt dan het PHYDAS systeem. Er 
is gekozen voor de Xll omgeving, welke eeti grafisch, window-achtig, standaard 
omgeving voor de Workstations is. Pure X 11 programma's kunnen dus zonder 
meer bijvoorbeeld naar SUN Stations (onder Unix) worden getransporteerd. Op 
dit moment beschikken wij op het VAX Station over de DEC Windows Tooikit 
(voortaan DWT). Dit is een bovenlaag van de Xll bibliotheek. Programma's die 
gebruik maken van de DWT zijn niet direkt porteerbaar. Toch is er gekozen voor 
deze mogelijkheid bij het schrijven van de userinterface omdat het (enigzins) 
makkelijker is en onmiddelijk beschikbaar is. Er is overigens gekeken naar de 



mogelijkheid om DEC Windows te vervangen door andere bovenlagen van Xll 
zoals o.a. OSF Motif en Open Look. Dit zijn tegenwoordig twee standaarden en 
bieden krachtige Tooikits en bijbehorende. Het VAX station zal ook binnenkort 
vervangen worden door een snellere machine. 

De userinterface moet gemakkelijk te bedienen zijn. Ruwweg wil dat zeggen 
dat de muis de voorkeur verdient t.o.v. het toetsenbord, tenzij er andere voor
waarden zouden zijn (bijv. nauwkeurigheid). De meest voor de hand liggende 
opzet voor de userinterface is een menu-geleid Main Window: afbeelding 4.1. 
Hierbij kunnen bijv. diverse Dialog-Boxes zijn om elke entiteit van de database 
te editeren en/of raadplegen (zie sectie 4.3). Afbeeldingen 4.4, 4.5 en 4.6 zijn 
voorbeelden van zulke Dialog-Boxes. Het Main Window mag verder ook Child 
Windows bevatten bijv. om de grafieken t.b.v. de monitoring te laten zien. Dit 
zal in de volgende secties worden besproken. Het is wenselijk dat de hele user
interface binnen één Main Window plaatsvindt omdat het programma dan beter 
te overzien is. Evenzo wenselijk is dat de gebruiker altijd op de hoogte wordt 
gehouden van het programma momenteel mee bezig is en/ of van wat er van hem 
wordt verwacht. Dat kan d.m.v. een status-regel onderaan het Main Window 
worden bereikt, wat overigens deel uitmaakt van een fatsoenlijke vormgeving. 

System 

! 
s 
D 
p 

ystem I 
B gassword ... 
HY AS Setup 
chive ... Ar 

R 
Loa 
Sa 
p 

etrieve ... 
d defaults ... 

ve defaults 
rint... 

out ... Pb 
Exi 't 

Specity Actions Monitoring Anclysis 
Experiment ... i 

1 
Focussing Experiment ... 
Calibration Experiment ... Monitoring 
System Configuration ... 

Start ... Experiment Setup ... 
User ... Stop 
Client... Continue 

1 Sample ... Clean Up Anclysis 
Photo ... Cascade Start ... 
Scanning Pattern ... 

Speed ... Stop 
Non-Standerd Pattern ... Continue 
Meesurement Module ... 

Actions I 
Synchro Clean Up 

Module Component... Import Results ... 
Monitoring Demand ... Start Experiment... See Results ... 
Graphlc ... Stop Experiment 
Anclysis Demand ... Start Focussing ... 
Anclysis Results ... · Stop Focussing 
Calibration Results ... Start Calibrating ... 
File Series ... Stop Calibrating 
General Ales ... Make Photo ... 
Archiv es ... View Photo ... 

Figuur 4.1: De gewenste menu-structuur van het programma. 
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Onder het 'System '-menu in figuur 4.1 zijn enkele items van algemeen belang 
te vinden die in de volgende secties niet verder zu11en worden besproken. Er 
dient in eerste instantie aandacht te worden besteed aan de archivering. Via een 
menu-commando moet men willekeurigP files kunnen archiveren en terughalen. 
Verder moet er een mogelijkheid zijn om dingen uit te printen enlof rapporten 
te genereren, hetzij grafieken, analyse uitslagen, experiment gegevens, enz. Deze 
twee onderwerpen zijn aan de opvolgers overgelaten. 

Foutenafbandeling 

Het programma moet tenslotte de gebruiker niet laten schrikken door onver
wachte programmatuur enlof systeem fouten. In zulke gevallen zou het pro
gramma normaal onmiddelijk gestopt worden en zou er een hele dump op de 
terminal verschijnen, waar een normalP gPbruiker niets aan hPeft. Dit moet dus 
niet gebeuren. In plaats daarvan moet er een kort bericht (bijv. "COLUMBUS 
- fa tal error. Sorry!") worden gegenereerd of in geval van een niet-fatale 
fout, een vraag naar een herstelpoging (bijv. "COLUMBUS - non fatal error. 
Try to resume? [Y]"). Merkop dat alleen Xli-fouten op dezemanieronder
schept kunnen worden. Eventueel kan er een opstart-parameter (bijv. "/debug") 
worden gebruikt om aan het programma aan te geven dat meer fouthandeling I 
debug informatie gewenst is: zie bijlage B. 

4.2 Database 

Een database bestaat uit een aantal tabellen. Elke tabel stelt een entiteit voor. De 
data betreffende een entiteit wordt in records opgenomen. :Men kan zoveel records 
opnemen als men wil. Elk record van een bf'paalde entiteit is df' samenstelling van 
een aantal samenhangende componenten oftf'wel velden. In vrijwel a11e entiteiten 
staan een of meerdere velden die naar anderf' entiteiten refereren. Bijvoorbeeld, in 
ons geval staat in de experiment entiteit df' informatie omtrent wie de uitvoerder I 
gebruiker is, d.w.z. een referentie naar de gcb1·uiker entiteit. Men spreekt dan 
over een Relationele Database. 

De beschrijving van elke entiteit afzonderlijk, d.w.z. het aangeven en beschrij
ven van de velden waaruit elke entiteit entiteit bestaat, vindt men in bijlage C. 
De referenties tussen al die entiteiten zal verderop in het data model worden uit
gelegd. Echter verdient het sterke aanbeveling om bijlage C te gaan bekijken om 
een betere inzicht in de database én in het hele softwarepakket te krijgen. Deze 
bijlage vormt in feite het grootste gedeelte van het database ontwerp. Hier volgt 
een lijst van de entiteiten die in onze database aanwezig zijn. 

• experiment 

• focusseringsexperiment 
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• ijkingsexperiment 

• software configuratie 

• scanpatroon 

• niet standaard scanpatroon1 

• preparaat 

• foto 

• klant 

• gebruiker 

• opstelling 

• Cross Referentie: opstelling <::::> meetmodule 

• meetmodule 

• Cross Referentie: meetmodule <::::> module onderdeel 

• module onderdeel 

• monitoring opdracht 

• Cross Referentie: monitoring opdracht <::::> grafiek 

• grafiek 

• analyse opdracht 

• analyse uitslag 

• ijkings uitslag 

• file reeks 

• algemene file 

• archief 
1 Voorlopig is afgesproken dat we alleen 'standaard' (zie bijlage C) scanpatronen zullen 

gebruiken. · 
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Data model 
Het data model is bedoeld om een overzicht te geven van alle entiteiten van de 
database en van hun onderlinge relaties. Beter dan een lang verhaal volstaat 
hier afbeelding 4.2. Omdat dit toch fundamenteel is verdient het aanbeveling om 
deze afbeelding zorgvuldig te bekijken, eventueel aan de hand van bijlage C. De 
relaties tussen de entiteiten worden daar ook duidelijker. Hier zal er dus nu niet 
nader op ingegaan worden. Voor een goed begrip van afb. 4.2 dienen eerst een 
paar opmerkingen .te worden gedaan: 

• In een relatie zijn noodzakelijk twee entiteiten betrokken waarvan de ene 
een enkelvoudige 'verbinding' met de andere heeft. De betekenis van het 
woord 'verbinding' hangt hier van de entiteiten af. De informatie over de 
relatie wordt opgenomen in de entiteit met de enkelvoudige verbinding. 
Deze informatie bestaat uit de id van de betrokken record in de andere 
entiteit. Er worden immers aan alle records id's toegekend, d.w.z. identifi
catienummers. Dit is namelijk dé algemeen aanvaarde manier om met een 
Relationele Database om te gaan. Zie het voorbeeld van deze functionering 
in figuur 4.3. 

• Dientengevolge zijn op sommige plaatsen Cross-Refentie entiteiten toege
voegd om te voorkomen dat er relaties zouden zijn met alleen meer-voudige 
verbindingen. 

• Het is de bedoeling van een Relationele Database dat er nóóit twee keer 
dezelfde informatie wordt opgenomen. Bijv. mogen we niet de naam van 
de gebruiker in de experiment entiteit bewaren omdat het voor vele records 
hetzelfde zou zijn; tevens omdat het ook in de ijkingscxperimcnt en in de 
focuBscringscxpcrimcnt entiteiten opgenomen zou moeten worden. 

4.3 Userinterface t.b.v. de database 

Zoals eerder gezegd moet de userinterface ons in staat stellen om de database 
te 'editeren' d.w.z. om er nieuwe rf>cords aan toe te voegen, om ze te kunnen 
veranderen indien een (tik- )fout is gemaakt. Tevens moet de database geraad
pleegd kunnen worden. Bij raadpleg«"n wordt uitsluitend bedoeld het laten zien 
van (volledige) records uit één entiteit waarvoor de id oftewel de naam altijd de 
zoekvoorwaarde is. Ingewikkelde zof>kopdrachten zijn dus uitgesloten. In SQV 
termen betekent dit dat wij ons beperken tot commando's als:. 

SELECT* FROM entity WHERE id = .... 
2Structured Query Language. 
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Cross-Ref. 
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Figuur 4.2: Data model 
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Experiment entiteit I 
· velden ----. ld - duur _"".,_ ""..)( ""_y ,....... ..wen) 

·~"' 
.......,.., 

lt.

1 
1 •exp 1" 325 1000 4000 3450 

~ f-~ 
6 

2 •exp 2" 9:34 2000 3500 7830 ~~ •tl 3 "up 3" 8:56 100 6200 6010 
. 

V::: tr ... ... ... ... ... 
~ ~ 

/ 
Gebruiker entiteit 1 

ld - tel. otba aalul 

1 "Chris" - - •atst." 
2 "Peter" - - "ir." 
3 "Guido" - - "aio" 
... . .. ... . .. 

ljk.ingsexperiment entiteit I ~ 
ld naam datum fo/le_J e~ .... _J dllrw_J (andela •ldMI or»&elllnQ ld fF.vtu.."' 
1 :ijk ~: 1311.92 "Ni 1" Ni 1.67 

!•••! 1)~. "-1 2 -:~ 3" 
412.92 "Ni 1" Ni 1.67 ...... 

3 15.1.93 "Ni 2" Ni 0.98 7 
... ... •·· . .. ... 

Cross-Ref. entiteit 

mod. ld opat.ld 
Opstelling entileit 1 

1 ~-::-- ld - (GildeN -'denl 

~~ 1- 1 "PIXE-NBS-NFS" :::; j······! 2 2 "PIXE-NBS" ······ =----- 3 "PIXE-NFS" 
f-2 2- ... . .. 
1:::~ 3 

3- r--

V 
I 

Meetmodule entiteit J 
ld naam (<IndeN lleldenl 
1 "PIXE" , ...... ! 
2 "NBS" ...... 
3 "NFS" 
... ... . .. 

Figuur 4.3: Schematisch voorbeeld van de werking van een relationele database. 
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Niet alle velden noch entiteiten van de database (zie bijlage C) hoeven door 
de gebruiker ingevuld te worden. Sommige velden / entiteiten zijn immers 'resul
taten' van het experiment en worden ingevuld door het programma zelf. Andere 
velden zijn facultatief. Dit moet terug te zien zijn in de manier waarop die velden 
met de userinterface worden behandeld. De gebruiker moet echter alle velden en 
entiteiten kunnen raadplegen. 

Het programma moet verder in het algemeen tegen fouten in de database 
bestand zijn, vooral zolang die niet helemaal gespecificeerd is en nog geen gebruik 
gemaakt wordt van een echte RDBMS. Als er een fout in de database optreedt 
dan moet de userinterface bijv. geen onzinnige dingen laten zien. Eveneens moet 
de userinterface zo onafhankelijk mogelijk van de database definitie te gehouden 
worden. D.w.z., als wij bijv. een veld aan de database toevoegen dan moet er in 
de (programmering voor de) userinterface zo weinig mogelijk te wijzigen zijn. 

Het 'editeren' van de entiteiten 

~ÖLUMBUS- Specity Graphlc lnformation 

record number: lfiê~PI lli1ioR'ft3E~I l~èi': I 
name ....__ ___ __......11 liSJOè'~":~'délàtdf~::tt 

Data comes from module: 

Type: 0 Histogram 0 Element dlstrlbutlon 

Style: 0 curve 0 Colored 0 Shadowed 

Area (DAC): c::=J c::=J to c=J c=J 
Distrlbutlon: energy interval (keV): CJ to c:::J 

Figuur 4.4: Voorbeeld van een Dialog-box voor het editeren van de Grafiek en
titeit. Merk op: deze figuur maakt deel uit van de software-specificatie en komt 
dus niet noodzakelijk overeen met de werkelijkheid. 

De eerste twee velden van elke entiteit (behalve de cross referenties) zijn de 
id en de naam (zie bijlage C). 

1. De id is een nummer dat gebruikt wordt om elk record van de database 
uniek te maken (dus een soort regelnummer). Het dient om effectief in 
de database op te kunnen zoeken en om de referenties tussen de entiteiten 
op een fatsoenlijke manier vast te stellen. Dit veld laten we zien om de 
gebruiker zich bewust te houden dat het om records gaat, echter dit veld is 
nooit direkt editeerbaar. De gebruiker heeft er nooit direkt mee te maken. 

:30 



2. De naam wordt gebruikt als een gebruikersvriendelijker synoniem van de id. 
Overal waar een id zou moeten voorkomen krijgt men dus de bijbehorende 
naam te zien. Intern wordt echter altijd met id's gewerkt. Vanuit het 
standpunt van de gebruiker gezien is dus de naam een identificatie van het 
record. 

De gebruiker moet de records van de tabellen een na een kunnen raadplegen. 
Hij wil ook rechtstreeks naar een van tevoren bekend record naartoe kunnen 
springen. Dit kan worden gerealiseerd via een Combo-Box (zie pagina 32) dat bij 
de naam hoort. Het komt erop neer dat men uit een lijst kiest. 

Tevens moeten er records aan de tabellen toegevoegd kunnen worden. Daar 
dient, in elke entiteit Dialog-Box, een "New" knopje voor aanwezig te zijn. Dat 
houdt in dat een nieuw id automatisch gegenereerd wordt en alle andere velden 
worden leeggemaakt zodat ze ingevuld kunnen worden. Om het nieuwe, correct 
ingevulde record in de tabel op te nemen moet men op een "OK" knopje drukke11. 
Een "Cancel" knopje dient overigens ook aanwezig te zijn indien men de entiteit 
Dialog-Box zonder meer wil verlaten en de veranderingen niet wil opnemen. 

Op het moment dat men op "OK" drukt moet getest worden of men bezig 
was met een nieuw record toe te voegen. 

• Zo ja dan moet getest worden of de ingevulde naam inderdaad nieuw is. Zo 
worden de namen in elke entiteit, net zo goed als de id 's, uniek gehouden. 
Dit is strikt gezien niet noodzakkelijk maar het zou voor de gebruiker ver
warrend zijn als de namen niet uniek zouden zijn. Als de naam niet nieuw is 
of helemaal niet ingevuld is dan moet men worden gewaarschuwd en wordt 
er verder niets gedaan, anders wordt het nieuwe record opgenomen. 

• Zo nee dan moet men worden gewaarschuwd dat het record dat momenteel 
in beeld staat reeds bestaat. Als veranderingen hierin gemaakt zijn, dan is 
het immers mogelijk dat fouten in de 'oudere' records van de database ont
staan: het veranderde record wordt waarschijnlijk3 gebruikt door meerdere 
records uit andere entiteiten. Stel dat er bijv. een aantal experimenten zijn 
uitgevoerd met een bepaald scanpatroon (zeg 32 x 32 punten) en dat men 
daarnaeen nieuw experiment wildefineren met een ander scanpatroon (zeg 
64 x 64 punten). Dan mag men het record dat het 32 x 32 scanpatroon 
definieert niet direkt veranderen omdat het zou betekenen dat alle experi
menten ook met een 64 x 64 scanpatroon uitgevoerd zijn. Omdat dit niet 
met de meetdata klopt zou dan bijv. de off-line analyse of de monitoring 
totaal verkeerde resultaten levere11. 

Het is dus niet de bedoeling dat men 'oude' records verandert. In plaats 
daarvan moeten normaal steeds nieuwe records worden toegevoegd. Toch 

3 Dit hangt van de entiteit af, en ook van het feit dat het record kort of lang geleden opge
nomen 1s. 
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moet deze operatie worden toegestaan, al is het alleen voor het geval dat 
een tikfout gecorrigeerd moet worden. 

Verder bevatten de entiteiten velden van verschillende typen. Dat kun
nen nummers, tekst, booleans, referenties of cross-referenties zijn. Voor al die 
typen moet gebruik worden gemaakt van verschillende weergave- en invoer
mogelijkheden. 

1. Voor booleanvelden wordt gebruik gemaakt van een 'Toggle-Button' die wel 
of niet aangekruisd is, zoals bijv. in figuur 4.4 te zien is. 

2. Voor numerieke en tekst velden volstaat een simpele editeerbare Text-Box. 
Het converteren naar nummers is immers de taak van de database bedie
ningsmodule (zie sectie E.l) want de database-definitie bevat informatie 
over het type van elk veld terwijl de userinterface daar in principe niets van 
'weet'. 

3. Voor velden wiens waarde een rcfc7'cntic, oftewel de id van een record 
van een andere entiteit is, kan het beste gebruik worden gemaakt van een 
Combo-Box. Zo zijn er bijvoorbeeld in de experiment entiteit (afb.4.5) een 
aantal velden zoals de prcparaat-id, de scanpafroon-id, enz die referenties 
naar een andere entiteit zijn, zoals in het data model te zien is (fig. 4.2). 
Een Combo-Box4 is de samenstelling van: 

• een niet editeerbare tekst, oftewel Label die de naam van het record 
van de gerefereerde entiteit bevat. Deze Label mag ook leeg zijn indien 
de gebruiker nog moet kiezen, of de tekst "Wrong Reference" bevat
ten indien iets mis met de database zou zijn of het gerefereerde record 
niet zou bestaan. Intern dient hier een id te worden bijgehouden. 

• een List-Box die álle namcu van de gerefereerde entiteit bevat, en 
waaruit men dus mag kieze11. Intern wordt er een id-lijst bijgehouden. 

• een ('pulldown') knopje om de List-Box te laten zien of te verbergen. 
De normale staat van de List-Box is verborgen. De List-Box komt 
wanneer men op dit knopje drukt helemaal bovenop te voorschijn en 
mag dus andere dingen overlappen. De lijst moet ge-update worden 
elke keer als er iets in de gerefereerde entiteit veranderd is. 

• een knopje om naar het gerefereerde record / entiteit te stappen. Merk 
op dat de gebruiker, gebruik makend van deze mogelijkheid, eigenlijk 
·alleen maar de experiment entiteit via de menu hoeft aan te roepen. 5 

4 Dit is een begrip uit MS-Windows 3.x dat zeer geschikt is voor relationele databases. Het 
is niet als standard beschikbaar in de DWT maar kan worden nagemaakt. Zie voor meer details 
de implementatie. 

5 Als 'centrale' entiteit is de experiment entiteit immers niet door t-en andere entiteit gerefe
reerd en dus niet via zo'n knop toegangbaar. 
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Figuur 4.5: Voorbeeld van een Dialog-box voor het editeren van de Experiment 
entiteit. Merk op: deze figuur maakt deel uit van de software-specificatie en komt 
dus niet noodzakelijk overeen met de werkelijkheid. 

Zo'n Combo-Box is voordelig t.o.v. een simpele List-Box omdat het ruimte 
op het scherm bespaart. Anders zou bijv. de experiment entiteit (fig. 4.5) 
niet te overzien zijn. Tevens maakt het het verschil met de cross-referenties 
duidelijker want zoals we nu zullen zien dienen de cross-referenties aan de 
hand van gewone List-Boxes te worden voorgesteld. 

4. Cross-referentie entiteiten oftewel tabellen hoeven geen aparte Dialog-Box 
te hebben om die te editeren. Het principe dat gebruikt wordt voor de 
andere entiteiten is hier niet zo geschikt. Een cross-referentie tabel bestaat 
uit twee velden (zie bijlage C, ook fig. 4.:3): dat zijn de id 's van de twee re
fererende entiteiten, voortaan aangeduid als de eerste en de tweede entiteit. 

Het best kan de gebruiker de cross-referenties aangeven d.m.v. een List
Box. Een voorbeeld hiervan zien we in afb. 4.6 waar de eerste en tweede 
entiteit respectievelijk de meetmodule en module-onderdeel entiteit is. Deze 
List-Box vindt men dus in de e.crste entiteit, welke bij voorkeur ook de 
belangrijkste moet zijn, d.w.z diegene die zich het dichtst bij de experiment 
entiteit bevindt, want de experiment entiteit is in wezen de centrale entiteit 
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~ -COLUMBUS- Specity Measurement Module tnformation 

record number. __ 

name 

~ 
~ 

• •• • 

PHVDAS mca-table entry: c::::J 

Used Component$ 

I 

module-onderdeel 
entiteit (=tweede) 

Figuur 4.6: Voorbeeld van een Dialog-box voor het editeren van de Module en
titeit . Merk op: deze figuur maakt deel uit van de software-specificatie en komt 
dus niet noodzakelijk overeen met de werkelijkheid. Ouderaan een schematisch 
voorbeeld van de werking van de useriuterface i.v.m. cross-referenties. 

(zie het data model, afb . . 4.2). In deze List-Box zijn alle namen opgesomd 
van de records uit de tweede entiteit waarvan de id in de cross-referentie 
tabel voorkomt én gepaard gaat met dezelfde id van de eerste entiteit als 
men momenteel raadpleegt (idl). Aan de volgorde zijn geen eisen gesteld. 
Samenvattend krijgen we een SQL commando als volgt: 

SELECT entity2.name 
FROM entity2, cross_ref 
WHERE (cross_ref.id1 • idl) AND (entuty2.id • cross_ref.id2) 

Voor het editeren van zo'n cross-referentie, moet deze List-Box voorzien 
zijn van een "Add" en een "Remove" knopje om entries uit de tweede en
tieit toe te voegen en weg te halen (zie afbeelding 4.6). Voordat entries 
uit de tweede entiteit aan de lijst toegevoegd kunnen worden moeten ze 
geselecteerd worden. · Dat ka~1 d.m.v. een Combo-Box gerealiseerd worden. 

Handige voorzieningen 

OP de in voorgaande paginas beschreven manier is men in staat om alle velden 
van de database te editeren. Doch is de useriuterface nog niet afgerond voor wat 
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betreft de database. In het data model (afb. 4.2) zien we immers dat, afgezien van 
de cross-referentie entiteiten, de meeste relaties tussen de entiteiten in één richting 
georiënteerd zijn (zeg van de experiment entiteit naar 'buiten'). Sommige relaties 
zijn echter in de tegengestelde richting georiënteerd (bijv. de relatie preparaat
foto). Dit zou ten eerste betekenen dat de foto entiteit nogal geïsoleerd en alleen 
via de menus toegangbaar zou zijn.6 Bovendien wil men bij een preparaat bijv. 
graag weten welke foto's ervan gemaakt zijn zonder zelf in de foto entiteit te 
hoeven zoeken 7• 

Daarom is het handig dat er in de preparaat Dialog-Box een List-Box aanwezig 
is om de lijst van de foto's te laten zien die van dit preparaat gemaakt zijn. Deze 
List-Box stelt echter geen veld voor, daar in de database geen foto id veld in de 
preparaat entiteit bestaat8 • Een "Goto" knopje dient ook aanwezig te zijn om de 
foto entiteit daarmee toegangbaar te maken . Hetzelfde mechanisme dient ook te 
worden gebruikt voor de verbinding c:rpn·imcnt-filc reeks. Een voorbeeld hiervan 
is te zien in figuur 4.5 rechts-onder. 

Tenslotte moeten in bepaalde entiteitf'n Dialox-Boxes nog een paar knopjes 
aanwezig zijn die niets met het editeren van de database te maken hebben maar 
die de gebruikers wel handig vinden . Het gaat om: 

• een "Start" knop in de cxpcrim ent f'n eventueel in de focusseringsexpcriment 
en ijkingscxperimcnt entiteiten, 

• een 'View" knop in de foto entiteit , 

• een "View Analysis Results" knop in de e:rpn·imcnt entiteit, 

• een "Edit non standard pattern" in de scanpatroon entiteit. 

Initialisatie 
Betreffende de database zijn twee types initialisatie door de gebruikers gewenst. 
Dat zijn initialisatie van het record nummer (oftewel id) én van de velden: 

1. Elke keer als er via het menu een entiteit Dialog-Box wordt aangeroepen is 
het handig als ze geïnitialiseerd wordt met het record, waarmee de laatste 
keer gewerkt werd. Ook als het programma wordt verlaten moet deze stand 
bewaard worden zodanig dat men zich de volgende keer in dezelfde toestand 
bevindt. Dit is gebruiker- oftewel userc:ode-afhankelijk. Een oplossing voor 

6Merk op dat men in principe in dat soort. entiteiten nooit iets hoeft direkt in te vullen, 
omdat het programma het automatisch doet (zie volgende secties). Het zou dus vooral om bet 
raadplegen gaan. 

7Bij foto wordt bedoeld een gedigitaliseerde opname van een videobeeld: zie bijlage C, 
pagina 83. 

8 Wel een preparaat id in foto entiteit: zie pagina 8:3 . 
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de gebruikersafhankelijkheid is het gebruik van definities (bijv. de naam 
van een file waarin de stand bewaard moet worden) in de log in. com file9

• 

2. Telkens als men aan een entiteit een record wil toevoegen, d.w.z. op 
"New" drukt, worden eerst alle velden geledigd wwarna ze ze met default
waarden geïnitialiseerd moeten worden. Deze default-waarden kunnen of
wel door de computer berekend worden wanneer dat mogelijk is (bijv. da
tum e.d.), ofwel van tevoren aangegeven zijn door de gebruiker zelf. Dit 
moet in een . voor de gebruiker begrijpelijke ASCII file staan die hij dan 
zelf mag editeren en wiens naam in de login.com file moet staan10

• Een 
mogelijk formaat voor deze file is het volgende: elke regel heeft de vorm 
"tabelnaam. veldnaam=waarde". Een menu-commando dient aanwezig te 
zijn om zo'n file te creëren (zonder waarden) zodat de gebruiker alle tabel
en veldnamen11 niet hoeft te kennen. Daarna mag men deze file editeren, 
d.w.z. default-waarden aan de velden toekennen. Het is niet noodzakkelijk 
dat er een dafault-waarde aan elk veld wordt toegekend. 

In plaats van die file door de gebruiker te laten editeren kan het eventueel 
een betere oplossing zijn om in elke t>ntiteit een "Save as default" knop te 
hebben (zoals in figuren 4.4, 4.5 en 4.6 te zien is) om de waarden van het 
op dat moment afgebeelde record a.ls default voor deze entiteit in de file op 
te nemen. 

4.4 Monitoring 

Aan het begin van de afstudeerperiodt> bestond er al een apart programma voor 
de monitoring. Dit programma (SON92] was echter zeer beperkt en moeilijk 
uitbreidbaar. Daarom bleek het nodig om een nieuw programma te ontwerpen. 

De monitoring bestaat uit het laten zit>n van het verloop van een list-mode 
experiment m.b.v. diverse grafieken zodanig dat men snel kan zien wat er ge
beurt en eventueel beslissingen kan nemen. Dit moet on-line oftewel reai-time 
(kunnen) gebeuren, d.w.z. dat het gegarandeerd niet meer dan een bepaalde tijd 
achterloopt bij de meting. 

De monitoring opdracht en de grafieken definities worden uit de database 
gehaald (bijlage C) zoals in de software _architectuur te zien is: figuur 3.1. Het 
aantal tegelijkertijd te monitoren J11eetmodules12 moet geparametriseerd en voor 
zover mogelijk niet beperkt zijn. Hetzelfde geldt ook voor het aantal gelijktijdige 
grafieken per meetmodule en voor het totale aantal grafieken. Zoals eerder gezegd 

9 Dit is een script file die op bet VMS Operating System gelezen wordt als men inlogt. 
10Er valt nog af te spreken of die file dezelfde mag zijn als de file die voor punt 1. 
11 Bij veldnaam wordt bedoeld de namen die bijv. in fig . 4.3 bovenaan elke tabel staan. Dit 

zijn in principe betekenisloze namen. Om te optimaliseren mogen het zelfs nummers zijn. 
12Met 'meetmodule' kan hier 'detector' worden begrepen. 



wordt voorlopig van coïncidente detectoren afgezien. De detectoren van het te 
monitoren experiment moeten eerder geijkt zijn zodat via de database bekend is 
wat de relatie tussen de energie (in ke V) en de kanalen is. Zie sectie 4.5 over de 
ijking. 

De monitoring moet zuinig zijn met het geheugenbeslag evenals met de 
systeem-resources (aantal geopende files, e.d.) én met de Xli-resources. Er moet 
o.a. op geen enkele manier twee keer dezelfde informatie bewaard worden. Als er 
bijv. 8 grafieken op 2 meetmodules gevraagd zijn dan moet de informatie omtrent 
de meetmodules (~.a. de geopende files) niet 8 maar 2 maal worden bewaard. 
Daarom lijkt het aanzienlijk gemakkelijker om de monitoring niét af te splitsen in 
meerdere VMS processen zoals eerder het geval was (SON92]. Zo vaak mogelijk 
moet ook gebruik worden gemaakt van het dynamische geheugenallocatie me
chanisme zodanig dat nooit meer geheugen wordt gebruikt dan wat momenteel 
nodig is en dat het programma nooit door programmeerkeuzen betreffende de 
geheugenallocatie wordt beperkt. Het is bijv. van tevoren niet bekend hoeveel 
grafieken er zullen zijn noch wat de groote van het te monitoren gebied in elke 
grafiek zal zijn. Als er een grafiek definitief weggelaten wordt ('Destroy' com
mando in figuur 4.8, pagina 41) dient het hieraan bestede geheugen vrijgelaten 
te worden13. 

Het is duidelijk dat de monitoring een erg tijdrovende taak is. Het moet 
echter nog gebruikersacties binnen en buiten het programma kunnen toestaan. 
M.a.w. moet het als het ware als achtergrond taak draaien en niet als 'exclu
sieve' taak. Hiervoor is het mogelijk om de monitoring in een apart VMS proces 
te laten draaien. In ieder gevalmag de monitoring niet meer processen dan nodig 
gebruiken (dus niet een proces per grafiek zoals eerder het geval was14 }. Het 
is ook mogelijk om de monitoring in hetzdfde proces als de userinterface op te 
nemen aangezien die twee taken sterk gekoppeld zijn en de userinterface niet 
tijdrovend is. In de huidige implementatie (in bijlage E is voor deze laatste mo
gelijkheid gekozen omdat het extra moeilijkheden opheft (asynchrone interproces 
communicatie) zonder dat de nadelen merkbaar zijn15• 

In het menu van figuur 4.1 is te zien da.t er vanuit de userinterfa.ce verschillende 
acties mogelijk moeten zijn aangaande de monitoring. De monitoring betreft al
tijd één experiment. Twee experimenten mogen niet tegelijkertijd ge-monitor'd 
worden. De monitoring wordt automatisch opgestart wanneer een meting opge-

13Merk op: in het geheugenallocatie me<'hanisme van standaard C noch in die van Xll worden 
de geheugenblokken verplaatst: er kan dus direkt met pointers worden gewerkt. 

14In de huidige configuratie zijn overigens maximaal16 gelijktijdigE> processen door de VAX 
toegestaan. 

uvan de userinterface mag de monitoring niet 100% van de tijd in beslag nemen maar wel 
een groot gedeelte daarvan: terwijl men aan het. monitoren is, gaat men meestal niet bijv. de 
database editeren. Merk op: de relatieve traagheid van bet verplaatsen van grafieken in de 
huidige implementatie beeft met multiprocessing nit-ts mee te maken (een uitleg biervan zou in 
dit verslag te ver voeren). 

:n 



start wordt. Men mag ook via het menu een monitoring-sessie opstarten. Op die 
rnanier moet het ook mogelijk zijn om oude experimenten (waarvan de data op de 
harde schijf staat) opnieuw te monitoren. De gebruiker moet altijd de monitoring 
kunnen stoppen. Daarna mag hij doorgaan vanuit het punt waarop het gestopt 
was. 

Er dient via het menu (afb. 4.1) te kunnen worden gekozen tussen 'synchrone' 
en 'asynchrone' monitoring16• Synchrone houdt in dat de monitoring net zo 
snel gaat als de meting, desnoods mag dan een zeker percentage events worden 
weggelaten. In asynchrone worden de events gewoon zo snel mogelijk behandeld. 
Dit is vooral nuttig indien men een oud experiment wil monitoren want dan 
gebeurt het zowiezo niet on-line en moet zo snel mogelijk gaan 17• In asynchrone 
mode moet de snelheid toch door de gebruiker kunnen worden geregeld. De 
parameters die de snelheid heinvloeden zijn: (in hoeverre is echter niet helemaal 
duidelijk daar veel tijd besteed wordt aan het openen en afsluiten van de files: 
zie de resultaten in hoofdstuk 5) 

• de grafiek-bijwerkfrequentie 

• de verhouding (weggelaten)/ (behandt'lde) events 

• de grootte van de·file inleesbuffer. 

Er moeten twee typen grafieken gegenereerd worden: histogrammen en ele
mentconcentratie verdelingen. Histogrammen worden alleen in 'kromme' mode 
getekend (zie de database specificatie, bijlage C, pagina 87). Elementencon
centratie verdelingen moeten als standaard in de '2D gekleurde' mode worden 
getekend, en mogelijk in '2D dichtheid' mode plus in de 'kromme' mode als het 
scanpatroon een lijn is. In de gekleurde mode kan het makkelijkst een goed con
trast worden gekregen met een geleidelijke schaal van blauw naar rood18 of van 
wit naar zwart. Het aantal kleuren hoPft niet te groot te zijn want de gebruiker 
kan er niet veel meer dan een tiental ondPrscheiden (indien de schaal geleidelijk 
is). Omdat het veranderen van de weergave mode on-line moet kunnen gebeuren 
moet de manier waarop de data in het gehPugen wordt bewaard onafhankelijk 
zijn van de weergave mode. GrafiekPn van het type elementconcentratie-verloop 
tegen de tijd [JEN93] zijn niet vereist voor dP monitoring (wel als off-line analyse, 
zie sectie 4. 7). 

16Met asynchrone wordt hier gewoon 'niet syn<'hrone' bedoeld. Dit heeft niets met koppelin
gen e.d. te maken. 

17Vanwege het file-gerichte acquisitie systeem is de syn<'hrone mode momenteel heel moeilijk 
te implementeren en wordt dus niet gegarandeerd. Er is echter een poging hiertoe gedaan: zie 
de implementatie in bijlage E.4. 

18Zo'n schaal is gemakkelijk te berekenen omdat blauw en rood (samen met groen) de drie 
basis-kleuren zijn. Verder moet de schaal het. liefst geleidelijk zijn omdat het meer realistisch 
is. 



Het opbouwen van elementconcentratie grafieken bestaat rust op het waarne
men van alleen de kanalen die binnen een aangegeven interval liggeiL Dit interval 
wordt verkregen uit de in de grafiek entiteit gespecificeerde te monitoren elemen
ten in combinatie met de uitslagen van het ijkingsexperimrnt (zie sectie 4.5), 
welke de energie+-+kanaal relatie bepaalt. Er worden geen achtergrond correcties 
noch dikke target correcties uitgevoerd19

• Derhalve is het duidelijk dat we niet 
kunnen garanderen dat het om elementconcentraties gaat maar eigenlijk om het 
'aantal events binnen een bepaald kanaal-interval' 

Er moeten zoveel grafieken tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn als men in het 
betreffende record van de monitoring opdracht entiteit van de database gespeci
ficeerd heeft. Dit aantal is in principe onbeperkt. Elke grafiek dient zich in een 
apart Window te bevinden. Uit vormgeving overwegingen moeten alle grafiek
windows binnen de grenzen van het Main \Vindow van het programma blijven. 
Zo kan de gebruiker het programma beter overzien. De grafiek-windows mo
gen wel overlappen. De gebruiker moet elke grafiek-window kunnen verplaatsen 
en/of bovenop de anderen brengeiL Een menu-commando om a11e grafieken op 
hun oorspronkelijke positie (d.w.z. in 'cascade') terug te plaatsen is ook gewenst 
(afb. 4.1 ). 

Layout van de grafieken 

Figuur 4. 7: Voorbeeld van een mogelijke layout voor de grafieken van de moni
toring. 

Binnen elke grafiek-window moet het volgende staan (zie afb. 4. 7): 

• De grafiek zelf: dat is óf een histogram óf een plaatsafhankelijke verdeling 
van (een) element(en). 

19De monitoringsoftware is zirh in principe niet eens bewust van welke meetmodule bij PIXE 
of NBS hoort ... 
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• De schaal. De schaal voor de as die het aantal events voorstelt moet on-line 
lineair of logarithmisch kunnen worden gekozen. De schaal moet automa
tisch steeds aangepast worden zodanig dat er een maximum aan informatie 
in de grafiek te zien is. 

• Een titel die samengesteld is uit: 

1. de tekst "Histogram" of "Element Distribution", 

2. het geselecteerde gebied op het preparaat voor concentratieverdelingen 
ook de namen van de elementen die in acht genomen zijn20

• 

3. de naam van de meetmodulP waar de data vandaan komt. 

• Een aantal tellers, afhankelijk van de informatie waar wij via de data ac
quisitie over beschikken. Voorlopig zit deze informatie in de file headers of 
kan daaruit afgPleid worden: het gaat om 

1. het totaal aantal binnengekomen events, 

2. het totaal aantal gPmonitordP Pvents, d.w.z. de binnengekomen events 
die aan de monitoring voorwaarden voor deze grafiek hebben voldaan, 

3. de binnengekomen lading sinds het begin van de meting, 

4. de instantane bundelstroom. 

Elke file is namelijk verdeeld in een header gevolgd door een datablok. Er 
zijn energie en positie files, overeenkomstig met de energie en positie ge
heugens (hoofdstuk 2). De headers zijn in beide files gelijk. Ze zijn zodanig 
gemaakt dat ze met de volgende C-structuur kunnen worden behandeld: 

1••••·····················································••1 I• FileHeader - This header is stared in each energy and •I 
I• paaition file by the data acquisition syste• on PHYDAS. •I 

1••·······················································••1 trpedef struct { unsigned short 
nHeaderLength; I• Lengthof the header in bytes: 14 •I 
nDataLength; I• Length of the folloving datablock in brtes •I 
nRe•oryRode; I• Re•orr •ode: 16 or 32 for coïncident detectors •I 
bLastFile; I• TlUE for the last file of the series •I 
nChargeHigh; I• Rost and least significant word• of the charge (in pC) •I 
nChargeLow; I• that has co•• while the file has been opened •I 
nDuration; I• The ti•• the file has been open (in .. ) •I 
} FileHeaderlec, •FileHeader; 

Het is de bedoeling van de monitoring dat men iets ziet gebeuren: de gra
fieken mo-eten dus continu bijgewerkt worden met een redelijke snelheid. Het 
kan zelfs wenselijk zijn dat deze 'grafiek-bijwerkfrequentie' on-line veranderd kan 
worden want na enige tijd worden de ontwikkelingen steeds minder belangrijk. 
De grafieken mogen verder niet flitsen op het scherm e.d. Om de grafieken snel 

20In de huidige implementatie is dit vervangen door het energieintervaL 
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te kunnen bijwerken is het een goede opzet om alleen de 'punten' die sinds de 
laatste keer veranderd zijn bij te werken. Daarom dient voor elk 'punt' een bit 
aanwezig te zijn om dit aan te geven. Voor histogrammen is het bovendien niet 
mogelijk om alle 4095 kanalen te laten zien, daarom hoeft alleen aan één op de 
zoveel kanalen aandacht te worden besteed bij het bijwerken. Om te voorkomen 
dat de grafieken gaan flitsen elke keer als ze hijgewerkt worden is de gemakke
lijkste oplossing om ze niet te wissen maar steeds bovenop te tekenen, daarom 
is het voor histogrammen o.a. beter om de kanalen met verticale lijnen weer te 
geven dan met punten. Bovendien is een punten-histogram niet zo mooi omdat 
er geen continue lijn te zien is. 

Grafiekafbankelijke userinterface 

Men moet de (gehele) grafieken in of uit kunnen zoomen21
• Om dit te kunnen 

realiseren is het nodig dat acties aan grafieken afzonderlijk geassocieerd kunnen 
worden. De beste oplossing hiervoor is met de tweede muisknop een grafiek aan 
te duiden om er een grafiek-afhankelijke 'popup'-menu aan te brengen. De eerste 
muisknop dient immers voor het verplaatsen van de grafieken. In figuur 4.8 is 
een voorbeeld van zo'n popup-menu te zien. 

Sc ale 

Reslze 

Style 

Other 

li1ear log.l 

1 2 3 4 si 
Curve Colored Shodowed I 
Save Print Destroy I 

Figuur 4.8: Het popup-menu t.b.v. de monitoring. 

Men moet erachter kunnen komen met welke waarde I positie I kanaal een 
bepaald punt binnen de grafiek overeenkomt. Het beste kan dit d.m.v. een soort 
'mouse tracking' worden gerealiseerd: men moet de muis over de grafiek laten 
bewegen terwijl de derde muisknop ingedrukt is teneinde de met de muisposi
tie overeenkonistige waa.rclen te laten zien (hijv. in de linker-bovenhoek van de 
grafiek: zie afb 4. 7). 

De inhoud van een afzonderlijke grafiek moet men kunnen printen. Twee 
afdrukmogelijkheden zijn gewenst: HP-Paintjet en PostScript. In XII is het niet 

21 Blijkt er in de toekomst nodig te zijn om op beperkte gebieden van de grafieken in te 
zoomen, dan kan dit worden uitgebreid. 
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mogelijk om gebruik te maken van de printer op dezelfde manier als een andere 
'device', bijv. het scherm. Een matige oplossing hiervoor is gebruik te maken van 
het pakket GKS22• Anders moeten er speciale programmatuur voor het aansturen 
van deze printers geschreven worden. In de publiek domein software schijnt ook 
geen goede oplossing te bestaan. Merk op dat bij afgedrukte grafieken een betere 
kwaliteit wordt verwacht dan op het scherm. Een simpele 'screen dump' volstaat 
dus in principe niet. 

Het is niet vereist23 maar wenselijk om de inhoud van een grafiek op een een
voudige manier (ASCII) in een file te kunnen opnemen zodanig dat het gebruikt 
zou kunnen worden door andere externe programma's, bijv. PlotData24

• Zolang 
de off-line data verwerking niet geïmplementeerd is, is deze functionaliteit immers 
uiterst handig omdat de eerste fase van de off-line analyse uit het sorteren van 
de data bestaat (sectie 4.7), wat de monitoring (gedeeltelijk) al doet. 

Tenslotte moet een grafiek verwijderd kunnen worden indien men ziet dat die 
niet van belang is voor deze monitoring-sessie. 

Lineaire en logarithmische schaal 

Voor de as die het aantal 'events' voorstelt moet on-line gekozen kunnen worden 
tussen een lineaire of een logarithmische schaal. Daarom moet de data intern 
altijd in zijn originele vorm (lineair) worden bewaard. Ook met een logarithmi
sche schaal blijft de monitoring aan reai-time eisen onderworpen, d.w.z. dat het 
uitrekenen van de logarithmes e.d. snel moet gebeuren: een gebruikelijke manier 
is die van tevoren te berekenPil en in een tabel te bewaren. Omdat in ons geval 
het aantal 'events' voor een gegeven kanaa.l of positie tot ongeveer 106 op kan 
lopen zou zo'n tabel ongeveer 2 Mbyte groot moeten zijn. Het zou betrekkelijk 
lang duren om die te berekenen. Een andt>re oplossing is het probleem om te 
draaien. We kunnen namelijk de volgende tabel hebben: 

LogTable : array[O .. H] of int 

waarin H de hoogte van het histogram in pixels is óf het aantal kleuren dat 
gebruikt is voor de elementconcentratie verdelingen. Als de maximale waarde 
van de schaal 10" is, dan moet de tabel worden ingevuld met: 

LogTable [i] : =· round (1 O"·i/H) 

Het is voor de gebruiker het aangenaamste als p altijd een geheel getal is en 
als de minimale waarde van p op 2 gekozen wordt (d.w.z. dat de minimale 
logarithmische schaal van 0 tot 100 loopt). Er is zo'n (dynamisch gealloceerde) 
tabel per grafiek nodig, welke opnieuw berekend moeten worden elke keer als 

22Graphic Kernel System. 
23Deze functionaliteit behoort in prinr.ipe niet bij de monitoring. 
24PiotData is een extern wetenschappelijk, 'genera) purpose' grafisch pakket. 
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er herschaling plaatsvindt óf de afmetingen van het grafiek-window veranderd 
worden. Omdat de grootte van deze tabel klein is ( < 1 kbyte), gebeurt het 
berekenen hiervan snel en heeft geen overbodig geheugenbeslag tot gevolg. Wel 
moet er elke keer als er een waarde logarithmisch wordt afgebeeld in de tabel 
worden gezocht. Dit kost echter weinig tijd, aangezien de tabel klein is en dat de 
waarden alleen kunnen oplopen (dus kan er bij het zoeken vanuit gegaan worden 
van de eerdere waarde). Als default wordt voor een histogram eenlogarithmische 
schaal gebruikt (de pieken van de spoorelementen zijn beter zichtbaar) en voor 
de elementconcentratie verdelingen een lineaire schaal (het contrast is beter)25

• 

Herschaling 

De herschaling van de grafieken (afzonderlijk) moet automatisch gebeuren. Dit 
is wanneer het aantal 'events' voor een gegt>ven kanaal (voor histogrammen) of 
plaats (voor verdelingen) het maximaal door de schaal toegestane aantal over
schijdt. Daar dient bij elke 'event' op getest te worden, evenals wanneer de 
gebruiker een grafiek-window zoomt of vergroot I verkleint. Dan kan het beste 
voor een logarithmische schaal ]J met 1 wo1:den verhoogd. Voor een lineaire schaal 
kan het beste maximum van de schaal met een bepaald getal worden verhoogd 
(bijv. de grafiek hoogte in pixels voor histogrammen, of het aantal kleuren voor 
concentratieverdelingen). 

Foutenafhandeling 

De monitoring moet fouten in de meetgegevens, in de databa.c;e en in de commu
nicatie met PHYDAS kunnen afhandelen. Als er een fout in de database ontstaat 
betekent het dat de monitoring niet genoeg informatie uit de database kan ha
Jen om te starten: in dit geval moet de monitoring onmiddelijk terugkeren met 
de mededeling "Failed to start the monitoring". Fouten in de communica
tie met PHYDAS kunnen uitsluitend gebeuren wanneer het scanpatroon wordt 
aangevraagd: 

• de betreffende functie (zeg Get..Scan..Pattern) is op de M68030 niet bekend 
(geladen I geïmplementeerd): in dat geval moet de gebruiker de beslissing 
nemen om een default scanpatroon door de VAX te laten bouwen of te 
stoppe11. Dit default scanpatroon moet overeenkomen met het standaard I 
(zie bijlage C, pagina 82) scanpatroon op PHYDAS. 

• PHYDAS reageert niet op de Get..Scan..:Pattern opdracht. Na een zekere 
'timeout' dient dan ook een default scanpatroon te worden voorgesteld. 

25Merk op dat een logarithmische schaal minder vaak aanleiding geeft tot herschaling en dus 
tot het her-tekenen van de grafiek. Dit is vooral belangrijk aan ht>t begin (p = 2). 



In de huidige situatie (d .w.z. de meetdata staat in files omdat de data acquisitie 
via de Data Server gaat) kunnen de volgende fouten in de meetgegevens ontstaan: 

• De files bestaan niet of kunnen niet geopend worden: in dit geval wordt 
er vanuit gegaan dat PHYDAS daar nog mee bezig is en wordt er een tijd 
gewacht26• 

• De headers van de positie en _energie files komen niet overeen: in dit geval 
moet de gebruiker kunnen beslissen om: 

1. de monitoring te stoppen, 

2. door te gaan in de hoop dat alleen de header fout is, 

3. dit paar files over te slaan en doorgaan met de volgende files. 

• We komen een end-of-file tegen in een van de positie of energie files eerder 
dan wat in de headers wordt aangegeven. In dat geval moet automatisch 
overgegaan worden naar het volgende paar files. 

• De files kunnen niet gelezen worden. Ook hier moet er naar de volgende 
files overgegaan worden. 

• De positie of energie waarden zijn a.hnorma.l (po.sitie ~ .r;canpatr·oon of 
kanaal ~ [0 , 4095]). Deze waarden worden geïgnoreerd2;. 

Verder moet de gebruiker worden gewaarschuwd wanneer de monitoring af
gelopen is en, i.v.m. de op files gebaseerde huidige data acquisitie, ook wanneer 
de monitoring te snel gegaan is en het programma op binnenkomende files wacht 
(in de 'asynchrone' mode dus) . Ook als er een fout optreedt in de data acquisi
tie moet men gewaarschuwd worden en de beslissing nemen om wel of niet door 
te gaan. Als de monitoring afgelopen, of door de gebruiker gestopt is, moeten 
alle grafieken zichthaar blijven en moet men ermee ook kunnen blijven werken 
(ie. log-schaal, zoom, 'mouse-track', save, etc.). De grafieken moeten pas verwij
derd worden wanneer men het expliciete commando geeft of wanneer een nieuwe 
monitoring-sessie opgestart wordt. 

4.5 Experimentbesturing 

De experimentbesturing is een taak die gesplits is tussen het PHYDAS systeem 
en het VAX station (zie de software architectuur, afb. :3.1). Het is dan ook in 
principe de enige taak (samen met de data acquisitie) die intensief met PHYDAS 

26Deze tijd kan eventueel worden afgeschat aan de hand van de tijdsduur informatie die in 
de file-header staat. · 

27Merk op: in de oude meetfiles (voor september 1992) heeft PIN 0 een speciale betekenis en 
moet dus niet worden meegenomen. 
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communiceert. De manier waarop deze communicatie gebeurt zal in sectie 4.6 
worden besproken. Aan de PHYDAS kant was de experimentbesturing aan het 
begin van de afstudeerperiode al enigzins aanwezig (zie o.a. [ATZ92]). 

De experimentbesturing moet ons ruwweg in staat stellen om (list-mode) ex
perimenten uit te voeren. Hiervoor moet het de volgende functionaliteiten bieden: 

Set up 

PHYDAS moet kunnen worden (her- )ingesteld, d.w.z. dat de benodigde software 
daar automatisch moet kunnen worden geladen nadat men de l\168030 heeft ge
reset. ('Setup' in de menu structuur: afb. 4.1 ). Zie op pagina 115 wat dit inhoudt. 

Selecteren van een prepataat 

Er kunnen maximaal 8 preparatt>n op dt> preparaathouder worden gemonteerd. 
Dat zijn in principe de volgende: 

• een keramiek-scintillator én een kruisdraad t.b.v. de forussering. 

• twee ijkfolies t.b.v. de calibratie. 

• de te meten preparaten. 

De posities [1 .. 8] zijn in de database. te vinden. Derhalve hoeft alleen de pre
paraathouder naar de goede positie. te worden gedraaid (via stappenmotoren) 
wanneer een bepaald preparaat nodig is, zonder dat er extra behoefte aan user
interface is. 

List-mode experimenten 

Een experiment kan alleen worden uigevoerd als er momenteel geen ander experi
ment aan de gang is. \Vanneer men een list-mode experiment wenst op te starten 
('Start experiment' in afb. 4.1) moet men eerst een in de database gedetineerd 
experiment kiezen. Er moet dan worden gecontroleerd dat dit experiment niet 
eerder uitgevoerd is geweest, d.w.z. dat het geen oud experiment is (dit is te zien 
doordat sommige 'uitslag- 'velden wél ingevuld zijn, bijv. de tijdsduur van het 
experiment). 

Bovendien moeten alle nodige velden ingevuld zijn (zie bijlage C), tevens de 
referenties naar de andere entiteiten én de nodige velden in de gerefereerde enti
teiten. Als dit niet het geval is, dan kan het experiment niet worden opgestart en 
moet een foutmelding gegenereerd worden: "Missing inforination: <field 
name> in record <record name> of <ent i ty name>". Men moet dit invullen 
voordat hij het experiment opnieuw kan proberen op te starte11. 

Als het gerefereerd focuBseringsexperimcnt nog niet uitgevoerd is dan moet 
dit eerst gebeuren: zie verderop. Envenzo als het gerefereerd ijkingBexperiment 
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nog niet uitgevoerd is: dit moet ook voor het list-mode experiment gebeuren en 
de uitslagen hiervan moeten berekend worden. 

Als men de positie van de stappenmotoren in de database niet ingevuld heeft, 
wat meestal het geval zal zijn, dan moet men nu de gelegenheid krijgen om dat 
interactief te doen dankzij een soorgelijke interface als in figuur 4.10 voorgesteld 
is. Deze positie correspondeert met {xl ,yl) in figuur 4.9 en dient om de positie 
van het scangebied op het praparaat te bepalen. Bij deze operatie wordt men 
geholpen door een aan een microscoop gekoppelde videocamera (afb. 2.1) waarvan 
de opnamen op een PAL monitor weergegeven worden. Om het preparaat in 
beeld te kunnen zien moet een lamp aangedaan worden28

• De stappenmotoren 
zijn alleen met relatieve verplaatsingen aan te sturen, dus niet met absolute 
coordinaten. De enige mogelijkheid om die aan te sturen is via een op PHYDAS 
aanwezige procedure. Derhalve moet deze procedure altijd absolute coordinaten 
softwarematig bijhouden. Voordat we (x 1 ,y 1) kunnen gaan instellen moeten we 
aan PHYDAS de huidige absolute positie opvragen (na een focussering-sessie 
is dat (xO,yO): zie fig. 4.9). Tenslotte wanneer deze (absolute) positie gekozen 
is wordt ze in de database opgenomt>n. De lamp dient dan weer uitgedaan te 
worden. 

Vervolgens moet aan de PHYDAS kant de list-mode besturing worden opge
start met als parameter de scanfrequentit> en de definitie van het scanpatroon 
(pagina 82). Als het om geen 'standaard' scanpatroon gaat dan moet het scan
patroon d.m.v. de uicf standaard sca11pafroo11 entiteit gedefinieerd zijn en dient 
aan PHYDAS te worden overgedragen. Er is echter afgesproken dat voorlopig 
uitsluitend met standaard scanpatront>n zal worden gewerkt. In dit geval moet 
aan de PHYDAS kant, aan d~ hand van het standaard nunHner29 het scanpa
troon worden berekend en het patroon geheugen ingevuld, zoals in hoofdstuk 2 is 
voorgesteld (afb. 2.2). Dan kan het list-mode experiment gestart worden, samen 
met de data acquisitie software [ATZ92].30 

Bij het opstarten van de data acquisitie moet meegegeven worden wat de 
opstelling is, d.w.z. welke detectoren gebruikt worden en wat is de manier om ze 
te adresseren. Deze informatie staat in dt> database opgenomen. Ook meegegeven 
moet worden in welke files de data acquisitie software de verkregen data voor de 
verschillende detectoren moet opslaan. Deze informatie staat in de file reeks of 
algemene file entiteit van de database. Deze twee entiteiten moeten helemaal 
automatisch door de experimentbesturing software worden ingevuld zonder dat 
de gebruiker dat hoeft te merken: het is immers de bedoeling dat men niet 

28Dit moet men handmatig dot>n. De momenteel gebruikte videoramera is niet gevoelig 
genoeg om zonder lamp gebruikt te kunne)l worden. 

29Dit definïeert hoe het scanpatroon eruit ziet (pagina 82). 
30 In [ATZ92] is de huidige data acquisitie software beschreven. In de ideale situatie die in 

figuur 3.1 is afgebeeld zou deze software in feite uit twee delen moeten bestaan: op PHYDAS 
én op de VAX. In dit geval moett>n die twee delen opgestart worden. Het is echter aan de 
opvolgers overgelaten om uit te zoeken hoe de data acquisitie in dit. geval zou functioneren. 
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Figuur 4.9: Schema van de gebruikte coordinaten in het bepalen van het scange
bied t.o.v . het preparaat (niet op schaal). 

hoeft te weten hoe de data opgeslagen wordt, hetzij in files hetzij anders. De 
filenamen moeten dus automatisch gegenereerd worden. Alle files betreffende één 
experiment moeten in dezelfde directory opgeslagen worden31 • Dat is bij voorkeur 
de 'home directory', wiens naam in de software configuratie entiteit te vinden is. 
Om te voorkomen dat er filenamen gegenereerd worden van files die al in de 
directory aanwezig zijn moeten de filenamen uniek zijn. Een oplossing hiervoor 
is gebruik te maken van de experiment id en van de meetmodule id, eventueel in 
combinatie met de datum32• 

Tegelijk met het opstarten van de data acquisitie moet ook de monitoring 
software automatisch opgestart worden. Aan het einde van de list-mode meting 
moeten de 'uitslag'-velden in de database ingevuld worden. Dat zijn velden zoals 

31 Merk op dat VMS moeilijkht>den begint te vertonen als er meer dat ongeveer 1000 file in een 
directory staan . Dit betekent dat we zuiver met het aantal filt>s moeten zijn. Een acceptabele 
or.de van grootte is 3 minuten meettijd per file. 

32In de data acquisitie software moet rekening gehouden worden met het feit dat filenamen 
in PEP030 maximaalS karakters bevatten plus 3 karakters voor de extensie. Echter worden de 
(definitieve) filenamen in principe alleen gebruikt door het VAX gedeeltt> van de data acquisitie 
software (zie fig 3.1) . 
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de tijdsduur van het experiment e.d. (zie bijlage C). 

Focussering 

Voordat er een list-mode experiment kan worden uitgevoerd moet de bundel ge
focusseerd worden. Dit betekent dat er in de experiment entiteit van de database 
een referentie aanwezig moet zijn naar een record van de focusseringsexperiment 
entiteit. 

Een focusseringsexperiment bestaat uit twee delen waarvan de eerste semi
handmatig moet gebeuren33 en de tweede volledig geautomatiseerd kan worden: 

A. Aan het eerste deel moet men meewerken. Hierbij wordt men geholpen 
door de aan de microscoop gekoppelde videocamera (afb. 2.1 ). Dit bestaat uit 
stappen: 

I. Ten eerste wordt er op een scintillerende keramiek-plaat geschoten. Men 
kan dan de bundelspot gewoon ziPn en, door de quadrupolen in te stellen, 
de bundel zo goed mogdijk probt=>ren te focusseren . 

2. Ten tweede wordt het keramiek-plaatje vervangen door een kruisdraad. Men 
moet dan de X- en Y-stappenmotoren aansturen ten einde het midden van 
het kruisdraad in de nabijheid van de bundel de plaatsen. Ten behoeve 
hiervan maakt men ook gebruik van het videobeeld. 

De gebruiker moet (snel) de quadrupooi instellingen kunnen veranderen en stap
penmotoren aansturen. De meest voor de hand liggende oplossing is daar Scroll
Bars voor te gebruiken (fig. 4.10). Bovendien wordt altijd begonnen met de 
quadrupoolwaarden van een vorig focusseringsexperiment waarmee soortgelijke 
bundelafmetingen zijn verkregen. 

B. Vervolgens gaat de focussering automatisch verder aan de PHVDAS 
kant. De kruisdraad wordt automatisch in de X- en V-richting bewogen om het 
midden hiervan nauwkeurig te bepalen. Dit wordt bereikt door met de NBS 
detector de achterwaarts verstrooide protonen te meten. De protonen worden 
aan de draad verstrooid: als de bundel precies op de draad schiet worden meer 
protonen verstrooid34• 

Wanneer de positie van de kruisdraad op deze manier bepaald is moet de 
(absolute) positie van de stappenmotoren naar de VAX worden teruggestuurd en 
in de database opgenomen (dit is (xO,yO) iü afb. 4.9). Daarna kan de bundel 
nogmaals automatisch gefocusseerd worden. Dientenbehoeve moet de kruisdraad 
in de X- en V-richting rondom zijn oorspronkelijke positie bewogen worden om 

33Aithans blijkt het veel efficiënter als de gebruiker daar actief aan meewerkt. 
34Voor een nog nauwkeurigere bepaling van de positie van de kruidraad kan ook rekening 

worden gehouden van het schaduw effekt dat veroorzaakt wordt doordat het. draad een ronde 
doorsnede heeft. 

48 



~ - - ~-- ---- ------------- -- -~--~-~ --- -- -- -~-- - -
~ -COLUMBUS - Rough focussing 

Ql: 0 

~)ij 

I 

·:_::._:_::-:: · 

Q4: '0 

. . . 
g[l 

u a 
~m 

Stepping Motors 

c 16383 X: 0 

c 16383 Y: 0 

c 16383 

16383 

Figuur 4.10: Voorbeeld van een Dialog-box voor het (snel) instellen van de qua
drupolen en de stappenmotoren. Meek op: deze figuur maakt deel uit van de 
software-specificatie en komt dus niet noodzakkelijk overeen met de werkelijk
heid. 

het bundelprofiel te meten (steeds via de NES-verstrooide protonen). In prin
cipe heeft de bundel een gaussisch profiel. De F\VHM35 hiervan moet worden 
berekend, waarna de waarden van de quadrupolen aangepast moeten worden om 
een kleinere F\VHM te kunnen verkrijgen. Gebruik makend van bepaalde me
thodes [AEN91) om de waarden van de vier quadrupolen te berekenen moet deze 
procedure zich herhalen totdat de gebruiker heslist dat de bundel voldoende gefo
cusseerd is. De gebruiker moet dus tijdens deze procedure steeds de verkregen (X
en Y-) F~'HM op een rij krijgen. Uiteinddijk moet de hele bundelprofiel naar 
de VAX toegestuurd worden teneinde in de database opgenomen te worden36 

én op het scherm weergegeven te worden. De verkregen FWHM moet ook in 
de database worden opgenomen samen met de gemiddelde bundelstroom na de 
focussering oftewel voor de meting. 

Calibratie 

Voordat er een list-mode experiment kan worden uitgevoerd moeten de detectoren 
geijkt worden. Dit betekent dat er in de experiment entiteit van de database een 
referentie aanwezig moet zijn naar een record van de ijkingsexperiment entiteit. 

Een ijkingsexperi ment bestaat uit het (kort) meten van twee ijkfolies waarvan 
de gegevens bekend zijn. Daarna wordt de verkregen data verwerkt en de uitsla
gen vergeleken met de bekende gegevens. Hiermee worden de aan de opstelling 
verbonden parameters bepaald. Deze parameters zijn nodig voor de monitoring 
(sectie 4.4) en de off-line analyse (sectie 4.7). 

35Full Width at Half Maximum. 
36Eventueel in een apartt" file waarvan de referentie in de database zou staan (zie bijlage C). 
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1. Het eerste ijkfolie bestaat uit een dunne laag van één element (bijv. Ni) 
dat gedeponeerd is op een dragermateriaal (bijv. C). Dit laagje heeft een 
constante bekende dikte. Hieruit is het mogelijk de ruitel10eken van de drie 
detectoren te bepalen (PIXE, NBS, NFS). 

2. Het tweede ijkfolie bestaat ook uit een dunne laag van één element {bijv. 
Zr) op een dragermateriaaL De energieën die met dit element (Zr) gepaard 
gaan moeten niet dicht bij de energieën van het element in het eerste ijkfolie 
(Ni) liggen. Van het tweede ijkfolie hoeft de dikte niet bekend te zijn. Door 
de spectra van dit ijkfolie te vergelijken met die van het eerste ijkfolie is 
het mogelijk de twee relaties te bepalen: 

• De energie-kanaal relatie: E = E0 + kE.kanaal 

• De energieresolutit>: [FH1 H AJ(E)Jl = R~ + k~RJ~anaal 

In principe hoeft voor een ijkingsexperiment de bundel niet gefocusseerd te 
zijn. Daarom is er in de database (zie het data model, pagina 28) geen enkele ver
binding tussen de focusscringMxperimeut en ijkingsexpe1·iment entiteiten. Voor 
een correcte ijking moet voldoende statistiek van de ijkfolies verzameld worden, 
d.w.z dat er lang genoeg moet worden gt>meten. In het algemeen moeten we 
rekenen op ongeveer 20 minuten. De gt>nwten data moet onmiddelijk (off-line) 
verwerkt worden. Dit kan in enkelt> minuten gebeuren. 

Uiteindelijk moeten de uitslagen van de ijking, d.w.z. de ruimtehoeken én de 
vier parameters E0 , kE, R~ en k~R per meetmodule in de database database au
tomatisch worden opgt>nomen ( ijkingsuift•lag entiteit) en aan de gebruiker bekend 
gemaakt worden. Wanneer de records aan de ijkingsuilslag entiteit worden toege
voegd moeten de referenties naar de ijking.'ifxperiment en meetmodule entiteiten 
natuurlijk goed aangelegd worden maar moet ook aan de gebruiker gevraagd wor
den om het hoek database-veld in te vullen. Dit is de hoek van de detector met 
de richting van de bundel. Er bestaat immers geen enkele manier om dit uit de 
ijkmeting af te leiden, derhalve moet men dat handmatig meten. En zeer nauw
keurige meting is hiervoor echter niet nodig. Het is handig als men deze hoek 
op dit moment invult, echter moet dat niet verplicht zijn, des te meer omdat dit 
cijfer alleen voor de off-line analyse nodig is: men mag dit dus later invullen. 

Foto's 

Via een Video Frame Grabber is het mogelijk om de beelden van de videocamera 
te digitaliseren [HUL92] en in een 'file op te slaan. Zo'n gedigitaliseerde opname 
van het preparaat noemen we foto. Men moet via de userinterface de opdracht 
om een foto te maken kunnen opgeven (zie hoofdmenu, pagina 24). Wanneer men 
deze opdracht geeft moet de bundt>l uitgezet worden37 en/of de data acquisitie 

37Dit zou eigenlijk alleen hoeven als we in de tijdafl1ankelijke informatie geïnteresseerd zijn. 
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stopgezet. Vervolgens moet de experimentbesturing vragen om de belichting van 
het preparaat aan te zetten. Dan kan er een opname worden gemaakt. Deze 
opname moet op de monitor weergegeven worden, ge-interliniëerd en naar de 
VAX vervoerd worden indien men tevreden is met het beeld dat op het monitor 
staat.38 Op de VAX moet deze opname in een file worden opgeslagen wiens naam 
in de database moet worden opgenomen, samen met de andere velden van de foto 
entiteit. De naam van deze file kan automatisch worden gegenereerd, echter zou 
die ook aan de gebruiker kunnen worden gevraagd. Wanneer dit gelukt is kan de 
lamp weer uitgedaan worden, de bundel aangezet worden en de data-acquisitie 
doorgestart. 

Het moet altijd mogelijk zijn om een zo gemaakte foto op de VAX te laten 
zien (zie hoofdmenu, pagina 24). De meest voor de hand liggende oplossing is 
de files in een standaard grafisch formaat op te nemen, bijv. PGM en gebruik te 
maken van externe programma's, bijv. XView om die te laten zien en eventueel 
te bewerken. Merk op dat we op lange termijn direkt het scangebied op de foto 
willen kunnen selecteren. In dat g«"val zonden we met dit extern programma 
enigzins moeten kunnen comnnmiceren39• 

4.6 Communicatie met het PHYDAS systeem 

De communicatie procedure mof't ons in staat stellen om opdrachten naar de 
M68030 te sturen, en bf'richten vanuit de l\1680:30 op te vangen. Wanneer de 
M68030 grote hoeveelheden data mof't sturen wordt de transputerlink gebruikt. 
Het probleem daarbij is dat het aan de VAX kant niet direct kan worden aange
sloten. Daarom gaat dit via een data.servf'r (PC) die de koppeling via Ethernet 
maakt. Die dataserver brengt een grote snelheidsbeperking en voorziet alleen in 
file 1/0 (praktisch 100 kbyte/s). Aan dit soort communicatie [ATZ92] valt weinig 
te regelen (behalve de grootte van dt" verstuurde files). De logica-communicatie 
gaat via een RS232 seriële lijn (19200 bauds)! Omdat dit betrekkelijk traag werkt 
dient er zo vaak mogelijk gebruik te worden gemaakt van codes i.p.v. tekst. Deze 
codes moeten aan de beide kanten bekend zijn [ATZ92]. 

In de toekomst is gepland om de Vl\fE bus van PHYDAS direkt aan het 
Workstation te koppelen. In dit geval zou de communicatie op een effectievere 
(en snellere) wijze kunnen gebeuren: de seriële lijn zou niet meer nodig zijnnoch 
de files. Twee stukken software die op dit moment niet aanwezig zijn zouden 
erbij moeten komen. Het gaat om (zie de software architectuur, afb. 3.1) het 
deel van de data acquisitie dat op de VAX staat en om de data opslag. Derhalve 
is duidelijk dat dit aanzienlijke veranderingen in de opzet van het programma 
zou brengen. Het probleem omtrent de VAX+-+PHYDAS communicatie is niet 

38Voor latere berekeningen kan het interessant. zijn om de opname ook op de File Server 
(afb. 2.1) te bewaren. 

39XView is een publiek domein programma waarvan de souree code beschikbaar is. 
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uitputtend uitgezocht. Details over de uitvot>ring van de hier voorgestelde moge
lijkheden zijn in de DEC handboeken te vinden. 

Het aanzienlijkst probleem bij de communicatie kan als volgt gefomuleerd 
worden: 

"Berichten uit PHYDAS mogen te allen tijde binnenkomen. Boven
dien moet men verder kunnen gaan nadat een opdracht naar PHYDAS 
is toegestuurd. Dus mag er niet actief op een bericht worden gewacht 
want dan zou bijv. de monitoring nooit kunnen geschieden. Evenzo 
vanuit de PHYDAS kant gezien: berichten van de VAX mogen altijd 
binnenkomen. " 

Een denkbare oplossing hiervoor is de berichten in een interrupt-routine op te 
vangen. In veel van de gevallen mot>t er toch meer gebeurt>n dan alleen het be
richt laten zien en moeten er bepaaldt> actit>s worden verricht. Dit kan door de 
interrupt-routine worden opgevangen. Echter moet het hoofdprogramma toch 
vaak op de hoogte worden gebracht dat er iets gebeurt is omdat het bijv. de 
taak waarmee het bezig was moet afsluitf'n. Dat zou betekenen dat het hoofd
programma actief zou moeten testen naar eventuele berichten uit de interrupt
routine. Het komt op een soortgelijk probleem neer, met name de communicatie 
tussen het hoofdprogramma en de interrupt-routine, wat dus niet de bedoeling 
is! 

Het is mogelijk om ons probleem tf' vergelijken met een 'dient-server' appli
catie (fig. 4.11. In zo'n applicatie geeft de elient opdrachten aan de server, welke 
op interrupt basis afgehandeld kunnen worden. Inmiddels staat de elient op het 
antwoord te wachten. Meestal is de dient beperkt tot een soort userinterface en 
hoeft derhalve niets anders te doen dan op het antwoord te wachten. Bij ons is 
de M68030 duidelijk de server (de VAX is immers de opdrachtgever). Echter de 
VAX kan niet de hele tijd op een mogelijk bericht van PHYDAS wachten. Er 
moeten dus concessies worden gemaakt. Daarvoor dient eerst naar de mogelijke 
berichten te worden gekeken. De uit PHYDAS afkomstige berichten kunnen zijn: 

• bevestigingen (lw. "list-mode experiment is opgestart"), 

• antwoorden op een vraa.g van de VAX (bv. "wat is de positie van de 
stappenmotoren ?" ), 

• foutmeldingen (bv. "de apparatuur reageert niet ... "), 

• mededelingen (bv. "een nieuwe file is aangemaakt") 

• of opdrachten (bv. "zet het kruisdraad op de bundel"). 

Het is hier in te zien dat: 
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( Onze architectuur ) 

( Client-Server architectuur ) 

Figuur 4.11: Schema van de communicatif' tussf'n het VAX station en het PHY
DAS systeem. Interproces communicatie. VPrgelijking met een Client-Server 
architectuur. 

• de opdrachten, antwoorden en bevestigingen allemaal bekend zijn40 en uit
sluitend gebeuren na bepaalde opdrachten van de VAX zelf. Het programma 
mag daar dus op wachten. 

• de mededelingen óf verwacht worden, óf onverwacht zijn maar dan kunnen 
ze door een interrupt-routine wordf'n opgevangen (om bijv. iets te laten 
zien of iets in de database op te nemen) want het programma hoeft daar 
niets van te weten. 

• foutmeldingen inderdaad te allen tijde kunnen voorkomen en wel de attentie 
van de hoofdtaak vereisen. Daarom kunnen ze opgevangen worden door 
een interrupt-routine die het vereistf" werk zou doen en de hoofdtaak zou 
informeren door een globale variabele te zetten. Merk op: 

1. Het is sneller voor de hoofdtaak om een variabele te testen dan te 
kijken naar de seriële lijn. 

2. In de hoofdtaken (bijv. de monitoring) maakt de tijd die besteed zou 
zijn aan het regelmatig testen van een variabele praktisch niets uit in 

40 Antwoorden zijn nit-t bt-kt-nd t>n kunnt-n dus in prinripe niet gt-rodt-t-rd worden. Alle andere 
berichten kunnen wt>l gt-rodt-erd worden. 



vergelijking met de tijd die aan de hoofdtaken zelf wordt besteed. Ove
rigens moet in de hoofdtaken die enige userinterface aspekt bevatten, 
de 'Xll-event queue' ook regelmatig getest worden (zie bijlage E). 

Samenvattend krijgen we dus de combinatie van een interrupt-routine en actief 
testen / wachten, waarbij we zo weing mogelijk last van dit laatste punt hebben. 

Multiprocessing 

Wanneer bekend is dat het programma zou moeten wachten is het mogelijk om 
processor-tijd te besparen door het wachten in de 'kernel' te laten gebeuren. Dit 
gaat als volgt (merk op: dit onderwerp dient nader onderzocht te worden en 
wordt alleen gemeld als beginpunt voor de opvolgers): 

1. Een interrupt-routine moet aan de kernel bekend worden gemaakt die aan
geroepen moet worden wanneer het gewenste interrupt binnenkomt. 

2. Het proces moet tijdelijk worden gestopt door dat aan de kemel op te geven. 

3. Wanneer de interrupt-routine aangeroepen wordt moet ze (nadat de gewen
ste verwerking eventueel gebeurt is en dat er een globale variabele gezet is) 
aan de kemel opgeven dat het process doorgestart moet worden .. 

Dit bespaart tijd omdat het testen in de kernel zelf gebeurt waardoor geen 'con
text switch' plaatsvindt (zie de DEC systeem-documentatie). Deze oplossing kan 
echter alleen worden gebruikt in het geval dat er één hoofdtaak per proces is. 

Indien nodig, is de inter-proces communicatie op de VAX gemakkelijker wan
neer het niet op interrupt basis hoeft te gebeuren. De twee belangrijkste moge
lijkheden hiervoor zijn: 

1. het gebruik van een stuk gemeenschappelijke 'sharable' geheugen, 

2. het gebruik van 'pipes' 

Verder moet nog uitgezocht worden hoe effectief interrupt afhandeling (en 
eventueel multiprocessing) door PEPO:JO toegestaan is. Merk hierbij op dat: 

1. de PEP 'monitor' commando in ·principe niet kan worden gebruikt om 
interrupt afhandeling na te maken. 

2. aan de PHYDAS kan alleen opdrachten ontvangen worden waardoor er in 
principe alleen interrupt-routines nodig zijn (en geen hoofdtaak). Dit is 
ook de reden waarom de 1\1680:30 met een server kan worden vergeleken. 



U serinterface 

De in PEP geschreven procedures die op de 1\1680:30 draaien, sturen berichten 
naar de VAX terug. (Sommige van) die berichten moet het programma laten 
zien. Toch moet de gebruiker hiermee niet lastig gevallen worden, dus niet "OK" 
drukken e.d. Een goede opzet is die berichten op het Main Window in de ach
tergrond te zetten. Tevens is het een goede opzet om een lijst van alle berichten 
en/of gebruikersacties bij te houden zodat men beter kan volgen wat er is ge
beurd. Indien daar behoefte aan is dan kan eventueel de communicatie-sessie 
naar een logfile weggeschreven worden wanneer men het programma verlaat. 

(Een subset van) de PEP-commandö.'s moet men direkt kunnen intikken zodat 
dingen die op de VAX nog niet geïntegreerd zijn toch uitgevoerd kunnen worden 
indien ze aan de PHYDAS kant wel ondersteund worden. Tevens kan dit nuttig 
zijn om een betere greep op PHYDAS te krijgen als er iets fout gaat. Een goede 
opzet voor deze functionaliteit is een commando regel beneden het Main Window 
van de applicatie te hebben. Zo'n commando regel kan overigens ook gebruikt 
worden om interne commando's aan het programma op te geven, d.w.z. als een 
soort vervanging van de menus. De lijst van de PEP-commando's die voor de 
experimentbesturing bedoeld zijn staat in [ATZ92). 

4. 7 Off-line gegevensverwerking 

Zoals in hoofdstuk 2 al blt .. ek moet het programma uiteindelijk elementconcentra
tie verdelingen berekenen met een detectielimiet van enkele ppm en een nauwkeu
righeid van enkele procenten. Omdat deze verwerking erg tijdrovend is (enkele 
uren) zal het off-line gebeuren. Het moet ook (grotendeels) in een apart proces 
geïmplementeerd worden zodanig dat de rest van het programma hier geen last 
van heeft en dat het eventueel in een Batch kan worden gedraaid (bijv. 's nachts). 
Zoals men in de software architectuur ziet (afb. :3.1), maakt de off-line analyse 
toch deel uit van het geheel, met name heeft het betrekkinggen in de database, de 
userinterfacc, de data opslag enjof archivering. In de volgende bladzijden zullen 
de functionaliteiten van deze module beschreven worden (merk op dat dit geen 
definitief ontwerp is): 

1. De informatie omtrent wat moet worden berekend staat in de database. 
Deze informatie is meestal door de klant gespecificeerd die het preparaat 
bezorgd heeft, m.a.w. is het preparaat-afhankelijk. De off-line analyse moet 
dus beginnen met (via de userinterface) vragen naar een experiment. Vervol
gens kan in de database via de verbinding experiment--+preparaat--+analyse
opdracht de gewenste informatie worden gehaald. 

2. De informatie over de opstelling kan op dezelfde manier uit de database 
worden gehaald. Er moet verder een manier bestaan om aan te geven 
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Focussering Ijking 
(+berekening) 

Monitoring ~-·········································· 
.......................... 

Figuur 4.12: Schema van de procedure voor de off-line analyse. 

welke mertmodu/e,<; als PIXE, NBS of NFS moeten worden beschouwd. Dit 
staat in het 'specifieke iuformafif' veld van de meetonderdeel entiteit (zie 
pagina 86). Omdat dit veld fakultatief is moet het toch aan de gebruiker 
worden gevraagd indien daar niets ingevuld is. 

3. De informatie over waar de meetfiles opgeslagen zijn is tevens in de database 
te vinden. Merk op dat de files gearchiveerd mogen zijn. In dat geval moet 
de verwerking direkt van tape uit kunnen gebeuren. 

4. Wanneer alle informatie voor de off-liüe analyse bekend is kan de verwer
king beginnen. De eerste stap bestaat uit het sorteren van de list-mode 
gegevens in spectra (een spectrum per meetpunt en per meetmodule). Er 
dient hier een snelle berekei1illg te worden uitgevoerd: 1 spectrum kost 
4 (bytes) x 4096 (kanalen) = 16 kbyte. Met een scanpatroon van 64 x 64 is 
dat in totaal 64 Mbyte per meetmodule (merk op: dit is vrijwel een maxi
mum afschatting in de huidige omstandigheden). In de huidige configuratie 
is niet mogelijk om 64 Mbyte in het intern geheugen bij te houden. De 
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omgekeerde berekening en de tot nu toe uitgevoerde tests tonen aan dat er 
in de 8 Mbyte (vrij) intern geheugen van de VAX maximaal 500 spectra 
bijgehouden kunnen worden. 

De gesorteerde spectra zullen op de harde schijf van de VAX (tijdelijk) 
bewaard moeten worden zodat ze vervolgens kunnen worden verwerkt. Voor 
drie detectoren kost dit 3 x 64 = 192 Mbyte disk-ruimte. Daarom is het 
wenselijk dat de list-mode data op .tape gehouden wordt. Er bestaan in 
principe twee manieren om de spectra te sorteren: 

(a) De disk-ruimte voor alle spectra kan worden gealloceerd, waarna de 
tape in één keer doorgelezen kan worden en de spectra geleidelijk op
gebouwd worden. Hier dienen twet> opmerkingen te worden gemaakt: 

1. Om te voorkomen dat er tewel file open- en afsluit-acties gaan 
gebeuren (wat erg tijdrownd is) moeten alle files tegelijkertijd 
openstaan. Hoewel dit kan worden ingesteld kan de VAX niet 
meer dan een aantal files tegt>lijk open hebbe11. Er moet dus niet 
één file per spertrum aanwezig zijn maar meerdere spectra per file. 
Merk op dat het mogelijk is om 'direct file access' toe te passen 
omdat het uitsluitend om arrays van bekende lengtes gaat. 

11. Om teveel 'file-acct>ss' tt> voorkomen kan gebruik worden gemaakt 
van het internt> geheugf'n: in plaats van het aantal 'counts' in de 
files met 1 op te hogen elkf' keer als er een. event gelezen wordt 
kan dit eerst in het gehf'ugen bijgehouden worden zodat per schijf
actie hf't aantal 'counts' mf't mf'er dan 1 verhoogt wordt. Als dit 
op een goedt> manier in hf't geheugen wordt bijgehouden dan kan 
er gebruik worden gemaakt van ongeveer 8 Mbyte intern geheu
gen waardoor de schijf actif's tot een redelijk minimum beperkt 
worden. 

Als de sortering eenmaal gebt>urd is dan kunnen de files omgezet wor
den in één file per spectrum, indif'n dat nodig is. 

(b) Er kunnen in het geheugf'n arrays worden gedeclareerd voor ongeveer 
350 spectra (zodat overige activiteiten op de VAX toch nog toegestaan 
blijven). Dan kan de tape uitgelezen worden en de gedeclareerde spec
tra opgebouwd worden, waarna ze naar de harde schijf moeten worden 
geschreven. De tape moet daarna teruggespoeld worden. Vervolgens 
gaat de procedure door met :350 andere spectra totdat alle spectra 
gebouwd zijn. 

Afhankelijk van het aantal meetmodules en het aantal meetpunten 
vereist deze oplossing dat de tape tussen 1 en 35 keer41 helemaal te
ruggespoeld én uitgelezen wordt, wat op zich niet effektief is. 

41 35 keer voor 64 x 64 punten en 3 detectoren. 
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In theorie is de eerste oplossing (a) duidelijk de beste. Dit dient echter 
te worden getest. Indien het aantal meetpunten / meetmodules beperkter 
is zijn beide oplossingen vrijwel equivalent. De tweede zal in dat geval 
waarschijnlijk gemakkelijker te implementeren zijn. 

5. Wanneer de data eenmaal in spectra gesorteerd is moet elk spectrum af
zonderlijk verwerkt worden. Daar bestaan aparte programma's voor. Deze 
verwerking gaat echter erg traag: ongeveer 2 minuten per spectrum in de 
huidige configuratie42 • 

PIXE Voor een PIXE spectrum wordt het programma AXIL gebruikt. De 
in het spectrum aanwezige pieken worden eerst geïdentificeerd. Ver
volgens wordt op het spectrum een niet lineaire kleinste kwadraten fit 
uitgevoerd teneinde de achtergrond (remstraling, enz.) te bepalen (zie 
fig 4.1:3). Er wordt gebruik gemaakt van de volgende fit-functie: 

Polynoomgra.a.d=9(E) + f(axE+b) + .2: Mod-Gauss(element) 
elementen 

achtergrond 
pieken 

van decalibratie uitslagen en van de bekende relatie tussen de verschil
lende pieken van de elementen (bijv. /{13/ Kn ). Waneer dit gebeurt is 
kan er de piekoppervlakte direkt afgeleid worden. Het porgramma 
AXIL kan helemaal automatisch en dus gemakkelijk in een Batch ge
draaid worden. 

Wanneer de achtergrond beplaald is moet die afgetroken worden uit het 
spectrum. Daarna moet voor elk gewenst element het het correspon
derende energie-interval worden bepaald (aan de hand van de ijking: 
ijkingsuilslag entiteit in de database, pagina 85) en het spectrum over 
dit interval worden geïntegreerd om de massa van het element af te 
leiden43• Voor elk gewenst element moet dit verricht worden en de 
massa in een (tijdelijke) file opgenomen worden. 

NBS/NFS Voor dit soort spectra wordt gebruik gemaakt van het programma 
RUMP. Dit programma werkt als volgt. Er wordt vanuit gegaan van 
zekere (verwachte) waarden van de massa van de aanwezige elementen 
(ruwweg 0, N en C). Dan wordt een NBS/NFS spectrum gesimuleerd 
en vergeleken met het oorspronkelijke spectrum. De massawaarden 

42In de huidige configuratie draait het..programmaAXIL uitsluitend op een PC (486, 50 MHz 
met coprocessor) onder MS-DOS. Er wordt. verwa<'ht. dat er binnenkort een VMS-versie komt. 
Verder is gepland om een nieuw Workstation aan te schaffen dat aanzienlijk sneller is dan de 
huidige VAX. In dit opzicht. zou de verwerkingstijd per spectrum tot ongeveer 20 seconden 
teruggebracht kunnen worden. 

43Voor een absoluut get.al van de massa zou ook rekening moet.en worden gehouden mat de 
tijd dat er gemeten is. 
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Figuur 4.13: Voorbeeld van een AXIL uitvoer. Het PIXE spectrum is ge-fit (bo
venaan staat de residu hiervan) en de archtergrondstraling is bepaald. Dit moet 
voor elk spectrum worden gedaan. 

van de elementen wordt vervolgens 'gecorrigeerd' en wordt een spec
trum opnieuw gesimuleerd. In de huidige versie van dit programma 
moet de gebruiker daar actief aan meewerken. Hij moet ook beslissen 
wanneer het gesimuleerde spectrum goed genoeg past bij het oorspron
kelijke spectrum. In het algemeen convergeert dit process redelijk snel 
zodat maar een paar probeersels nodig zijn. 

Wanneer geacht wordt dat het gesimuleerde spectrum dicht genoeg bij 
het oorspronkelijke spectrum ligt moeten de massa's van alle aanwe
zige elementen in een (tijdelijke) file opgenomen worden. Eventueel 
kan alleen de totale massa worden opgenomen. Vervolgens moet er 
doorgegaan worden met het volgende spectrum. 

Binnen de groep is een programma in ontwikkeling dat dezelfde doel
einde heeft. Derhalve zal dit nieuw programma volledig aan de eisen 
van de integratie binnen het projekt onderworpen kunnen worden. 
In dit programma worden de massa's helemaal automatisch berekent. 
Daarom zal het ook gemakkelijk in een Batch opgenomen kunnen wor
den. 
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6. Als alle spectra eenmaal verwerkt zijn, d.w.z. de piekoppervlakte van de 
spoorelementen en de massa van het preparaat afgeleid zijn, dan moeten 
ze gecombineerd worden teneinde de concentratieverdeling van de gewenste 
spoorelementen af te leiden. Dit is de doel van het programma PANEUT. Dit 
programma is binnen de groep ontwikkeld en zal dus gemakkelijk in het 
projekt geïntegreerd kunnen worden. 

7. De zo verkregen verdelingen/ resultaten moeten bewaard worden, d.w.z. op 
de een of andere manier in de database opgenomen worden (zie pagina 89). 

8. De resultaten moeten via de userinterface weergegeven kunnen worden. Er 
moeten grafieken worden gemaakt. De layout van deze grafieken zal in dit 
verslag niet besproken worden. Merk op dat het hierbij mogelijk is om 
gebruik te maken van aparte grafische pakketten zoals PlotData, daar dit 
niet aan reai-time eisen onderworpen is. 

De weergegeven resultaten zijn altijd diegenen die momenteel in de database 
opgenomen zijn. Indien men een experiment opnieuw wenst te verwerken 
(bijv. om nauwkeurigere resultaten proberen te krijgen) moeten de nieuw 
verkregen resultaten in de data base geïmporteerd worden bij beslissing van 
de gebruiker (hoofdmenu, pagina 24 ). De eerdere resultaten worden dan 
hierdoor vervangen. 

9. Indien de gebruiker tevreden is met de verkregen resultaten en geen tijdaf
hankelijke informatie (zie verderop) wenst af te leiden, dan kan de list-mode 
data eu/of de gesorteerde spectra eventueel verwijderd worden. Dit blijft 
echter de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

Indien de sorteringsproredure binnen redelijke tijd ( <30 minuten) de list
mode data kan sorteren is het niet nodig om de spectra te archiveren. Het 
archiveren van de spertra en bet benutten hiervan zou inmmers extra admi
nistratieve problemen veroorzaken (o.a. zou het in de database bijgehouden 
moeten worden). Mijns inziens moet dat realiseerbaar zijn, echter dient het 
te worden getest. 

Tijdatbankelijkheid 
Naast elementconcentratie verdelingen zijn ook verwerkingen gewenst omtrent 
de tijdsinformatie. Het gaat om het verkrijgen van grafieken van het type 
elementmassa-verloop tegen de tijd. De hier betrokken elementen kunnen zo
wel spoorelementen als bulkelementen (0, C, N) zijn. 

De tijdinformatie staat in het scaufrcqurntir database-veld én in de list-mode 
data. Tijdens het doorgelezen van de list-mode data moet immers bijgehouden 
worden hoeveel keer er op een punt geschoten is sinds het begin van de meting. 
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Meestal is men geïnteressef'rd in het verloop van de massa in het het hele pre
paraat, of eventueel in een bepaald gebied, maar niet in elk punt. M.a.w. zijn de 
gewenste resultaten niet plaatsafhankelijk. Daarom kan in principe dezelfde me
thode worden gebruikt als bij concentratieverdelingen. Alleen de spectra moeten 
niet per meetpunt worden gesorteerd maar per tijdintervaL Er moet van tevoren 
bekend zijn of er een lineaire of een logarithmische tijdschaal gewenst is zodat de 
tijdschaal in passende tijdintervallen kan worden ingedeeld t.b.v. de sortering. 

Uiteindelijk moeten de uitslagen op dezelfde manier als voor concentratie
verdelingen in de· database kunnen worden opgenomen en via de userinterface 
weergegeven worden. 
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Hoofdstuk 5 

Implementatie en testen 

Het programma is op het VAX station voor de XII omgeving geïmplementeerd. 
In afb.reffgi.MP is schematisch de verschillende onderdelen van de huidige imple
mentatie samengesteld (vergelijk met de software architectuur in afb. 3.I) 

• 

! PHYDAS 

; I ····-············ .. -· ............................. ,. .............................................. . 
I 
I 

................................ J .... 
I 

i I f--~--tl~ montomg 

; I 

~ : * ; r•••··"··•••••t 
: : on-ene cna~yse • 
~ : (handmatig) :c--------
1 ------·-------1 L-----..:1-~ 

: 
-------*------• I I 

l .. ~~--~-~~-~~~---············································i·:.:~~:~ ............... . 
-+ datostroom 

(!) dalatllon 

@ ~allU 

Figuur 5.1: Schematische weergave van de huidige implementatie (vergelijk met 
de software architectuur: fig. :J.I ). 
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De implementatie staat in bijlage E uitvoerig beschreven1• Het verdient aan
beveling om deze bijlage te bekijken daar meer details te vinden zijn over de 
gang van zaken I het ontwerp. De verkregen implementatie heeft nauwelijks 
problemen getoond. Ze volgt bijna systematisch de specificatie I ontwerp van 
hoofdstuk 4. Het programma wordt tijdens de meting regelmatig zonder proble
men gebruikt2 (een minimale gebruikersgids staat in bijlage B). Het heeft hier 
niet zozeer zin om alle functionaliteiten van hoofdstuk 4 te herhalen. Echter kan 
naar de snelheidsaspekten worden gekenen. 

• Het database ontwerp (data model, enz.) blijkt goed aan de eisen van de 
gebruikers en van de opstelling te voldoen. Door het feit dat het een rela
tionele database is, hoeven per experiment maar weinig gegevens ingevuld 
te worden wat op zich een tijdwinst voorstelt .. 

• De database bedieningskern is eerst een 'emulatie' geschreven. Die functio
neert goed, echter niet echt snel. De oorspronkelijke bedoeling was immers 
een commerciële RDBMS3 aan te schaffen. Indien dat niet (binnenkort) 
zou gebeuren staat in bijlage E een veel snellere oplossing uitgelegd. Merk 
op dat een deel van dt> snelheidsbeperking in het 'editeren' van de database 
aan X 11 ligt. 

• De userinterface werkt ook zonder problemen. De verschillende aspekten 
van de userinterface zijn geïmplementeerd: algemeen, database, monito
ring, communicatie met PHYDAS. De schijnbare snelheidsbeperkingen bijv. 
voor het verplaatsen van grafiekt>n tijdens de monitoring ligt ten dele aan 
X 11 4 en is voor de rest normaal. 

• De communicatie met het PHYDAS via de seriële lijn is mogelijk (echter 
niet op interrupt basis). Het 'scrollen' van de opgesomde berichten in de 
achtergrond van het Main \Vindow is niet geoptimatileerd. Dit is echter 
eenvoudig te doen. 

• De monitoring kan in de huidige hardware configuratie alleen in de 'as
synchrone' mode functioneren (zie sectie 4.4). Zelfs in deze mode is het 
voldoende snel voor de huidige situaties zodat het bijna reai-time eigen
schappen toont. 

De monitoring is in hoge mate geparametriseerd en gebruikt een minimum 
aan geheugen (ook alleen één proces). De snelheid hangt weinig af van 
het aantal grafieken maar meer van het aantal meetmodules, d.w.z. het 
aantal keren 'file access' gebeurt. Aan dit laatste punt va]t op dit moment 

1 De souree code vindt men in bijlage F. 
2Het enige merkbare probleem ligt bij de files-gerirhte data arquisitie (Data Server, enz.). 
3 Relational DataBase Management System. 
4 Dit kan worden opgelost door een volgende versie van XII en/of een betere X-Display. 



weinig te doen. Als het VAX station niet te druk is kunnen ongeveer 6000 
events per seconde per detector gemonitord worden, oftewel 2000 events 
per seconde met drie detectoren tegelijk. De software is getest met meer 
dan 10 grafieken tegelijk (3 detectoren) en heeft daar geen probleem mee 
getoond. In theorie zijn zelfs enkele honderden grafieken toegestaan. Voor 
de meerderheid van de gevallen is een verwerkingssnelheid van 2000 events 
per seconde voldoende. Zo niet kan de snelheid van de monitoring verhoogd 
worden door: 

- de verhouding (weggelaten) f (waargenomen) events niet nul te maken. 
De twee andere parameters die de snelheid kunnen beïnvloeden zijn: 

- de grafiek-bijwerkfrequentie (d.w.z. om de hoeveel events de grafiek 
worden bijgewerkt). De aangenaamste resultaten worden verkregen 
als de bijwerkperiode = 500 events. De snelste worden vewrkregen 
als de periode ;::: 500 events (maakt niet echt veel uit). Het kan 
ook interressant zijn om deze periode klein te maken ( < 10) zodat 
mogelijk wordt om de bundel als het ware te zien bewegen op een 
verdelingsplaatje. 

- de grootte van de inleesbuffer voor de energie en positie files. Voor 
kleine files maakt dit niet veel uit omdat de files standaard door het 
systeem gebufferd zijn. Indien er besloten wordt om de files groter te 
gaan maken (wat overigens gunstiger is voor de data acquisitie soft
ware) zou dat wel merkbaar kunnen worden. 

De meeste tijd wordt besteed aan het openen, lezen en afsluiten van de 
files. Derhalve zal de monitoring nog veel sneller kunnen gaan zodra de file
gerichte data acquisitite vervangen wordt door een direkte data acquisitie 
(gebaseerd op bijv. een Vl'viE-V~IE koppeling). Gezien de nu verkregen 
snelheid blijkt dat de monitoring in dat geval geen probleem zal hebben om 
echt reai-time te functioneren. 

In afbeeldingen 5.2 en 5.3 zijn voorbeelden te zien van het programma tijdens 
de monitoring en tijdens het 'editen•n' van de database. Een gedigitaliseerde 
foto opname van het betreffende preparaat is te zien in afb. l.I. Het middenste 
gedeelte hiervan is gemonitord. 
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Figuur 5.2: De inhoud van het Main \Vindow tijdens een monitoring sessie. Bo
venaan staat het hoofdmenu. Op de achtergrond staan de tot dan toe ontvan
gen berichten van PHYDAS opgesomd. Beneden .het Main Window zien we de 
commando-regel en de status-regel. Er zijn hier zeven grafieken aanwezig. Het 
bovenste histogram is een PIXE- en het andere een NBS-histogram. De waarge
nomen elementen in de vijf verdelingen zijn: S (links boven), Ca (rechts boven), 
Cl (midden), K (onder). Rechts in het midden is het een dikte-verdeling (van de 
NBS meting). 
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ld.: 3 1111• 
..... e ,, .. .,,; .. ··~ I 
comment 

• standardf number: liJ 
DAC steps x: rn V: I• ~ I 
•um. points x:8J V: 16~ I 
DAC offset x:[] v:[J 

COMMAND> 

!liJ [I. Wisbed traphits 

I Neder onden F _ao~l Al verdeling 

Cu, Mn, Zn, Al plxe 
spectrum fomavw en ca 
piel{ 

ld.: .. 1111 IJ IJ 
name IF-10~ I 
camment 

Hartsample <:> 
kransslagader cz~ 

duratlon (mn) I 
scan. freca. (Hz) l=l 5=0=8:::;~==4 
steppin11 moton coord. (um) 

·=u I v=l I 
OK I I cancel I 

1111111 I name I Culdo Zonnevel~ I OK 

phone 1020-&92771~ I I cancel I 
status I alnlsth Fvsleus •0. I 

focus. exp. !kruisdraad tuldo IJ C!!:J 
callb. exp. jNOT IMPUMENTDIJC!!:J 
exp. confl11 IPIXE-RBS-RFS IJC!!:J 
user lculdo Zonaeveld EC!!:J 
sample IF-103 EC!!:J 
stan pattarn 164•1&-&4.,6 IJC!!:J 
monitoring !Nader onden F -îî!IIC!!:J 
analvsls res.jNoT IMPUMENTDeC!!:J 
File Series: plxe F-103 sample <:> 

US F-183 sample 

NFS f-183 sample 

Figuur 5.3: Het Main Window van COLUMBUS (links onder) samen met een 
aantal Dialog-Boxes voor het 'editereu' van de database. Vergelijk met de soft
ware specificatie / ontwerp. 
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Hoofdstuk 6 

Aanbevelingen 

Er is negen maanden aan dit projekt gewerkt. Het is gelukt om het probleem te 
verduidelijken en op een systematische manier te specificeren. Er zijn ontwerpen 
gemaakt en/of ideeën verzameld voor de meeste onderwerpen. Een aanzienlijk 
gedeelte van het projekt is tevens geïmplementeerd en vormt een bruikbaar geheel 
dat regelmatig wordt gebruikt. Er dient aan dit projekt doorgewerkt te worden 
op de bases die in dit verslag'beschreven zijn. Ter inleiding voor de opvolgers 
worden nu de mogelijke uit breidingen op een rij gezet: 

Uitbreidingen aan de bestaande software 

• De database bedieningskern dient te worden verbeterd. In sectie E.l is dit 
uitgelegd. 

• De database initialisaties (pagina :15) dienen te worden geïmplementeerd. 
Een mogelijke implementatie is in sectie E.2 beschreveen. 

• Indien de gebruikers de behoefte hiertoe formuleren kan er aan de moni
toring de mogelijkheid toegevoerd worden om op beperkte gebieden in te 
zoomen. 

• Indien daar ook behoefte aan is kan er eventueel een eerste orde benadering 
van de achtergrond van dë PIXE histogrammen tijdens de monitoring on
line worden afgetrokken [THE9:3). 

• Het weergeven van de communicatie-sessie in de achtergrond van het Main 
Window is niet geoptimaliseerd. 

• Indien daar behoeft aan is, kunnen bij de monitoring grafieken tegen de tijd 
gemaakt worden; (bijv. concentratie-verloop, stroom-verloop, enz.) 

• Het afdrukken van grafieken moet geïmplementeerd worden. Voorlopig is 
nog geen makkelijke hiervoor gevonden. 
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Uitbreidingen aan het geheel 

• Er moet een snellere machine aangeschaft worden! Tevens een grotere harde 
schijf. \) 

• De files bij de data acquisitie moeten groter worden gemaakt zodat er min
\; der fouten bij de Dataserver optreden. 

• De archivering en de experit~entbesturing moeten (geprogrammeerd en) 
geintegreerdworden. Sommige 'uitslag'-velden in de database moeten au
tomatisch hierdoor ingevuld worden. Andere velden (datum, etc.) moeten 
automatisch berekend worden. 

• Tevens moet de ijking geïntegreerd worden zodanig dat bij de monitoring 
en de off-line analyse nit>t meer met kanalen maar direkt met energieën kan 
worden gewerkt. 

• Het opnemen en laten zien van de foto's moet worden geïntegreerd zodat het 
mogelijk wordt om daar scangPhit>den mee te selecteren. Eventueel kunnen 
gunstigere scanpatronen (i.e. vormen) worden berekPnd. 

Op langere termijn . 

• Er moet een direkte koppeling tussen het PHYDAS systeem en het \Vork
station komen (bijv. een V~fE-VME koppeling). Dientengevolge moeten 
de data acquisitie evenals de monitoring software aangepast worden. 

• De off-line analyse moet geïntPgrPer<l worden, gebruik makend van aparte 
programma's, wat de de taak niPt \'ergemakkelijkt. Anders moeten we 
beschikken over de sourees / hPt algorithme van (voornamelijk) het pro
gramma AXIL zodat de off-line analyse helemaal in het programma meege
nomen kan worden. Ht>t in sPetie 4.i voorgestt>lde ontwerp dient eerst te 
worden uitgewerkt. 

• Er moeten 'rapporten' gegenereerd (en afgedrukt) bijv. t.a.v. de klanten. 
Hierin dienen minstens aUe gegevens betreffende het experiment te staan 
(gehaald uit de database) en de uitslagen van de verwerking. 

• Coïncident meten moet toegestaan worden. 

• Het programma moet compatihle gemaakt worden voor histogram-mode 
experimenten (zie pagina 11 )~ 
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Bijlage A 

Hoe heet dat? 

Aan het begin van de afstudf'erperiode was het OJ)gevallend dat, hoewel er al 
lang aan het projekt (tevens aan de softwarf') werdt gewerkt, het nog geen naam 
had. Er werd gepraat over 'hf't PIXE experiment', 'de microbundel opstelling' of 
nog 'hét programma', enz. Dit was uit allf'rlf'i standpunten uitermate omhandig. 
De toen bestaande programma's haddf'n allemaal verschillende en betekenisloze 
namen. Daarom is geprobeerd aan te bevelen om één unieke naam definitief 
te kiezer1. Er zijn een aantal naamgeving voorstellen gemaakt (zie hieronder 
sommige (slerhte!) voorbeelden hiervan). Uiteindelijk werd gekozen voor de 
naam'COLUMBUS'. Deze naam is n11 lwlemaal geaccepteerd. 

I Naam I Bctd:cui.~ 
CES Cyclotron Eindhoven Software 
CYCLOPS CYCLotron OPerational Software 
EURIDICE Eindhoven University Radiation lndured DPtertion 

IntegratE'd Cyrlotron Environment 
EUCLIDE Eindhoven UnivE'rsity Conrentration Layout 

lntE'grated Detertion Environment 
MIRAGE Mirroheam IndurE'd Radiation Ana]ysis 

Grapbic EnviromnE'nt 
TEA-SET Trare Element Analysis and Scanning ExperimE'nt Tooi 
SPIRIT Scanning Proton lndured Radiation lntegratE'd Tooi 
MIRABEL Mirrobeam lndured Radiation Analysis 

for Biologie EIE>ment Layout 
COLUMBUS vanwPgE' hPt jaartal E'n naam van de autE'ur! 



Bijlage B 

Minimále gebruikersgids 

Het in dit verslag beschreven programma heet COLUMBUS. U dient het zo op te 
starten: 

COLUMBUS [/db :filruamc] 
[luid :jilr11amf] 
[/debug) 

[/stp :filruame] 
[/phy :filrname] 

Alle parameters tussen haakjes ([])zijn fakultatief. De volgorde van de para
meters is ook niet belangrijk. De betekenis hiervan is het volgende: 

/db: Hiermee geeft U de naam van de database aan. Als default wordt 
col$d: col_main. db gebruikt. Op die manier kunt U uw eigen database 
definieëren. 

I stp: Hiermee geeft U de naam van een 'script file, aan waarin de commando ,s 
staan die uitgevoerd moeten worden wanneer U het PHYDAS system reset 
{Setup menu-commando). Zie pagina 115. 

/uid: Hiermee geeft U· de naam van de UID file aan. Dit is een gecompileerde 
file. Zo,n file wordt gemaakt met de UIL compiler m.b.v. een UIL file. 
In een UIL file staan de definities van de windows, de menus, e.d. Op die 
manier zou U (in principe) bijv. een Nederlandstalige userinterface kunnen 
defineren zonder het programma te hoeven veranderen. Als default wordt 
col$d: colu.mbus. uid gebruikt. 

/phy: Hiermee geeft U de filenaam van het VAX-device waarop het PHYDAS 
systeem aangesloten is. Als default wordt tta3: gebruikt en tta2: 
als tta3: niet beschikbaar is. Als U bijv. niet op TUETN6 ingelogd 
bent· en/ of niet onder user TNNDMICRO kunt U hier bijv. aangeven 
tuetn6"tnndmicro password": : tta3: 

/debug Hiermee geeft U aan dat het programma extra informatie in het DEC-term 
window geeft. Dit is debug informatie welke voor normaal gebruik niet 
interessant is. 
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Indien het programma niet kan worden opgestart heeft het twee mogelijke 
oorzaken: 

• U beschikt niet over X. Mogelijk staat U op een PC te werken of via 
SET HOST. In dit laaste geval dient U het 'display' te aan te passen 
(set display I crea.te/node= UwNodc: : 0) en eventueel het node/username 
bij de X-Server te registreren (d.m.v. het Customize-+Security menu
commando in de session-manager). 

• De gespecificeerde database is ge-"locked" door een andere user. 

Vervolgens ziet U het COLUMBUS main-window op bet scherm komen met bo
venaan het hoofdmenu. Nu volgt de procedure die U moet volgen om een expe
riment uit te voeren en te monitoren. 

U dient eerst het PHYDAS systPem goPd in te stellen. Dat kunt U bereiken 
via het 'Set up' commando. Daarna moet U een DEC-term openen en op PHYDAS 
inloggen door bijv. tta.3: in te typen. Hier kunt U de experimentbesturing doen 
zoals eerder gebruikelijk was [ATZ92]. In COLUMBUS dient U dezelfde gegevens als 
in PHYDAS op te nemen in de datahasP. 1\ies doorvoor het 'Specify Experiment' 
menu-commando en crt>fier eei1 nieuw experiment (door op het knop dat een 
vierkant bevat te drukkPn ). Dan kunt U de gegevens invullen. Zie sectie 4.3 
over de functionering van de userinterface en sectie 4.2 (tevens bijlage C) over 
de database. U moet alles opgeven in elke entiteit (gebruikt daarvoor de "Goto" 
knopjes). In principe mag U nooit data die al in de database staat veranderen 
(daarvoor wordt U gewaarschuwd) behalve om tikfouten te corrigeren. In plaats 
daarvan dient U steeds nieuwe records aan de entiteiten toe te voegen. 

In de huidige implementatie dient U minstens 

1. een nieuw experiment-rPcord te detineren. 

2. het goede scanpatroon te kiezen. Als het door U gebruikte scanpatroon 
in de lijst niet bestaat kunt U het hieraan toevoegen (ga eerst naar de 
scanpatroon entiteit). 

3. bet gewenste monitoring opdmcht te kiezen. (zelfde opmerking als voor het 
scanpatroon). · 

4. bet experiment-record in de database op te nemen door op "OK" te druk
ken. 

5. de file reeks voor dit experiment in de database op te geven. Dat doet U 
d.m.v. de file reeks entiteit. U dient hier een record per file-reeks (d.w.z. 
per detector) te creëren. U moet de file namen invullen zoals U die op 
PHYDAS gekozen heeft (via het splm commando). In de file-reeks entiteit 
dient U op te letten dat U telkens de goede expr1·imrnf en meetmodule keist. 
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Wanneer U eenmaal de file reeks voor alle door U gebruikte meetmodules 
in de database opgenomen heeft kunt U controleren dat U geen fout heeft 
gemaakt door het experiment entiteit opnieuw aan te roepen en te kijken 
of de aanduiding van de klopt. 

Om het experiment te monitoren dient U het eerst in het aan PHYDAS gewijd 
DEC-term op te starten (stlm). Daarna kunt U het 'Start Monitoring' menu
commando kiezen. U wordt dan ·gevraagd om een experiment te kiezen. Kies 
dan het experiment dat U net gedetineerd heeft en druk op "OK". De monitoring 
wordt dan opgestart volgens de door U gespecificeerde monitoring opdracht. Ter
wijl de monitoring bezig hebben de muisknoppen de volgende functionaliteiten: 

• Muisknop 1 wordt gebruikt om grafieken te verplaatsen en naar boven te 
brengen. 

• .Muisknop 2 wordt gebruikt om een 'popup' menu aan te brengen om uitge
breidere greep op de grafieken (afzonderlijk) te hebben, bijv. zoomen, een 
logarithmische schaal kiezen, de weergave mode veranderen, de inhoud van 
de grafiek in een file opnemen, enz. (zie afi).4.8) 

• Muisknop 3 wordt gebruikt voor 'tracking'. Laat U de muis op de grafiek 
bewegen terwijl knop 3 gedrukt is, dan ziet U in de boven-linkerkant van het 
grafiek-window de waarden die met de positie van de muis overeenkomen. 
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Bijlage C 

Database entiteiten beschrijving 

In deze bijlage worden de entiteiten van de database volledig beschreven. Zie op 
pagina's 18 en 25 voor een inh•iding hiervan. Hier is de betekenis van de gebruikte 
symbolen: 

• Het veld moet door de gebruiker ingevuld worden. 

o Het veld hoeft m~rt ingevuld te worden en is dus facultatief. 

1> Het veld mag nifi door de gebruiker ingevuld worden: het wordt automa
tisch door het programma berekend of het is een resultaat. 

* De gebruiker krijgt hulp bij het invullen van het veld. Hij moet namelijk 
uit een lijst kiezen. 

Nu volgt de entiteiten beschrijving. Merk op dat E'E'n volledige definitieve 
beschrijving op dit moment nog moeilijk te doen is daar bepaalde onderwerpen 
binnen de werkgroep nog vrij onduidelijk blijven. Toch is het nu volgende ontwerp 
bijna definitief. 

experiment Het (normaal) experiment is als het ware de centrale entiteit. Het 
stelt een scannend microbundel experiment op een preparaat voor, 
zoals het in hoofdstuk 2 is beschreven. Voor dat een experiment mag 
worden uitgevoerd moet gefocusseerd en geijkt worden. De experiment 
entiteit bevat de volgende velden: 

1> id.: een identificatienummer voor het record. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn. 

• naam: een naam voor het record. Liever unieke en zinvole namen 
invullen. 

o commentaar: alles over het experiment wat men nergens anders 
kwijt kan. Dit wordt door het programma zowiezo niet gebruikt. 
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fo cusserings
experiment 

1> duur: de tijdsduur van de meting, in minuten. 

• scanfrequcntic: in Hz. Dit slaat op de scan-posities, d.w.z. dat 
voor een scanfrequentie \'an 1 kHz, 1 ms op elk opeenvolgend 
punt geschoten wordt. 

• positie van de stappenmoforen in X- en Y-richting {x1 en y1 in 
afb. 4.9) In combi natie met dezelfde informatie in de focus.<~crings
experiment entiteit geeft dit de oorsprong aan van bet gebied op 
het preparaat dat afgescand moet worden. De afmetingen van 
dit gebied vindt men in de scanpat7·oon entiteit. 

* preparaat id.: een referentie naar het gebruikte preparaat. 

* scanpatroon id.: een referentie naar het gewenste scanpatroon. 

* gebruiker id.: een referentie naar de uitvoerder van het experi-
ment. 

* monifo1·ing opdmcht id.: een referentie naar de gewenste moni
toring (d.w.z. de voorwaarden) voor dit experiment. 

1> ramltaten id.: een refert>ntie naar de resultaten van de off-line 
verwerking van dit expf'riment. 

* focusseringM:xperimenf id.: een referentie naar het focusserings
experiment dat verricht moet worden voordat dit experiment echt 
kan beginnen. 

* ijkingu:rperimcnf id.: een referentie naar het ijkingsexperiment 
dat verricht moet worden voordat dit experiment echt kan begin
nen. Via het ijkingsexperiment is owrigens de opstelling bekend 
(zie afl). 4.2). 

Een focussei-ingsexperiment is een soort experiment dat vóór het scan
nende experiment moet plaatsvinden. Het maakt gebruik van een 
kruisdraad om de bundt>l afmetingen nauwkeurig te bepalen en daar
mee te kunnen focusseren .. Meerdere experimenten (van dezelfde dag) 
mogen hetzelfde focusseringsexperiment gebruiken. Het focusseren ge
beurt voor een deel -automatisch en voor een deel moet de gebruiker 
ook zelf wat doen. Het is namelijk bijna onmogelijk om dit helemaal 
te automatiseren. Zie hoofdstuk 4.5 over het focusseringsproces. 

1> id.: een identificatienummer voor het record. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn. 

• naam: E'E'n naam voor het record. Liever unieke en zinvale namen 
invullen. 

o commentaar: alles over het focusseren wat men nergens anders 
kwijt kan. Dit wordt door het programma zowiezo niet gebruikt. 
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ijkings
experi ment 

• plaats in de preparaatschijf waar het kruisdraad gcmonteerd is: 
[1..8]. Aan de hand van dit nummer kan de preparaatschijf wor
den gedraaid en zo de kruisdraad onder bereik van de bundel 
worden gebracht. Dan kan worden gefocusseerd. Daarna wordt 
de preparaathouder weer gedraaid om experimenten op andere 
preparaten uit de voeren. De preparaten moeten liever van tevo
ren worden gemonteerd zodat tijd bespaard wordt. 

1> datum: de dag wanneer dit plaatsvindt. Er wordt vanuit gegaan 
dat een experiment altijd dezelfde dag als het focusseringsexpe
riment wordt verricht. 

1> bundclafmctingcn: de FWMH1 van de verkregen gefocusseerde 
bundel in X en Y richting. In Jlm. 

1> waardn1 t•au de DA c:<; die de vier quadrupoleu aansturw. nadat 
het focusseren geslaagd is. Deze kunnen o.a. als beginwaarden 
worden gebruikt voor volgende forusseringsexperimenten. 

1> positie vau de stappcmnofo7·en in X- en l'-r·ichting. \Vanneer de 
bundel precies op het middel van de kruisdraad schiet. (xO en 
yO in afb. 4.9). Dit bepaalt in wezen de oorsprongroordinaten, 
d.w.z. de positie van de hundel als het niet afgt>bogen is. 

1> bundcliufeusifcif: dt> gt>haaldt> intensiteit van de bundel na het 
focusseren. Het is de bt>doeling dat E>en zo hoog mogelijke inten
siteit wordt verkrE-gen samen met zo klein mogelijke bundelafme
tingen. 

1> d1·uk in de meef1·uimfc / bunddpijp in mPa. 

* gebruiker id.: een referent ie naar de uitvoerder van de focusse
rmg. 

1> resultaten id.: een referentie naar de uitslag van het focusserings
experiment. Het bevat het uiteindelijk verkregen bundelprofieL 
Eventueel zou dat een elirekte referentie naar een file kunnen 
zijn. 2 

Een ijkingsexperiment is f>f>n soort experiment dat vóór het scannende 
experiment moet plaatsvinden. Het maakt gebruik van een ijkfolie 
om parameters m.b.t. de opstelling te bepalen, zoals de ruimtehoek 
van de detectoren, de relatie tussen energie en kanalen, enz. (zie de 
ijkingsuif.r;lag entiteit): Een ijkfolie is een speciaal preparaat waarin 
slechts een (paar) element( en) zit( ten) waarvan de concentratie bekend 

1 Full Width at Half Maximum. Het bundelprofiel is een Gauss-a<"htig profiel! 
2Dit moet nog worden nagegaan. 
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preparaat 

is. Eveneens beeft een ijkfolie een bekende constante dikte. Meerdere 
experimenten mogen hetzelfde ijkingsexperiment gebruiken. Merk op 
dat er op dit moment nog handmatig wordt geijkt en dat de ijking 
dus nog niet helemaal gespecificeerd noch geïmplementeerd is. 

t> id.: een identificatienummer voor het record. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn. 

• naam: een naam voor het record. Liever unieke en zinvole namen 
invullen. 

o commentaar: alles over de ijking wat men nergens anders kwijt 
kan. Dit wordt door het programma zowiezo niet gebruikt. 

t> datum: de dag wanneer dit plaatsvindt. Meestal wordt toch op 
dezelfde dag gefocussf'erd, geijkt en dan geëxperimenteerd. 

• plaats in de preparaafschijf waar de ij~jolic gcmonteerd is: [1 .. 8). 
Zelfde opmerking als bij het focusseringsexperiment. 

• naam t1a11 hff ij~jolir: zodat beter bekend is welk ijkfolie ge
bruikt is (dezf' naam zal door het programma echter niet worden 
gebruikt). 

• wat Ot'er hrt ijkfolie bckeud is zodat geijkt kan worden. Dat is: 
welk element zit er in het folie, wat bepaald is door de bijbeho
rende energie (in keV) en de FWHM van de piek (ook in keV); 
wat is de concentratie hien·an; wat in de dikte van de folie (in 
pg/cm2), e.d. Dit onderwerp is nog aan wijzigingen onderwor
pen: voorlopig wordt er namelijk nog niet op deze manier geijkt. 

* gebruiker id.: een referentie naar de uitvoerder van de focusse
rmg .. 

* opstelling id.: een referentie naar de gebruikte opstelling. 

* softwarccoufigurafic id.: een referentie naar de gebruikte soft
wareconfigura.tie. Evenals de datum zal dit meestal hetzelfde 
zijn als voor het (focusserings-) experiment. 

Dit is waarop de bundel schiet! Het gaat hier om normale preparaten 
waaraan iets gemeten moet worden, dus niet om de kruisdraad noch 
om ijkfolies. 

t> id.: een identificatienummer voor het record. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn~ 

• naam: een naam voor het record. Liever unieke en zinvole namen 
invullen zodat later bekend is welk preparaat gebruikt is. 
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klant 

gebruiker 

o commcufaar. alles over het preparaat wat men nergens anders 
kwijt kan (bijv. de afkomst, wat ervan verwacht wordt, is het 
een biologisch preparaat, wat zijn de ruwe afmetingen hiervan, 
etc.). Dit wordt door het programma zowiezo niet gebruikt. 

• minimale scanfrequentie voor vernietiging. Afhankelijk van de 
aard van het preparaat mag niet meer dan een gegeven tijd op 
hetzelfde punt worden geschoten anders gaat het preparaat ver
branden. In Hz. 

• plaats op de preparaathouder u1aarop het preparaat gemonteerd 
is: [1 .. 8] Zie opmerking bij het focusseringsexperiment. 

o ruwe dikte van hrt prcpnmaf indien dat van tevoren kan worden 
geschat. Dit wordt dan als beginpunt gebuikt voor de off-line 
NBS/NFS analyse. In Jtg/rm2

• 

* klant id.: een referentie naar de klant die het preparaat bezorgd 
heeft en voor wie het experiment uitgevoerd wordt. 

* aualyM opdracht id.: Pen refPrentie naar de analyse-opdracht 
voor dit preparaat, dat is wat eraan moet worden berekend. De 
klant zal dit waarschijnlijk bepalen. 

Een klant is iemand dit> een preparaat bezorgt en da.arvoor een 
analyse-opdracht hepaalt. Dat zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen e.d. De 
TUE mag ook best zijn eigen klant zijn ... 

1> id.: een identificatienummer voor het record. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn. 

• naam: een naam voor het record, d.w.z. de klant 's naam. Liever 
unieke en zinvole namen invullen. 

o ad1'f.<ö 

o telefoon 

De gebruiker van de software, oftewel de uitvoerder van het experi-
ment. · 

1> id.: een identificatiPnm1uner voor het record. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn. 

• naam: een naam voor het record, d.w.z. de gebruiker's naam. 
Liever unieke en zinvole namen invullen. 

o adres 

o telefoon 
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software 

o status: stagiaire, afstudeerder, AIO, ir., beëdigde gebruiker, etc. 
Alles mag ingevuld worden: het wordt door het programma niet 
gebruikt. 

configuratie Dit geeft informatie over de gebruikte software aan. 

1> id.: eE-n identificatienummer voor het record. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn. 

• naam: een naam voor het record. Liever unieke en zinvole namen 
invullen. 

1> softwarr vrrsir. 

• u'or·k dirufory. De dirt>ctory waarin de (meet-, foto-, enz.) files 
oorspronkt>lijk (d.w.z. tijdens de mt>ting) \'Ïa de dataserver komen 
te staan, en vóór dat ze gt>archiveerd worden. 

• versit>s en filt>namf'n van de gebruikte externe programma's. Ex
terne programma's worden o.a. voor het laten zien van foto's 
[HUL92] en \'oor dt> off-line analyse (hoofdstuk 4.7) gebruikt. 
Een (niet exhaustif'Vf') lijst hiervan is: RawToPgm, XView, AXIL, 
RUMP, PANEUT, etc. Omdat sommige van die programma's nog 
niet eens besrhikbaar zijn kunnen we dit item niet volledig spe
cificeren. Het zal pas gebeurf'n naarmate elf' bijbehorende onder
werpen verduiddijkt zullen worden. 

scanpatroon Dit geeft aan hoe het scanpatroon op ht>t preparaat eruit ziet. 

1> id.: een identificatienummer voor het record. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn. 

• naam:· een naam voor het record. Liever unieke en zinvole namen 
invullen. 

o commrnfam-: allf's ovf'r het scanpatroon wat mf'n nergens anders 
kwijt kan. Dit wordt door het programma zowiezo niet gebruikt. 

• wd of niä standaard scanpafroon. Zo ja wordt het scanpatroon 
door de M68030· op basis van de gegeven informatie berekend en 
teruggestuurd naar de VAX. Anders wordt er gebruik gemaakt 
van de flitt sta7tdaard scanpatroon entiteit die het scanpatroon 
volledig definiëert en dan wordt het naar de M68030 opgestuurd. 

• standaard patroon nummrr. Geeft aan welk standaard patroon 
gebruikt moet worden. Standaard nummer 1 ziet er als in fig. 2.2 
uit. Echter is het dt>nkbaar om later andere vormen te introdu
ceren, bijv. scheve of ronde scanpatronen die heter bij sommige 
preparaten zemelen passen f'n dus veel tijd en opslagruimte zou
den kunnen sparen. 
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niet
standaard 

• aantal puutcu in X- cu Y-1·ichtiug. Alletwee moetenmachten van 
2 zijn. Zo niet wordt het automatisch op de bovenste macht van 
2 afgerond. De reden hiervoor is dat het scanpatroon geheugen 
volledig moet worden gevuld door daar een aantal keer bet volle
dig scanpatroon in te copiëeren. (In fig. 2.2 zijn het bijv. 23 x 23 

punten.) 

• aantal DA C stappen van de scanmagneten in de X- en Y-richting 
tussen twee naast elkaar liggende punten. Dit bepaald de afstand 
tussen opeenvolgende punten, wetend dat een DAC stap met 
0. 7 pm overeenkomt. Er is gekozen om direkt met DAC waarden 
te werken omdat dit dichter bij de realiteit zit. 

• offset in X- en Y- richting t.o.v. de niet afgebogen bundel. In 
DAC stappen. Het scangebied op het preparaat wordt in eer
ste instantie door het preparaat met de stappenmotoren te laten 
bewegen. D.m.v. dit offset kan het scangebied nog wat nauwkeu
riger verschoven worden. Er zijn 4096 beschikbare DAC stappen, 
derhalve bedraagt het maximale offset ± 1, 4:3 mm. Zie het over
zicht van alle wordinaten in an). 4.9. 

scanpatroon Deze entiteit wordt gebruikt om de scanpatroon te definiëren indien 
het geen standaard is. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als 
er de mogelijkheid wordt toegevoegd om een (willekeurige) scangebied 
direkt op de foto van het preparaat te selecteren. 

foto 

• voorlopig van afgezien ... luwezen bestaat bet uit een lijst van 
PIN's .en DAG-waarden voor de scanmagneet in de X- en V
richting in de gewenste volgorde. Het is nog niet besloten of die 
lijst in de database opgenomen zou worden of in een aparte file 
waarvan de referentit> dan in de databa')e zou staan. 

Er kunnen foto's van een preparaat worden gemaakt. In feite zijn 
bet gedigitaliseerde opnamen van het beeld van de CCD camera. Het 
maken van zo'n foto mag wel of niet tijdens een experiment geschieden. 
Echter niet tijdens een focusseringsexperiment. Voordat er een foto 
mag worden gemaakt moet het experiment worden stilgezet en een 
moet lampje in de meetruimte handmatig worden aangezet. De foto 
wordt dan gemaakt [HUL92] en in een file op de VAX opgeslagen. 
Daarna kan deze hekeken worden. Men kan ook met het experiment 
doorgegaan worden. 

1> id.: een identificatienummE-r voor het record. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn. 
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opstelling 

opstelling
meetmodule 
Cross-Ref. 

• naam: een naam voor het record, i.e. de foto. Liever unieke en 
zinvale namen invullen. 

t> tijdstip, in minuten, t.o.v. het begin van het experiment. Of nul 
als het niet tijdens een experiment is gemaakt. 

t> filenaam. De foto bitmap dient in een file te worden opgeslagein 
met een bekend grafisch formaat3: dit is de naam die file. Het 
handigste formaat om hier te kiezen is PGM. Zie in [HUL92] de 
converteermogelij kheden. 

t> preparaat id.: een referentie naar het preparaat dat gefotogra
feerd is. 

Deze entiteit geeft aan uit welke meetmodules de opstelling bestaat. 
Omdat aan de ene kant het aantal meetmodules niet vast staat en 
aan de andere kant een gegeven meetmodule in de loop der tijd in 
meerdere opstellingen kan worden gebruikt, is een Cross Referentie 
tabel toegevoegd tussen dt> op.<öfdling en meetmodule entiteiten. 

1> id.: een identificatienunllner voor het record. Dit moet binnen 
de tabel unie].;"zijn. 

• 11aam: ·een naam voor het record. Liever unieke en zinvale namen 
invullen. 

o commcufam-. alles ow•r de opstelling wat men nergens anders 
kwijt kan. Dit wordt door het programma zowiezo niet gebruikt. 

o energie va u de i1wallcndc pmfoncn: in 1\le V. Deze bedraagt in 
ons geval (PIXE + NBS/NFS) meestal :3 MeV. 

• i11/ormatie over wclh delfdoren met u•cll..'f coïncident zijn inge
steld. Dit za] aan de hand van een extra Cross Referentie tabel 
moeten worden gerealiseerd. Echter is hesloten om voorlopig 
nog te wachten totdat er ervaring met coïncident meten opge
daan wordt. Er is nog namelijk nooit coïncident gemeten in de 
microbundelops_~elling. 

Een Cross Referentie tabel: dit dient om meer-voudige verbindingen 
tussen de opstrlliug en de meetmodule entiteiten aan te leggen. 

* opstelling id. 

* meetmodule id. 
3 ••• zodat. er dirt•kt IDE"f' gt-wt-rkt. kan wordt-n zondt-r t-Ikt- kE"f'r tE' hot-ven ronvt-rteren 

84 



meetmodule Hier staat de beschrijving van de meetmodules, d.w.z. een list van 
de meetonderdelen die samen de meetmodule vormen. Een meetmo
dule bestaat dus uit alle componenten op de meet-lijn van fig. 2.4: 
detector, hoofdversterker, MCA, enz. Omdat die lijst en dus ook het 
aantal meetonderdelen niet vastligt en omdat aan de andere kant de 
meetonderdelen in de loop de tijd van meerdere meetmodules deel uit 
kunnen maken, is er een Cross Referentie tabel toegevoegd tussen de 
meetm_odulr en de mrctonderdeel entiteiten. 

Merk op dat hier om database records gaat. Derhalve is bet aantal 
meetmodules en dus ook het aantal detectoren op dit niveau absoluut 
niet beperkt. Achter de nariu•n PIXE, NFS en NBS zit er ook geen 
bijzondere betekennis. 

1> id.: een identificatien1m1mer voor het record. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn. 

• naam: een naam voor het record. Liever unieke en zinvole namen 
invullen (bijv. "Micro-PIXE'', "Micro-NBS'', e.d.). 

o commentaar: alles over de module wat men nergens anders kwijt 
kan. Dit wordt door het programma zowiezo niet gebruikt. 

• enfry i11 PHYDAS MCA tabel: Op de M680:30 zit immers een 
tabel waarvan elk record informatie bevat over de adressen van 
M CA 's, de energie en de positie geheugenbloks (zie afb. 2.4 ). Het 
legt dus ook de relaties daartussen. aansturen van meetmodules 
en uitlezen van de MCA's. Aan de hand van een entry-nummer 
in die tabel is dan bekend hoe de data acquisitie moet verlopen 
[ATZ92]. Dit zegt echter niets over de resterende meetonderdelen 
en is dus op zichzelf onvoldoc->nde om de off-line analyse uit te 
voeren. 

ijkingsuitslag In deze entiteit staan de uitslagc->n (dus na enige data verwerking) van 
de ijkingsexperimenten Elk record in deze entiteit heeft betrekking 
tot één ijkingsexperiment samen met één meetmodule. Met uitslagen 
worden de waarden bedoeld van fysische parameters die niet vastliggen 
en die nodig zij het zij voor de monitoring of voor de off-line analyse. 
Merk op, omdat ijkingsexperimenten nog nooit op die manier zijn 
uitgevoerd, dat wijzigingen in deze entiteit niet uitgesloten zijn. 

1> id.: een identificatienummer voor het record. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn. 

• naam: een naam voor het record. Liever unieke en zinvole namen 
invullen (bijv. samenstellen uit de namen van het ijkingsexperi
ment en van de meet module->). 
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module
onderdeel 
Cross-Ref. 

meet
onderdeel 

t> ruimtchock van de detector van de gerefereerde mt>t>tmodule. 

• hoek t.o.v. de bundelrichting van de detector van de gerefereerde 
meetmodule. 

t> twee parameters die de relatie tus.~en de energie (kc V) en de ka
nalen {12 bits} bepaalt: zie pagina .50. 

t> twee parameters die de relatie tussen de resolutie en de kanalen 
bepaalt: zie pagina .50. 

Een Cross Referentie tabel: dit dient om mPer-voudige verbindingen 
tussen de meetmodule en de mrdondn·drrl entiteiten aan te )eggen. 

* meetmodule id. 

* meefondn·dal id. 

Meetonderdelen zijn onderdeli-n die samen een meetmodule vormen. 
De componenten van afil. 2.4 zijn bijv. meetonderdelen. 

t> id.: een identificatienummer voor het record. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn. 

• naam: een naam voor het record. Liever unieke en zinvo)e namen 
invullen (zie 'type'). 

o hi,"-i07'Îe: alles over het onderdeel wat men nergens anders kwijt 
kan. Bijvoorbeeld wat het onderdeel in het verleden heeft onder
gegaan. Dit wordt door het programma zowiezo niet gebruikt. 

o type van het ondn·dffl: ~I CA, DAC, (voor-) versterker, (piek-) 
detector, absorber, enz. Alles mag ingevuld worden. Een aantal 
types zijn hij voorbaat kieshaar. 

o spccificl.-r informatie: dit is een stuk tekst waarin men de speci
fieke inforinatie kan stoppen over het meetonderdeeL De aard van 
deze informatie .. hangt van de type van het onderdeel af. Voor
beelden zijn: voor een· onderdeel van de type 'detector': wat 
voor detector is het (PIPS, Si(Li), Ultra-LEGe, etc.) en is het 
een PIXE, NBS of NFS detector; voor een type 'hoofdverster
ker': wat is zijn merk (Camberra 2020, Ortec 572, enz.), wat is 
de shaping tijd. Het invuJlen van deze informatie blijft fakulta
tief. Echter als er iets wordt ingevuld dan moet men zich aan 
de afspraken houden die met de data-verwerking software moe
ten worden gemaakt zodanig dat deze informatie kan worden 
gebruikt. 
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monitoring 
opdracht 

monitoring
grafiek 
Cross-Ref. 

grafiek 

Met behulp van die entiteit geeft men aan wat waargenomen moet 
worden tijdens het experiment, d.w.z. welke grafieken gewenst zijn. 
Als men oude experimenten achteraf opnieuw wiJ monitoren wordt ook 
van deze entiteit gebruik gemaakt. Als de monitoring eenmaal begon
nen is, mag er geen grafiek toegevoegd worden. Wel kunnen grafieken 
weggelaten worden (zie sectie 4.4). Er is een Cross Referentie tabel 
toegevoegd om de lijst van grafieken aan te geven. Het aantal simul
tane grafieken is daardoor niet beperkt en dezelfde grafiekdefinities 
kunnen deel uitmaken van meerdere monitoring opdrachten. 

t> id.: een identificatienummer voor het rerord. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn. 

• naam: een naam voor het record. Liever unieke en zinvole namen 
invullen. 

o commentaar: alles over de opdracht wat men nergens anders 
kwijt kan. Dit wordt door het programma zowiezo niet gebruikt. 

Een Cross Referentie tahl-'1: dit dient om meer-voudige verbindingen 
tussen de mouifo1·ing opdracht en de g1·ajick entiteiten aan te Jegge11. 

* monifo1·iug opd1·acht id. 

* grafick id. 

In deze entiteit staat aangegeven welke informatie weergegeven moet 
worden. Als de monitoring eenmaal begonnen is mag de grafiek defini
tie niet meer veranderd worden, anders zou de data niet meer kloppen. 
\Vel mag de stijl (weergave mode) on-line nog naar wens aangepast 
worden (zie hoofdstuk 4.4 ). 

t> id.: een identificatienummer voor het rt-cord. Dit moet binnen 
dt> tabel uniek zijn. 

• naam: een naam voor het rt>cord. Lit>vt>r uniekt> en zinvo]e namen 
invullen. 

* histogram of clrmr71fconcwfratir vr1·dcling. Als 'default' is his
togram aangenomen. l\1erk op dat er geen 'echte concentratie' 
verdelingt-n worden ge-monitor'd. Dit is juist de bedoeling van de 
off-line analyse. Er worden dus in feite a1leen het aantal counts 
ge-monitor'd, wat in t>t>rstt> instantie we] op een concentratie ver
deling lijkt. 
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analyse 
opdracht 

analyse 
uitslag 

* stijl: Voorlopig zijn de volgende modes ondersteund: kromme, 
2D gekleurde figuur, of 20 zwart/wit figuur. 4 De 2D modes 
zijn uitsluitend geldig voor elementconcentratie verdelingen. Hier 
wordt kleur gebreukt om het aantal counts weer te geven. In de 
zwart/wit mode wordt de dichtheid van zwarte puntjes gebruikt 
i.p.v. kleur.5 De 'kromme' mode geldt alleen voor histogram
men plus elementconcentratie verdelingen als het scanpatroon 
een lijn-scan is. Als default is 'kromme' aangenomen. 

o Ulaargcnomen grbicd. X- en Y- DAC waarden van de links-onder 
en rechts-boven uiterste punten van een rechthoekig gebied. Dit 
heeft in principe niets met het scanpatroon te maken (o.a. hoeft 
het scanpatroon niet rechthoekig te zijn). \Vat er uiteindelijk 
wordt ge-monitor'd is het minimaal rechthoekig gebied dat de 
intersertie van het scangt>hit>d en ht>t waargenomen gebied omvat. 
Als niets ingevuld is dan is het gehele scangebied waargenomen. 

o rucrgifiufrrval dat het element of de elementen bepaalt waarvan 
wij de roncentratie willen waarnemen. Dit geldt alleen in het 
geval van elen1entroncentratit> verdeling. Als niets ingevuld is 
dan worden alle ent>rgit>~n waargenomen waardoor men een soort 
dikte-verdt>ling krijgt. 

* mrrtmodulf id.: dt> meetmodule waar df'ze grafiek op slaat, en 
waar de data uit gt>haald wordt. 

Hiermee geeft men aan wat df' off-line verwerkingsprocedure uit de 
gemeten data moPt aflf'idt>n, d.w.z. in welke elementen zijn wij ge
mteresseerd, enz. Over de off-line analyse moeten nog binnen de groep 
afspraken wordt-n gt-maakt. Daarom is deze entiteit opzettelijk nog 
niet gespt>cifict>t>nl. 

Deze entiteit heeft betrekking tot de uitvoer van dt> verwerkingspro
cedure. Zie in hoofds~uk 4.7 de algemene gang van zaken van hiervan. 
De aard van de uitslagen hangt af van wat geanalyseerd is, d.w.z. 
wat er in de bijbehort-uclt> aualysr opdmcht staat. Uiteindelijk gaat 
het om dingen zoals de concentratie verdelingen van alle gewenste 
elementen, correlaties daartussen, enz. Hiernaast zijn nog een aan
tal tussen-resultaten, _d.w.z. resultaten waarom de klant niet had 
gevraagd maar die wel verstandig kunnen zijn om te hebben. De 
belangrijkte uitslagt-n zullen óf direkt in deze entiteit opgenomen wor
den, óf in één apartt> file als Zt> te omslachtig zijn. In dit laatste geval 

4 Komt er andere hardware dan ktmnen we o.a. missrhien aan :JO figuren denken. 
5 0it blijkt handig t.e zijn op een zwart/wit srh«>rm, tevens om af te drukken. 

88 



file reeks 

wordt de referentie naar die file in deze entiteit opgenomen. De tussen
resultaten (bijv. alle gesoorteerde spectra, per meetpunt) kunnen veel 
omslachtiger zijn en zullen dus fakultatief in file(s) worden bewaard 
met dan een fakultatieve referentie naar die file(s) in deze entiteit. 
Een discussie hierover en over het formaat van die file(s) is nu aan de 
gang binnen de groep. Daarom is deze entiteit nog opzettelijk niet 
gespecificeerd. 

Deze entiteit dient om een reeks meetfiles te definiëren waarvoor er 
wél een verband in de filenamen te vinden is. In het geval dat dit niet 
mogelijk is (geweest), d.w.z. als er geen record bestaat in deze entiteit 
voor de gewenste experimetlt / meetmodule combinatie, wordt er ge
tracht om gebruik te maken van dt> algemeur file entiteit. Deze entiteit 
wordt helemaal automatisch ingevuld vóór dat de meting begint. Het 
gaat hier om de list-mode filt>s, d.w.z. files waarin de energieën en de 
posities staan. De filenamen zijn afgeleid uit de 'prefixen', een volg
nummer en de 'suffix'. Zo zijn ook de filenamen bij de data acquisitie 
software [ATZ92] samengesteld. De reeks begint met volgnummer nul 
en stopt wamH•er het 'laatste file' bit gezet is in de file header [ATZ92). 

1> id.: een identificatienummer \'oor het record. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn. 

1> naam: een naam voor het record. Samengesteld uit de experi
ment en module namen. \Vordt zowiezo niet gebruikt. 

1> prrfir voor de positie filenaam. Er mag een hele naam (met di
rectory) ingeYuld worden. Zo niet wordt de home directory aan
genomen die in de ·"oftwan configuratie entiteit staat. 

1> prffir voor de f71C7'!JÏf filenaam. Zelfde opmerking als voor de 
positie filenaam. 

1> aantal kamldn·.'i 11om· hd fonnatenu 11a11 het 11olgnummrr. d.w.z. 
als het nummer hijv. 56 is en het moet op 4 karakters geforma
teerd worden dan wordt "0056" gegenereerd. Op nul karakters 
formateren is otigeformateerd blijven, dus wordt bijv. gewoon 
"56" gegenereerd. 

1> suffix voor beidr filrs. In de huidige data acquisite software wordt 
".dat" gebruikt. Het punt is hier fakultatief. 

1> u'cl of nirt grarchit~ur·d. Zo ja moeten de files eerst teruggehaald 
worden voordat er mee gewerkt kan worden. 

1> experimrnt id.: een referentie naar het experiment dat de files 
betreffen. 
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t> mertmodulr id.: E-en rE-ferentie naar dE> mE"E"tmodule die de files 
betreffen. 

t> archief id.: als gearchiveerd, referentie naar de archief-medium 
(tape) waar deze reeks zich bevindt. 

algemene file Deze entiteit dient om een reeks meetfiles (energie en positie) te de
finiëren waarvoor er géén verband te vinden is in de filenamen of der
gelijke .. De entiteit wordt in dat geval helemaal automatisch ingevuld 
door de experimentbesturing procedure naarmate de files binnenko
men. Dus als een record ooit niet gevonden kan worden wordt er 
vanuit gegaan dat die nog niet geschreven is omdat de files nog niet 
binnengekomen zijn. De files moeten dan in de volgorde van het 'volg
nummer' veld gelezen worden tot dat het 'laatste file' veld waar is. 

archives 

Ook kan deze entiteit van nut zijn als bijv. de E"E"rste keer dat de fi
les worden gelezen (bijv. bij de monitoring software) ze gecopiëeerd 
worden naar E"E"n (paar) file(s). Hierdoor zouden we van vele proble
men (o.a. m.b.t. beperkingen op het aantal files in een directory) af 
zijn. In de huidige· situatie kan dat overigens niet door de data ac
quisitie software zelf in handen worden genomen (vanwege hardware 
limiteringen ). 

t> id.: een identificatienummer voor het record. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn. 

t> filcnaam tta11 de ]JO.<;itic filr. 

t> filenaam tlan de euergie file. 

t> volguummer 

t> wc.l of niet gem·chit,eerd. 

t> wc.l of niet laaiEtic filr t1a71 df 7'ffh. 

t> experime11f id.: een referentie naar het experiment dat de file 
betreft. 

t> mectmodulc· id.:: een referE-ntie naar de meetmodule die de file 
betreft. 

t> archief id.: als gearchivèerd, referentie naar de archief-medium 
(tapE>) waar de file zich bevindt. 

Na een tijd worden de files vervoerd naar een ander plek zodat ze lang 
bewaard kunnen wordE-n. Dit proces heet archiveren. De meest voor 
de hand liggende oplossing is op tapes te archiveren. In deze entiteit 
staat dus informatie over elke tape. Merk op dat het niet verzekerd 
noch nodig is dat alle data m.b.t. één experiment op dezelfde tape 
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wordt gearchiveerd. Voorlopig gebeurt de archivering en het bijhouden 
hiervan handmatig m.b.v. het V.MS backup commando. Het is echter 
de bedoeling dat dit probleem nog opgelost wordt. Daarom is deze 
entiteit open gelaten. 

1> id.: een identificatienummer voor het record. Dit moet binnen 
de tabel uniek zijn. 

• naam: een naam yoor het record, d.w.z voor de tape. Wordt 
zowiezo niet gebruikt. 

• de ene of andere tape referentie 

1> tape capaciteit indien d·at nodig is voor de goede functionering 
van de archivering software 

• eventueelnog andere velden, te bepalen door de stagiaire die de 
archivering software zal moeten schrijven. 
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Bijlage D 

Discussie over data-compressie 

.Met data compressie kan men twt"e doPlt>n hereiken: het ontlasten van de com
municatie lijnen en het beperken van dt> nodige opslagruimte. Compressie kan 
op verschillende plekken in dt> software-architectuur plaatsvinden (zie afb. 3.1 ). 
Naar gelang van de doelstellingen en de mogelijkheden kan het off-line of reai
time compressie worden. Het kan op dt> VAX, op de l\1680:30 of eventueelnog op 
de dataserver geschieden. . 

Datastromen 

Onze opstelling is als volgt gekenmerkt voor wat betreft de datastromen: 

• Er zijn maximaal 6 detectoren (:3 maal 2 coïncidente detectoren) 

• Telsnelheden van de detectoren liggen zelden boven t = 5000 cps ( counts 
per sconde). Dit geeft een maximale datastroom van :3 maal 5000 x (2 + 
2) ~ 60 kbytefs (:3 niet coïncidente detectoren). Coïncidente decteetoren 
hebben immers veellagere telsnelheden. 

• Een experiment duurt maximaal 10 uur. 

• De benodigde maximale opslagruimte voor een experiment (op tape) be
draagt dus: 10 x :3600 x 60 (khyte)~ 2, I Ghyte. 

• Recentelijk uitgevoerde tests hebben aangetoond dat de :M680:30 over ge
noeg tijd beschikt om (on-line) extra verwerking te verrichten (bijv. data 
compressie) 

• Door het gebruik van de transputerlink-dataserver-Ethernet is de trans
missiesnelheid van de PHYDAS-VAX koppeling beperkt tot ongeveer 
80 kbytefs. 
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Specificaties 

Wij gaan ervan uit dat er gewerkt wordt in list mode (zie pagina 11 ). Data 
compressie moet in ons geval aan de volgende voorwaarden voldoen: 

1. Géén (belangrijke) data mag verloren gaan. 'Belangrijk' heeft hier betrek
king op de gewenste resultaten. Men wilmet name uiteindelijk in staat zijn 
om 

• histogrammen samen te stellen voor elk gescand punt, 

• het verloop van de concentratie van bepaalde elementen tegen de tijd 
weer te geven. De tijdschaal is hierbij de duur van het t>xperiment. 
Echter zijn er ook elementen waarvoor dè intt>rressante verschijnselen 
binnen enkele seconden geschit>den (bijv. zuurstof [.JEN9:3]). Daarom 
zal de voorkeur gegeven worden aan een logarithmische tijdschaal. 

2. Data compressie mag niet ten koste gaan van de rest. 1La.w. mag het de 
tijd of de rekenvermogen voor de andere taken niet kritisch aantasten. Weer 
anders gezegd mag de COJllpressie (en eventueel decompressie) methode niet 
te moeilijk I omslachtig zijn. 

3. De methode moet robuust zijn t.a.v. foutenafhandeling. D.w.z. et>n fout 
ergens mag alleen een beperkt gedeelte van de data beschadigen (dus niet 
propageren). Tevens moet de methode zo soepel mogelijk zijn. 

4. ·wanneer de data gecomprimt>erd wordt moet deze later ge-decomprimeerd 
worden voordat deze verwerkt I gebruikt kan worden. &n mogelijkheid 
om de decompressie-fase over te slaan is de data in een zodanige vorm te 
comprimeren datdeze direkt gebruikt kan worden. In dat geval dienen eerst 
afspraken te worden gemaakt over de compressiemethode zodat de andere 
modules bekend is hoe de data henut moet worden. 

5. De gekozen methode moet zoveel mogelijk flexibel blijven. D.w.z. het moet 
zich kunnen lenen aan eventuele wijzigingen ... 

6. Interressante compressiefactoren ~ijn: 

• factoren van minimaal 2. Andt>rs worden de nadelen van data com
pressie te groot t.o.v. de voordelen. 

• factoren die overeenkomen met een aantal fysische drt>mpels. Voor
beelden hiervan zijn (hier is sprake van hogere compressiefactoren): 

- et>n zodanige factor dat er per experiment maar een enkel perma
nent opslagmedium nodig is (i.e. tape Tl\50, 95 .Mbyte). 



- idem voor de (tijdelijke) opslagruimte op de harde schijf (voorlo
pig 100 Mbyte). Indien de data acquisitie software de data niet 
direkt naar tape toe stuurt moet het experiment stopgezet worden 
wanneer de harde schijf vol is. 

- een zodanige factor dat de actuele verbinding (max. 80 kbyte/s) 
niet hoeft te worden vervange-n. 

Hiernaast kan men nog bijvoorbeeld voor het experiment kenbaar ma
ken dat slechts ei1ergiewaarden binnen bepaalde intervallen dienen te worden 
bewaard ... Enkele soortgelijke ideeën zijn in [SON92] voorgesteld. 

Een cijfer dat nuttig is om in gedachten te houden is de compressiefactor die 
inherent aan de histogram-mode is. In deze mode is namelijk tijdsinformatie 
afwezig. Het kan dus beschouwd worden als een soort limiet-geval voor ons pro
bleem. We komen in dit ge-Yal uit op ee-n totale- opslagruimte van 40 à 200 Mbyte 
(zie pagina 57). Dat stelt dus een hogP comprt>ssiefactor voor1 t.o.v. de list-mode. 

Analyse 

Data compressie technieken zijn in allerle-i gebieden ontwikkeld en toegepast. 
ZIP-achtige programma's zijn bijvoorheeM zeer bekend geraakt in de informati
cawereld. Die zijn gekenmerkt door dat 

• niets over de te comprimeren gegewns van tevoren bekend hoeft te zijn, 

• geen informatie verlore-n gaat, 

• compressiefactoren tusse-n ongeveer 1 en 10 liggt>n, 

• ze niet te omslachtig zijn 

• de data vrijwel sequentieel moe-t worden gelezen. 

Er zijn ook o.a. methodes ontwikkeld t.h.v vervoer van \'ideoheelden. Met deze 
methodes zijn hogere compressiefactore-n te- bt>reiken omdat 

• er iets van tevoren bekend is over de inhoud van de data, 

• informatieverlies (verlies in de- kwaliteit van de beelden) toegestaan is. 

In [SCH92a] en [SCH92b] is algemene informatie te vinden over data codering 
en dergelijke. Het programma Z_IP maakt gebruik van de Dynamic Huffmann 
Codering die in [SCH92a] is beschreven. Ht>t programma COMPRESS (o.a. bekend 
op Unix) maakt gebruik van het Repetitietijd Algorithme dat in [SCH92a] ook is 
beschreven is. In het vervolg is met 'ZIP-achtige compressie' Huffmann Codering 

1Met een 32 x 32 scanpatroon is bijv. de romprt'SSiefactor: 2.1(Gbytes) I 3(detectoren) I 
(32 x 32 x 4096] ~ I i!)! 
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bedoeld en in het bijzonder Universele Huffmann Codering welke versdiiJlende 
'0'/'1 '-kansverhoudingen toestaat (zie verderop). Er wordt in het vervolg vanuit 
gegaan dat alle energiewaarden moeten worden bewaard (eventueel kunnen vóór 
de data compressie de energiewaarden als bet ware gefiltreerd worden). 

In ons geval weten we nogal wat over de voorkomende gegevens. Namelijk: 

1. De oorspronkelijke gegevens zien er zo uit (voor één detector): E,P,E,P, ... 
(voor twee coïncidente detectoren wordt bet dan E,E,P,E,E,P, ... } 

2. De energiewaarden liggen in het interval [0,4095) 

3. De positiewaarden (ie. PIN's} liggen in het interval [l,X), waarbij X tussen 
102 en 104 ligt en van het experiment afhangt (maar in ieder geval van 
tevoren bekend is). 

4. De energiewaarden zijn niet allt> ewn waarschijnlijk, Er zijnnamelijk pieken 
in de histogrammen, overeenkomend met de aanwezige elementen. 

5. Opeenvolgende waarde-'vertoren' (ie. (E.P) of (E,E,P) in het geval van 
coïncidentie) zijn vrijwel gerorelleerd. 

• Immers v.w.b. de positit> is lu•t versehiJ tussen twee opeenvolgende 
posities in de datastroom die ontvangen wordt praktisch nooit groter 
dan een paar eenheden (vergelijk de telsnelheid met de scanfrequentie). 

• Vervolgens v.w.b. dt> energit>waarden is het zo dat als op een gegeven 
positie een bepaalde energit> een grote waarschijnlijkheid heeft (ie. het 
corresponderende element is hier aanwezig) dan heeft diezelfde energie 
op een nabije positie ook een hoge waarschijnlijkheid (elementconcen
traties variëren niet zo met de positie, en zeker niet in een biologisch 
preparaat). · 

6. De data zal (voor normale bewerking) sequentieel worden gelezeiL 

7. De tijdsinformatie mag niet verwaarloosd worden maar heeft niet de hoog
ste prioriteit. l\fei·k op: wetend de scanfrequentie, is de tijdsinformatie 
eenduidig verbonden met ·de positie op het scanpad plus de informatie om
trent de hoeveelste kf>E'r het is dat er bijv. bij de oorsprong teruggekeerd 
IS. 

Het probleem is nu namelijk om (ál) die eigenschappen zo goed mogelijk te 
benutten zodanig dat aan álle bovenstaande specificaties worden voldaan, even
tueel gebruik makend van min of m«"«"r ZIP-achtige (of andere) technieken. Dat 
doen de drie methodes die nu worden voorgesteld. 
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Eerste opzet: list-mode-achtig 

Wij ontvangen het rijtje 

Laten we dit rijtje eerst in 

omzetten, oftewef 
... , E11 AP11 E2 1 AP2, Ea, A Pa, ... 

Nu zijn er ruwweg 3 gevallen te onderscheiden: 

1. I ~ 1 kHz AP ligt hoogstwaarschijnlijk in d4e buurt van 1. Dan zou in de meeste 
gevallen 1 bit voldoen om !lP te rodereiL Omdat echter alles mogelijk 
blijft kunnen we dan op een ZIP-arhtige manierAP coderen waarvoor 
heel vaak sierhts 2 à :3 hits zullen voldoen. 

2. I~ 100 Hz AP ligt hoogstwaarschijnlijk hij 0. Dan zou in de meeste gevalen 1 
bit voldoen om AP te roderen. Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn 
het rijtje om te zetten in 

Echter is het ook gemakkelijk om dit geval op dezelfde manier te 
behandelen als het vorige. 

3. I~ 10 kHz AP ligt hoogstwaarschijnlijk in de buurt van 10. Het best wat we hier 
kunnen doen is dit geval ook op dezelfde manier als het eerste geval te 
bahandelen: 1\ferk op: omdat de waarschijnlijkheid van tevoren onge
veer bekend is, kan de rompressiemethode voor AP geoptimaliseerd 
worden zodat D.P op enkele bits gecodeerd kan worden. 

Uit dit overzicht blijkt dat frequenties de buurt van 5 kHz (voor telsnelheden 
van 5000 cps) de gunstigste zijn·. 

Verder is het zo dat de energiewaarden hardwarematig op 12 bits gecodeerd 
zijn. Toch worden 16 bits ontvangen. OP 4 overige bits kunnen goed benut wor
den om er de gecomprimeerde AP in te schrijven. Het zal in de meeste gevallen 
voldoende zijn2

• Hierdoor worden de oors >ronkelijke 4 bytes tot 2 bytes geredu
ceerd, wat een compressiefactor van 2 voorstelt. Er zou zeker vaak (o.a. in 

geval 2) meer gehaald kunnen worden. Overigens kunnen de energiewaarden ook 
op een soortgelijke manier gecomprimeerd worden, eventueel gebruik makend van 

2Is dat niet genoeg dan kan er bijv. afgt>Sproken worden dat er een code gert>Serveerd wordt 
om aan te geven dat de volgende byte ook gebruikt. is. 
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de correlatie tussen energiewaarden van naast elkaar liggende posities (zie boven). 
Dit ligt echter minder voor de hand. Door dit niet te doen kan een byte-structuur 
gehandhaafd blijven, wat gunstiger is. 

Er is in deze motbode et>n concessie gemaakt: het bestand moet nu persé 
sequentieel gelezen worden. Merk echter op dat dit alles alleen maar op één 
'scandoorloop' slaat: na elke scandoorloop dient het rijtje als het ware weer ge
mitialiseerd te worden om foutenmogelijkheden beperkt te houden. 

Deze methode biedt een matige. compressiefactor (die toch wel interessant zou 
kunnen zijn t.o.v. ·de communicatie lijnen) maar blijft redelijk te implementeren. 
Daarom zou het t>ventueel kunnen dienen voor reai-time compressie bijvoorbeeld 
op de M68030 (zie afb. 3.1). 

Tweede opzet: histogram-mode-achtig 

Er is et>rdt>r aangetoond dat de histogram-mode een limiet geval was. In deze 
mode wordt het volgende array bijgf'lwudf'n: 

Histogrammen : ARRAY[AantalKanalen, AantalPosities] OF integer 

Het enige probleem bij de histogram-modf' is dat de tijdsinformatie helemaal 
afwezig is (wat overigens df' monitoring moeilijk maakt). Het idee is dus de 
tijdsinformatie erbij te voegf'Il. Zoals eerder gezegd bestaat de tijdsinformatie uit 
de positie plus het 'scandoorloopvolgn11mmf'r' (voortaan als 'S 'aan te geven). De 
positie is al aanwezig dus hoeft nog maar .'i tof'gevoegd te worden. Dit kan met 
het volgende array worden voorgf'steld: 

TimedHistogrammen : 
ARRAY[AantalKanalen, AantalPosities, AantalScandoorlopen] 
OF CountType 
WHERE CountType 
IS an integer vith high probability of being very lov. 

Het is in te zien dat 

Kans(TimedHistograunuen[E,P,S] = n+ 1) = ]JX 1\ans(TimedHistograunueu[E,P,S] = n) 

waarbij p = t / ( 4096 f) en t de telsnelheid is. Door het ft>it dat lagt> aantal 
counts in het TimedHistogrammen array zf.ér waarschijnlijk zijn kan CountType 
véél compacter opgeslagen worden dan et>u normale integer. Met Unirversele 
Huffmann Codering [SCH92a] is immerseen compressiefactor (m.b.t. CountType) 
van 

haalbaar. Voor p < 1 geldt 

c - 1 - --:----1~ 
- -]J log:.z]) + ]J ]J log:.z p/2 
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. Voor f = 1 kHz en een t = 2000 cps geldt bijv. C ~ 200 (rompressiefactor 
voor CountType). 

De resultaten zijn als volgt af te schatten: 

• AantalKanalen = 4096 (hardware) 

• AantalPosities = 128 x 128 = 16384 (bijv.) 

• AantalScandoorlopen = 10 ~ 3600 x f /16:384 ~ 2, 2 f (10 uur experiment) 

• Gemiddelde aantal bits om CountType op te slaan c-t ~ -p log2 p/2 

• Benodigde opslagruimte (per detector) = 10 x 3600 x t x log2(t/8192f) 
(~ 108 .Mbyte voor f = 1 kHz en 2000 cps) 

• Gehaalde I compressiefactor: :3'2/logl(t/8192!) ~ 2,61 voor tj f = 2. 

Afgezien van de compressiefactor is het een voordeel van deze methode dat ze 
histogram-gericht is, waardoor een groot deel van de data verwerking/ monitoring 
al gedaan is. Het nadeel is dat het misschien een beetje omslachtig zou zijn. 
Bovendien moet de data, evenals in de vorige opzet, sequentieel worden gelezen 
maar de byte-structuur is nu verloren. 

Derde opzet: verfijning van de vorige 

Door een paar kleine roncessies te doen zal nu aangetoond worden dat nog hogere 
compressiefactoren met deze methode haalbaar zijn. 

Hoe kan dat nou? Hoe komt het dat er met deze methode (een beetje) com
pressie gehaald wordt?. In de eerste opzet hadden we te maken met (E,P) paren 
waarvan we deP trachten weg te gooif'n. Daardoor onstond een compressie factor 
van 2. Door de array-aanpak probf'ren we nu beiden E en P niet meer te hoeven 
opslaan. In plaats daarvan hoeven we alleen maar dit array in te vullen. In het 
limietgeval dat CountType = { 0,1} en eigenlijk al voor f ;::: 100 Hz komt dit 
erop neer dat we in het array 'kruisjes' moeten neerzetten (ie. hebben we op die 
positie een Röntgen wel of niet ontvangen met die energie). Voor zo'n 'kruisje' is 
in principe alleen één bit (in plaats van 32) nodig, waardoor een compressiefactor 
van 32 zou moeten ontstaan! Het is jammer genoeg niet zo want er moet veel 
array-ruimte gereserveerd worden die onbenut blijft. Dat kan tegemoet gekomen 
worden door Universele Huffmann Codering toe te pa.'5sen maar daarmee wordt 
toch een factor C fp = log2 71/2 verloren. Er wordt dus maar een compressiefactor 
van (32 p)/C ~ 32/logAp/2) ~ 2,6 gf'haald. 
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Verfijning Het enigste wat er nog te verbeteren va1t is predes deze factor 
log2(pl2). Hierin vertegenwoordigt p de kansverhouding van 1 (het wél ontvangen 
van een corresponderende Röntgen) t.o.v. 0. Wij moeten proberen deze factor 
zo klein mogelijk te houden. Gezien de uitdrukking voor C is C maximaal als 
p = t1(4096 f) = 112. Voor normale f en t lijkt dat niet echt realistisch. 
Desondanks kan deze kansverhouding kunstmatig omlaag gebracht worden. Wat 
er moet worden gedaan is de kans op '1' te vergroten t.o.v. de kans op '0'. 
Hiervoor zijn er twee ( combioereerbare) mogelijkheden: 

1. De eigenschap kan gebruikt worden dat de tijdsinformatie niet uiterst be
langrijk geacht wordt. Omdat de tijdsinformatie hier uitsluitend in S zit, 
betekent dit dat er over S gemiddeld kan worden oftewel dat er meerdere 
opeenvolgende S samengevoegd kunnen worden als een enkele. Als er bijv. 
van tevoren besloten is dat de tijdschaal alleen in 100 tijdsintervallen hoeft 
te worden ingedeelcP, dan duurt zo'n tijdinten·al (met een lineaire schaal) 
10 x 36001100 = :360 s = 6 min. In dit tijdsinten·al (T) wordt het preparaat 
T x fIN maal doorgescand, waarhij N het aantal punten in het scanpa
troon is. Er kunnen dus telkens T x fIN opeenvolgende 8 samengevoegd 
worden. De gemidddelde '1 '/'0'-kansverhouding stijgt dus T x fIN maal 
d.w.z. p wordt p' = ]J x T x JIN = (t x T)l(4096 N). De uiteindelijke 
compressiefactor wordt hiermee naar (:32 JJ)IC' ~ 5 à 6 gebracht. 

Merk op dat in deze uitdrukking p' niet van f afhangt: de middeling over 
S heeft een gunstig normerend effect heeft t.o.v. f. 
Merk tevens op dat deze operatie, d.w.z. het min of meer verwaarlozen van 
de tijdsinformatie, helemaal onnwgf'lijk is in de list-mode aanpak. Daar zijn 
we verplicht een tijdschaal van T = f-1 te houden terwijl de uiteindelijke 
bedoeling is een plaatje over 10 uur te tekenen. 

2. De kansverhouding van '1' t.o.v. '0' kan ook aanzienlijk verhoogd wor
den door de voorkeur te geven aan de energieintervallen waarvan van te
voren bekend is dat ze corresponderen met de in het preparaat aanwezige 
elementen4

• Over de andere, minder interessante energieën5 kan dus weer 
gemiddeld worden. Dit komt erop neer dat we minder 'kanalen' verkrijgen 
maar vooral dat het 'aantäl events pf'r kanaal' meer regelmatig I verhoogd 
wordt. Daardoor stijgt de gemiddelde '1 '1'0'-kausverhouding. Deze stij
ging wordt op een factor 10 à 50 afgeschat. Door deze operatie wordt 
p vervangen door ]J11 = 50 ]J, wat de uiteindelijke compressiefactor naar 
(32 p)IC" ~ 5 à 6 brengt. 

3 Dit is niet onrealistisrh. 
4 Dit is ook niet onrealistisrh. 
50ok al zijn dit' enrgit"(:n mindPr intert'ssant kunnen ze nodig zijn bijv. voor arr.htergrond 

bepaling. 
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Merk op dat et-n dergelijke operatie6 op list-mode data wel kan worden 
verricht maar geen effekt heeft op de hoeveelheid data. Hoogstens zou een 
compressiefactor van 12/11 ontstaant in het geval dat de kanaalnummers 
op 11 bits zouden kunnen worden gt=>codeerd. 

3. Door de twee bovenstaande punten met elkaar te combineren kan de 
gemiddelde '1 '/'0'-kansverhouding zo stijgen dat p vervangt wordt door 
p<3l = 50 p' ~ 1/2 d.w.z. ·c<3 l fp ~ 1 Dan is de beloofde uiteindelijke 

compressiefactor van (32 p)/C(31 ~ 32 sterk te benaderen. 

Omdat deze methode een aanzienlijke compressiefactor biedt en eigenlijk uit 
een soort sortering van de data bestaat, en ook omdat die wat omslachtig is, zou 
die off-line (na de analyse, zie afb. :1.1) toegepast kunnen worden. 

Over coïncidente detectoren 

De voorgestelde mt=>thoden kunnen aangepast worden op het gt=>val van coïncidente 
detectoren. Het prob]et=>m hit=>rhij is dat ~Pin lwt gt=>middeld 10keer zo hoog ligt, 
wat dus voor beide methodt=>n eén slechtt=>rt=> compressiefactor zou opgt=>ven. Echter 
is de telsnelheid in dit geval veel klt=>int=>r waardoor als het ware een natuurlijke 
compressie ontstaat. Daarom wt=>rd in ht=>t voorstaande a1lt=>en het 'worst case' 
beschouwd. 

6 Het idee om een paar energiewaardenvensters van tevoren aan te geven was al eerder ge
mtroduceerd (hiv. [SON92]). 
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Bijlage E 

Implementatie 

E.l Database bedieningskern 

Hier gaat het uitsluitend om de implementatie van een databasehedieningskern. 
De database zelf wordt niet echt 'geïmplementeerd' in de zin van programatuur: 
het gaat meer om het goed opnemen, weliswaar binnen de programmatuur, van de 
velden-definities (bijlageC) en het data modt>l (sectie 4.2) samen met bijbehorende 
definities m.b.t. de userinterface. Daarom komt dit in sectie E.2 aan de orde. 

De databasebedieningskern dit> nu zal worden besproken kan als routinenbibli
otheek worden beschouwd waarvan dt> rest van het programma (voortaan als de 
'applicatie' aan te geven) gebruik kan maken. Overigens zal deze bedieningskern 
in zijn eindstand waarschijnlijk in een apart VMS proces draaien. 

Tijdelijke oplossing m.b.v. een ASCII file 

In de toekomst moet er een RDBMS (Relational DataBase Management System) 
aangeschaft worden. Om snel te kunnen zien hoe wij met die database om moeten 
gaan en om te helpen bij het kiezen van zo'n RDBMS, hebben wij echter gekozen 
om eerst een simpele DB:-.tS na te mak«"n d.m.v een ASCII file. Kwesties zoals 
productiviteit, snelheid e.d. komen in deze opzet dus niet aan de orde. 

De database kern-bediening js zoveelmogelijk voor de rest van het programma 
transparent gemaakt, in de zin dat op het moment dat een DBMS is aangebracht 
alleen de hieronder beschreven database ondersteuningsfuncties hoeven te wor
den aangepast. Om echt uit zo'n DBMS voordeel te halen is duidelijk dat het 
programma eigenlijk overal aangepast zalmoeten worden. 

Alle functies in deze eerste opzf't voldoen aan de volgende algemene voorwaar
den: 

1. de id 's moeten positief zijn. 

2. de tabel en veld namen mogen geen spaties bevatten. 
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3. de {rest van) applicatie is verantwoordelijk voor het handhaven van de id. 
in elke tabel als een 'primary key', d.w.z. voor het testen dat het record niet 
bestaat (DBExistld) voordat er een nieuw record wordt opgenomen. Als de 
id's niet meer uniek zijn dan zijn de resultaten niet meer gegarandeerd. 

Het principe is het volgende. A11es is in één unieke file opgenomen. Dit is een 
gewone tekst file. Dat is voordelig in deze opzet (testperiode) omdat wij die file 
dan ook met een gewone tekst-editor kunnen kijken en/ of wijzigen, en ook omdat 
het later makkelijk zal zijn om die file te exploiteren bij het aanmaken van de 
echte database. 

Op elke regel van deze file schrijven.wij achtereenvolgens het record id, de ta
belnaam, de veldnaam een de veld waarde. Daarom kunnen wij elke regel schrijven 
m.b.v de standaard C functie fprintf ( ... , "Y.d Y.s Y.s Y.s\n", ... ) en lezen 
d.m.v. de corresponderende functie fscanf( ... ,"Y.d Y.s Y.s Y.[A\n]\n", ... ). 
De database is op geen enkele wijzt> geïndt>xeerd. 

Nieuwe data wordt altijd aan het einde van de file geschreven. Om een record 
weg te halen wordt eenvoudigwt>g de hele file naar een nieuwe file gecopiëerd, 
a11een worden de weg te halen regels niet gecopiëerd. 

Omdat de DBGrtFidd fm}ctie, net zoals DBSrtFicld, vaak meerdere keren 
achter elkaar zal worden aangeroepen, zetten wij voor deze functies de file-cursor 
niet terug op het begin van de file, wat voor de andere functies toch het handigst 
is. Dit bespaart nogal wat tijd. 

Om nog een beetje tijd te verdienen bij het vergelijken van de gegeven en 
gelezen id/field/tabel combinatie, wordt eerst de id (dit is een integer), dan de 
veldnaam (dit is meer bepalend) en tenslotte de tabelnaam vergeleken. 

I Error-codr I Brtrlaui.r; 

CE_CORRUPT De data base is beschadigd 
CE_IN CD BSP EC De gegewn nld, sTabel, sField e.d. 

voldoen niet aan de voorwaarden. 
CE_NOTFOUI\D De gevraagde id/tabelfveld combinatie 

bestaat niet 
CE_FOUND ne gevraagde id/tabelfveld combinatie 

bestaat we] 
CE_NONEXTID De gegeven id is de hoogste van de 

gegeven tabf'l 
CE_NOPREVID De g<"g<"v<"n id is de kleinste van de 

gegeven tahel, of die tabel is leeg. 

Tabel E.l: Error-Codes voor df' Database functies. 

Deze module is geschreven in de C-taa] en ond<"rsteunt de volgende functies. 
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Alle ondersteunde1 functies beginnen met de letters 'DB': 

• void DBOpen (void} 

Maakt de database open. 

• void DBClose(void) 

Sluit de database af. 

• void DBSetField{int nld, char *sTablc, char *sFicld, char *sValue) 

Neemt s l'alue in de database op als de waarde van het veld s Veld van de 
tabel sTabcl. Alleen maar één velcl tegf'lijk dus! 

• int DBGetField (int nld, chm· *.<>Ta bic, char *sFidd, char *.r;Buffcr, int 
nBuffcrLength) 

Haalt de waarde van één veld uit dt> database terug. sTabic en sFicld 
geven aan om welk veld van welke tabel het gaat. nld identificeert het 
record. De waarde wordt in sBufffr geschreven met een maximale lengte 
van nBuJTcrLc11gth. Dez~ functie retourneert een error-code uit tabel E.l 
(normaal CE_FOUND). 

• int DBN extld (int uCtt1TC11f ld, chm· *.<> Tablc) 

Retourneert een error-code {zit> talwl E.l) of de kleinste id van de tabel 
sTabic die een grotere waarde dan uC'mTC71tld heeft. 

• int DBPrevld (int 11 Currc11t ld, chm· *·" Tablc) 

Retourneert een error-code (zie tabel E.l) of de grootste id van de tabel 
s Tablc die een kleinere waarde dan 11 C'U7-rcntl d heeft. 

• int DBNewid(rhar *t;Tabh) 

Retourneert een error-code (zie tabel E.l) of de hoogste id van de tabel 
sTabic plus een geadviseerde increment. Retourneert nul als de tabelleeg 
IS. 

• int DBExistld{int nld. ehar *sTablf) 

Retourneert TRUE of FALSE naar gelang van het wel of niet bestaan van 
nld in sTablc. Retourneert anders een error-code (zie tabel E.l) 

• int DBDeleteRecord(int nld, char *sTablc} 

Schrijft het record rlld weg uit .de tabel sTabic en retourneert NULL of een 
errror-code (zie tabel E.l ). 

1 D.w.z. de funrtit>S dit> voor dt> (rt>st van dt>) appliratit> besrhikbaar gesteld zijn. Dit in 
tegenstelling tot de funrt.ies dit> allt>en t.b.v. van dit st. uk programma bestaan en die hier niet 
aan de orde komen. 



• int DBGetWholeColumn (char *sTablc, char *sColumn, void *pCall
Backlnfo, void *JCallBackFunction(void *, int, char *)) 

Roept voor elk record van de s Tablc tabel de door de applicatie bezorgde 
fCallBackFunction functie terug, met de volgende parameters: 

- pCallBacklnfo: deze is afkomstig van de applicatie. Het is een pointer 
naar eventuele informatie die voor de applicatie nodig is. 

- het id van het record. 

- de waarde van het sColumn veld voor dit record. 

Deze functie retournf>f>rt NULL of Pf>n t>rror-code (zie tabel E.l ). 

• int DBGetNextWhere(char *,<>Tablc, char *sOrdcrFicld, in nCurrcnt
Valuc, int *JCallBacl.:TcstFunclio11(int}} 

Deze functie retourneert NULL of een error-code (zie tabel E.l ). Ze zoekt 
het record van tabel sTabic op met dt> kleinste waarde van het sOrdcrFicld 
veld, maar die toch groter dan 71Currcnt l'aluc is en waarvoor de door de 
applicatie bezorgde JCallBack-Tu•fFu11cfiou functie TRUE retourneert. Die 
functie neemt df' id Yan het te tPsten rPcord als parameter. 

Na een aantal maanden gPI)J"uik van die databasf'bedieningskern blijkt dat 
het werkt maar ook dat toegangstijden stf'rk oplopen zodat niet meer dan enkele 
honderden regels in de praktijk toegestaan zijn. 

Lange termijn oplossing m.b.v. een RDBMS 

In een tweede fase is het de bedoeling dat de database geïmplementeerd word 
m.b.v een echte RDBMS zoals Oracle of dergelijke. Er wordt op dit moment 
gekeken naar de mogelijkheid om Oracle op het VAX station te installeren. Dit 
is echter een zeer groot pakket, waardoor een aantal problemen ontstaan. Lang 
niet alle kracht van zo'n pakket zou ook nodig zijn. Bovendien zijn er, los van 
die database, plannen om een snellere, grotere machine aan te schaffen. Daarom 
is besloten om er voorlopig toch _nog mee te wachten. 

Andere oplossing 

Het vervangen van de in sectie E.l beschreven 'emulatie' door een fatsoenlijke 
database kernmodule wordt echter ste.eds dringender. Als het installeren van 
Oracle of het aanschaffen van een ander pakket te moeilijk blijkt te zijn of te lang 
zou duren, dan moeten we dus aan een andere oplossing denken. Uitgaande van 
sectie E.l wordt nu in grote lijnen gPschetst wat we kunnen doen om het pakket 
te verbeteren / versnellen. 
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1. Structuren definiëren voor de database, de tabellen, de records en de velden. 
Een voorbeeld hiervan is: 

I••• Define the ID type •I 
typedef ahort ID; 

I••• Define the atructure for the experiaent record •I 
tJpedef atruct { 

ID nid; I• So it'a poaaible to tnov the id without tnoving the record trpe •I 
char alaae[DB.IAIIARELEIGTH], aCoaaent[DB.IAlCOIIEITLEIGTH]; 
allort nDura.tion, nFrequencJ, allort nDlCPo.X, ahort nDACPoaY; 
ID nSaapleid, nScanPatterid, nUaerid, nlonitoringid, 

nleaultald, nFocuaid, nCalibrationid; 
) lxperi .. ntlecord, lxperiaentlecordPt; 

I••• &ad ao on for the record of each table ... •I 
I••• Define a generic record pointer foraat •I 
tJPedef union { 

ID nid; 
Experiaentlecord •exp; 
Calibrationlecord •calib; 
ScanPatternlecord •acanp; 
Saaplelecord •sample; 
ClientRecord •client; 
SetupRecord •aetup; 
loduleRecord •aod; 
lonitoringRecord •aonit; 
CoaponentRecord •co•p; 
lnalyai•Record •analysis; 
FileSeriealecord •faeries; 
CalibReaultRecord •calibRes; 

} lecord, lecordPt; 

I••• Define a generic Tabla type •I 
typedef atruct { 

FocusRecord •focus; 
ContigRecord •config; 
ISScanPatternRecord •naacanp; 
FotoRecord •foto; 
Uaerlecord •user; 
SetupClloduleRecord •aetupClaod; 
loduleClCoaponentRecord •aodClcoap; 
lonitCRGraphiclecord ••onitCRgraph; 
GrapbicRecord •graph; 
lesaltRecord •result; 
GeneralFileRecord •file; 
ArchiveRecord •archive; 

int nTableiUIIIber; 
int nlualecords; 
int nRecordSize; 
lecord records[1]; 

I• A nuaber that identifiea the table •I 

} Tabla, •TablePt; 

I• luaber of records currently contained in the tabla •I 
I• The aize of the record, e.g. aizeof(Experiaentlecord) •I 
I• lllocate aore vhen needed •I 

I••• Define the databaae: it ia an array of tablea •I 
TablePt DataBase[24]; 

2. De database mag nog steeds in een file worden opgeslagen. Het wordt 
nu echter geen ASCII file meer. In plaats hiervan worden de structuren 
behouden, d.w.z. de file -bestaat uit een soort 'dump' van het gebruikte 
geheugen. 

3. Passende types worden gebruikt. Al1e lengtes zijn bovendien ook bekend. 
Er zijn dus geen ASCII conversies meer nodig. 

4. We kunnen de database file in één keer inlezen bij het starten van het 
programma, en dan weer aan het einde opslaan2

• Inmiddels blijft de hele 
database in het geheugen staan en daar wordt er mee gewerkt. 

2Dit hoeft niet, het. mag ook bijv. elke keer dat er iet.s in de database veranderd wordt. De 
tijdsbeperkingen zitten immers meer bij het 'zoPkt>n' in de database. 
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5. De id 's zijn identiek aan de recordnummers en opeenvolgend. Als wij bo
vendien het deleten van records niet toestaan (wel het veranderen, dus wel 
DBRepla.ceRecord maar niet DBDeleteRecord) dan blijven de records al
tijd in de gewenste volgorde en worden de tabellen vrijwel vanzelf prachtig 
geïndexeerd. 

6. Er moeten functies geschreven worden die direkt met records werken en 
dus niet meer met velden. -Hierdoor voldoet meestal één functie-aanroep 
per tabel waar eerder (sectie E.l) een functie voor elk veld van de tabel 
moest worden aangeroepen. Overigens hoeven alleen pointers te worden 
doorgegeven en geen ASCII data gecopiëeerd. De functies van sectie E.l 
zouden omgezet kunnen worden in: 

• DBOpen() 

• DBSave() 

• DBClose() 

• TablePt DBGetTable(inf tablrNumbcr} 

return DataBase[tablelumber]; 

• RccordPt DBAllocateNewRecord(TablcPt tablc} 

tab1e • rea11oc(table, 3••izeof(int) + table->nlualecord• • tab1e->nlecordSize); 
tab1e->nlwalecords++; 
DataBa•e[table->nTab1eluaber] • tab1e; 
return tab1e; 

• int DBReplaceRecord ( TablePt tablc, Rcc01·dPt rcc01·d) 

if (record->nld > table->nlualecord•> return FALSE; 
e1•e {•e•cpy(l(table->records[record->nld]), record); return TRUE;} 

• RccordPt DBGetRecord (TablrPt tablc, /D id) 

if (id > tab1e->nlu•Records) return IULL; 
el•• return l(table->records[id]); 

• RecordPt DBNextRecord{TablcPt tablc, ID id) 

if (id > table->nlwalecords) return IULL; 
e1se return t(tab1e->record•[id+1]); 

• RecordPt DBPrevRecord (TablrPt tablc, ID id) 

if (id < 1) return IULL; 
elsereturn t(table->r~cords[id-1]); 

• int DBExistld(TablcPt tablc, ID id) 

return (table•>nlumlecords) aa (id >• 0) aa (id < table•>nlualecords); 
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• DBGetWholeColumn en DBGetNextWhere 
zijn zo simpel geworden dat ze beter door de applicatie zelf in handen 
kunnen worden genomen. Het gaat immers alleen maar om een 'loop'. 

for (i•O; i< table·>nlualecorda; i++){ ......•. } 

Als we geen ingewikkelde functies van de databasekern eisen wordt hij door 
goede structuur-definities uiterst simpel/ soepel, en dus ook uitermate snel (dui
delijk sneller dan met Oracle ). De applicatie zou ovirigens praktisch alles zelf 
kunnen doen. 

Niettemin zijn er twee dingen op te merken: 

I. Om de hele database in het gehPugen in te kunnen lezen moet ze niet te 
groot zijn. Laten we voor normaal gebruik, van de volgende aannamen 
uitgaan: 

• maximaal 2 :Mhyte voor de database, 

• vijf experimenten pPr WPPk, 

• afhankelijk van het experimPnt moPt een verscheidenheid aan data in 
de database worden opgPnonH•n. l\Iet 1 kbyte per experiment zitten 
we normaal aan de veilige kan(3 

Dan komen we uit op 400 weken, wat ruim voldoende is. 

2. Deze opzet eist wat meer vPrtrouwen in hPt programma: de inhoud van de 
database kan niet direkt, met Pf'll simpele editor, worden bekeken indien iets 
fout gaat. Het programn1a moet ook niet op een onverwachte manier ('fata] 
error') beëindigd worden, anders zouden de tijdens de sessie veranderde 
gegevens verloren gaan. EvenPPns is deze opzet fundamenteel op pointer
referenties gebaseerd: de pointers moeten goed bijgehouden worden (pas 
bijv. op bij realloc). 

E.2 U serinterface t.b.v. de database 

De userinterface is geschreven in de C-taal en maakt gebruik van de DEC Win
dows Tooikit [DECa) samen met de Xlib4 [DECb) voor de dingen die niet met 
de D\VT mogelijk zijn. Vanwege het gemengde gebruik van de DWT en XLib 
is extra zorgvuldigheid vereist. Hoewel het t.o.v. andere pakketten een beetje 
beperkt blijkt, biedt de DWT nog redelijke mogelijkheden om een op windows 
gebaseerd programma te schrijven .. Het eist desondanks wel wat tijd om het te 
leren. 

3 Merk op: het grootstE' gt>deelt.f' daarvan is aan dt> commt>ntart>n gt>wijd. 
4 Dit is de basis, standaard bibliotht-t>k voor de XII omgt>ving. 

lüi 



Een aanzienlijk gedeelte van de userinterface resources, d.w.z. min of meer de 
vormgeving, staat in een *. UID file die door de UIL compiler uit een *.UIL file 
(User Interface Language) wordt aangemaakt [DECc]. 

De functies van de DWT beginnen met de letters 'Dwt'. De functies van de 
X-Toolkit beginnen met 'Xt'. Die van de Xlib bibliotheek beginnnen met een 'X' 
en de standaard C functies bevatten helemaal geen hoofdletter. In de geschreven 
programmatuur duiden de eerste letters van alle geëxporteerde functies aan bij 
welke module de functie hoort. De eerste letter van elke variabele is een kleine 
letter die het datatype van de variabele aangeeft. 

CUI.C module 

De implementatie van de userinterface t.b.v. de database is verspreid over de 
CUI. C en CUIDB. C files. De CUIDB. C file zal verderop besclueven worden. De 
CUI. C file bevat (voornamelijk) functies van algemeen belang én de ondersteuning 
voor de *.UIL file. Alle geëxporteerde functies van deze module beginnen met 
de letters 'UI'. Dat zijn: 

1. De standaard main() functie met erin 

• de initialisatie van het programma zelf, de database, de D\VT en de 
foutenopvangst-füncties. 

• het analyseren van de command-line parameters (zie bijlage B). 

• de definitie van de windows e.d., grotendeels uit de *. UID file 'at run-time' 
gehaald. 

• de 'main loop' d.w.z. het oneindig halen (uit de 'application event queue') 
en verzenden van 'Xll-events' [DECh]. Dit heeft als gevolg dat de enige 
manier om het pi·ogramma te beëindigen de exit() functie is. 

2. Algemene functies zoals UIMessage(), UIChoice(), UISetState(), 
UIBeep(), UIGetOut(). UIShowPHYDASCommandLine() en UIPro
cessPendingEvents() die voor alle modules van het programma kunnen die
nen. 

3. De systeemfouten opvàngstfuncties. 
4. Call-back functies. Deze functies lijken allemaal min of meer op elkaar. 

Ze worden door DEC-\Vindows zelf aangeroepen naar aanleiding van bepaalde 
'Xll-events'. Op die manier wordt de applicatie geïnformeerd van de acties van 
de gebruiker. Alleen somige 'events' geven aanleiding tot zo'n call-back. Voor 
de andere events moeten we als llf•t ware een niveau lager gaan d.w.z. gebruik 
maken van XLib. Omdat de mogelijkheid om parameters aan die functies mee te 
geven zeer beperkt is5 moet er eigenlijk een cali-back functie voor elke window en 

5Er kan alleen één parameter meegegeven wor(len en dat moet een ronstante zijn. 
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voor elk soort 'event' aanwezig zijn. Hierdoor loopt het aantal cali-back functies 
snel op, wat niet zo mooi noch effectief is. 

Daarom is getracht om het aantal cali-back functies toch redelijk laag te hou
den, tevens de grootte van de UIL file. Dit is bereikt door zoveelmogelijk door 
het programma zelf te laten doen i.p.v. door DEC-Windows. 6 Het aantal functies 
die vanaf de UIL file aangeroepen mogen worden is beperkt tot 9. Het gaat om 
de volgende functies: 

• UIMenuActivate ( . .. , int idtem, ... ) 

Deze functie wordt aangeroepen wanneer een menu-item door de gebruiker 
geselecteerd is. Het argument is een constante die de menu-item identifi
ceert. 

• UIPushButton( ... , iut nButtou, ... ) 

Deze functie wordt aangeropen als men op een knopje drukt. Het argument 
identificeert de knop. 

• UIGotFocus(. .. , char *sStaff, ... ) 

Deze functie wordt aange.roepen wanneer een window de 'input focus' krijgt 
en als wij dan een tekstje m.b.t. deze window op de status-regel willen 
zetteiL Deze korte tekst is het argument van de functie. 

• UICreateWindow( ... , iut 11 Wiudou• . ... ) 

In de UID file staan o.a. window-definities. De DWT maakt hier gebruik 
van om de windows aan te maken. Om het programma te informeren van 
het feit dat de D\VT een window gecre~erd heeft, wordt gebruik gemaakt 
van deze functie. Het argument is een identificatienummer voor het window. 
Voor de meeste windows wordt echter gebruik gemaakt van de volgende 
meer gespecialiseerde functies: 

• UICreateEntity ( ... , iut uEntity, ... ) 

Deze functie wordt aanngeroepen als men een menu-commando kiest dat 
als gevolg het crc:oëren van een entiteit Dialog-Box heeft. Het argument 
is een constante die de elititeit identificeert. Op basis daarvan maakt het 
programma de Dialog-Box a.an. Dientenbehoeve wordt informatie uit de 
CUIDB.C en CUI.UIL files gehaald. Daarna wordt de entiteit door UID
BLoadEntity op het record nCtt1'1'f'nilds{nEntity} geïnitialiseerd. 

• UICreateOkCancel( ... , i~1t b l'n·tiral, ... ) 

Deze functie wordt aangeroepen wannf'f'r wij de "Ok" en "Cancel" knopjes 
in een entiteit Dialog-Box willen creérf'n. In de UIL file moeten wij dan eerst 

6 De resources voor de definitie \'all de entiteiten Dialog-Boxes allet>n nE'E'mt ongevet>r zoveel 
geheugen in beslag als het ht>le programma. 
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een simpelle Box creëren en vervolgens deze functie roepen. Het parameter 
is een boolean dat aangeeft of we de twee knopjes naast of boven elkaar 
willen hebben. 

• UICreateComboBox(. .. , int nComboBox, ... ) 

Net als voor de "Ok" en "Cancel" knopjes roepen wij deze functie aan om 
een Combo-Box te creëren. In de UIL file moet eerst een simpele Box wor
den gecreëerd. Het programma maakt dan zelf de bijbehorende onderdelen 
van de Combo-Box (zie pagina 32) en maakt /vult bijv. de bijbehorende 
ListBox als men op het "Drop" knopje drukt. Het programma roept U/Cre
ateField om de Combo-Box bij de entiteit te registreren. Het argument van 
de functie is een identifier voor de te creëren Combo-Box. 

• UICreateCrossRef( ... , int uCm.<;:;R(f, ... ) 

Hetzelfde wanneer een cross-reft>rt>nce List-Box is gecreëerd en bij de entiteit 
moet worden geregistreerd. ~lt>rk op: \'oor de "Add'' en "Remove" knopjes 
moeten we de U/PushBuffon functie aélnroepen. 

• UICreateField ( ... , iuf bAsGrandChild, ... ) 

Als we een simpele Text-Box of een Togglt>-Button hebben gecreëerd moe
ten we deze functie aanroepen om het veld bij de entiteit als het ware te 
registreren. Deze functit> wordt trouwens ook door het programma automa
tisch aangeroepen na dt> rrf'atif' van en CrossReferente of een ComboBox. 
Het argument gpeft aan of de entiteit Diéilog-Box het 'parent' of het 'grand
parent' van het veld is in de window hi~rarchie. Dit is omdat we o.a. voor 
de Combo-Boxes gebruik maken van een dummy Box daartussenin. 

Vanuit de UIL file zijn alle windows m.b.v. een nummer geïdentificeerd. Onder 
andere daarom moet voor vrijwel elk window extra informatie worden bewaard. 
Deze informatie hangt af van l1et soort window en van het window zelf. Bovendien 
is het aantal windows niet bepaald. Daarom lijkt het het meest logisch om 
die informatie in dynamisch ge- (re) all oe 'd geheugen te bewaren, waarvan de 
pointer in de window's user_data [DECa] opgenomen is. Hier volgt een voorbeeld 
hiervan voor het entiteit Dialog-Box window zelf: 

1•••·························································································••1 I• Structure for atoring info relative to each entity dialog box •I 

1••·························································································•••1 I• An EITITY dialog box ia a •odeleaa (thua vith a title) popup dialog box that ia uaed bJ •I 
I• the uaer toedit a database entity (ie. table). Th• Croaa·leference entitiea have no •I 
I• entity dialog box becauae it •akea no aenae to edit th•• directly. •I 
I• The dialog box containa a nu.ber of children (vidgetalgadgeta) ao•• of vhich repreaent •I 
I• the entitJ field• and are in ao•• vay editable. For no~al field& •• ••• •i•ple.text •I 
I• vidgeta, for "refering id" fhlda •• ••• Co•bo Boxea. Toggle.buttona are aaed for boolean •I 
I• fielda. The croaa-reference entitiea are handled in on• of the tvo refering entitiea by •I 
I• a co•bination of ListBox and Co•bolox plus 'Add' and 'l••ove' buttons. We have to r••••b•r •I 
I• all fielda' vidgeta. Therefore •• •aintain the .vdFields[] list. The vidgeta that are •I 
I• atored in thia liat are thoae vho called the UICreateField procedure (in UIL file), ao •I 
I• theJ appear in order of declarartion in the UIL file. •I 
I• We alao have to r••••ber vhich entity thia ia, for the UIDB •odule to be able get the •I 
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I• correct inforaation out of the database. The popup ahell vidget uaod by the dialog box •I 
I• ia alao •torod ia order to be able to proporly de•troy the dialog box. Fiaally •• •u•t •I 
I• r .... ber vhich Coabo-Box •aJ ha•• called the entity in order to auto.atically update it. •I 
I• Thi• •tructure i• •tored ia .. lloc ... ory that'a pointod to by the •••r_data argwaont of •I 
I• the dialog box. The ... ory ha• to be freed vhoa deatroying the dialog box. (Kaybo) lecauao •I 
I• of a DECViadova bug, •• caa 't uo the "deatroy" eaUback fuactioa, vllicll woald be the •I 
I• correct ti•• for fneing. . • •I 

I••··························································································•• I typedef •truct { 
int aCarreatid; 
int aEatity; 
Vidget vdCallerCB. 
Vidgot wdShell; 
int aJWIFielda ; 
Vidget wdFiolda[1]; 

I• the id of the reccord currently edited by tlle oatity dialog box •I 
I• the entity dialog box id as aaod ia VIL file(•) •I 
I• the coabo-box widget froa witch the oatity •ight ha•• boen called •I 
I• the popup •hell vidget aaed by the (aodel•••) oatity dialog box •I 
I• the aaabor of eleaenta of .vdFielda[] •I 
I• the widgeta repreaenting the fielda of the oatity. •I 
I• Allocate •••ory for thia array vhea •ore i• aeeded. •I 

} EatityVidgetiafolec, •EntityVidgetinfo; 

ldefine Entitylnfo(vd) ((EntityVidgetinfo)(((DialogVidget)(vd))->dialog.uaer_data)) 

5. De rest van de functies zijn interne functies, d.w.z. functies die alleen 
binnen deze module worden gebruikt en die dus voor de andere modules niet 
ter beschikking zijn gesteld. Hoewel het grootste gedeelte van het werk hiermee 
wordt verricht zullen we die m het kader van dit verslag niet bespreken. Zie 
hiervoor bijlage F. 

CUIDB.C module 

De databasekern (sectie E.l) stelt ons in staat om bijv. velden uit de database te 
halen of daarin op te nemen. Echter moeten we eerst weten welke velden dat zijn 
en vervolgens moeten we ze op een correcte manier en op de juiste plaats in beeld 
brengen. Daar dienen de functies \'an dt> CUIDB. C file voor. Alle functies die 
deze file / module ondersteunt (d.w.z. dit> hesehikbaar zijn gesteld voor andere 
modules) beginnen met de letters 'UIDB'. Voornamelijk de volgende 'global' 
variabelen en functies zijn hit>r aanwt>zig: 

• Karakter strings om dt> UIL file te kunnen benutten. Dat zijn eigenlijk 
identifiers. De UIL 'tooi' gebruikt daar immers namen voor i.p.v. integers.7 

• Een aantal #def ine 's om aan tE> gevE-n de hoeveelste alle velden binnen 
elke entiteit zijn. Dit moë.t overeenkomen met de entiteiten Dialog-Boxes, 
tevens met de database definitie. 

• char *sTablesO 

Dit is een global, geëxporteerd array dat de namen van de tabellen bevat. 
Het is gerangschikt naar de entiteit i(lentifier. Dat is dezelfde identifier als 
het argument van de l!IC7-cafrEntify functie. 

7Dat doen trouwens de DWT en X-Tooikit ook. 
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• char *sEntities[) 

Op dezelfde manier bevat dit array de karakter strings die in de UIL file 
de entiteiten Dialog-Boxes identificeren. Dit array is o.a. gebruikt door de 
UICreatcEntity functie om de betreffende Dialog-Box resource uit de UIL 
file te halen. 

• int nCurrentlds[) 

Dit array bevat de id's waarmee de entiteiten Dialog-Boxes geïnitialiseerd 
moeten worden waaneer ze via de menu aangemaakt worden; dit in tegen
stelling tot via een Combo-Box-"Goto" knop want dan wordt de aange
maakte entiteit geinitia1iseerd op het rPcord dat door de Combo-Box wordt 
aangeduid. Het array wordt eerst ingevuld door UIDBLoadStafr., en ver
volgens bijgehouden elke kPer als een Dialog-Box wordt verlaten. Aan het 
einde is dit weer weggesawd d.m.v (!JDBSat•r.Stafr. 

• int nComboBoxGoto[) 

Dit array is gerangschikt naar dezelfde identifier als het argument van de 
U/CreatcComboBo:r functie. Het bevat de identifiers van de entiteiten waar 
de Combo-Boxes naar refereren. Dus bijv. als men op het "Goto" knopje 
van een Combo-Box drukt wordt er in dit array gezocht welke entiteit we 
in beeld moeten brengeiL 

• char *sCRTables[) 

Hetzelfde als char *,.;;Tabh.s{} maar gerengschikt naar het argument van 
U/CrcatcCro.'i.'iRr.f 

• int nCREntities[) 

Hetzelfde als cha-r *,.-.CRTabh . .-.[J maar hevat de entiteit Dialog-Box identifier 
van de 'tweede' entiteit (zie pagina ;J:l). 

• Fieldinfo stEntityFields[) 

Dit array is gerangschikt naar de eintiteit Dialog-Box identifier (ie. het 
argument van ll/G7Y'afr.Entify) Pn bevat pointers (één per entiteit) naar 
arrays van het type Fir.ldlitfoRr.c. Die arrays zijn zelf gerangschikt volgens 
de declaratie volgorde van de velden in de UIL file. OP reden daarvan is dat 
de velden ook in deze volgorde door li/CtY'.atcFirld worden 'geregistreerd'. 
Die arrays bevatten informatie over de velden van de entiteit: 

trpe_def struct { 
char ••Fieldla.e; I• database fieldna.e •I 
int nVdTJpe; I• tJpe of the widget that representl the filed •I 
int bleeded; I• boolean: i• thil field facultatiYe ? •I 
char ••Default; I• a default Yalue. RaJ be IULL •I 
char •fDefault(); I• a function that calculate• the default Yalue. RaJ be IULL •I 
} Fieldinfolec, •Fieldinfo; 
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• void UIDBLoadEntity(Widgd u,JEntity, int bNew} 

Deze functie vult alle velden van de u,JEntity entiteit Dialog-Box in 
met de waarden van het record Entitylnfo(vdEntity)->nCurrentld De 
waarden worden natuurlijk uit de database gehaald. Als bNew TRUE 
is dan wordt de data niet uit de database gehaald maar we proberen 
eerst de stEntityFields[ ... ] .fDefault() functie voor elk veld aan 
te roepen. Is dat NULL dan proberen wij gebruik te maken van het 
stEntityFields[ ... ] .sDefault item. Is dat ook NULL dan laten we 
het veld leeg. 

• void UIDBSaveEntity (Widgr.t wdEntity) 

Deze functie neemt de waarden van alle velden van de u,JEntity entiteit 
Dialog-Box in de database op. Eerst wordt er gekeken dat er voor alle niet 
fakultatief velden (stEntityFields[. .. ] .bNeeded) een passende waarde 
ingevuld is. 

• void UIDBLoadDefaults(char *."DrfaultFilc) 

Deze functie leest alle default-waardf'n uit de gespecificeerde file (zie pa
gina 36) in en schrijft Zf' in het stEntityFields[ ... ] .sDefault item van 
de desbetreffende velden; dit natuurlijk voor alle entiteiten. 

• void UIDBSaveDefaults(int b.'\'fll') 

Deze functie schrijft alle default-waarden weer tf'rug naar de file waar ze 
vandaan gebald zijn. Dif' waardf'n mogt>n inmiddels echter gewijzigd zijn. 
Als b.'l\rcw TRUE is dan wordt er een nieuwe, lege file aangemaak die de 
gebruiker later zelf kan editt>ren. 

• vol~d UIDBSaveCurrentAsDefault(Widgrt wdEutity} 

Vervangt de inhoud Yan dt> . sDefaul t it.Pms van de velden van de entiteit, 
door de momentele inhoud van de tt•dEntity Dialog-Box. De velden waar
voor en . fDefaul t () functie bestaat (i.e. ongelijk aan NULL) hoeven geen 
. sDefaul t te hebben en wortien dus geignoreerd. 

• void UIDBLoadState(diar s8tatrFilr) 

Haalt de toestand, d.w.z. op welk_e records elke entiteiten voor het laatst 
achtergelaten waren, terug uit de aangegeven file ( sStatrFilc, zie pagina}) 
en schrijft dit in het nCun·c11t/d."fi array. 

• void UIDBSaveState(void} 

Schrijft de inhoud van het 7lCttrrcntld-"{} array weer terug naar die file.8 

8 In de huidige implemPntatif' zijn d~> funrtionalit.Piten m.b.t. de dPfault-waarden niet ge
lmplementeerd. Hopelijk zullen df' opvolg~>rs (zit> hoofelstuk 6) hier volclot>ndt' informatie vindt>n 
om dit makkelijk te kmmt>ll rt>alist>rt>n. 



E.3 Communicatie met PHYDAS 

Hier volgt een hesebijving van de functies t.b.v. de communicatie met PHYDAS. 
deze functies staan in de CCOMM. C module. De functies van deze module die 
beschikbaar gesteld zijn voor gebruik door de andere modules beginnen met de 
letters 'COMM'. 

• int CO MMOpen (void} 

• int COMMClose(void} 

De communicatie gaat via een file.access: "tta3:" of "tta2:" Dit refereert 
naar een divice dat via een seriële lijn aan de 'node' TUETN6 aangesloten 
is, met name de M6SO:lO. \Ve moeten dus op deze 'node' ingelogd zijn. 
Indien dit niet mogelijk is kunnen we ook op een andere 'node' inloggen 
en de file "tuetn6üser password·:·: tta3:" openen. De usercode waarmee 
het ttaX: device wordt aangesproken moet bovendien de vereiste privileges 
hebben. 

Het openen van de file vanuit een 'remot.e node' heeft echter moeilijkheden 
getoond: onder Vl\IS gaat het aanspreken van zo'n 'remote file' verplicht 
via de FAL9 welke niet helemaal transparent schijnt te werken. Sommige 
karakters (o.a. ASCII (7) en ASCII ( 10)) blijken namelijk in sommige om
standigheden naar ASCII ( 0) te worden geconverteerd. Dit is voor ons van 
groot belang want die karakters actit>f door PEP worden gebruikt. Ter ant
woord aan dit problt>em heeft DEC ons een 'patcb' (verstelling) van de FAL 
toegestuurd. Het is DEC niet bekend of dit gedrrag van de FAL een 'bug' 
of een 'undocumented feature' is! 

De naam van bet device kan bij het opstarten van het programma worden 
meegegeven: start met COLUMBUS /phy: .... Als die naam wordt meegege
ven dan wordt eerst geprobeerd die te openen. Lukt dit niet of is de naam 
niet meegegeven dan proheren we eerst als default ' 'tta3: te openen {op 
de lokale 'node' dus). Als dit ook nit>t lukt dan proberen we tta2:. Aan 
tta2: hangt een andere l\16SO:JO samen met een andere PHYDAS systeem. 
Dit systeem is in principe·uiet bruikbaar voor de experimentbesturing om
dat het niet helemaal gekoppeld is aan df" opstelling. Echter is het in de 
praktijk voor sommige taken wel bruikbaar. 

Merk op dat als de seriële lijn fysiek niet aangesloten is, bet openen van de 
file wél lukt. Echter reageert het natuurlijk niet. Er bestaat geen manier om 
dat bij het openen na te gaan, dus moet de file eventueelmet een 'timeout' 
geopend worden. 

• int COMMSendCommand(cha1· * ... Command, int bErho) 

9 File Acrcess Library, of wat was het ook alweer"? 
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Stuurt een string-commando naar de M680:30 toe, gebruik makend van de 
hierboven beschreven file. Zonodig opent eerst de communicatie ( COMM
Open). De commentaren in het string-commando worden eerst weggehaald 
(een commentaar begint met de '%' karakter). Als bEcho TURE is dan 
wordt het commando ook in het log-window neergezet, voorgegaan door 
"CMD - ". De functie retourneert FALSE als iets mislukt is. 

• int COMMReadEcho{int -bEcho, void *JCallBack(char *), int nMax
Chars) 

Deze functie leest het antwoord van PHYDAS op een eerder gestuurd com
mando. Als bEcho TRUE is dan wordt het ook in het lo-window opge
nomen. Het antwoord wordt via de hierboven voorgestelde file verkregen, 
d.w.z. dat de functie niet terugkeert voordat de antwoord-einde informatie 
wordt verkregen ((ASCII (7) ), tenzij een 'timeout' wordt overscheden10• 

Het antwoord van PHYDAS bestaat in het algemeen uit meerdere regels 
welke resepareerd worden door ASCII ( 10). De eerste regel is altijd een 
copie van het verstuurde commando. De inhoud van de volgende regels 
hangt van het commando af. Voor elke regel wordt de jCallBack functie te
ruggeroepen zodanig dat het antwoord afhankelijk van het commando kan 
worden afgehandeld. Als er NULL i.p.v. fCallBack is opgegeven dan wordt 
het niet teruggeroepen: kennelijk is het antwoord niet van belang. nMax
Char dient om aan te geven hoeveel karakters van het antwoord moeten 
worden gelezen (als dit NULLis dan wordt het antwoord t/m de volgende 
ASCII(7) gelezen). Dit is o.a. nuttig wanneer PEP11 nog niet geladen is 
( COMMSctup). 

• int COMMSendEchoCommand(char *sCommaud} 

• int COMMSendCommandPassEcho(char *sCommand} 

Die twee functie zijn handige combinaties van de twee voorgande functies. 

• i7tt COMMSetup(char *sSc-ftt]JFilc) 

Deze functie vraagt eerst-om het rest>tten van het PHYDAS systeem (des
noods wordt eerder de commtmicatie geopend: COMMOpw) en laadt 
daarna alle voor het programma nodige programmatuur op PHYDAS in. 
De nodige programmatuur kan opgegeven worden d.m.v. een script-file 
wiens naam in sSctu]JFilc staat. Een typische script-file ziet er zo uit: · 

llllllllllllllllllllllllllllllllll%lllllllllllllllllllllll 
l COLURBUS- Setup acript file for PHYDAS. 
l Coprrisht (c) 1993, Chriatoph• •an Zvijna•oord• 

10Deze 'timeout' is op dit momt"nt nit"t gt"Ïmplemt"ntt"t"rd. 
11 PEP030 is een c:ombinatit" van E't"ll programnwrt.aal t"ll een Operating System dat dient te 

worden geladen. 
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% PLEASE DO lOT RODIFY. 
% 
% - Raxi•u. 80 charactera per line. 
% - Th•% charater begin• a co.aent. 
% - Taba and .. ptJ linea are not alloved. 
% - If % ia aot the firat character, all •hat precedea 
% i• conaidered aa a co .. and, oYon if it'• only blanka. 
ltttttttttttttttttttttttttttXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PE % Load the PEP •oftvaro 
ub % U••rn-•: ub •tand• for aicrobeu 
load sraf2 % Load grapbic procedurea 
load leYel1 % Load procedure• ~f leYel 1 
load loYol2 % Load procoduroa of leYel 2 
1 % Table nu.ber 
load loYel3 % Load procedure• of leYel 3 
load codaa % Load procedure• of leYel 'codaa' 

Dit is ook wat Pr als default gehetnt als de script-file niet kan worden geo
pend. De filenaam kan als parameter van hPt 
tt SET UP commando in de commando-regd (onderaan het main-window) 
worden met>gt>geven, tevens als paramett>r bij het opstarten van het pro
gramma: starten mt>t COLUMBUS I scr: . . . . Als deze naam op geen en
kele manier wordt (,r;ScfupFilr is NliLL} mt>egegeven dan wordt als default 
"col$d: set up. scr" gehi·uikt. De functif' gpeft FALSE af in geval van mis
lukking. 

U serinterface 

Ten behoeve van de USf'rinterface voor de communicatie met het PHYDAS sys
teem zijn nog en kelt> functiPs nodig. Die bevinden zich in de CUI. C (algemene 
userinterface) óf in de CCOMM. C (communicatie) module. Onderaan het Main 
Window is een Cammand \Vindow aanwezig. Hiermee kan men commando's op
geven. De commando's sàmen met de rPactit> van PHYDAS komen vervolgens op 
de achtergrond van het ~fain Window te staan. Daar staat dus een lijst van alle 
met PHYDAS uitgewisselde lwridltPn sinds het opstarten van het programma. 
M.b.v. een Serall-Bar rechts in de Main Window kan men door die berichten 
bladeren. Om dat te realiseren zijn de volgende functies nodig (allle functies die 
met de letters 'COMM' bPginnen zijn ook tPr beschikking gesteld van de andere 
modules): 

• void COMMSetLogWindow(Widgd u1dLog) 

Registreert de window ( wdLog) waarin de berichten zullen worden gelijst 
bij de communicatie module. 

• void COMMSetLog(char *.<>Mrssagr, char *sPrrfix) 

Voeg het bericht aan de list toe t>n laat het zien door COMMUpdatcLog
Window aan te roepPIL Event11eel srro11't de lijst zodat het laatste bericht 
zichtbaar wordt. 
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• void COMMUpdateLogWindow(ini bClcar} 

Als bClrar TRUE is dan onthoudt dat de window voortaan leeg moet wor
den gelaten. Is bClcar FALSE dan wordt de wiudow niet leeggelaten: met 
name wordt de RcdrawLog functie aangeroepen. 

• void RedrawLog(Widgct wdLog, ... ) 

Deze cali-back functie wordt o.a. direkt door de X-Server aangeroepen 
wanneer (~n gedeelte van) de window moet worden her-getekend. Het 
werkt dus de window zodanig bij dat zoveel mogelijk berichten afgebeeld 
worden, naar gelang van de positie van de Scroll-Bar, het aantal berichten 
en de afmetingen van de window.12 

• void UICommandEntered ( ... , Du•IComma71dWindou,CallbackStruct *st
Command) 

Deze call-hark functie wordt door dt> X-Serwr aangeroepen wanneer iets in 
de Command Win dm\' getypt is én op de 'return' toets gedrukt is. In de 
stCommaud strurtum vinden we het karakter string dat getypt is en roepen 
we hiermee COMMHaudh[T.<orrCommaud. 

• void COMMHandleUserCommand(char· *sCommand} 

Deze functie wordt aangeroepen ,·ia de ll/Comma11dEuffTfd cali-back func
tie maar ook door de applicatie, bijv. naar aanleiding van een menu
selectie. De karakter string wordt eerst nagekeken: -als het een bekende 
COLU~fBUS-rommando is dan wordt lwt geïnterpreteerd en eventueel 
in PHYDAS commando's omgezt>t (zit> hijv. 'Setup PHYDAS' in hoofd
stuk 4.6). Anders wordt het na hewstiging van de gebruiker direkt naar 
PHYDAS opgestuurd (ltoofdstnk 4.()). Vervolgens wordt het antwoord van 
PHYDAS wel of tliet (ECHO ONjOFF) aan de berichten lijst toegevoegd. 

• void COMMHandleScrollBar( ... , iut b/ucrcasr, ... ) 

Deze call-hark functie wordt door dt> X-Server aangeroepen wanneer men 
acties met de Srroll-Bar wil verrichten. Naar gelang van de waarde van b/n
creasc (TRUE of FALSE).wordt er dan beslist of berichten binnen de win
dow één positie naar boven of naar beneden moeten worden verschoven.13 

12Deze functit> is niet echt gt>optimalisE>E>rd. Dit zal echtt>r makkt>lijk te doen zijn voor de 
opvolgers. 

13Deze functie is ook niet geopt.imaliSt"t"rd. Ht>t maakt namt>lijk geen gebruik van de 'slider' 
in de SeroH-Bar dat dit>nt om direkt naar een bt>paaldt> positit> t.t> springt>n. Ook dit is echter 
gemakkelijk uitbreidbaar. 6/nrrra.se is een paramett>r dat in de UIL file gt>defineerd is: men 
kan die bijv. vervangen door een nArtio" paramt>tt>r dat meerdere code-waarden zou kunnen 
nemen. 
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• int UIShowCommand (int bShow} 

E.4 

Is bShow TRUE dan ]aten we de Cammand \Vindow zien. Anders verber
gen we die. De functie retourneert de hoogte van de Command Window 
zodat de RedrawLog functie 'weet' dat berichten niet over de voor de Cam
mand Window gereserveerde ruimte moeten worden neergezet. Deze functie 
dient te worden aangeroepen (tevens COMMUpdateLog(FALSE)) voor dat 
de monitoring wordt gestart omdat de behandeling door de D\VT van 'input 
focus' daarmee interfereert 14• 

Monitoring 

Sterk gekarikaturiseerd bestaat de monitoring uit het inlezen van de (E,P) waar
den, bijwerken van de histogrammen of concentratieverdelingen en bijwerken van 
de grafieken, wetend dat de schalen e.d. te allen tijde door de gebruiker kunnen 
worden veranderd. Hiernaast moeten de Xll-events worden afgehandeld. 

Tot nu toe heeft de implt>mentatie qua sne]ht>id, soepelheid, gebruikers
vriendelijkheid en foutenafhandding uitstt>kt>mle resultaten geleverd (zie hoofd
stuk Res]t ). Deze implementatit> maakt gt>hruik van hetzelfde proces als de user
interface. Het is ten eerste gebaseerd op goede definities van structuren voor het 
bewaren van informatie omtrt>nt de grafieken en de meetmodules afzonderlijk: 

, ................................................................ , 
I• Rodulelnfo - A structure to store info on the aeasureaent •I 
I• aodules that are used fora aonitoring session. •I , ................................................................ , 
trpedef struct { 

int nRodule; I• The aeasureaent aodule id •I 
int nCurFileluaber; I• File nuaber of the currently opened file(s) •I 
int bSeries; I• TRUE if •• use the file series entity (thus notgeneral files) •I 
char sPrefixPos[RFIL_IA"ELEIGTH), sPrefixEnergy[RFIL_IA"ELEIGTH), sExtension[16]; 

I• Prefixes and extension for the position and energy files •I 
int nluaChars; I• luaber of characters for file nuaber foraatting (O•no foraat) •I 
FILE •fPosFile, •fEnergyFile; I• The current position and energy files •I 
unsigned short •bufferPos, •bufferEnergy; I• Buffers for reading theE- and P-files •I 
int nBufferSize; I• The size of the buffer we actually use •I 
int nBufferindex; I• The position ve've currently reached vithin the buffer •I 
int nDatalndex; I• The position ••'ve currently reached vithin the file data block •I 
int nFileLength; I• The length of the file data-bloek (read froa the file header) •I 
int nR .. oryRode; I• The aeaory aode, aust be RDI_RE"DlYRDDE •I 
int nCharge; I• The charge vhile the file's been open (read froa beader) •I 
int nCurrent; I• The average current while the file's been open •I 
int nCounts; I• The nuaber of events we've handled till now •I 
int nCloturingGraphic; I• The last grapbic that •ses tbis aodule •I 
int bFinished; I• TlUE if this aodule bas been coapletelr aonitored •I 
int bLastFile; I• TRUE if this is the current file is the last one •I 
int nVaiting; I• luaber of passes •• gotta wait till we aar retrr to open tbe files •I 
} lodulelnfolec, •Rodulelnfo; 

1••····················································••1 I• Grapbicinfo - A •tructure to 8tore info on the •I 

14Een uitleg hiervan voert ons hier te ver. EvE-ntueel zou dit versc-hijnsel een reden kunnen 
zijn om in de toekomst de communic-atie modulE' (en dan ook de Command Window) in een 
apart VMS prores te implementeren. 
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I• graphic• that ar• u••d for a •onitoring ••••ion. •I , ........................................................ , 
trpedef •truct { 

int nld; I• Th• graphie'• id •I 
int aTrpe; I• Grapbic tJp• <••• IGT.•) •I 
iat nStrl•; I• Grapbic •trl• <••• IGS.•) •I 
iat bLog; I• Boolean: losarit~ic or liaear Y·Scale •I 
char •Title[IOI.TITLELEIGTH]; I• The graphic'• title •I 
Vidget wd; I• The Vidget for thi• wiadow •I 
lodulelafo •tlodule; I• The ••a•ur ... nt aodule u•ed bJ t~i• grapbic •I 
lcanPo8ition •tFro•, •tTo; I• Bott~·left and apper·right corner• (in DAC value•) •I 

int DieF ra, nEcTo; 
iat alonitoredCounts; 
int nlSeale, nYScale; 

I• of the ob••rved area (•u•t fit •can pattern) •I 
I• Lover and apper •arkers (channel) for el ... di•tribution •I 
I• Total awaber ewents that'• .atched aonitoring condition •I 
I• Divide 'z' values bJ nlScale to fit grapbic dt..nsions •I 
I• DiYide 'counts • valuu bJ aYScale " •I 

I• or nwaber of colors. In log. •caling nYScale is the •ax. •I 

illt •nLogScale; 

int •nData; 
unsigned short •nLogData; 

I• pover of 10 that can ba reached bJ the current •caling •I 
I• ltMalloc: hngth•(vindov lieight or nu•. colon). •I 
I• nLogScale[i]•lO"(i•nYScalellength) •I 
I• ltMalloc: nu•b•r of counts for eaeh channellposition •I 
I• ltMalloc: nLogScale[nLogData[i]]"nData[i]. •I 
I• Bit 15: boolean: walue has changed sine• last update •I 

} Graphielnfolee, •Graphiclnfo; 

Ten tweede rust de implementatie op de volgende belangrijkste functies: (de 
meeste functies die ter beschikking gesteld zijn van de andere modules en die met 
de letters 'MON') beginnen hebben betrekking tot de userinterface en zuJlen 
verderop beschreven worden) 

• int MONStart (Widgff wdMonif, iuf nE.rpld) 

Hoofdfunctie voor de monitoring. 1\omt onmiddelijk terug met t>en FALSE 
als de monitoring niet kon worden opgestart. Anders keert ze pas terug na 
beëindiging van de monitoring. Na initialisatie van een aantal dingen en 
aanroep van o.a. MONClcarUP en EuablcDmgAndControl, roept DBGc
t WholcColum71 om de gmjifk entiteit te raadplegen. De GotGraphicSpec 
functie gaat hiermee verder. Roept uiteindelijk MaiuMouitoringLoop aan. 

• static void GotGraphicSpec ( ... , i ut nMonif ld, eh ar *sGmphld) 

Deze functie word.t door DB(~'ff WholfColumn voor elk record van de 
monitoring-gmfick cJ·os,<;-J'cf entiteit terug-geroepen. Het moet dan testen 
dat de monifo1·ing-id de gewenste id is, daarna gellfmgen toekennen aan een 
nieuwe Grafphiclnfo structuur en die invu11en met de data uit het desbe
treffende record van de grafiek entiteit. Als de grafiek gebruik maakt van 
een nog 'ongeregistrf'E'rde' meetmodule moet ook geheugen aan een nieuwe 
Moduleinfo worden toegekend en mt>t het goede record uit de meetmodule 
entiteit worden ingevuld. Als dit klaar is moet een grafiek-window worden 
aangemaakt, de schaal ( Rrcalculatc8calcs) en de titel berekend, en de assen 
getekend (RrdrawGra]Jhic). Met geheugena11ocatie fouten wordt rekening 
genomen. 

• static void MainMonitoringLoop(t,oid) 
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Dit is de kern van de monitoring. Het gaat door zolang niet alle meetmo
dules zijn afgesloten (een module wordt afgesloten als alle data uitgelezen 
is of als er een fout optrad zodat er niet verder mee kon worden gegaan). 
De functie bestaat verder uit een 'loop' over nUpdatcPerioJl 5• Binnen deze 
loop is er nog een andere loop over alle grafieken. Daarbinnen vindt het 
volgende plaats. 

Testen dat de 'statie' variahel bSioppcdByl!srr (zie MONStop) 
niet gezet is, anders moeten we terugkeren. Eerst inlezen van 
een niewe (E,P) paar uit de meetmodule (RcadPosEnr.rgy). Als 
deze grafiek de laatste is die deze module gebruikt dan moeten de 
buffer indices met nLo.r.;f Evcn.fs16 + 1 worden verhoogd. Eventueel 
moeten we overgaan u aar een nieuw paar files (Close PosEncrgy 
en OpcnPo.'iEncrgy). Als er blijkt dat we op PHYDAS moeten 
wachten, dan gaan we verder nwt de volgende grafiek en roe
pen we l!/Procc.'i.'iPwdingEt•ruf..;; aan omdat het tijd heeft gekost 
om de file niet te kunnen openen! Dan werken wij de 11Data en 
nLogData arrays uit de Gmphiclnfo structuur bij. Als het aan
tal counts uit de window loopt moeten wij Rfcalculafc YScalr. en 
RcdrawGraphic aamoepen. Om de zoveel events roepen wij ook 
systematisch Pmcc.'i.'iPcudiugEt•cuf . ., aan. 

Na beëindiging van die twee loops kunnen wij voor elke grafiek l!pdatr.Gm
fick aanroepen. 

• static int ReadPosEnergy(n_qi.o;;fn· Modulc/11/o stModulc, int *p11Pos, int 
*p11Encrgy) 

Zorgt voor het inlezen van (E,P) paren. Houdt de buffer indices bij. Maakt 
eventueel gebruik van RcadBufffTS om de buffers opnieuw met de volgende 
data te vervullen wannt'er die helemaal uitgelezen zijn.1; Geeft FALSE af 
als het einde van de filt'(s) is bereikt of als RradBuffcr.<t zelf FALSE heeft 
afgegeven. 

• static int ReadBuffers (r·r.gi.'ifcr Module Info stModulr., int 7l8r.ginAt, regis
ter int nStcp) 

Leest een gegeven hoeveelheid dat~ uit de E- en P-files in, en neemt het in 
de buffers van de Module/ufo structuur op. Zet tevens de PEP18 integers 
naar VMS integers om (het zijn short integers waarvan de high- en ]ow
bytes verwisseld moeten worden). De 7l8cginAt en 7l.'Jtcp parameters zijn 

15Dit is een door de gebruiker instelbare parameter (zie MONGrtSperd en MONSetSpeed in 
sectie E.2) 

16Idem voor nLostEt•ents. 
17Idem voor nBuffrrLength. 
18PEP030 is het Operating System dat op de l\f68030 draait. 
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benodigd in het geval dat uLO!'iiEt•r7ds niet nul is. Geeft FALSE af als er 
een probleem is. 

• static int OpenPosEnergy(register Moduleinfo stModule} 

Verkrijgt de volgende E- en P-filenamen uit de database als er gebruik 
wordt gemaakt van de algemene file entiteit. Anders worden de filena
men berekend aan de band van de file reek...; entiteit. Dan worden de files 
geopend. Als dit misgaat gë!An wij ervan uit dat wij vooruitlopen t.o.v. 
PHYDAS en dat de files nog aangemaakt moeten worden. Daarom zetten 
wij stM odule->bW cziting en keren wij met FALSE terug. Als wat dan ook 
anders mis gaat wordt er ook met FALSE terug gekeerd en de eventueel ge
opende files weer afgesloten. Als beide files eenmaal openstaan dan kunnen 
wij de headers inlezen ( RradBufffrs) en nakijken of die met elkaar overeen
komen. Dan gaan we na of de 'memory mode' ondersteund kan worden en 
eindelijk nemen we de informatie uit de headers op in stModulf 

• static void ClosePosEnergy (Moduh Info stModuh) 

Deze functie sluit de E- en P-files af die door de aangegeven modules ge
bruikt zijn, mits de referentie inderdaad met openstaande files korrespon
deert. 

• static int TestPEFiles (int 11 Fih Jd, cha1· *sFilf.<i Tablc) 

• static int TestSeries(inf nSfriudd, chm· *sSn·icsTablc} 

Die twee functies worden door DBGdNc:rf Whr1Y teruggeroepen om te tes
ten dat het record aan dt> gt>wenste voorwaarden voldoet, respectievelijk in 
geval van algemene file en file rf(ks entiteiten. Beiden moeten TRUE of 
FALSE afgeven en tPsten dat de r:rpr1·imcnt-id, en de modulr-id kloppen 
(om te kunnen vergelijken zijn de gewenste id's eerst in 'statie' variabellen 
gestopt). Ze moeten ook testen of de file( s) gearchiveerd zijn. 

• static void UpdateGrapbic (1'fgi,stn· Gmphiclnfo stGmph, register int 
bDrawAll} 

Tekent de gegeven grafiek bij. Dit bestaat o.a. uit een regel aan de rech
terbovenkant neer te zet ten met de tijd-gerichtf' tellers (bv. lading, stroom, 
enz.). De rest van de tekening verschilt naargelang van de weergave mode 
(stijl) ... Alleen de waardf'n waarvoor bit 15 van nLogData[.J gezet is hoe
ven in aanmerking te komen, tenzij bDmwAll=TRUE. Dit hitje wordt dan 
naar nul teruggezet. In het. geval van t>en logaritmische schaal wordt de 
waarde als volgt berekend. Er wordt uitgegaan van de eerdere waarde van 
nLogData[.J, zeg Iw, terwijl tv de huidige waarde van nData[.J is. Dan 
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wordt opgeteld19 ( wl++) totdat w < nLogS'cale[wl]. Ten slotte wordt de 
zo verkregen nieuwe waarde weer in nLogData[.J bewaard. 

• static void RedrawGraphic ( wd Widget, Graphiclnfo stGraph, ... } 

Dit is een eaUback-functie die door XII automatisch wordt aangeroepen 
wanneer de window een 'ExposeEvent' heeft gekregen, d.w.z wanneer een 
gedeelte van de window voor de ene of andere reden moet worden herge
tekend. De_ 'event' structuur. bevat informatie over het gebied dat moet 
worden hergetekend, maar omdat de grafieken in ons geval geen bijzondere 
geometrische eigenschappen hebben is het toch handiger om gewoon de hele 
window opnieuw te tekenen. Dit bestaat uit de assen tekenen (af11ankelijk 
van de schaal, de grootte van de window, en stGr·aph->bLog), de titel 
schrijven en llpdatrGraphic roepen mt=>t bDrawAll=TRUE. 

• static void ActivateControlMenu ( Pushbutton Widgrt u,d, int n/trm, ... ) 

Dit is ook een callback-functit=> dif' wordt aangeroepen wanneer men een item 
uit het 'kontrole' popup-nwn11 kic->st (anl. 4.8). \Vt=> moeten eerst vinden op 
welke grafiek dit slaat, en dan u/foi1. ht>kijken. 

- Als het om.dt=> schaal gaat moetc->n we ... tGmph->bLog op TRUE of 
FALSE zetten en vervo)gc->ns RfcalculatrScah-" en RcdmwGmphic aan
roepeiL 

- Als het om f"f"n zoomartie gaat dan wordt eerst de window op de 
gewenste maat gezet en vervolgens Rccalculatc.Scalrs aangeroepen. 

- Als het om het veraüderen van de weergave stijl gaat dan wordt eerst 
getest of het mag. Zo ja wordt .<>f(,'r·a]lh->nS'type op de juiste waarde 
gezet en RcdrawGra]Jh ie aangProepen, welkt=> namelijk naar deze waarde 
test. Als de ·stijlverandering niet tot=>gestaan is dan wordt een foutmel
ding gegent=>reerd. 

- Bij een 'destroy' opdracht wordt de wiudow vernietigd en de bijbeho
rende Graphielufo geheugen terug naar het systeem vrijgegeven. Als 
de daardoor gebruite 11/odulr/ufo nit=>t meer nodig is dan wordt dit ge
beugen ook vrijgegeven, anders wordt de rlCloturingGraphic item van 
de Moduleinfo structuur op ~e voorlaatste grafiek gezet. De grafieken 
en modules referentie arrays worden in ieder geval bijgehouden. 

- Bij een 'save' opdracht wordt een ASCII file geopend wiens naam 
exp<exp id>...graph<grafiek id>.{hstldst} is. Vervolgens wordt 
de data betreffende! dezt=> grafiek in die file geschreven. Deze data be
staat voor histogrammen uit: op voor elke regel kanaaLnummer aan
tal_evrnts. Voor verdelingen is dat: X_DA C_waardr Y_DA C_waarde 

19 Deze waarde kan nooit kleiner worden, behalv~> bij hersrhaling maar dan wordt alles weer 
op nul gebracht. 
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aanfa/_e.vents. Bovenaan de file wordt als commentaar (het eerste ka
rakter is een '! ') aangegeven wat voor data daarin staat. 

- De 'print' opdracht ten slotte is niet geïmplementeerd. 

• static void RecalculateScales(Graphic/nfo stGraph) 

Berekent de X- en V-schaal voor de gegeven grafiek. De V-schaal is de 
schaal voor de 'counts'-as. De X-schaal is de schaal voor de andere as(sen). 
X-Schaal is altijd lineair. Het is in feite een nummer waardoor de echte 
waarden mÓeten worden gedeeld voordat ze afgebeeld worden. Het wordt 
aan de hand van de maat van de window berekend en van de mogelijke 
omvang van de waarden (af11ankelijk van de data uit de grafiek entiteit die 
in de Graphirlnfo structuur staat). 

De V-schaal wordt in het lineaire geval op dezelfde manier berekend. In 
het logaritmische geval is dit een nummer dat de grootste toegestane macht 
van 10 is (zeg p). De minimale waarde van pis op 2 gekozen (dus loopt 
de minimale logarithmische schnal \'an 0 tot 100) Daarna moeten we het 
stGmph->nLogS'cah[] array in\'\tllen zodat later alle logarithmes bekend 
zijn (zie l!pdatfGmphic). Dit array bevat zoveel elementen als de 'hoogte' 
van de grafiek in pixels of het a~ntal kleuren voor concentratieverdelingen 
(zeg h): stGmph->nLogS'calt[y] = FloatTolnt(IOY·Pih) Eindelijk wordt 
stGmph->nLogData[] weer lu"lemaal op nul gezet (behalve bit 15). 

• static int FloatTolnt (double :r) 

De enige conversie die als standaard door de C-compiler wordt uitgevoerd 
is int-float (oftewel 'real') bijv. door met 1.0 te vermenigvuldigen. De 
omgekeerd bewerking is noch door deC-compiler, noch door de 'C standard 
library' geïmplementeerd. Dit moet dus met de hand worden bereikt. De 
methode die we daarvoor gekozen hehhen is: 

- Noem n de geconverteerde 'int'. Dan hebben we een andere 'double', 
zeg y, waarmee wordt gewerkt. Dezelfe opentties als op y worden ook 
op n verricht. 

- Voor kleine nummers·(x < 100, 0) wordennen y gewoon mee opgeteld 
totdat y >x 

for(n•O, J•O.O; J < z; n++, r•• 1.0); 
return (n-1>; 

- Voor grote numnu•rs ( 100, 0 < x < 109
) gebruiken WIJ een soort 

innterval-halvering methode: 

ft • 0; •• 2147483647; 
•hil•<•·n>1) if (O.S•(•+n) < z) n+• <•·n)/2; el•• •-• <•·n)/2; 
return n; 



U serinterface 

Alles wat de userinterface voor de monitoring betreft staat in de CMON. C mo
dule. Hierin staat de volgende de volgende functies die vrijwel met de menu
commando's overeenkomen: 

• int MONBusy (void} 

Retourneert TRUE als de monitoring reeds bezig is. 

• int MONStart(Widget wdWorkWindow, int nEzpld} 

Start de monitoring op. Het keert pas echt terug als de monitoring afgelo
pen is, echter blijft alles toegankelijk doordat de Xll-events toch worden 
afgehandeld. Retourneert FALSE als de monitoring niet kon worden op
gestart. Het roept eventueel MOI\rClcadlp, doet wat initialisatiewerk, halt 
de monitoring opdracht uit de database en vervolgens roept de Monitoring
MainLoop functie zoals eerder beschre\'en. 

• void MONStop (void) 

Stopt de monitoring dom: ef'n 'statie~ variahel aan te zetten die regelmatig 
in de Monit01·ingMainLoop wordt gt>tf'st.20 

• int MONContinue (t1oid) 

Gaat verder met de monitoring als die et>rder gestopt was. Het roept o.a. 
gewoon Monito7·i11gMainLoop wt>er aan. 

• void MONClearVp(void) 

Haalt alle grafieken weg en maakt het hiervoor gebruikte geheugen vrij. 
De userinterface ·mag deze functie nif't aamoepen als de monitoring niet 
geestopt is (MONBu8y) 

• void MONCascade(void) 

Zet alle grafieken weer terug op hun oorspronkelijke plaats en maat, d.w.z. 
in cascade. 

• void MONSetSpeed(int nNumSprcdPamms, int *nSprcdParams} 

• void MONGetSpeed (int nNumSprrdParams, int *nSpce.dParams) 

Deze twee functies worden gebruikt om de snelheid parameters te regelen 
(zie pagina.:38). Wij roepen èert MONGrtSpccd, dan laten we die parameters 
door de gebruiker regelen d.m.v. een aantal 'sliders'. Ten slotte roepen wij 
AfONSctSpccd. Dit heeft onmidt>lijk t>ffekt (zie de behandeling hiervan in 
sectie E.4). 

20Merk op: zo'n te-.st kost torh (be-tre-kke-lijk) ge-e-n tijd. 
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• static Widgct CreateControlMenu(tJoid) 

Creëert het popup-menu dat figuur 4.8 is afgebeeld. Dit menutje dient om 
operaties op grafieken afzonderlijk op te geven. 

• static void EnableDragAnd Control ( Widgct wd Work Window) 

Deze functie registreert de volgende drie 'button event handlers' zodanig dat 
grafiek-wiudows kunnen worden bewogen en bovenop de anderen gebracht 
wanneer me~ op de linker-muisknoop drukt, en dat het controle popup
menu verschijnt wanneer men op de midden-muiskoop drukt. Het derde 
muiskoop dient voor 'mouse-trackiog', d.w.z. als men de muis beweegt 
terwijl het derde knop gedrukt is, dan verschijnen bovenaan de grafiek de 
coordinaten (afhankelijk van het type van de grafiek: histogram of verdeling 
en van de schaal: logarithmisch of lineair) eli het daar aanwezige aantal 
'counts'. Grafiek-windows zijn geen 'modeless' windows en daarom is het 
bewegen hiervan niet als standaard door de X-Server geïmplementeerd. \Vij 
moeten het dus zelf in handen nemen. 

• static void ButtonReleaseHandler( ... , );BuffonEt'f11f *cvcut) 

Deze callback functie wordt aangeroepen wanneer een van de muisknopen 
wordt losgelaten. Uit de XButtonEvent structuur [DECb] is het mogelijk te 
vinden in welke grafiek-window dit geschiedde en om welke knop het gaat. 

• static void ButtonMotionHandler( ... , XMotiouEt•cnt *cvcnt) 

Deze callback functie wordt aangeroepen wanneer de muis bewogen wordt 
terwijl een knoop gedrukt is. Als dit de linkerknop is dan moeten we de 
gewenste graqfiek-window (zo snel mogelijk21 ) mee laten bewegen. Als het 
de derde knop is dan moeten we de coordinaten en het bijbehorende aantal 
'counts' laten zieil. 

• static void ButtonPressHandler( ... , XButtonEvcnf *cvcnt} 

Deze callback functie wordt aangeroepen wanneer men op een der muis
knoppen drukt. Dan moeten we uit de XButtonEvent structuur vinden 
op welke grafiek-window de muis zich bevindt en dit onthouden. Als het 
dan om de linkerknop gaat moeten we de window bovenop brengen. Als 
het de middenknoop is dan moeten we het popup-menu aanbrengen. Die 
blijft staan zolang men op die knop hlijft drukken. De monitoring blijft 
altijd doorgaan daar de afhandeling van Xll-events altijd (onmiddelijk) 
terugkeert; 

• static void ActivateControlMenu ( . .. , int nltcm, ... ) 

21 Dientenb«.>hoeve is «.>«.>n 'motion romprt>ssion' t.of.gt>past, d.w.z. dat alleen h«.>t als laatste 
gegenereerd«.> XII 'motion-«.>vent.' oft.«.>wt>l bPw~>ginsopdrarht wordt uit.g~>vot>rd. 
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Deze eaUback functie wordt aangeroepen als men een item uit het popup
menu heeft geselecteerd. Afhankelijk van dit item worden dan bepaalde 
acties uigevoerd (zie sectie E.4 ). 
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Bijlage F 

Souree code 

Men vindt nu de listings van de volgende files: 

I Filenaam I Inhoud 

CUI.UIL Definitie van de resources voor 
de userinterface in de UIL taal. 

CUI.C Hoofdprogramma en ondersteuning-
funkties \'oor COl. UIL. 

CUI.H Bijbehorende header file. 
CUIDB.C Hoog niveau databasebediening en 

definitie t.b.v. de userinterface 
CUIDB.H Bij bf'horende header file. 
CDB.C Laag niveau data hasehediening, 

gebruik makend van een ASCII file. 
CDB.H Bijbehorende header file. 
CMON.C Monitoring. 
CMON.H Bijbehorendt> header file. 
CCOMM.C Communicatie. 
CCOMM.H Bijbehorende header file. 
CDEFS.H Een paar default definities. 
CBUILD.CÓM Herbouw commando-file 
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