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Samenyatting

Dit verslag beschrij~t de implementatie van ••n programma
voor ruwheidsanalyses en de inter~acing met ds Talysurf.4.
Voordat d. uiteiodelijke implementatie wordt beschreveo wordt
e.rst wat theoretische achtergrond informatie gegeven inzake
ruwheid in zijn algemeen.

In het 's.rste hoofdstukwordt een giobaal overzicht gegeveo
van, de verschi llende ruwheidsmeetmethodenwal ke in de praktiJk J

. -worden 'taegep••tof nog in on'twikkeling zijn.
ne belangrijkste ruwheidsparameteres en verdelingsfunc'ties
welke e.o grote rol spelen in het beschrijven van het
ruwheidsprofiel worden daarna behandeld.

Hoofdstuk 2 begin't met het toelichten van het elsctroniache
~iIter. Hierbij wordt oak de belangrijke cut-off golfleogte
ged.fini ••rd.
De divera. digitale filters worden Nat b.trsft de
overdrachtsfuncties en faseverschuivingen nader toegelicht.
H.t haofdstuk w6rdtb~.indigd'meteen aantal paragrafen over
de frequentieanaly.e. die met behulp van Fast Fourier
Tr.ns~arm op de ruwheidssignalen wordt uitgevoerd. De d~arbij

optredende probleman worden vermeid maar ook de oplo••ingen
worden gapoo.erd.

Hoofdstuk 3 b.schrijft de gehele implement_tie prablematiek.
De b••chrijving van de commando interpreter (COIN) g4at
hier a.n vooraf zodat de bespreking van hetruwheidsprogramma
soepeler verloopt.
H.t m.etprogramma RURECHT.FTNen het verwerkingsprogramma
OPPRWHD.FTN worden aan de hand van floNdiagrammen b••proken.
Vervolgens wordt de IBM pc versie van het ruwheidsprogramma
dat, bestaat uit het meetprogramma RURECHT.FOR en de
cnafhankelijke verNerkingsprogramma's RUW.FOR
(ruwheidsanalyses) en MID.FOR (middenlijnanalyses) toegelicht.
D. problemen ~etreffende de implementa'tie worden daarna in
een aantal paragrafen in detailbehandeld.
Hardware uitbreiding van de IBM pc is nodig i.v.m. de beperkte
geheugenruimte, interfacing met de Talysurf.4. en de
verwerking••nelheld. De keuze van deze hardware componentsn
wordt aan hetainde van het hoofdstuk besproken.

Het l.aatate hoofdstuk bevat de testresul taten van het
verwerkingsprogramma RUW.FOR. Daze testen zijn m.b.v •
• inusoiden uitgevaerd welke goed verspreid ligg80 in het
golflengtengebied van de diverse filters. Ten.lott. 15 hat
gehele ruwheidsprogramma getest met ruwheidsstandaarden.
Da aanbevelingen die het rapport afsluiten zijn suggesties
voor hetv.rbeteren eo of uitbreidenvan het ruwheidsprogramma.
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1.0.0. Oppervlakteruwheidsmetingen.

De ontwikkeling in oppervlakteruwheidsmeettechnieken is met de
komst van de micro-elektonica sterk toegenomen.
Voor de intrede va~ dit nieuwe fenomeen was men beperkt wat
betreft de meetgegevensverwerking en parameter definities.

Het vergelijken van oppervlakteruwheden met als enige parameter
de Ra-waarde is lange tijd de werkwijze. geweest am
oppervlakteruwheid te bepalen. Een van de mogelijkheden am
ruwheid te vergelijken, is het werken met
ruwheidsvergelijkingsmonsters.

Door het stellen van steeds hogere functionele Eisen aan het
oppervlak, is de behoefte aan nieuwe functionele parameters en
statistische kenmerken sterk toegenomen. Daar wordt in par.l.l.O
nag uitgebreid op ingegaan.

Het ruwheidsprofiel aftasten is debekendste en meest taegepaste
meetmethode. Hiermede worden meerdere parameters berekend.
Waardoar mear inzicht in het ruwheidsprofiel wordt Yer~regen.

Digitale verwerking van invoergegevens heeft de laatste jaren
een grate vlucht genomen, oak bij ruwheidsmetingen.
Hierdoor zijn a.a. frequentie analyses en ordinaten-verdelingen
beschikbaar gekomen.

Flexibele digitale signaalverwerking is de volge~d~ st~p. Oit
w~rdt bewerkstelligd door van grate naar kleine systemen over
te gaan. Bijvoorbeeld in het Lab. yoor Lengtemeting warden
bepaalde opstellingen ontkoppeld van de afdelingscomputer
(prime) . t'en gunste van personal-computers.
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1.0.1 Ruwheidsvergelijkingsmonsters.

0U~1AfUA..L]--.
Een ruwhe,i dsv~rg~ i j ki ngsmonster heef t een b~kende Ra-waarde ./
(fenftule (l-:-ln~at een vormgeving of bewerking met ofzonder if

materiaalverwijdering vertegenwoordigt.
Er zijn monsters voor draaien,frezen,slijpen,vonkver~panen,gieten

etc. Een voorbeeld wordt gegeven in Fig.l.l.

Fig.l.l. Set ruwheidsvergelijkingsmonsters,voor de bewerking
frezen.

Oeze worden gebruikt om b.v.:

constructeurs van een constructiebureau in~icht te geven in
het uiterlijk en de mate van ruwheid van een oppervlak, dat
gemaakt is volgens de desbetreffende bewerking.

personeel in de werkplaats in staat te stellen de ruwheid
van werkstukoppervlakken te keuren door vergelijking op het
gevoel en met het oog.
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Voordelen van deze vergelijkingsmethode zijn:

snelle globale indicatievan de Ra-waarde.

de monsters voor verschillende bewerkingsmethoden met de
zelfde Ra-waarde te vergelijken met het oog op het
uiterlijk.

Nadelen zijn:

ruwheidsvergelijkingsmonsters zijn duur (per set ong.
f 2000,- >.

voor elke bewerkingsmethode of vormgeving is een aparte
set nodig.

niet te gebruiken voor. kalibratie van
ruwheidsmeetinstrumenten. Hiervoor zijn
ruwheidsstandaarden in de handel die weI gebruikt kunnen
worden voor het testen en/of calibreren van het
meetinstrument.

golving, vormafwijkingen en ruwheid niet te onderscheiden.

niet toe te passen als ruwheidsaanduiding op een
werktuigbouwkundige tekeni~g omdat deze functioneel
moet z i j n • - ,
In NEN 3637 worden richtlijnen gegeven voor het verband
tussen de functie van een oppervlak en de waarde van de
ruwheid Ra.
Hieraan moet nog veel onderzoek worden gedaan.
Zeker de golving is interessant i.v.m. afdichtingen.

I
Veel van deze en andere nadelen worden ondervangen door gebruik te
maken van een tastermeetmethode.
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1.0.2. Tastermeetmethode.

Voordat de tastermeetmethode nader wordt beschreven, eerst wat
bijzonderheden over de structuur van het oppervlak.
De kenmerken van een oppervlak zijn:

vormafwijking veroorzaakt door het proces waarmee de vorm
wordt aangebracht, dit kan al dan niet verspanend zijn.
Bijvoorbeeld bij een draaibewerking tussen vaste en
losse kop van een draaibank, die niet in lijn staan met
de langsslede, ontstaat een kegelvormig i.p.v. een
cylindrisch gevormd werkstuk.

golving meestal veroorzaakt door factoren als doorbuiging
van machine en gereedschap,~rillingenvan machine en
verspaningsproces (chatter>. Solving is een overwegend
periodiek optredende oppervlakteafwijking, waarvan de
golflengte <A> veel groter is dan de_rilafstand van de
oppervlakteruwheid.De verhouding tussen de golflengte en
diepte varieert van 1000:1 tot 100:1.

ruwheid veroorzaakt door het vormgevend gereedschap bijv.
bewerkingsgroeven en de structuur daar binnen. Ruwheden
zijn regelmatige en onregelmatige terugkerende
oppervlakteafwijkingen. De diepten hebben relatief kleine
waarden t.o.v. de afstanden.
De verhouding tussen afstand en diepte varieert van
150:1 tot 50:1.

Praktisch is het moeilijk om strakke grenzen tussen de
verschillende kenmerken aan te geven. Er zijn daarom normen
(NEN 3635> opgesteld voor de methode van meten van ruwheid en
criteria voor het vastleggen van de grenzen.
De ruwheid meten van een oppervlak houdt dus in dat men de
vormafwijking en golving uit de resultaten moet filteren.
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Bij de tastermeetmethode wordt een naald evenwijdig aan het
oppervlak voortbewogen en de uitwijking loodrecht op het oppervlak
gemeten. Bij het beoordelen van oppervlakte-diagrammen moet men er
steeds op verdacht zijn dat de vertikale vergroting over het
algemeen veel groter is dan de horizontale.
Om inzicht te krijgen in de problematiek van de ruwheidsmeting
worden in het kort enkele aspekten behandeld.

Het tastsysteem. Om de naaldverplaatsing te meten wordt
meestal gebruik gemaakt van een induktief systeem.
De naaldverplaatsing loodrecht op het oppervlak is gekoppeld aan
een kantelbaar deel van een E-vormige kern waarop spoelen zijn
gewikkeld.
Door de naaldverplaatsing verandert de zelfinduktie van de twee
spoelen die in de wisselstroombrug zijn opgenomen. Na de
versterker wordt het brugsignaal gedemoduleerd en na filtering en
eventuele integratie naar meters en recorder toegevoerd.

UIt'l'nuld

~·9i,tr.ti.-••nh'14

rU~h.id,pr.,fi.l

olfprofiel
oppe~vlakteprofiel

Fig.l.2. Schema ruwheidsmeter.~ ~

iqitll. verw.rkin9

Daze analoge ruwheidsverwerking is niet erg flexibel,b.v. het
ingebouwde elektronische filter scheidt de ruwheid en golving
slechts op een manier (2RC-filter). Verder werkt het filter als
functie van de tijd i.p.v. de positie van de naald.
Ook 'is vaak het aantal parameters beperkt en de nauwkeurigheid van
de berekende parameters niet erg hoog.

De mogelijkheid tot digitale verwerking van het ruwheidssignaal
heeft hierin verbetering gebracht. Dit is in het Lab. voor
Lengtmeting bereikt door de bestaande ruwheidsmeter te koppelen
aan aen microprocessor en de afdelingscomputer (prime).
In hoofdstuk 2. komen we daar uitgebreid op terug.
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De voordelen van een tastermeetmethode zijn

~ het is een direkte meting.

algemeen aanvaarde meetmethode.

de meetmethode is genormaliseerd.

De nadelen zijn:

mogelijke beschadiging van het oppervlak door
mechanisch kontakt.

on-line of in-process meten is bijna onmogelijk
door de snelheid van het oppervlak tijdens het
fabricageproces.

zeer gladde oppervlakken met Ra < 0.05 ~m zijn
moeilijk te meten.
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1.0.3. Optische meetmethode.

Zoal. eerder vermeld heeft de ta.termeetmethode het grote
nadeel van het beschadigen van het oppervlak. Dit komt.tot
uiting bij het meten van zachte materialen b.v. messing en
aluminium. Deze materialen worden tegenwoordig veelvuldig
toegepast in allerlei constructies. Om ze tech te kunnen
meten is de belangstelling voor de optische .ruwheidsmeting
(kontaktloos) sterk toegenomen.

Het principe waarop een optische ruwheidsmeting berust is
eenvoudig aan te geven.
Als een bundel laserlicht op een 'technisch" oppervlak valt,
Hordt het teruggekaatste licht volgens een ruimtelijke
hoekverdeling uitgesmeerd. Zie fig.1.3.

De verdeling en intensiteit van
het licht hangen af van:

werkstuk

Fig.l.3. Principe van
optisch meten.

* ruwheidshoogte Rq b
(formul e (1-4), (1-5) ) 4--i~ ,~

* ruimtelijke golflengte (~) in
het oppervlak.

* gelflengte ~L van het
laserlicht.

Technische oppervlakken hebben over het algemeen een breed
spectrum van ruimtelijke golflengten. Het licht Hordt
dienovereenkomstig over een groot hoekgebied verdeeld.
Bij zeer gladde oppervlakken ( Rq « AL ) kaatst het meeste
licht terug in de speculaire richting( Snellius ). Naarmate
Rq toeneemt neemt de lichtintensiteit volgens de speculaire
richting af, terwijl het verstrooide licht in intensiteit
toeneemt.'Het oppervlak kaatst'meer diffuus terug •

• ~----: ..~.- -~~~_~~---.-"-_-:;-_"-_"'·_--:"_'--':'---;~n....,._·_'_·_"'~.'_';;'"_C.-.,_ -;"--:"---':'_."':9"1''''"'"':~~~~~·' __ •· -'~i-'-:-,.,.-~~--_------." ·_·_·__···'~,..".r4~"_ "-~,-.--.,:"--:---,-~:":"_,,~ __~,,,,_,~,__ .,,_~_:._ .""_... ~..•:-'"~-,,.......-........-.-.<-:--. -. -,
'---'- --- -' --"- -~"-
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De gerefleeteerde liehtbundel vanuit een ruw oppervlak
bestaat uit een random patroon van heldere en donkere
gebiedjes. De donkere gebiedjes worden ook weI speckles
genoemd. In de onderstaande Fig.l.4. is dit duidelijk te
zien.

Fig.l.4. Speckle patroon.

De intensiteit in een punt wordt veroorzaakt door
interferentie van lichtgolven die aan versehillende plaatsen
van het oppervlak worden gerefleeteerd. Zie Fig.l.5.
Door het intensiteitsversehil met naburige punten in het
gerefleeteerde veld ontstaat het speckle kontrast. Cit is
afhankelijk van het gebruikte optisehe systeem.

i
A

---

r
--.

--'
8

Fig.l-5. Een optisehe methode voor speekle-kontrast meting_

Tenslotte kan de polarisatie riehting van het lieht
veranderen.
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De verschiJnselen beschreven in de voora~gaande alinea~s

hangen mede af van de oppervlakteruwheid. Hierop kunnen
ruwheidsmeetmethoden worden gebaseerd. Lit.[lJ.
Zoals daar zijn:

-speculaire reflectie

-totale geintegreerde scattering.

-de mate van diffuusheid.

-hoekverdeling van het strooilicht.

-speckle contrast~en speckle patroon.

Vorburger - Optical measurement of surface roughness.
NBS USA.

Op dit ogenblik wordt veel onderzoek verricht aan
meetmethoden welke berusten op de meting van het
verstrooide licht. Deze zijn veel'belovend.
Enkele vooraanstaande onderzoekerszijn:

Brodman

Rakels

surface roughness measurement of turned and
ground surfaces with a light scattering
instrument.

/

RodenstokWest Germany.

the use of optical diffraction techniques
to obtain information about surfacefinis\h.
Warwick University UK.

'"

Wat niet vergeten mag worden, is dat de optische meetmethoden
goed on-line inzetbaar zijn. Bijv •. achter het gereedschap,
zodat direkt nagegaan wordt of het oppervlak aan de
specificaties voldoet.
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Een optische meetmethode is dikwijls een parametertechniek.
Wat o.a. inhoudt dat er van een parameter uitgegaan wardt,
b.v. bij ruwheidsmeting de Ra-waarde, en daaraan bepaaide ~

eigenschappen van het oppervlak worden verbonden.
Cit is een groat nadeel. Verder zijn er altijd vergelijkende
metingen nodig.

1.1.0. Ruwheidsparameters.

Door gebruik te maken van moderne wiskundige definities en
methoden, kunnen vele ruwheidsparamet.ers geponeerd worden.
Zelfs zoveel dat er sprake is van een parameter-lawine.
De relatie tussen oppervlakteruwheid en functionaliteit van
een technischoppervlak komt daardoor weleens in gedrang. Het
is weI een feit dat een enkele parameter niet het totale
ruwheidsprofiel van een oppervlak kan beschrijven.

De eerste parameters die antworpen zijn, waren natuurlijk
die welke de grootte van de amplitude van het
ruwheidsprofiel aangeven. Deze parameters worden gevarieerd
en afhankelijk van hun definities gerepresenteerd.
Bijvoorbeeld, de Rt-waarde, maximum piek dal waarde, is een
profielkenmerk dat makkelijk te detecteren is uit een
grafische weergave van hetruwheidsprofiel. Ter~iJI de Ra-waarde
zijn toepassingsgebied vroeger heeft gehad bij de automatische
middelende uitlezing van de voltmeter.

Het is belangrijk dat de parameters een eenduidige
referentie hebben. Ceze referentie is de middenIijn (M). Het
golfprofiel heeft de functie van de middenlijn. Het. is
de lijn die d.m.v. het electrisch 2RC-filter (NEN 3635) van
een ruwheidsmeetinstrument met taster door het Vv
oppervlakteprofiel wordt gelegd voor het afzonderen van de
oppervlakteruwheid.
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Fig.l.b. Golfprofiel.

Het is duidelijk dat een karakterisatie van aIleen
de grootte van het ruwheidsprofiel geen onderscheidt maakt
tussen profielen met gelijke amplituden maargeheel
verschillende vormen. Bijvoorbeeld, de inverse van een
asymmetrisch profiel geeft geen verandering aan zijn top-dal
waarde of Ra-waarde maar kan een groot effect hebben op zijn
functionele eigenschappen. Daarom ziJn er ook parameters
ontwikkeld die de ruimtelijke frequenties beschrijven.

0
0:::

B

.-
a::

Fig.l.7. Verschil in functionele eigenschappen. Profiel B
heeft een veel grater draagvermogen.

In het ruwheidscomputerprogramma is getracht zoveel mogelijk
informatie over het ruwheidsprofiel te berekenen. Oit houdt
in dat er een aantal parameters en verdelingen worden
berekend en dat er frequentie analyse op de meetresultaten
wordt toegepast.

In het volgende worden de belangrijkste parameters
gedefinieerd en weergegeven in zowel analoge als digitale
vorm, indien dit van toepassing is. Er worden hier en daar ook
opmerkingen geplaatst over de functie en/of informatie die de
parameter verschaft over de eigens~happen van het oppervlak.
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Ra-waarde.
x-L

Ra = ilLJIy I dx

x-o

; meetkundiggemiddelde
; Y is gemeten van uit de

middenl ijn.

<1-1>

N-l

Ra = l/N* Llvil
l ..o

De Ra-waarde is een van de
meest gebruikte parameters •

(1-2)

..-
t--_-:--__-=L----'~ ~

Fig.le8. Ra-waarde.

Rp-:-waarde.

(1-3); V is gemeten van uit de
mi ddenli jn.

Is de Rp-waarde klein dan is
het dragend vermogen van het

~--4-~M oppervlak groat. Zie oak Fig.l.7

Rp = Y max

L

Fig.l.9. Rp-waarde:
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Rg-waarde. (R.M.S.)-

kwadratische gemiddelde

ruwheid.

J 14-'·
Rq = liN L Y,2

i:.o l

(1-4)

( 1-5)

-
L -I

M

Fig.1.l0. Rq-waarde.

*) R.M.S. =Root-Mean-Square waarde wardt veel gebruikt in.
engelstalige landen.

Rt-waarde.

Rt = Ymax -Ymin (1-6)

"f

~ig.l.1l. Rt~waarde.
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RZpIN-waarde.

( 1-7)

Y~ is de top-dal waarde
per cut~off lengte. (zie par.2.0.0.)

; de RZD~N-waarde wordt
tegenwoordig vaak toegepast

Fig.l.12. RzD1N-waarde.

De ordinaten dichtheidsverdeling. Deze wordt als voigt
geconstrueerd: het totale Y-waardengebied (Rt) wordt verdeeld
in 50 klassen, dus AY= Rt/50. In AY wordt het aantal
ordinaten (n) geteld. Nu kan de dichtheid f(Yi)= n/N ~orden

berekend. Waarin (N) het totale aantal ordinaten (samples) in
meetlengte (L) vertegenwoordigt.
De genormeerde dichtheidsverdeling is dangelij~ aan

(n/N* ~Y) * lOOt.

(/IIAfIIlll

( 1-8)

Fig.1.13•. Het construeren van een ordinaten
dichtheidsverdeling.
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De vorm van de dichtheidsfunctie wordt vastgelegd door de
coefficienten van Skewness (scheefheid) en Kurtosis (platheid).
Deze zijn gedefinieerd als:

N

Skewness = Sk ==~ .L LYi:S (1-9)
R<t,. N ieO .

Kurtosis
N

= I< =rk 1- L Yi 4
R,. N i=o

(1-10)

De scheefheid is nul voor een symmetrische verdeling. De platheid
is een maat voor de scherpte van de ordinaten
dichtheidsverdeling. Het heeft b.v. de waarde 3 voor een
gaus,ische ordinaten dichtheidsverdeling~ De waarde wordt
groter naarmate de verdelingskromme scherper is.
Enkele waarden veor verschillende karakteristieke krommen
zijn:

y

Sk

K

gaus~isch

o

3

driehoek

o

1.8

M

sinus

o

1.5

Sk>O

Sk<.O

biok

o

1

Fig.1.14. Skewness waarden voor asymmetrische
ruwneidsopperviakken.
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De cumulatieve dichtheidsverdeling, Abbott kromme , wordt
berekend met

X1+X2+ ••••• X~ )*100
L

(1-11>

op arbitraire niva s
bijv. 25,50, •.• 100 'l.
van de Rt-waarde.

s::
- 50·e
n

o 0
II

25'1.-I--/t~~-~+--+-lr---

50 % -~--\--+--+-t----lir---+':-

15 ·Iw-"""--+-I--hf---+--I~ 75

100'I.-+-----------=::.--+---L. (Rlll000~- ~:__-~pi"rc«ll

L

Fig.l.15. Construeren van een Abbott kromme.

De Abbott kromme geeft vooral informatie ovei de dragende
eigenschappen van het oppervlak en het te verwachten
slijtagepatroon.
Merk op dat de Abbott kromme de afgeleide is van de ordinaten
dichtheidsverdeling.

De hellingsverdelingsfunctie Hy(i) wordt berekend uit
de meetwaarde y(i) volgens:

Hy(i)=y(i+3)-9y(i+2)+45yCi+l)-45y(i-l)+9y(i-2)-y(i-3) 11-12}

604X

Oit is een verbeterde versie van de zogenaamde centrale
formuie (Zie Lit[2J)

Hy(i):=f(i+1)-f(i-l} (1-13)
2

Een van de hellingsgebieden is b.v~ -0.6< Hy(i}(O.6
Oit gebied wordt in 60 klassen verdeeld en per klasse het
aantal hellingen (h) bepaald.
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De klassebreedte ~=1.2/60 ?m/~m en met het totale aantal
hellingen (H) voIgt de genormeerde hellingsverdeling

F(H(y»=N(A) *1007.
(N.A)

(1-14 )

De hellingsverdeling kan een belangrijke parameter worden
voor fijn bewerkte oppervlakken van optische kwaliteit.
Bij deze oppervlakken zijn namelijk de hellingen klein.
Waardoor de optische ruwheidsmeting, gebaseerd op
re~Iectie van, licht, hoogwaarschijnlijk goed toe te passen is
en waarbij de hellingsverdeling een maat kan zij~ voor de
reflectie.
Naar de onderlinge relatie tussen hellingsverdeling en
reflectie moet nog veel onderzoek worden verricht.

Wat nog niet aan de orde is gekomen bij de samenvatting van
parameters en verdelingen is de procesidentificatie.

Een procesidentificatie is eigenlijk een
ordinaten-dichtheidsverdeling identificatie.
De ordinatendichtheidsverdeling wordt door Skew (Sk) en
Kurtosis (K) beschreven. Echter hierbij kunnen fouten
optreden"vanwege hun gevoeligheid voor'grillige: ~uwhejd.

Oit maken we duidelijk aan de hand van een voorbeeld:

A) b)

M~.V""

Fig.l.16. 'Grillig' ruwheidsprofiel.

In Fig.l.16 a) is een 'grillig ruwheidsprofiel getekend.
Hiervan is de Sk en K waarde veel groter dan van het profiel
in Fig.l.16.B). Oit is het gevolg van de onevenredige
inbreng van de extreme piek. Deze wordt te zwaar 'gewogen' in
Sk en K (n.I. tot d~ 3- resp. 4- macht).
Verder zijn Sk en K niet onafhankelijk. Bij een hoge Kurtosis
waarde behoort onverbrekelijk een hoge Skew.
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Het is duidelijk dat voor een ideale typologie van een
ordinatendichtheidsverdeling een systeem ver~ist is dat
afhangt van twee (het minimum) onafhankelijke variabelen .
Een van die syste~en is gebaseerd op de Beta functie.
Het wordt uitgedrukt in termen van twee argumenten n.l. "a"

en "b" en is gedefinieerd in het domein 0 => 1
1

p(a,b} =Jy ..-l (1-y}b- 1 dy (1-15)

o
Voor de theoretische achtergronden en eigenschappen van de
Beta functie verwijzen we naar Lit[3J.

De basis fylosofie is dat elk praktische amplitude verdeling
benaderd kan worden door een Beta functie.
De twee Beta parameters worden als voIgt uitgedrukt

,;

"

a =Rv(RvRp-Rg2)
RtRq2

b =Rp(RvRp-R g2)

RtRq2

(1-16)

(1-17)

Waarin Rp,Rq en Rt de parameters ZlJn, die in het
voorafgaande al tersprake zijn gekomen en Rv gedefinieerd is
als de maximale dal-waarde (valley) t.o.v. de middenlijn.

Aan de hand van Fig.1~17 en oe formules (1-16) en (1-17) gaan
we de fysische interpretatie van de Beta parameters "a" en
"b" toelichten.

a)

yt~~~
. b =1..5

Fig.1.17. Ordinatendichtheidsverdeling beschreven met de
Beta parameters "a" en lib".

tlrI
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De Beta parameters "a" kent aan 'dal' ordinaten een grotere
gewichtsfuncti~ toe dan aan 'top' ordinaten. Dit komt tot
uiting in de formule (1-16) en in Fig.1.17. a).
Bij grote Rv-waarde behoort eveneens een. grote "a" waarde.
De Beta parameter "b" is de inverse van "a" betreffende het
t.oekennen van de gewichtsfuncties, wat duidelijk naar voren
komt in de formule (1-17) en Fig.l.17.

·Vergelijken we de Beta parameters "a" en "b" met Skew en
Kurtosis dan valt onmiddelijk op dat "a" en "b" niet 20

afhankelijk zijn ~an buitensporige maximale of minimale
ruwheidswaarden, zoals Sk en K dat weI zijn.
Deze eigen$chap is het gevolg van het maar tot de 1-
macht voorkomen van de parameters Rp en Rv in de formules
(1-16) en (1-17). Ook Rq is in de Beta parameters maar tot de
macht 2 aanwezig terwijl in Sk tot de 3- en'in Kzelfs
tot de mac:ht 4.
Hieruit voigt dat de Bet.a parameters "a" en "bIt stabieler
zijn dan Sk en K.

Tenslott.e kunnen we de volgende conclusies trekken:

a) De Beta parameters "a" en "b" zijn onafhankelijk van
elkaar en gemakkeliJk te bepalen.

b) De continuiteit met de bestaande parameters blijft
gehandhaafd.

c) Proc:esident.i f icati e m. b. v. de Beta parameters "a II en lib" /l
heeft een grotere discriminerende graad dan met Skew
en Kurtosis.Zie Fig.l.1S. VV

1",-, .....--- ..... --"--'---" --.....----



Kurto$IS (not normalised I

-1-0

Skew

1-0-2-0

20

\'2'010-08-06-04'02-0

Fig.I.IS. Proce~identificatiemet "a" en "b" of met Skew en
Kurtosis.

De discriminerende graad van de Beta parameters kan
toenemen als er een betere Beta functie wordt ontwikkeld.
Hieraan moet nag veel onderzoek worden verrricht.

'-0

6·0

"Q..
4·0

2-0
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2.0.0 Filte.... s~

Het ruwheidsprofiel kan men opgebouwd denken uit een
superpositie van ee~ groot aantal sinusoiden met
verschillende golflengten (~) en amplituden (A).
Door filte.... ende elementen in een tasterinstrument worden
bepaalde golflengte gebieden afgesneden.
Enkele bekende filterende elementen zijn de taste adius, de
glijschoen en het ingebouwde electronische filte .
De 91 i j schoen kan vervang.en 'worden door een ex terne datum
waardoor dit ongewenste filter geelimineerd wordt. Zie Fig.2.1.
De tasterr~dius filtert hoge frequenties uit. De
resultaten van een meting van een glad oppe.... vlak met een
tasternaald moeten daarom met de nodige zorg worden
geinterpreteerd. Lit.C4J.

..
agtum

..

Fig.2.1. Constructie met glijschoen of met datum.

Hat ingebouwde filter wordt gebruikt, afhankelijk van wat men
wil meten, om bepaalde golflengte gebieden af te snijden.

De cut-off golflengte (~=c) is een belang.... ijke grootheid
die al. voIgt is gedefinieerd:

De cut-off lengte is di'e golflengte die bij filteren langs
electronische weg wat betreftede amplitude nog-voor 751.
doorgelaten wordt{ ~ 1M.1 N."y l ~<Ah 1 )

In NEN 3635 worden voorschriften en aanbevelingen gedaan
voo.... de keuze van de cut-off lengte en de meetlengte (L).
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In het na vol gende worden het I

* electronisch 2RC-filter
* digitaal 2RC-filter
* fasegecorrigeerd filter
* iso-filter

behandeld.De laatste drie filters zijn in het hierna te
bespreken computerprogramma opgenomen. (Hoofdstuk.3.)

2.0.1.Het electranisch filter.

Dit filter heeft een doorlatingskarakteristiek welke
gelijkwaardig is met die van twee RC-netwerken met gelijke
tijdconstanten
'"t" =R 1 *C 1 = R:z*C:;.! (2-1)

en gescheiden door een buffer.

Fig.2.2. Het electronische filtersysteem.

2

De overdrachtsfuncti e k (A) - ( 1 )
- 1 - J 0,5 77 ( A/ Ac )

Voer de afleiding van deze overdrachtsfunctie zie bijlage.l.

De faseverschuiving S = arctan 2~ AclA
is gol f lengte af hankeli j k. 3(Ac/A) - 1

Als A=A.c:<:> dan is de faseverschuiving 60°.

<2-3)



23

100

"+100 rt+ ~T ~ I -~ ..... """" jto I , I .....f(I ~

4Q : "I '] ~~ '''. """1'. ~
KI-

1"-.: iTT i'..
~

1tJ
I ~ " .

I N ~ f l~ f' r\. f"I10-10
Culo"'\' (/tim)" "a.2~ I" act '\.2,5 "' 8

, o.oct :,
4 I

I\. " 1\ 1'1

" \ l-

I ;

f\. 1\ ,,--r---
~I :,

H
'\. I'

. _..~ 11·
u
cae r---
46 " " I\.

" ". III .1-I" f\. "t-O,t

tJB,
·5

1
-11

-IS

·If

KCAl -1$

10 A(mml..

.JO

.J5

-~

Fig.2.3. Doorlatingskarakterist.ieken voer verschillende
cut-off lengten in mm als functie van de
amplitudeverhouding K(A) en de ruimtelijke
golflengten (A) van het oppervlak.
K(A) is de verhouding tussen in en
uitgangsgolflengten van het filter.

De nadelen van dit electronisch 2RC-filter zijn

faseverschuiving (~) is afhankelijk van de frequentie
waardoor amplitude vervorming ontstaat en een
verschuiving naar rechts van middenlijn t.o.v. het
ruwheidsprefiel.
Een voorbeeld wordt gegeven, in Fig.2.4. waar ee~ sinus
als ingangssignaal is gebruikt.
De verschuiving (~) van de middenlijn is duidelijk te
zien.

1.8
(;II]

51"

2.80 3.60
TRAVERSm LEIIGTH (m) (UCRD, tm))

M

Fig.2.4. Sinussignaal metverschoven middenlijn.
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het filter is hardware afhankelijk·en werkt ais
functie van de tijd. Oit vraagt am problemen.
Bijvoorbeeld de snelheid van de naald is nlet constant
(afwijking ong~ 10 % ) zodat een constant tijdsinterval
niet overeenkomt met een constant plaatsinterval van de
naald.

er wordt geen rekening gehouden met de afwijking in de
linea\rit~it van de wisselstroombrug bij kleine V
verplaatsingen.
Hierdoor ontstaan bij metingen'aan gladde
oppervlakken ( 0 < Ra < 10 pm ) grote ver~chillen

tussen het reele en het gemeten ruwheidsprofiel.
In Fig.2.5.B. is de afwijking in de lineariteit goed
te"zien. De afhankelijk~eid van de spanning V van de
ruwheidshoogte Y pm is voor de range van 0 < Y < 10 pm
gegeven.
Doordat de richtingscoefficient in punt P Kleiner is
dan de gemiddelde rich~ingscoefficientuit Fig.2.5.A.
geeft d~ wisselspanningsbron een te kleine spanning af
waardoor de registratieeenheid een te lage ruwheidswaarde
zal genereren.

B)

t
V

y_'OO

t
V

y_'0

Fig.2.5. Afwijking in de lineairiteit.

In norm 3635 wordt het electronisch 2RC-filter als standaard
gebruikt maar het geeft eigenlijk onjuiste parameter-waarden
af. Doordat iedereen het 2RC-filter volgens norm 3635
hanteert, kan men deze waarden onderling toch vergelijken.

UtA ~ ltA·~ ~}1ry ~ kA ~ I
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2.0.2.0igitaal ~RC-filter.

Enkele nadelen van het el,ectronische 2RC-filter kunnen
worden ondervangen door het invoeren van een zogenaamd
.digitaal 2RC-filter. Oit digitale filter is in feite een
numerieke berekening die dezelfde overdrachtsfunctie
genereert als het electronische 2RC-filter.
De opbouw van deze numerieke berekening voIgt hieronder:

Voor een digitaal opgenomen signaal bestaande uit
(N) samples gelden ~e volgende relaties:

* Fmax = 1000/(2*STAP) (2-4)

;Fmax'is de maximaal te meten frequentie.
;STAP is het sample interval in um.
;1000 is 1000 um = 1 mm
;2 is het minimum aantal samples dat per periode
genomen moet worden am de frequentie vast te
kunnen stellen. Oit staat bekend ais het
bemonsteringstheorema van Shannon.

* De frequentie stap DLTF= 2*Fmax/N

;DLT~ is DeLTa Frequentie
;N is het aantal ordinaten (meetgegevens)

(2-5)

* De.cut-off frequentie Fc = 1000/WFL

;WFL=Weighting Factor Length=cut-off lengte=Ac=CO

Verder geldt er voor numerieke berekeningen dat de
frequenties (f) worden gerepresenteerd als veelvouden (1)
van de frequentie stap DLTF

f = I * DLTF

;I is een integer.

(2-7)
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De overdrachtsfunctie H(jf),die in Bijlage.l. is afgeleid,

2
H(jf) =(j-v'3 * fiFe )

1+j'\l'3' * f IFc
(2-8)

kan nu in de digitale varm geschreven worden.

H(I*DLTF) =(j..J3' * I*DLTF/Fc )2-
1 + jV3 * I*DLTF/Fc

(2-9)

Met de volgende notatie voar een complex getal
complex= a + jb en CJ = complex (0,1) wordt cj = j

en de aanname

HTEL = j~* 2*Fmax/(N*Fc)= CJ*SQRT(3}*DLTF/Fe

wordt de overdrachtsfunctie HF(I) berekend volgens

DO 1=1, NQRDG2,
TEL = HTEL* (1-1>
HF(I) = (TEL/(1+TEL})**2
CONTINUE

(2-10)

waarin NORDG2 het aantal ordinaten gedeeld door 2 is.
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Het digitale 2RC-filter heeft dezelfde nadelen als het
electronische 2RC-filter maar omdat de meetgegevens digitaal
worden verwerkt zijn er toch een paar voordelen n.l.:

-bij het invoeren van de ruwheidmeetgegevens maakt men
gebruik van een rotatieopnemer. De rotatieopnemer is 'namelijk
gtikoppeld aan de aandrijving van de traverse (taster.> door
middel van een tandwieloverbrenging.
Na een bepaalde hoekverdraaiing, deze komt overeen met de
sample afstand van de taster, geeft de rotatieopnemer een
puis af aan de computer.
Dit is het sein voor de comp~ter om een, sample te nemen.
Hie~door ontstaat een eenduid1g verband tussen de plaats van de
taster en het meetsignaal als er geen speling is in de
aandrijving etc.

-de afwijking in de linea~iteit van de wisselstroombrug I
wordt gecompenseerd door correcties die in het
computerprogramma zijn aan gebracht voor de verschillende
meetbereiken.

Hieruit kan geconcludeerd worden dathet digitale 2RC-filter
, gebaseerd op nauwkeuriger meten en correctie mogelijkheden,
de vQorkeur verdient 't.o.v. het electronisch 2RC-filter.

De faseverschuiving blijft een hinderlijk probleem, daarom is
er naar een ander filter gezocht. Het zogenaamde
fase-gecorrigeerd filter.
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2.0.3.Fase-geco~rigee~dfilte~.

Het filter is evenals het laatst besp~oken filte~ een
numerieke berekening. Zoals de naam van het filter al
aangeeft willen we de faseverschuiving co~rigeren zodat ae
eerder genoemde nadelen van de faseverschuiving niet mee~

zullen optreden. ,

In het navolgende Hordt een numerieke berekening geponeerd,
die zeals later zal blijken een faseverschuiving .heeft die
enafhankelijk' is van de f~equenties.

Ais de response g(t> op een willekeurige input functie f(t>
dezelfde vorm heeft als de input maar fase verschoven, dan
geldt:

g(t>=A f(t-tc.} (2-11>

;A is een, later te peneren, amplitude
k~rakteristiek.

; (t-to > is de faseverschuiving.

De fouriergetransformeerde van f(t) en get) zijn
respectievelijk F(w) en G(w).

f <t)

F (w)

g(t>

G(w)

In het frequentie gebied geldt veer de overdrachtsfunctie
van .een systeem :

(2-12> H(LV>=~

F (lAJ)

of

;H("",) is de overdrachtfunctie

(2-14> H ( j f >-=8 (j f )
_ F(jf)

H<jf}==A(f)e-,j'2Tt"H: (2-15)
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Uit onderzoekingen van D.J.Whitehouse en R.E.Reason blijkt
dat bij een afsniJgolflengte-(doorlating filter ~O) van 3*
CO-golflengte een optimale filtering van het signaal wordt
verkregen. In Fig.2.6. is de amplitude karakteristiek van het
filter afgebe~ld.

A(f)=1.5f/Fe: - 0.5

--- fiFe. 1

(2-16)

fIFe: < 1/3

1/3 ( fiFe: < 1

fiFe: } 1

1
A(f)

t

in het gebied

1
ACf)

t

A(f)=O

A (f) =1

Fig.2.6. Amplitude karakteristieken afhankelijk van AlAe
en van fiFe.

De bijbehorende fase karakteri~tieki5 in de onderstaande
figuur weergegeven.

-- fiFe

Fig.2.7.Fase karakteristiek ~(f/Fe:).

Uit formule (2-15) voIgt voar t=t u

}?f(f) =-21Tft", (2-17>

jif(f)=~ F'et.,
Fe
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Een fase verschuiving van een signaal is ook te interpreteren
als een lengteverschuiving (x) tussenin- en
uitgangssignaal.

)2f=2Tfx <2-l8}
}t,.

; x is de lengteverschui~ing in ~m.

; ~ is de golflengte van het signaal

Uit de relaties (2-17) en (2-18) 'kan to worden bepaald.
Dit is in bijlage.2. uitgewerkt. Hierbij is gebruik gemaakt
van de aanname x=1.5 Ac. Daze aanname wordt in Lit.Cl1]
~oegelicht.

t ...=-3 e:o
2000 --- M~~~

De Qverdrachtsfune:tie H(f) wordt nu

H(f)=O veer

(2-19)

f < (1/3}Fc

(1/3}Fe ~ f < Fe:

f :> Fe
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In het nog te behandelen ruwheidscomputerprogramma wordt de
overdrachtsfunctie H(f) berekend met het onderstaande
deelprogramma:

DO 10 1=1, GRENS1
HF(I)=CMPLX(O.O,O.O)

10 CONTINUE

DO 20 I=GRENS1, GRENS2
HF(I)=(1.5*<I-l>*OLTF/Fc - O.5)*CEXP(EKSP*<I-l})

20 CONTINUE

DO 30 I=GRENS2, NORDG2
HF(I)=CEXP(EKSP*(I-1»

30 CONTINUE

Waarbij de vblgende definities gelden:

GRENS1= Fc/(3.0*OLTF)+1

GRENS2= (Fc/DLTF)+l

NORDG2= aantal ordinaten gedeeld door 2.

CEXP= COMPLEX EXPONENT=eE~SP

HF(I)= overdrachtsfunctie voor 1=1, NORDG2'



De meeste voordelen van een fase-gecorrigeerd filter zijn aan
de hand van de karakteristieken in Fig.2.8. duidelijk in te
zien.

10~--_~-""- r",s"-~.CO"L~.....J tlllE'r

~~-- 150-2 RC tiltt'f

50

0 ....- __----------"11I----1
OJ 0.3 1.0 3D ~ 10.0 20.0 >..I:" e

Fig.2.8. Overdracht i. van de. amplitude als functie van

worden geelimineerd

word7:~~i~

-het gefilterde profiel wordt tot en met de cut-off
grensgolf)engte niet beinvloed. O~w.z. de ruwheidscampanenten
met een golflengte kleiner dan de cut-off worden door het
filter voor 1001. doorgelaten.
Componenten groter dan ~ maal de cut-off
en tussen grenzen 1 en 3 maal 'de cut-off
gereduceerd.

-de middenlijn die door het filter wordt berekend is beter
dan die van het 2RC-filter. Dit is het resultaat van de
constante faseverschuiving die iedere golflengte in het
ruwheidssignaal krijgt. Digitaal is deze verschuiving
makkelijk te corrigeren.

-vergelijken van de karakteristieken ven het 2RC- en het
fase-gecorrigeerd filter maakt·duidelijk dat het laatst
genoemd filter selectiever werkt omdat de helling hiervan
steiler is d.w.z. in een kleiner interval van 1001. naar 01.
doorlating.

AI. vervanging van het 2RC-filter is het fase-gecarrlgeerd
filter een goede oplossing. Er zitten nog weI enkele haken
ogen aan. Het is namelijk een digitaal filter dat moeilijk
fysisch te verwezenlijken is.
Oaar uit voIgt dat het aIleen ·toegepast kan worden als
digitale verwerking mogelijk is.
Vanuit een ander oogpunt gezien, zijn er oak problemen.
Bijvoorbeeld de trage behandeling van het vernieuwen van
NEN normen is een struikelblok.
Verder moet het nog ingeburgerd raken bij de mensen in de
praktijk zodat het ~en algemeen en veel gebruikt filter
wordt.

en

1
r
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2.1.4. Het ISO-filter.

Hierover kunnen we kort zijn. het filter legt per CO-lengte
opnieuween kleinstekwadratenlijn door het profiel.

"Vervolgens worden de ruwh~idsparametersperCO-lengte
berekend.

r f·I,.,pnt j~p(oll~1

co

Fig.2.9. Kleinste kwadratenlijn per CO-lengte.

Het aantal filters dat in de literatuur beschreven wordt is
greot. De belangr"ijkste en meest taegepaste filters in de
ruwheidsmeettechniek zijn hier 'ijepaEiseerd ~~ rJJ.J.A. .
am een voorbeeld te geven van een ander filter noemen we het
numerieke filter. Oat met een continue gevarieerde CO-lengte
kan f i 1 teren, onafhankel ij k van de meetl engte. Lj,t [5J.

,
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2.1.0.Fouriertransformati~s.

Transformatie met behulp van fourier teehnieken is een goed
gereedsehap waarmee de frequenties van een wiIIekeurig
signaal x(t)zijn tedeteeteren. Zoals de benaming al
aangeeft wordt het signaal x(t> uit het tijdsdomein
getransformeerd naar het frequentiedomein.Er bestaat ook een
inverse fouriertransformatie van het frequentiedomein naar
het tijddomein.
De informatie die in .het frequentiedomein verkregen wordt, is.
hetzeIfde als in het tijdsdomein maar in een andere
representatie. Oit moet weI kritiseh benaderd worden omdat er
soms informati. veri oren gaat.

Een theoretische achtergrond informatie over de verschillende
fouriertransformaties is hier welop z~jn plaats. BiJ deze
toelichting gaan we uit van de fourierintegraal omdat deze
transformatie de minste eisen aan het signaal stelt.
Vervolgenswerken we naar de diskrete fouriertransformatie
toe, die geschikt is voor de d~gitale ven"lerking met de
c~omputer.

De voorwaarden, die door de transformaties aan het signaal
worden gesteld, zijn belangrijk omdat ze oak een bron kunnen
'zijn voor eventuelefouten die optreden tijdens
fouriertransformaties.
In de paragrafen 2.2.0. en 2.3.0. wordt aangegeven hoe
deze fouten zijn te elimineren dan weI te minimaliseren.

~.Fourierintegraal: geeft informatie over de transformatie
van een continue tijdsignaal f<t> over -00< t <oo-iReen-continqe
frequentiespectrum dat-oo< f <00 bestrijkt.



Het continue tijdsignaal kan geschreven worden als
tIIO

f(t)=!F\(f)e1;7T'Ttdf (2-21>

-tIIO

waarin F(f) berekend wordt uit
00 \

F(f)~~f(t)e->~~e'dt ~ (2-22)

Fig.2.10. Oneindig en continue signaal in tijd en
frequentiedomein.

Oit i$ de ideale transformatie welke in principe gebruikt kan
worden voor aile practische signalen. E~hter het is vereist
dat het gehele tijdsignaal bekend moet zijn (-oo( t <ce).
In de praktijk wordt daarom defourierintegraal aIleen
toegepast voor relatief korte signalen. Andere continue
signalen moeten op een andere manier worden behandeld.

2. Fourierreeksen: deze worden gebruikt om periodieke
tijdsignalen te beschriJven. Echter eeM peri ode van het
tijdsignaal mag worden gespecificeerd en deze wordt dan
getransformeerd.
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Het psriodieke continue tijdsignaal is te beschrijven in
de fourierreeks vorm

00

f(t)=~F(fk)ej2~~t
k.. -IO

(2-22)

ftt,\t
\
\,,,...

-T T

_-to ~

...:.
/ !\

I \
I

.'.-
t--

(2-23)

waarbij F(f k ) te berekenen is uit
T/2.

F(f k )=l/Tjf (t)e-.J21'l'-f'kt dt
-T/4

--(

Fig.2.11~ Periodiek signaal in tijddomein, diskreet in
frequentiedomein.

We zien dat sen periodiek en continue tijdsignaal wordt
gstransformeerd in een diskreet frequentiespectrum, dat aIle
harmonische~van het signaal bevat.

3.Semonsterings-functies: kunnen gezien worden ais
tegenovergestelde van fourie~reeksen. Vergelijk de
2.11 en 2.12 met elkaar en oak de formules (2-22),
met (2-24) en (2-25).

het
f ig'..lren
(2-23)

fsh.

f (t ... )=1/ff3JF(·f)e..:l2~+t df

-f.l2.

flt.)~••_
t. Il01,1,

--t . t---_

00

F (f)";' Lf (t... ) e--.i 2T'l'-f't="

n~-t1O

jl' A 'T',I, I . ~ ,/ I '

rCf" " 1.... ,.
-f. _ ~ f

t
----1

1
--

_-f 2 I "12 f __

(2-24)

(2-25)

Fig.2.12. Diskreet in tijddome~n.en periodiek in
frequentiedomein.
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In de ?iguren (2.11) en (2.12) wordt de symmetrische basis
van de fouriertransformatie tussen tijd en
?requentiedomein duidelijk. Een periodiciteit in het ene
domein correspondeert met diskrete samples in het andere
domein.
Het gevolg van de symmetrie en periodiciteit van het
frequentiespectrum is dat een component van de frequentie
f c in het continue signaal in het gesamplede
frequentiespectrum verschijnt op de frequenties fd=nfe+f c

(fd=f digitaal) waarin fa de sample frequentie
is en n=O,+1~+2, .•••• Oaar komen we in paragraaf 2.3.0. op
terug.

4.0iskrete fouriertransformatie (O.F.T.): wordt
toegepast bij diskrete en periodieke tijdsignalen. Overeenkomstig
moet net ?requentiespectrum ook diskreet en periodiek zijn. Het
gevolg van de periodiciteit in het tijd en frequentiedomein is
dat aIleen een eindig aantal samples in de transformatie iijn
opgenomen en daarom kan de O.F.T. direkt worden berekend in
de digitale vorm. Ous uitstekend geschikt voor digitale
verwerking.

Als een peri ode van het tijdsignaal wordt beschreven met N

samples, bevat het frequentiespectrum ook N samples per
peri ode. Ecnter, door de symmetrie van het frequentiespectrum
(wat net geval is voor aIle reele tijdsignalen) zijn aIleen
N/2 van de frequentie samples onafhankelijk. Lit.[6J

t./-1

F ( f k ) =1/N[) (t n ) e- .J :2 Tf,., .. / N

/1:0

:.
III
1111
:.11

-. f.
----f t---

. (2-26)

N-1

f(tn)=r=F(fk)ei2~"'k/N (2-27)
k.O .

Fig.2.13. Oiskreet en periodiek in beide domeinen.
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Wanneer we N samples nemen en de amplituden van de gescheiden
sinusoiden (N) berekenen, dan is de computertijd evenredig
met N2. omdat de computertijd grotendeels verbruikt
wordt door het aantal vermenigvuldigingen.
Het nadeel van deze vorm van fouriertransformatie is dus de
relatief lange computertijd die de transformatie vraagt.
Om diteuvel op te lassen zijn verschillende Fast Fourier
Transformaties (F.F.T.) ontwikkeld. De F.F.T. is een
algoritme dat de D.F.T. snel verwerkt. Lit.[7J. In bijlage.3.
wordt aan de hand van een probleem (4*4 matrix) aangegeven op
welk principe de F.F.T. is gebaseerd.
In de volgende paragraaf wordt"de D~F.T.beh~ndeld zoals h~t

voorkomt in het ruwheidsprogramma.
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2.1.1.Fourieranalyse in het ruwheidspragramma

Voordat uitgebreid ingegaan wordt op de faurieranalyse,
eerst een algemene opmerking. In paragraaf 2.1.0 en in de
meeste literatuur zijn de slgnalen meestal afhankelijk van de
tijd (t) maar bij de ruwheidsmetingen zijn de signalen
afhankelijk van de plaats (x).

Ous T/At=N

f=l/T

L/AX=N

f=l/L

waarin T: meettijd
4 t: samplet i j d

L:meetlengte
Ax: sample afstand

N: aantal samples
f: sample frequentie

Het definieren van het powerspectrum en de autocorrelatie
laten we aan de bespreking van de fourieranalyse voorafgaan
wa~rdoor deze analyse duideIijker Hardt.

Het (auto)powerspectrum berust op Met theorema van
Parseval:

00 00

ltyy= jy2(t)dt ;; JIV(f)/2df (2-28)
-00 -00

In Met navolgende wordt het theorema van Parseva1 -summier
afgeleidt.

Y (f) = IY (f )I e i eJ (~ )

ook te schrijven ais

Y(f) =R (f ) + j I (f )

V(-f)=R(-f)+jI(-f)

(2-29)

(2-30)
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met
00

R(f)=~y(t)COS(2~ft)dt
-oa

; R(f) is een even functie
R(-f)=R(f)

00

I(f)=-Jy(t)Sin(2~ft)dt
-oa

; I(f) is een oneven functie
I(-f)=-I(f)

wordt

Iv (f )12=R:Z (f) +1 2 (f)

(2-31)

(2-32)

en met (2-31) en ~2~32)

pe -fi v (f ) ~ 2df = f y2 (t) dt
-00 -00

Zeals al eerder vermeld is, worden de signalen in de
ruwheidsanalyse afhankelijk van (x) i.p.v. (t) bepaald.
Het autepowerspectrumwordt daarom

00 00

Jl'yy =j Y2(X)dX = fiV(f)"2df
-gO -00

In eEmveJudige bewoordingen:. het gemiddelde vermogen van een
periodiek signaal heeft onafhankelijk van het domein dezelfde
waarde.
Het gemiddelde vermogen wordt ook gegeven door

(2-33)

met V(i)2 de bijdrage van freqentiei tot het totale
gemiddelde vermogen.
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De correlatie integraal isgedefin.ieerd als
ClC

y/xy<t>=!'dT> y<t+T)dT
-gO

; x(T> is een willekeurig tijdsignaal
; y(t+T} is een willekeurig tiidsignaal dat over

(t) verschoven is.

Een andere integraal die er veel op lijkt is de convolutie
integraal

00

~'Xy(t>=f'«T> y<t-T>dT=x(t>*y(t) (2-35)
-00

Het is duidelijk dat deze twee integralen bepaalde identieke
eigenschappen bezitten. Namelijk, als we het convolutie en
correlatie proces naast elk~ar afbeelden zijn de
overeenkomsten en verschillen te zien.

CONVOLUTIE

omvormen

verschuiven

integreren

!X(T)y(t-T)dT

CORRELATIE

verschuiven

integreren

Ix (T>y(t+T>dT

Fig.2.15. Het convolutie en correlatie proces.

Het enige verschil tussen de integralen is dat het omvormen
niet plaats vindt tijdens het correlatie proces. Voor het
speciale geval dat x(t> en/of y(t> een even functie is, ziJn
de convolutie en correlatie equivalent. Immers ·voor een even
functie geldt x(t)=x(-t) en daardoor vervalt het omvermen.
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De correlatie integraal wordt in het ruwheidsprogramma
toegepa~t in de vorm van een autocorrelatie integraal

ao

~YY = !Y(X)y(X+k>d>: (2-36)

-00

; y(x) is de ruwheidsordinaat op de plaats (x)
y(x+k) is de ruwheidsordinaat die (k)

verschoven is t.o.v. (x).

In de digitale vorm wordt de autocorrelatie ~

In het ruwheidsprogramma wordt de autocorrelatie
tI-f

'fIyy =lJNLY(i)y(k+i> (2-37)
i ..O

; verschuivingsfactor k=1,2•••• N-l
lIN: de autocorrelatie is genormeerd door----------------het aantal ordinaten (N).

Deze genormeerde autocorrelatie heeft de prettige eigenschap
dat voer k=O

(2-38>l!I trY t.1I1~ ~ fM/\'"1
I -1'\/IW,

het interval (-1,1] te Iiggen.in

tJ-t

~yy(O)=l/N~Y(i)y(k+i)
L=O
H-J

=1 IN LY (i) 2=Rq:'
l ..o

Hi erdoor komt yJyy

Nu het power~pectrum en de autocorrelatie nader
zijn toegelicht zijn, is de fourieranalyse in het
ruwheidsprogramma eenvoudig te beschrijven.
Dit wordt toegelicht aan de hand van het schema in Fig.2.14.

Opde ruwheidssignalen y(n) wordt de F.F.T. (FFTRC)
toegepast.
FFTRC is een IMSL-routine van het rekencentrum dat ais uitvoer
een array Y(f) genereert.
y(f) is een array met de complexe fouriercoefficienten
a ..... (Re-deel) en b n (Im-deel) met n=1,2, ••• (N/2>+1.
Nadat de coefficienten zijn genormeerd, d.w.z. gedeeld door
(N),wordtY(f) geconjugeerd tot Y(f)*.
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Het powerspectrum fi'1yy(f) is uit de complexe
vermenigvuldiging van V(f)en V(f)* makkelijk te
bepalen. Ook het powerspe~trum wordt genormeerd, dit houdt in
dat ¢yy(f) gedeeld wordt door de maximale frequentie
Fmax/l000 (=bandbreedte).
Er worden verder enkele interessante details uit het
genormeerde powerspectrum berekend zoals:

POWMAX ; maximale amplitude powerspectrum.
FREKMA ; hoofdf~equentie (DLTF*«N/2)-1»
MXFREK ; maximalefrequentie in het powerspectrum. Dit is dus

wat anders dan Fmax!

De terug transformatie van het frequentie naar
het 'ordinatendomein' (F.F.T.-1) (FFTCC) zorgt ervoor
dat het reele deel van ~yy(f) :bandbreedte overgezet wordt
in het array~yy(n).~yy(n) is de autocorrelatie.
Gedeeid door ~yy(O) is de genormeerde autocorrelatie het
laatste resultaat van de fourieranalyse.
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FFTRC (F.F~T.)

I-~- conj ugeren ---"i

yy (f) =V (f) *V (f) *

normeren

yy(f):Bandbreedte

FFTCC (F.F.T.-1)

normeren

yy(x): yy(O)

Fig.2.14. Schematische weergave van de fourieranalyse uit
het ruwheidsprogramma.
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2.2,.0. Windows.

Dikwijls worden deze toegepast bij F.F.T. om twee limieten
die door de F.F.T. zijn apgelegd te minimaliseren.
t.Ean tijdslimiet, bepaald door de input van de F.F.T •• Er
kan immersniet eindeloos warden gemeten.
Hierbij komen de verschillende tijdgewichtsfuncties van de
windows am de hoek kijken. In de anderstaande figuur zijn de
tijdgewichtsfuncties aangegeven van het rechthoekig en
Hanning window.

1
0.1 0 ~ 04 0.6 0.8 1. - '.' 0.0 ••' 8.0

'" 0 r--IC,fO&=;;;;O;::;;=i:!~~-::::_:Tl..."'-1i;-~!,,-'-T- ';----r:--~; --'1
.. 10 1---+---+II ---+I--'I'{<+--+i....:.......---~-<:i----- -+-1-+,-+-jI

i\ I / \\ ' I ;
20, \11 \,i( 'A-+-----tl I--!--II

Ii . "\ \{ 11"! I30 ~-_·-r--~+-----l-Hj.L--~III---j.-I-.JI-H-~
~T~ \ I ~ II I

FI..--.e:b.- Ii (,I \
401---=;;..;;.;....-'-===---t-----\.l-L-----;.-+--J-+--l

Henning .1'. \, 1 r\

~ I'l:'501----====:::;.....--t---lI-----lII--II-<-.-J-+--I

Fig.2.1h. Tijdgewichtsfuncties van Hanning en rechthoekig
window.

Uit de figuur voIgt dat het Hanning selectiever is dan het
rechthoekig window. Niet aIleen de hoogste ziJlob is 20- dB
1.ger in amplitude maar ookhet verval in de zijlobben is
veel grater.
In de praktijk is de keuze van windows afhankelijk van wat
men belangrijker vindt, een nauwkeurige frequentie of
amplitude weergave van het signaal.
Indien de amplituden de voorkeur hebben, geeft het Hanning
window de beste resultaten. Voer nauwkeurige frequentieanalyses
is een cosinus window een geede keuze.
Daarom zijn beide in het ruwheidsprogramma opgenomen.
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2.Het nist periodiek ZlJn van het signaal in de
"apneemtijd". Hierdoor ontstaat het zogenaamde ;signaallek'.
Dit verschijnsel kan he~ beste aangetoond worden aan de hand
van een sinusvormig signaal.

1. I It NllT P'lJtIOOIOC
2.1

C) I. l!l
1.2
.s

II 1 It ~IOOltk ••.1
I •• -..

0.)
., -.,
.f -1.2•• -1.a
.2 -2.1
.1 • ,. 1_

-.2 • 1'" IE-. ,
-.8 ca Nl~f ~IClDID-.. •-1. I • 581 Iutl d) -I'

I 1'-· S£C -21
-3iI

- --.
-58

lit ~lCX1IEIC ~

11 -'---b) • • s.- 1_
-11 b III HZ LIN
-21-.-.. DI twIIIIlNG
-51 I

~ e) -II

• 588
1_ -a

'b III HZ LIN -.
-4
-!II
~

-1'-.
Si9naallek.

!II
1_

Fig.2.17. b HZ LIN

-
In de figuur is duidelijk te zien dat vaar een za groat
mogelijke frequentie resolutie (onderscheiden van
frequenties) het noodzakeliJk is een nietperiodiek signaal
te vermenigvuldigen met een window.

In a) wordt een zuivere sinus wee~gegeven die periodiek is
met de'opneemtijd. Hierdoor verkrijgen we in b) een
frequentiespectrum dat uit 'een enkele component bestaat.

Als het sinussignaal niet periodiek is' met de 'opneemtijd'
(zie e» dan is het frequentiespectrum d) het resultaat.
De frequentie resolutie is slecht.
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De oplossing voor dit probleem is, te zorgen dat het
sinussignaal weI periodiek wordt met de 'opneemtijd'. Dit
wordt gedaan door een Hanning window toe te passen op .het
sinussignaal. Dat wil zeggen, het signaal wordt
vermenigvuldigd met een bepaalde cosinusvormige functie
(Hanning) die aan het begin en eind van de 'opneemtijd'
gelijk is aan nul. Hierdoor wordt het signaal 'pseudo'
periodiek met de opneemtijd.

Het frequentiespectrum e) is dan het resultaat. In.het
spectrum zijn nu wel onafhankelijke frequentiecomponenten
waarneembaar.

Door te vermenigvuldigen met de Hanningfunctie wordt een
fout in de amplitude vaststelling van het signaal
geintroduceerd. Dit is echter een bekende fout die
gecorrigeerd kan worden.
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2.3.0.Aliasing fouten.
De fouten ontstaan als men een signaal met een bepaalde
maximale frequentie F niet snel genoeg meet. D.w.z. dat de
meetfrequentie Fmax kleiner is dan F. Hierdoor ontstaat er de
zogenaamde 'fall back': hogere frequenties komen in lagere
frequenties te voorschijn.

L

'max: 1cycle IJAm

Fig.2.18. Signaal met Fmax=1/2 cycle/um.

Als vo'orbeeld een ,sinusvormig signaal met Fmax=1/2
cycle/}Im. Door het signaal met interval A L te sampelen
vinden we de meetpunte~. Door de meetpunten ~aan zowel het
signaal f=1/3 cycle/~m ( O<f<Fmax) als f=2/3 cycle/~m

(f>Fmax), dus de frequenties hager dan Fmax geveo een
bijdrage in een lagere frequentie.
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2.4.0.Wrap around error.

Om vervorming te voorkomen van de frequentie inhoud van het
continue signaal is hetdaarom nodig een beperking'
aan het input signaal op te leggen. Frequenties boven de
helft van de sample frequentie moeten uit het ingangssignaal
worden verwiJderd. Oit is eigenlijk de inhoud van het
theoremavan Shannon.
Wanneer daze beperking niet wordt opgedragenaan het
ingangssignaal, is een antialiasing filter noodzakelijk.
Ruwheidssignalen kunnen aIle frequenties bevatten zodat
een antialiasing filter toegepast moet worden. Oit is nog
niet in het ruwheidsprograrnma opgenomen en verdient in de
toekomst toch de nodige aandacht.

U11vv1u1~i~ ~
NNw k.W ~ -:

Een probleem bij de correlatie be~ekenin9 (zie par.2.1.1.) is
het volgende: Het gebruikte algoritme gaat uit van de functie,

. die in hat eindige interval {opneemtijd} door het rechthoekig
window wordt bepaald en interpreteert deze functi~ oak
buiten het interval in de vorm van een periodieke
herhaling, zie Fig.2.19.

a) OPNEEMT!JO b}

" I

- ~f"... I-r---, -r---,
r"._ r".r--r--- '-:"- - - i'. "'-

0 It-I P\- -
Fig.2.19.Werkelijk ruwheidssignaal in a) en de interpretatie

die het algoritme er aan geeft b).

Oit heeft tot gevolg dat de correlatie berekening bij
verschuiving (A), bijvoorbeeld de laatste ordinaatwaarde
X'n-1; niet wordt vermenigvuldigd met X ••'~1_~>,
maar met X,A-1>.Zie fig.2.20.
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o 1 ~ n-1

Fig.2.20. Het ontstaan van het 'wrap around error'.

De hierdoor ontstane afwijking naemt men de wrap around
error. Om deze te verkleinen berekent men een
.quasi -autocorrel ati e functi e.

Hoe deze tot stand komt wardt aan de hand van een voarbeeld
uit hat ruwheidsprogramma (haofdstuk.3.> beschreven.

DO 1380 1=1, NORDG2

HEEL ( 1 ) =UQRD ( 1 )

J'"" I +NORDG2 .

HEEL(J)=UORD(J)
HALF ( I ) =UORD ( I )
HALF(J)=O.O

1380 CONTINUE

;UORD(I) ZlJn de uitvoerordinaten na
het filteren.

;NORDG2 zijn het aantal ordinaten
gedeeld door twee.
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Het array HEELC!) bevat aIle gefil~erde meetgegevens (N)
waarop een bepaald window is toegepast. Het array HALF(l)
bevat de gefilterde meetg~gevens (N/2) en is aan gevuld met
nullen. Zie fig.2.21.

HEEler)

o NORDG2 NORD

HALF (I)

NaRD·

Fig.2.21.De arrays HEEL(!) en HALF(!).

Door de cerrelatie nu uit te voerenop HEEL/HALF d.w.z. we
correleren HALF met HEEL. De autocorrelatie heeft tot de
verschuiving N/2*STAP geen last van de wrap around error.
Er moet neg nader enderzoek worden verrichtnaar de
verschillen in de resultaten tussen de autocorrelatie HEEL/HEEL
en HEEL/HALF.
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3.0.0. Ruwheidsprogramma implementatie.

In dit hoofdstuk wordt eerst het originele ruwheidsprogramma
,dat op de Prime <afdelingscomputer) draait, behandeld en
daarna de geimplementeerde IBM pc versie.
De motivatie hierveor is, dat de aanpasssingen van de nieuwe
versie en de prablemen die daarbij opgetreden zijn naderhand
beter tot hun recht komen.
Het totale ruwheidsprogramma dat op de Prime draait, bestaat
uit twee afzonderlijke programma's. Te weten:

l)het meetprogramma RURECHT.FTN (RUwheidsmeting van
RECHTe oppervlakken in de computertaal ForTraN 4 ):
De taak van RURECHT.FTN bestaat uit de volgende onderdelen

* het toekennen van een filenaam aan een bepaalde
meting. Deze is nodig om later de meetgegevens te
kunnen herkennen, wanneer We deze willen verwerken
met het verwerkingsprogramma.

* algemene gegevens invoeren: Hiermee worden de
omstandighede~ van de meting weergegeven. Oaar
komen we later op terug.

* het binnenhalen van de meetgegevens.

Hoe. een en ander door het RURECHT.FTN programma wardt
uitgevoerd, komt in paragraaf. 3.1.0 aan de orde.

2)het verwerkingsprogramma OPPRWHD.FTN
(OPPervlakteRuWHeiD in de computertaal ForTraN 4).
Dit programma verwerkt de gegevens, die door RURECHT.FTN
zijn gegenereerd, tot ruwheids en/of middenlijn parameters
en verdelingen. Verder wordt oak, indien dit gewenst is,
fourieranalyse toegepast op de meetgegevens om het
autopowerspectrum en de autocorrelatie <zie hiervoor
paragraaf 2. 1. 1.) van het ruwhei dssi gnaal te bepal en.

Hoe dit in het OPPRWHD.FTN programma is verwerkt, werdt in
paragraaf 3.1.1. behandeld.

Dat het programma in tweeen is gedeeid heeft het voordeel dat
de metingen gescheiden zijn in een meet- en verwerk
gedeelte. Het is nu aan de gebruiker om de keuze te maken,
de metingen eerst achter elkaar te doen en vervolgens te
verwerken of de metingen in een keer in zijn geheel
(meten+verwerken) af te werken.
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In beide programma's is een COmmando INterpreter verweven.
Deze COIN, die zich ook op de prime bevindt, zorgt voar een
prettige interactie tussen het ruwheidsprogramma en zijn
gebruiker.
De werking van COIN wordt in paragraaf 3.0.1. beschreven.
Dit wordt gedaan voar de behandeling van RURECHT.FTN en
OPPRWHD.FTN, zodat niet steeds uitgelegd hoeft te worden
hoe COIN in RURECHT.FTN en OPPRWHD.FTN wordt toegepast.

3.0.1.QQlM

Een probleem bij interactieve programma's is de begeleiding
van de gebruiker. De beginnende gebruiker heeft veel behoefte
.An begeleiding terwijl ervaren gebruikers zich mateloos
irriteren aan onnodige teksten en vragen.
COIN probeert een oplossing te bieden voor dit probleem.
am van COIN gebruik te maken moet er een invoerfile voor COIN
gemAakt worden.Dit is bijvoarbeeld voor RURECHT.FTN de
invoerfile RURECHT.I (Informatie).
Het verder beschrijven van COIN wordt als voorbeeld aan de
hand van het programma RURECHT.FTN gedaan, waardoor er aen
duidelijk voorbeeld ontstaat van het toepassen van COIN.
De opbouw van zo'n invoerfile wordt hieronder beschreven.
De invoerfile RURECHT.I is in een drietal secties opgedeeld
n.1. de commando,vraag en helpteksten sectie. Zie Fig.3.1.

Fig.3.1.0pbouw van RURECHT.I in diverse secties.

De commando sectie bevat aIle informatie over de
commando's en de commando structuren. De commando structuur
bestaat uit een hoofdcommando en meerderesubcommando's.
In Fig.3.2. kolom 4 staan de commando's die gebruikt kunnen•worden. VK (verwerk) is het hoofdcommando en de andere zijn
subcommando's van VK. Dit is te zien doordat de andere
commando's een spatie later beginnen. .
Deze subcommando's kunnen elk op zich weer hoofdcammando's
zijn van andere subcommando's. Zo zijn er verschillende
trappen in commando nivo's mogelijk.
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Kolom 1 2 3 4

22 0 1 VK
27 1 1 Help (H)
35 2 1 Filenaam (F)
44 3 1 Meting (M)

52 4 1 Quit (Q)

Fig.3.2.De commando sectie.

Kolom 3 geeft"het minimale aa.ntal karakters weer dat voor
de aanduiding van het commando vereist is.
De key-waarde va.n het commando wordt'in kolom 2 weergegeven.
Het programma RURECHT.FTN ma~kt uitsluitend gebruik ~an deze
keys en vraagnummers (zie toelichting in de vraagsectie) voor
het -refereren naar de teksten van de commando's en vragen,
deze zijn niet impliciet in het programma opgenomen.
Kolom 1 geeft aan op welk'regelnummer in RURECHT.I de
helptekst begiht van het betreffende commando.

De vraa9secti~ bevat aIle informatie over de vragen die
in hat programma RURECHT.FTN aan de gebruiker worden
gesteld.

Kolom 1 234

54 1TFilebasisnaam (TKST6)
60 2lVolgnummer (NR)
64 3ICut-off lengte (CO) (mikrometer)
68 4IAantal Cut-off lengten (ACL)
79 5RSampleafstand (STAP) (mikrometer)
81 6IInsteiling meetapparaat (STAND)
91 7TOmschrijving meetobjekt (TKSTl)
94 8TNaam opdrachtgever .<TKST2}
97 9Tlnstell ingen meetapparaat <TKST3r

102 10TGegevens gebruikte taster (TKST4)
106 I1TNaam uitvoerder meting (TKSTS)

Fig.3.3.De vraagsectie.
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In kolom 1 s~aa~ weer he~ regelnummer waar de helptekst.
b~gint van de betreffende vraag. In kolom 2 zijn de
vraagnummers aangegeven die door RURECHT.FTN worden gebruikt.
Er zijn verschillende typen vragen, zoals ~e zien is in kolom
3. Een I geef~ aan dat het am een integer vraag gaat,een T
staat voor Tekstvraag, R voor een Real vraag en tenslotte B
staat voor een Boolean vraag. Dit laatste type lB) komt niet
voor in RURECHT.I.
Bij al daze vragen wordt een default an~woord gegeven. De
default waarden of teksten zijn in het hoofdprogramma
opgenomen. De gebruiker kan de default waarden overnemen of
zelf een andere intikken.

De helpsec~ie bevat de helpteksten waaraan de
commando~s of vragen kunnen referen. In Fig.3.4. wordt een
voorbeeld gegeven van een helptekst voor een commando en
voor een vraag.•

< VK FILENAAM
Na dit commando komt het systeem terug met een tweetal
vragen:
-de Filebasisnaam, en
-het Volgnummer.
Hiermee worden in het programma RURECHT.FTN. twee files
geopend:
-<filebasisnaam>A<volgnummer>, waar de algem~n~ geqevens

in opgeslagen worden,en
-<filebasisnaam>M<volgnummer>, waar de feitelijke·

meetgegevens in opgeslagen
worden.

< 1
Deze vraag betreft het meegeven van een filebasisnaam~

Een suggestie voor de opbouw:
<naam uitvoerder meting></><datum></>
Voorbeeld: YPELAAR/850510/
Hat programma verzorgt de komplementering met de correcte
aanhangsels als beschreven bij het commando FILENAAM.

Fig.3.4. Helpteksten voor een commando en een vraag.
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De helptekst"verschijnt op het scherm nadat de gebruiker na
een vraag of commando de (:)-toets (dubbele punt) ingedrukt
heeft. Na return komt het commando of de vraag opnieuw op het
scherm.

We hebben nu aIle secties van de informatie file toegelicht.
De COIN subroutines in RURECHT.FTN roepen deze informatie
file aan.

Om een goed voorbeeid te geven, wordt in onderstaande een
toalichting gageven op Fig.3.5. dat een gedeelte uit het
programma RURECHT.FTN voorstelt.

80 CALL IQCo(3,CO)
CALL IQCO(4,ACL)
CALL RQCo(5~STAP)

CALL IQCo(6,STAND)
CALL TEKST(7,TKST1,TL1)

Fig.3.5.Gedaelte uit RURECHT.FTN.

De ragal met label 80 bevat de COIN subroutine IQCO(3,CO)
(Integer Question COin). Het stelt de vraag met vraagnummer
10 (hier gelijk aan 3) 'an plaatst deze vraag op het scherm :
"Cut-off lengte <CO) (80); " met de suggestie (80) (default
waarde) en Ievert de default of een ander, door de gebruiker
ingetikte, integer waarde af. _ _ _
Zo worden ook de andere subroutines beharideld met als opmerking
dat RQ een Real Question is.
De laatste subroutine in Flg.3.5. is een 7normale7 Fortran
subroutine die niets met COIN temaken heeft." Het is misschien
ovarbodig om te vermelden dat een COIN subrou~ine te
herkennen is aan de toevoeging CO.
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3. 1.0. Meetproqramma RURECHT.FTN.

Nadat net werkstuk op de Talysurf 4 <het tastermeetinstrument
in het lab. voer Lengtemeting) is uitgelijnd, kan gestart
worden met het meetprogramma RURECHT.FTN. Zie fig.3.6.

ITRAVERSE l IMICROPROCESSOR I

Fig.3.6. Meetopstelling voor het verwerken van het
meetprogramma RURECHT.FTN.

RURECHT.FTN wordt aangeroepen door de gebruiker achter de
terminal.Aan de hand van het flow diagram in Fig.3.7. wordt
het meetprogramma RURECHT.FTN toegelicht.
De in~ormatie ~ile RURECHT.I wordt geopend en de COIN
subroutines kunnen, als datgewenst wordt, naar aIle teksten
re~ereren.

Het programma begint voor de gebruiker met de tekst ~Druk op
-return als U niet weet wat te doen!'. In het navolgende gaan
we ervtiln uit dat we het weI weten en volgen de ~kortste~ weg
door net flow diagram.

COIN geeft de suggestie voor een filebasisnaam die bestaat
uit de naam van de uitvoerder en de datum waarop de meting
geschiedt.Bijv. VPELAAR/850510/. Nadat de filebasisnaam door
de gebruiker geaccepteerd of veranderd is, komt de vraag op
het scherm welk volgnummer de meting gaat krijgen. Hier wordt
ook weer een default waarde gegeven. Als de filenaam voltooid
is,d.w.z. het bestaat uit een filebasisnaam en een
volgnummer kan er met de meting worden begonnen.

Hat is natuurlijk belangrijk dat we weten onder welke
omstandigheden de meting is verricht, daarom'worden er negen
vragen gesteld over deze condities.
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Deze vragen ZlJn in Fig.3.3. a1 aan de orde gekomen. Met deze
algemene invoergegevens worden inleidende berekeningen
gedaan. Zoals bijvoorbeeld

NORD=ACL*WFL/STAP waarin NORD aantal meetpunten
ACL aantal cut-offlengten

(vraag 4)
WFL cut-off lengte

(vraag 3)
STAP sample afstand

(vraag S)

Wann.er NORD aen bepaaide waarde overschrijdt ( in
RURECHT.FTN is het array NORD 3000 getallen groot) moeten
nieuwa invoar gegevens worden gegenereerd. De invoergegevens
en de resultaten van de inleidende berekeningen worden in
ean algemene.gegevens file (b.v. A01) opgeslagen op disk.
De algemene gegevens file heeft dezelfde filebasisnaam als de
file waarin .traks de meetgegevens kamen, maar voor het
volgnummer wordt automatisch een A voor de Algemene gegevens
file en een M voor de Meet gegevens file gezet.
Bijvoorbeeld YPELAAR/8S0510/AOl is een algemene gegevens
file.
Door deze structuur van filenaam vorming kan later tijdens
het verwerken met OPPRWHD geen dubbelzinnigheid ontstaan,
omdat bij het aanroepen van een bepaalde meetfile
automatisch de bijbehorende files worden
ingelezen. Zie paragraaf 3.1.1.

Voordat de meetgegevens worden ingevoerd is het
nodig om een meetgegevens file MOl te openen zodat er
plaats op de disk wordt gereserveerd voor deze
meetgegevens.

H.t starten van de meting wordt gedaan door het overhalen van
de traversehandel (T). Zie Fig.3.6.
D. Qematen waarden worden in een ana10ge vorm (bepaalde
spanning) naar de microprocessor (het 80/20 systeem van
INTEL) getransporteerd en daar vindt de digitalisering plaats
van hat analoge meetsignaal. Deze interfacing wordt
begeleidtdoor het assembler programma MICRO/M8020.
Het assembler programma wordt verder niet beschreven omdat
na de implementatie van het ruwneidsprogramma op de IBM pc
dit onderdeel geheel vervalt.
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N

v

Fig.3.7. Flow diagram van RURECHT.FTN

Zodra all. signalen binnen de microprocessor ZlJn omgezet
in hexadecima1e waarden worden ze getransporteerd naar de
prime. Dit transporteren gebeurt in b10kken van 16
ma.tgegevens omdat aen grote stroom van data gegevens
gevoelig zijn voor alleriei storingen (ruis>. Hierdoor kunnen
data verminkt of in het geheel niet overkomen.
In RURECHT.FTN is een beveillging ingebouwd zodanig
dat als het hexadecimale getal buiten bepaalde grenzen valt
(IHEX<O of IHEX>lS) , dit getal verder niet wordt. gebruikt..
Als- all. gedigit.aliseerde waarden zijn overgebracht kan met
aen nieuwe meting worden vervolgd of het programma
RURECHT.FTN worden beeindigd.
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3.1.1.He~ verwerkin9sprog~ammaOPPRWHD.FTN

Het verwerkingsprogramma OPPRWHD.FTN werdt aan de hand van
het flow diagram in Fig.3.9. nadar toagelicht. .
In de toelichting geldt, evenals bij RURECHT.FTN, dat we
uitgaan van de ~kortste~ weg door het flow diagram.
Bij het karakter<*) in het flow diagram is er een
mogelijkheid am de tussanuitvoer van de berekeningen, die
het laatst hebben plaats gevonden, op het scherm
gedeeltelijk af te beelden. Dit wordt steeds door een
COIN subroutine verzorgd. De keuze of deze COIN subroutines
worden aangeroepen is afhankelijk van de boolean COIN vraag:
UVRST (YIN) (N) (Uitgebreide VRaagSTelling (YIN) met default
Nee) die in het begin van het programma wordt gesteld.
Bij het karakter ($) in he~ flow diagram wordt de
mogelijkheid geboden om de berekende verdelingen m.b.v.
subroutine TEKEN uit te laten plotten.

Hat is van zelf sprekend dat eerst de informatie file OPPRWHD.I
geopend wordt en dat daarna het programma OPPRWHD.FTN begint
met het vragan naar de filenaam (filebasisnaam en volgnummer)
,zodat OPPRWHD.FTN weet welke meetgegevens file en bijbehorende
algemene gegevens file verwerkt moet worden.

Nadat de filenaam toegekend is, wordt de algemene gegevens
file (hier ialS voorbeeld A01> geopend. Verder worden er
nieuwe files gegenereerd, dat zijn de Uitvoerfile (hier
U01) waarin aIle resultaten van het programma wor-den
opgenomen an de Plotfile (hier POl) waarin de gegevens kemen
om bepaalde karakteristieken ( b.v slope, Abbott) door de
subroutine TEKEN te laten uittekenen.

De algemene gegevens uit AOt worden ingelezen in het geheugen
van de prime. Nu wordt AOt gesloten zodat het in zijn
originele staat blijft voortbestaan. Voor de gedetaileerde
berekeningen in het programma is het nodig om enkele
hulpgrootheden te berekenen.
Ais voorbeeld:

NG2Pl =NORDG2+ 1 waarin NG2Pl hat aantal ordinaten (Nord)
Gedeeld door 2 Plus 1 is,

NORDG2 he~ aan~al ordinaten (NORD)
Gedaeld door 2.
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De algemene gegevens en de hulpgrootheden worden
weggeschreven in U01. Hierna bestaat de mogelijkheid om
opnieuw te beginnen met een andere filenaam als men zich
vergist heeft of iets dergelijks.

De meetgegevens file MOl wordt geopend om de meetgegevens in
h.t geheugen te plaatsen en wordt daarna meteen weer
gesloten. Deze MOl kan zodoende later bijvoorbeeld verwerkt
wordan met sen ander filter (zie verder in het flow diagram).

De meetgegevens in het array ORDCI) worden geschaald opdat
de resultaten naderhand vergeleken kunnen worden met- andere
metingen.
Het uitlijnen geschiedt m.b.v. de subroutines KWADRT (methode
der kleinste kwadraten) en LINKOR ( past lineaire correctie
toe). Het resultaat van het schalen en uitlijnen wordt
overgeboekt ~aar het array IORO(I).
IORO<!) zijn de Invoer ordinaten voor de verdere verwerking.

O. filter keuze is de eerste grote stap in de verschillende
mogelijke berekeningen. Voor en nadelen van de afzonderlijke
filters is beschreven in paragraaf 2.0.2. en 2.0.3. en 2.0.4.
Er zijn vijf mogelijkheden:

1) Uitvoerfile UOl sluiten en opnieuw beginnen mat een
andere file.

2) geen filter toepassen. Dan wordt er direkt doorgegaan
naar de bewerkingskeuze (zie verder in toelichtin~).

31 ISO-filter.
4) 2RC-filter
5) fa.e-gecorrigeerd filter.

De eerst. ffiogelijkheid heeft geen nadere toelichting nodig
i.v.m. filtering. Voor de tweede mogelijkheid worden de
waarden in het array IORD(!) overgeboekt naar UORD(I) omdat na
filtering de bewerkingskeuze (zie verder in toelichting>
verder met WORD(!) rekent.

Hat -ISO-filter legt per CO lengte weer een kleinste
kwadratenlijn door de ordinaten en past daarna lineaire
correctie toe. Dit wordt voor 5 CO lengten gedaan. Een
opmerking, als het aantal CO lengten in de meting >5 is het
sen ~eit dat niet aIle ordinaten worden gebruikt door het
filter. Oe resultaten van het filteren worden in het array
UORDCI) (uitvoerordinaten van het filtersn) weggeschreven.
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Par CO lengta (5x) wordt de subroutine RWHPRM
(RuWHeidsPaRaMetars) aangaroepen. Deze berekent de parameters
Ra, Rp, Rq, 'Rt, Rmin, SKEW en KURT. de definities van de~e ,
par.meters zijn in paragraaf 1.1.0. bahandeld, behalve Rmin,
dit is de minimale ruwheidshoogte of te weI de maximum dal
w••rde t.o.v. de middenlijn.

De parameters worden gemiddeld over de 5 CO lengten en de
standaard deviaties ervan worden ook berekend.
De gemiddelde parameters en deviaties worden in UOl
weggeschreven.

Het 2RC-filter. Er wordt fouriertransformatie door
subroutine FFTRC (Fast Fourier Transform Real Complex) op het
invoer array !ORD(!) uitgevoerd.
,Hat .rray FKORO(I) is de uitvoer van deze
fouriertransformatie en bevat de complexe
fouriercoefficienten. Vervolgens wordt ook de geconjugeerde
FKORD(!) barekend, deze bevat de toegevoegd complexen, zodat
l.ter hat gafilterde amplitude spectrum bepaald kan worden.

O. overdrachtsfunctie HF(I), fmax (max. frequentie bij de
gakozan sample afstand), DLTF (frequentiestap, de kleinst
mQgalijke frequentie die bij deze configuratie nog te meten
is) en Fc (frequentie die bij de gekozen CO golflengte
behoQrt) worden eveneens berekend.

Het eigenlijke filteren waar het uiteindelijk omgaat wordt nu
gedaan met FKORD(I)=FKORD(I)*HF(I).
Hierbij wordt FKORO<NORD+2-I)=conjg(FKORD(I» veor I=2,NOROG2
genomen.
De terugtransformatie van het gefilterde amplitude spectrum
FKORO(I) naar de ruwheidsordinaten UORD(I) is de laatste stap
in d. filter berekeningen.

Het fase-gecgrrigeerd filter heeft dezelfde
berekeningsvolgorde als het 2RC-filter benevens het velgende
verschil : De overdrachtsfunctie HF(I) van het
fase-gecorrigeerd filter is anders gedefinieerd. Hierdeor
ontstaat dus aen ander gefilterd amplitude spectrum
FKORD(I).
De ruwheidsordinaten in UORD(I) moeten eerst gecorrigeerd
worden omdat namelijk een verschuiving heeft plaats gevonden
(zie paragraaf 2.0.3.)
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Het is makkelijk in te zien dat de middenlijn nu te bepalen
is, want

HID(I)=IORD(I)-UORDCI)

met HID(I) ; de ordinaten van de middenlijn
IORDCI); de geschaalderuwheidsmeetgegevens
UORDCI); de geschaalde ruwheidsmeetgegevens na

het filteren

Eigenlijk is het overbodig am te ve~melden dat het geen nut
heeft om HID(I) te bepalen als er geen fiIte~ing heeft
pl.ats gehad, er geldt dan n~l. IORD(I)=UORD(I).

De volgende grate stap in het programma na het filteren is de
bewerkingskeuze <BWKGL We kunnen'verder gaan met de
ruwheidsm••tgegevens UORD<I) of met de middenlijnmeetgegevens
1"110(1). Dit is afhankEi!lijk van onze voarkeur.
Oeze twee uitvoer arrays worden in het programma identiek
behandeld met enkele kleine verschillen.
In hat navalgende gaan we verder met de bespreking,van de
berekeningen met UORDCI) en daarna worden de verschillen met
MIO(I) aangegeven.

Uitvoer array UORD(I) wordt gebruikt als invoer voor de
subroutine RWHPRM. Oeze bepaalt, zeals bij het ISO-filter, de
parameters Ra, Rp, Rq,Rt, Rmin, SKEW en KURT.
Vervolgens wardt RZ DXN (zie form., 1-7 ) berekend: -
Daze berekende pa~ameters worden weggeschreven naar de
uitvaer gegevens file U01.

De praTi.llengte (booglengte van het. gemeten profieI, SBGL)
wardt berekend en daarna wordt de verhouding met de
thearetische lengte (geometrisch opp~rvl~k) bepaald. Zie
Fig.3.8. De resultaten worden aIleen afgebeeld op het scher~

als men met de uitg~breide vraagstelling het programma
verwerkt.
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SBGL-O.O
DO 10 1=2, NORD
SBGL=SBGL+ «UORD (I) -UORD (1-1» **2+STAP**2

10 CONTINUE

UORD

t
STAP

UORD(I)-UORD(I-l)

1-1 I -N

Fig.3.8. 8erekening van de profiellengte .58GL.

Met de subroutine DENSAB (DENSity en ABbott) worden de
ordinaten dichtheidsverdeling en de Abbott kromme bepaald.
Daze worden allebei weggeschreven naar UOl.

De hellingsverdeling van de ruwheidsmeetgegevens wordt
berekand mat de subroutine SLOPE en de AVWL (AVerage Wave
Length) zijn de volgende resultaten die in UOlworden
geplaatst.

AVWL=2*PI*RQ/RMSSL waarin RQ de kwadratisch gemiddelde
ruwheidsparameter is 'enRMSSL de afkorting is van Root Mean
Square SLope.

De subroutine TOPRD <TOPRaDius) berekent de radii
(=kromtestralen) RRAO() van de toppen van het
ruwheidsprofiel in UORD(I> die boven de berekende Ra waarde
liggen. Oak dekleinste en grootste radii worden berekend
eveneen. het aantal interval len van de toppen die boven de Ra
waarde liggen.
O. subroutine HISTGR (histogram) vult RDHIS(1:l0) met,
histogramgegavens van de topradii.
'Aile gegevens in verband met de topradii worden
wegggaschreven in UOl.



65

De parameter berekeningen worden afgeslcten met de vraag of
het histogram gemodificeerd moet worden.

Voordat er fourieranalyse op de ruwheidsmeetgegevens wordt
losgel.ten zijn er twee keuzes te maken n.l. :

1- keuze: signaalverwerking met HEEL/HEEL of
het gesplitste HEEL/HALF.

2- keuze: window keuze geen window
cosinus window

- Hanning window

Er i. in paragraaf 2.4.0. uitgebreid ingegaan op de keuze
HEEL/HEEL of HEEL/HALF i.v.m. het ~wrap around error'. De
berekeningen met HEEL/HEEL en HEEL/HALF zijn volkomen
identiek. .
De window keuze is in paragraaf 2.2.0. aan de orde gekomen.
In het flow diagram is niet aangegeven dat van uit de window
keuze terug naar de filter keuze kan worden gesprongen.

We gaan verder met HEEL/HEEL en het Hanning window. De
subroutine HANNG (HEEL(I» past het hanning window toe op de
ruwheidssignalen i~ het array HEEL(I).
Analoog aan het filteren zorgt de subroutine FFTRC (HEEL(I»
veer de fouriertransformatie i.v.m. het powerspectrum.
Hat array FKHEEL(I) is de uitvoer van de fouriertransformatie
en bevat de complexe fouriercoefficienten. Vervolgens wordt
ook de geconjugeerde FKHLT(!) van FKHEEL(I) ~erekend, deze
bevat de toegavoegde complexen. De bepaling van het
vermogens- of powerspectrum PWHEHE(I) van de gefilterde
ruwheidsmeetgegevens is de vermenigvuldiging van FKHEEL(I)
met FKHLT(I). In paragraaf 2.1.1. wordt de theoretische
achtergrond nader toegelicht.
Nadat het powerspectrum PWHEHE(I} genormaliseerdis tot het
powerspectrum PAHEHE(I) worden ook POWMI (POWerspectrum
geMlddeld),FREKMA (hoofdfrekwentie), MXFREK (max.
frekwentie in het signaal), DLTF (frekwentie stap) en
Fmax berekend.
De aanverwante gegevens van PAHEHE(I) worden weggeschreven in
de uitvoer gegevens file U01.
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Terugtransformatie van het amplitudespectrum PWHEHE(I) levert
de autocorrelatiefunct"ie AUHEHE(I) Ope Want
AUHEHE(I)=REAL(PWHEHE(I». Normering met
AUHE1=REAL(AUHEHE(1» zorgt er voor dat de
autecerrelatiefunctie AUHEHE(I) ligt in het interval [-1,1J.

COIN vraagt of dat er een mozaiektekening (d.w.z. aIle
voorgaande resultaten van de aanroepen van de subroutins
TEKEN op sen vel afgedrukt worden) meet worden gegenereerd.
Hierna wordt veor de laats~e keer gevraagd of de gebruiker een
ander filter ep de gegevens wil toe passen of dat er een geheel
nieuwe meetgege~ens file (b.v. M02) ingelezen moet worden.

Om de volledigheid Van de toelichting op het flow diagr~m te
waarborgen, geven we hier een opsomming van de verschillen
tus.en de b.werkingskeuze MID(I) en UORD(I). Zie ook het flow
diagram Fig.3.9.

Bij MID(I) wordt RZ DZN nietbepaald.
Geen booglengte SeGL bepaling van het gemeten profiel bij
MIDCI) •
Histogramgegevens van MID(I) worden niet gemodificeerd.
Geen mogelijkheid tot tekenen van aIle verdelingen die
metMID(I) zijn berekend.
De fouriertransformaties maken aIleen gebruik van
MIOW(I)=MIO(I). Dit. is een HEEL/~EEL bewerki~.g_. _
De autocorrelatiefunctie AUTMID(I) werdt niet geteken~.
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ta) POWr'IAX, FREtOtA cal POWMAX. FREKI1A U) POW/'IAX. FREK/'lA
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Fig.3.9. Flow diagram van OPPRWHD.FTN.

D. prime-versie van' het ruwheidsprogramma in ZlJn geheel
heeft enkele voor en nadelen t.o.v. de IBM pc versie,die
hierna be.proken zal worden.

De voordelen zijn:

• know how van het systeem is aanwezig op de
werktuigbouwkundige afdeling van de TH.

• er zijn gean diskettes nodig.
• .nelle verwerkingstijd.

D. nadelen zijn:

* lang8 wachttijden tijdens runtime i.v.m. meerdere
gebruiker. van het systeem.

• geen modulaire opbouw van het programma, dus niet
fleKibel.

• bij het invoeren van de meetgegevens is de 80/20
microprocessor nodig •* d. printer en plotter staan in een ander gebouw dan waar/___
de ruwheidsmetingen worden uitgevoerd en verwerkt. ~-
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3.2.0. IBM pc versie van het ruwheidsprogramma.

Bij het implementeren van het ruwheidsprogramma is getracht
ze veel megelijk het originele programma over te nemen, maar
rekening te heuden met de eerder genoemde nadelen.
De IBM pc versie bestaat ook uit ~twee~ programma's:

1·) het meetprogramma RURECHT.FOR CFORtran 77)
dilt de zelfde taken heeft behouden a1s RURECHT.FTN.

Een toelichting op RURECHT.FOR is in paragraaf 3.2.1.
weergegeven.

2-)de verwerkingsprogramma's RUW.FOR en MID.FOR
Er zijn dus twee verwerkingsprogramma's, deze ZlJn tot en
met het filteren identiek en daarna verwerkt RUW.FOR de
ruwheidsgegevens (UORDCI» en MID.FOR de
middenlijngegevens CMID(!».

Voerdat de verwerkingsprogramma's in paragraaf'3.2.2 en 3.2.3
worden toegelicht, zullen enkele belangrijke verschillen met
het OPPRWHD.FTN programma de revue passeren.

-De subroutine TEKEN is uit het programma verwijderd omdat
deze gebilseerd is op GINO. Dit is een teken procedure die
deer de THE is aangekocht en daarom aIleen intern gebruikt
milg worden.
Er zill dus in de'toekomst aen niewe subroutine aangemaakt
moeten werden.

-Hat verwerkingsprogramma RUW.FOR heeft de splitsings-keuze
niet mear. De verwerking HEEL/HALF is eruit gehaaid i.v.m.
de beperkte geheugenruimte. Zie paragraaf 3.3.5.

-De IBM pc versie heeft een modulaire opbouw gekregen d.w.z.
in subroutines opgedeeld waardoor de mogelijkheid ontstaat am
het ruwheidsprogramma flexibeler toe te passen. Bijvoorbeeld
veer de rondheidsmeter (in lab. veer lengtemeting) is het
aIleen nodig de ruwheidsmeetgegevens te interpreteren als

'afhankelijke van'de hoek ~ i.p.v. de afstand x.

Nadat in de volgende paragrafen de uiteindelijke IBM pc
versie. zijn behandeld, wordt ingegaan op de problemen die
een implementiltie van een relatief groot programma met zich
mee kan brengen.
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3.2.1.Het meetprogramma RURECHT.FOR.

De meetopstelling voor het verwerken van het meetprogramma
RURECHT.FOR is, zoals in de afstudeeropdracht is emschreven,
sterk vereenvoudigd. Zie Fig.3.10.

ITRAYERS£ I

--

Fig. 3.10. Meetopstell i ng voar het ,verwerken van het
meetprogramma RURECHT.FCR.

De h~rdware uitbreiding VOer de IBM pc die de interfacing
verzorgt, wordt in paragraaf 3.6.0. nader beschreven.
RURECHT.FOR heeft hetzelfde flow di~9ram als RURECHT.FTN
beh~lve dat het assembly programma INTEL 80/20 vervangen
is door d. subroutine SAMPLE. Zie fig.3.11. Het assembly
programma wordt in bijlage.4. toegelicht.

Door d. toch wat beparkte systeem omvang van de IBM pc
(fortr~n compiler an linker) heeft RURECHT.FOR een beperking
in d. filenaamaanduiding t.o.v. RURECHT.FTN.
Hat is namelijk niat toegestaan om de filenaam meer dan
tw~~lf karakters te geven. Hierin zijn de eerste 8 karakters
veer de fi len~am en is het 9- een punt (.) en 10- t-/m 12
zijn bedoeld voor de extension van de file.
(b.v. FOR-fortran file, OBJ=object file, EXE=executie file)
De informatie file RURECHT.,I is hiervoar aangepast. De
suggs.tie voor de filenaam is nu: RY850507.
Verder zijn ar geen, m.u.v.fortran4 en fortran77 verschillen,
veranderingen aangebracht tot het invoeren van de
m.etgegevens.
De invoer van meetgegevens wordt nu door de subroutine SAMPLE
v4ilrzorgd.
Als ~ll. meetgegevens binnen zijn, worden ze in blokken van
14 meetgegevens tegelijk op disk weggeschreven. Veertien 1
i.p.v. zastian (RURECHT.FTN) meetgegevens is het gevolg van
hat verschil in formattering (de manier waarep read en
write worden uitgeveerd ) tussen de prime en de IBM pc.
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FiQ.3.11. Flow diagram van RURECHT.FOR.
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3.2.2. Hat verwerkingsproqramma RUW.FOR.

Ala we het flow diagram van OPPRWHD.FTN (Fig.3.9.) en van
RUW.FOR (Fig.3.12) vergelijken, met het oog op de
verwerkingstak metUORD(!), is het duidelijk dat de
bewerkingsvolgorde identiek zijn. Echter in RUW.FOR is de
verwerking met UORD(I) opgenomen in de subroutine ERU. Zie
Fig.3.13. Dit heeft het veerdeel datde subroutine
verwis.eld kan werden met een andere subroutine waardeor
het programma een stuk flexibeler werdt.
Bij het statement RETURN in de subroutine ERU springt het
programma terug naar de plaats ac~ter de aanroep van de
subroutine inhet hoofdprogram~a RUW.FOR.

3.2.3.HetverwerkingsprogrammaMID.FOR.

Dit programma onderdeel" is volstrekt analoog aan OPPRWHD.FTN
.1~ w~ de verwerkingstak MID(!) volgen.Zie de flow
diagrammen in Fig.3.8 en 3.14. Echter"ook hier is de
verwerking met MID(I) in een ~ubroutine(EMI) opgenemen.Het
flow diagram van ~ubroUtine EMI is in Fig.3.15 weergegeven.

_. _ -_ _'~"'n_' '_~~_'"" ~_._- ~_,.__ ,•• __ • ~~_._.__ •__ ,. ._~_"",__",- ''''' .,._ • - "_,"",~~.,-_,,.__ • ----- __ .~.,......__~_._•• _-~~., _ ••- ~.~-__-~- .. -,.. • ~ ~,.~_ •. ._ -_._'.'., .__........,_,_,.~"...;_. ••_~
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Fi;.3.12. Flow diagram van RUW.FOR.
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( BEGIN)
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FlIlalC

Fig.3.13. Flow diagram van subroutine ERU.
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FiQ.3.14. Flow diagram van MID.FOR.
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(I)
'--.......---_....

(I) POWMAX, FREKMA
MXFREK, DL.TF
FIIl.x

(I)

Fig.3.1~. Flow diagram van subroutine EMI.
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3.3.0.Het implementeren van Met ruwheidsprogramma en de
problemen die daarbij optreden.

De implementatie wordt in een aantal paragrafen behandeld
zodat er .en overzicntelijk geneel wordt gevormd.
In chronologische volgorde bespreken we de volgende
onderwerpen:

3.3.1. De grootte van het programma.
3.3.2. Software en systeem verschillen tussen de Prime

en de IBM pc.
3.3.3. COIN implementatie.
3.3.4. H.t gebruik van de,Juiste compiler en linker.
3.3.5. Beperkte geheugenruimte.

3.3.1.De grootte van het ruwheidsprogramma.

Voordat er grote inhoudeliJke veranderingen in een
computerprogramma ingevoerd kunnen worden, is het over het
algeme.n noodzakelijk dat er een grondige kenni. van het
inhoudelijke van het computerprogramma .verworven wordt.
Dit is aan de hand van een literatuur studie ( LitCSJ,C9J,
[10J,[11J) betreffende oppervlakteruwheid gerealiseerd.' Ook
zijn er oppervlakteruwheidsmetingen verricht m.b.v. het
ruwheidsprogramma OPPRWHD.FTN zodat duidelijk wordt in welke
volgorde wordt gemeten en welke meetresultaten worden gegenereerd.
Een Ander hulpmiddel hierbij is het bijbehorende flow
diagram.
am het manipuleren van programma onderdelen makkelijk te
maken, is het programma opgesplitst in enkele deelprogramma's
die elk een aantal speeifieke berekeningen uitvoeren:

HFU

FILTER
RUWPAR

MIDPAR

FOURRUHE
FOURRUHA
FOURMID
KWS, LIS,
DES, etc.·-

parameterlijst en inleidende berekeningen
methet sehalen van de meetgegevens.
bevat aIle filter berekeningen.
parameterberekeningen van de gefilterde
meetgegevens met UORD(I).
parameter berekeningen van de gefilterde
meetgegevens met MID(I).
fourieranalyse op HEEL/HEEL.
fourieranalyse op HEEL/HALF.
fourieranalyse op MIDW(I).

aIle subroutines die OPPRWHD.FTN gebruikt.

tot en

Deze opsplitsing komt in par.3.3.5. nog aan de orde.
Bij implementatie is het natuurlijk ook belangrijk dat we de
ay.teem verschillen <Prime en IBM pc) onderkennen.
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3.3.2.Software·en systeem verschillen tussende Prime en
de IBM DC.

We hebben tijdens het implementeren van het ruwheidsprogramma
te make" met de Prime Fortran en IBM pc Fortran.
De Prime Fortran voldoet inhoudelijk nauwkeurig aan de
standaard (ANSI FORTRAN IV -1966). Een uitgebreide
toelichting op deze standaard Fortran is te 'linden in
Lit.[12J.
De versie die de IBM pc.gebruikt, is de MS (MicroSoft
corporaticn)-fortran die gewoonlijk FORTRAN 77 (Lit.C13J)
genoemd wordt,_ In de Microsoft Fortran Reference Manual,
Lit.C14J,worden de cata types, statements en dergelijke duidelijk
omschreven.
Behalve software - ZlJn er ook systeem verschillen tussen de
Prime en de IBM pc.
In hat navolgende worden de verschillen, die we tijdens het
implementeren zijn tegen gekomen, aan de hand van voorbeelden
uit hat ruwheidsprogramma behandeld.

Het gpenen van files:

Prime : CALL OPEN$A (A$READ, NAAMA, INTS(NAAML+3), INTS(4»

(De tcelichting op het statement is cvergenomen uit
'Prime routines jan.83')

Het algemene Prime OPEN statement is
CALL OPEN$A(key, name, namlen, unit)

Waarin de argumenten :

key : input;
A$READ
A$WRIT
A$RDWR

INTEGER*2;
file Hordt geopend om te lezen
file wordt geopend om te schrijven
file Hordt geopend voor lezen en
schrijven

name input; De naam van de file; geen spaties in
de naam.

namlen: input; INTEGER*2
De lengte van name in aantal karakters.

unit .' input; INTEGER*2
Primos fileunit nummer waarcp de file
geopend Hardt.Zie INTERMEZZO.
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OPEN<2,FILE=NAAM12,STATUS='OLD')
REWIND 2

Het eerste vereiste argument (2) is het unit nummer
dat associeert met eenexterne device <disk,
beeldscherm, toetsenbord) of een file o~ een externe
device. Unit nummers zijn integer waarden of hebben
het character <*). Dit character <*> of de integer waarde
(0) associeert voar het READ statement met het toetsenbord
en voor het WRITE statement met het beeldscherm.
De unit nummers kamen avereen met de fortran file
nummers dit in tegenstelling tot de Prime (zie
INTERMEZZO) •
Hat tweede <optionele) argument in het OPEN statement
is de filenaam (NAAM12). Dit wardt in een character
string weergegeven. (Zieverder in deze paragraaf).
Ais geopend wardt met STATUS='OLD' moet de file zelf
al bestaan. STATUS ='OLD' is de default waarde of
optioneel 'NEW'. 'OLD' wo~dt gedeclareerd voor het
lezen van of schrijven naar een bestaande file en
'NEW' am een nieuwe file te schrijven.
Er zlJn nag meer opties die in het OPEN statement
gebruikt kunnen worden maar die zijn niet toegepast
in het ruwheidsprogramma. Voor uitgebreide infarmatie
over deze opties verwijzen we naar Lit.t14J.
REWIND' (2) zorgt ervoor dat de 'initialisatie' pointer
van de file weer 'aan het begin van de file geplaatst
wordt. Dit is vereist indien we er zeker van willen zijn
dat aIle gegevens, die in de file staan, uitgelezen kunnen
worden.



83

INTERMEZZO :Primos, het Operating System van de Prime,
werkt met "file unit" nummers voor het
openen en sluiten van diskfiles. Helaas

komendeze niet overeen met de fortran
file nummers. Fortran file nummer 1 is
gereserveerd voor de terminal (beeldscherm
+ toetsenbord) en de nummers 2 tim 4 zijn
ook gereserveerd zodat fortran file
nummer 5 overeenkomt met de Primos file
unit 1. Er geldt dus steeds:

fortran file nummer = primos file unit + 4

Een voorbeeld:

CALL OPEN$A(A$READ,~MYFILE~,6,1)

READ (5,110) LIST

CALL CLOS$A (1)

Hierin is het laatste argument van OPEN$A
en het enige argument van CLOS$A de Primos
file unit nummer (1). In het fortran
statement READ is 5 het fortran file
nummer.
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Teksten in het ruwheidsprogramma.

INTEGER A
A-'GCED'

ei- A=4HGOED

Oit is de declaratie am een bepaalde tekst in het
pregramma te verwerken.

IBM pc: CHARACTER*5 A, B,. C
CHARACTER 0*3, E*10
A='SETER'

Hat data type: CHARACTER is ingevoerd. In het
veerbeeld geei-t (5) de lengte van de string Chet
aantal karakters tussen de quotes C' '» aan voor
aile character variabelen die er achter staan.
Een andere vorm van declareren is 0*3, E*10, hiermee
wordt aangeg~ven dat 0 en Evan verschillende lengte
zijn, namelijk (3) en (10) karakters l~n9.
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3.3.3.COIN implementatie •

. ·Zo.l. eerder was vermeld, is COIN een commando interpreter.
COIN is een van de standaard.bibliothekeri van de Prime.
Voer de gebruikers van de IBM pc is er een COIN versie
Pvertaald P• Oit heeft tot de volgende basisproblemen geleid:

1)Systeem verschillen. Hetbelangrijkste systeem
verschil met betrekking tot COIN komt tot uiting bij het
invoeren van filenamen.
De prime versie leest de gehele filenaam in die door COIN
wordt gegenereerd edochde IBM pc versie aIleen het eerste
k.rakter.
Een oplossinghiervoor is een character string te peneren
(zie ook par.3.3.2.) die de gehele filenaam bevat.

2)Oe naamgeving van ~ubroutines. Bepaalde subroutines
werden van naam veranderd. Bijvoorbeeld de subroutine TQCO
(Prime versie). is veranderd in TQ1CO voor de IBM pc. Andere
COIN subroutines zijn geheel verwijderd, bijv. B1BNCO. Dit is
opgelost door de inhoudelijke werking van de subroutine in
het ruwheidsprogramma toe te voegen.

Al& algemene opmerking wil de auteur kwijt dat de problemen
betreffende COIN gedeeltelijk te vermijden zijn geweest, als
de implementatie van COIN op de IBM pc met een begeleidende
handleiding,was uitgevoerd.
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3.3.4.Het gebruik van de juiste compiler en linker.

Een source file (een programma in een bepaalde computertaal)
moet gecompileerd (geassembleerd voor een programma in
assembly) en gelinkt worden voordat er een executie file kan
ontstaan.
Het compileren houdt in dat de source omgezet wordt in een
verplaatsbare machinecode~ De file die aangemaakt wordt
tijdens het compileren noemt men de object file.
De linker koppelt (linkt) de diverse object files en
genereert de axecutie file in een ~vaste~ ma~hinecode.

In hat rekencentrum van de TH Eindhoven is er voor de
st.udenten een ~IBM Fortran compiler van Microsoft
(fabrikant)· baschikbaar. Dit is eanzeer beperkte compiler
omd.t bijvoorbeeld de complexe get.allen niet herkend worden.
Een batere compiler is de 'Microsoft Fortran compiler voor de
IBM .pc·. Deze comp·iler is zeer ui.tgebreid~ het bevat
verscheidene mathematische libraries met elk hun specifieke
toep.ssingen.

H.t compileren en linken van grote programma~s is op een IBM
pc zonder harddisk een moeizaam proces. Het steeds
v.rwi~s.len van de diskettes en de tijd die de IBM pc n6dig
heeft voor hat in en uitlezeM van diskettes irriteert de
gebruiker.

In bijl.ga.S. wordt een toepassing voor het compileren en
linken van een groot programma getoond.
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3.3.S.Beperkte geheugenruimte.

Een van de belangrijke verschillen tussen het programmeren op
.en groot of klein systeem is dat er op grote sys~emen weinig
rekening gehouden Hordt met de geheugenruimte die het
programma nodig heeft om te runnen.

In het begin van de implementatie is getracht de IBM pc
versie identiek te houden aan de prime versie. Nadat aIle
problemen_inzake software verschillen (par.3.3.2> en juiste
compiler/linker (par.3.3.4) waren opgelost, bleek de
geheugenruimte in zowel de IBM pc als op diskette, zoals
verwacht, de bo~tle neck te zijn.
De interne geheugenruimte is tot de maximale 640 kB
uitgebreid -door een captainboard in de IBM pc te installeren.
Zie voor de keuze van het captain board paragraaf 3.4.0.

Hi.rna is getracht het programma te verkleinen. Daar zijn de
volgende oplo5singen voor mogelijk:

.> Een geheel nieuw programma schrijven •
• > Andere opbouw van het programma, in het bijzonder

modulering! !
.> Metacommando's invoeren •
• > Overlay toepassen.

De eerste oplossing valt buiten het kader van de
afstudeeropdracht en wordt daarom verder niet behandeld.
Het is weI het overwegen waard, gezien de opbouw-van he~

programma. Er zijn namelijk arrays die overschreven kunnen
worden omdat de inhouden ervan al naar een uitvoerfile zijn
geschreven.

Een andere opbouw van het programma is een tweede
mogelijkheid. De eerste poging die- we hebben genomen, hield
in dat het verwerkingsprogramma OPPRWHD.FTN gesplitst is in
een parameter/verdelingsfunctie berekening
CHFU+FILTER+RUWPAR+MIDPAR) en een fourieranalyse
CHFU+FOURRUHE+FOURRUHA+FOURMID).
Met deze splitsing krijgen we wat meer zicht op de grootte
van het programma OPPRWHD.FTN, want het is nu mogelijk om de
executie programma's op de diskette te plaatsen.
Echter het interne geheugen is te klein (error melding
~Program too big to fit in memory').
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D. oorz.ak hiervan is gelegen in de vele arrays die de
toegewezen adressen pas tijdens 'runtime' gaan bezetten.
Hierdoor ontstaat het ballon effect <" opblazen" van het
programma) •

Split••n in aen parameter/verdelingsfunctie berekening en
ean fourieranalyse is eigenlijk niet zo practisch omdat over
h.t .lgemean gekozen wordt voor een ruwheids- of voor een
middenlijnanalyse.

Er is d••rom overgegaan naar de splitsing in een
ruwheids.nalyse (HFU+FILTER+RUWPAR+FDURRUHE+FDURRUHA) en in
.en middenlijnanalyse <HFU+FILTER+MIDPAR+FDURMID).
Helaas blijft hetzelfde probleem bestaan. ('Program too big to
fit in memory').

Vervo1gens zijn de programma's gedeeltelijk omgewerkt tot
subroutines. Dit is gedaan met het oog op het toepassen van
• overl ay' (zie verder in deze paragraaf).
De ruwheidsanalyse bestaat nu uit (HFU+FILTER+ERU), waarin
ERU d. subroutine is die dezelfde berekeningen uitvoerd als
RUW.PAR en FOURRUHE te samen. FDURRUHA is eruit gehaald om de
executie file van de ruwheidsanalyse te verkleinen.
Analoag is de middenlijnanalyse opgebouwd uit
(HFU+FILTER+EMI) waarin EMI(MID.PAR+FDUR.MID) de subroutine
is. Helaas nog steeds hetzelfde prableem.

w. hebben hierna de arrays die 4096 (2 12 ) lang z;j~

(Dit houdt verband met de zelfbouw ADC (zie par.3.4.0.) dat
een 12 bit adresseringspad heeft) verkleind tot 3000
get.llen.
Dit is een daorbraak, want de executie files kunnen nu in
het intern geheugen worden gel aden.

Om naderhand hopelijk de arrays weer de originele grootte
t. laten innemen, zijn er zogenaamde metacommando's
ingevoerd.
Hieronder zijn aIle metacommando's (dus ook die welke niet
met geheugen beperking te maken hebben) beschreven die we
tijdens het implementeren hebben toegepast:

$LARGE, $STORAGE:n, SDEBUG.

Hat karakter $ geeft aan dat het om een metacommando gaat.
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'LARGE. Als het programma grate hoeveelheden data
gebruikt, kunnen we de limiet van de totale data grootte
(datasegment is 64 kB groot, zie Lit.C14J,C1SJenC16J)
vermijden door het invoeren van het .LARGE commando tijdens
het compileren.
Dit matacommando zorgt ervoor dat arrays die de datasegment
grans overschrijden worden overgeplaatst naar een extra
datas.gment. Het default datasegment wordt verder opgevuld
met scalars~ zodat deze optie het toestaat am het gehele
beschikbare geheugen te gebruiken.
Er is een nadeal aan verbonden, namelijk dat de indirecte
referantia die gemaakt moet worden naar data in andere
segmentan minder efficient is en resulteert in meer
gegenereerde code waardoor het programma grater "en trager
wordt •
• LARGE mag toegepast worden op individuele arrays of,bij
weglating van argumenten, op aIle arrays in een programma.
Een voorbeeld van het toepassen van dit metacommando is in
Bijlage.6. uitgevoerd.

Hat 'SToRAGE:n zorgt ervoor dat aIle INTEGER en LOGICAL
variabelen, die gedeclareerd zijn in het source programma, n
bytes gaheugenruimte per variabele nodig hebben. n" is 2 of
4. Als het programma geen 'STORAGE commando heeft is de
default waarde n=4.
Door het toepassen van $STORAGE:2 is er dus minder
gaheuganruimte nodig.
Bij gebruik" v~n dit metacommando dient men zeer ;;:orgvul.dig te
zijn met haar declaratie in het programma. Voor ELKE
SUBROUTINE waar de integer en/of logical variabelen oak
worden gebruikt dient het $STORAGE:2 geplaatst te wordan.

Het metacommando 'DEBUG is een makkelijk hulpmiddel bij
het compileren en tijdens de "runtime error handling".
Tijdens de compilatie test 'DEBUG de integer berekeningen
i.v.m. overflow en daling door nul en het voorgeschreven
GO TO statement.
AIs,bij hat runnen fouten optreden wordt de filenaam en het
regelnummer, waarin de fout zit, op het beeldscharm
afgebaeld.
Helaas wordt dit niet altijd gedaan omdat bijv. floating
point berekeningen niet door 'DEBUG worden gecontroleard.
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Overlay is de laatste deeloplossing die aan de orde komt.
We he-f-fen de splitsing van het ruwheidsprogramma op, zodat er
een overlay op de subroutines toe te p~ssen is,waardoor
h.t gehele verwerkingsprogramma in een keer gel aden kan
worden.
~Overlay ~ betekent in con~reto dat bepaalde subroutines
alleen worden geladen wanneer dit noodzakelijk is en dat deze
d.zel-fd. gehaugenruimte gebruiken. M~n dient er wel voor te
zorgan dat aan 'overlayed' subroutine niet bepaalde
tussentijdse resultaten van de andere subroutine nodig hee-ft.

Een programma dat 'overlayed' subroutines ,herbergt is kleiner
maar runt ,no~maal gesproken langzamer in verband met de tijd
die de 'overlay manager',(die het overlay proees genereert en
eontroleert) nodig hee-ft voor het lezen en herlezen van
de code in het werkgeheugen.

Het overlay pr(Jees is toegepast op subroutines ERUenEMI.
Helaas leidde dit niet tot een oplossing omdat de 'overlay
manager' meer geheu~enruimte gebruikt voor zichzelf dan de
besparing die het overlay proees oplevert.

,
Desplitsing die voor het overlay proees is gemaakt, blijft
hierdoor het uiteindelijke resultaat.
De a-fzonderlijke deelprogramma's RUW.FOR (HFU+FILTER+ERU) en
MID.FOR (HFU+FILTER+EMI) zijn in paragraaf 3.2.2. en 3.2.3.
behandeld.
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3.4.0.De keuzes van de hardware componenten.

Uit de vorige paragrafen is al duidelijk naar voren gekomen
dat er uitbreidingen van de IBM pc noodzakelijk zijn.
Er zijn drie zaken die gerealiseerd moeten worden:

1) Geheugenuitbreiding van het intern geheugen i.v.m.
het implementeren van het ruwheidsprogramma.

2) Interfacing met de Talysurf 4 (oppervlakteruwheidsmeter)
opdat het meetprogramma RURECHT.FOR uitgevoerd kan
worden.

3) Verwerkingssnelneid moet redelijk ZlJn t.o.v. de
originele versie van het programma.

Geheugenuitbreiding. De IBM pc die we
tot onze beschikking hebben heeft de volgende configuratie:

2 diskdrives met elk 360kB opslag capaciteit.
128 kB intern geheugen.
5 uitbreidingsslots (waarin geheugen- en/of
multifunctionele boards (kaarten) gestoken kunnen
worden).
toetsenbord.
printer
color display

Het intern geheugen is ·te klein zoals eerder is vermeld. We
kunnen het moederboard tot 256 kB uitbreiden m.b.v. 64 kB
uitbreidingssets. Dit is voar ons probleem nog te weini~ en
er moet dus een extra geheugen- of multifunctioneel board in
.en van de uitbreidingsslots bijgezet worden.
De IBM pc kan tot maximaal 640 kB intern geheugen worden
uitgebreid.

Een algemene opmerking: de IBM pc kan 1 MB (220 )

adresseren maar heeft 360 kB nodig voor de interne controle,
aansturin~ etc. van de diverse componenten.

D., keuze, welk geheugenboard we zouden nemen, was snel
gemaakt gezien de beperkte keuze mogelijkheden:

* Quadboard 1
* Captainboard
* Quadboard 2

Het Captainboard (Lit.[17J) is gekczen omdat de mogelijke
geheugenuitbreiding (384 kB) de enige is, die het max. intern
geheugen van de IBM pc volledig aanvult. Zie voor de
specificaties van de boards bijlage.7.
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De interfacing met de Talysurf 4.

Er i. een analoge digitale converter (ADe) nodig am de
analoge uitgangssignalen van de Talysurf 4 om te zetten in
digitale waarden opdat deze in het ruwheidsprogramma verwerkt
kunnen worden.
Een externe interrupt moet er voor zorgen dat het starten van
de metingen door middel van het overhalen van de traverse
handel kan worden gedaan. Vervolgens wordt de interrupt
gebruikt a15 controle voor het binnenhalen van de
me.tgegevens.
Pit werd in de originele versie van de meetopstelling,
zie Fig.3.6., verzorgt door een zelfbouw AID converter met
aen ~sample en hold~ ervoor. De ~sample en hold~ Madden de
taak om de meetsignalen binnen te halen en vast te houden
opdat de AID converter een 'stilstaand' analoog signaal kon
verwerken.
Voor de nieuwe configuratie van de interfacing komen drie
boards in aanmerking:

* Labmaster
* Labtender* IBM pc science card •

., Een van de belangrijkste eigenschappen die aan de boards
ge5teld wordt, is een groot oplossend vermogen (d.w.z. wat
kan het board per adres in um onderscheiden.)
Dit moet vergeleken worden met het oplossend vermogen
van de zelfbouw ADC in de originele meetopstelling opdat de
meetgege~ens op zijn minst dezelfde invoer nauwkeurigheid
bezitten.
Hierender wordt als voorbeeld het oplossend vermogen van de
Labmaster bepaald. De specificaties van de verschillende
beards en van de zelfbouw ADC zijn in bijlage.8~ in
tabelvorm weergegeven.

De ingangsgegevens zijn:

De talysurf geeft een signaal tussen ± 1 Volt af,
onafhankelijk van het meetgebied.
12 bit resolutie
input ranges: ± 10 Volt
als voerbeeld nemen we een meetgebied van 20 um
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Fig.3.16. Schematische weergave van de bepaling van het
onderscheidend vermegen.

In het voorbeeld (fig.3.16.) worden de meetresultaten uit
het. meet.gebied (20 C}lmJ) deer de t.alysurf 4 verzonden als
analoge volt.ages t.ussen ±1 Volt..
De ADC van de labmast.er heeft. een ingangsrange van ±10 Volt
en een resolut.ie van 12 bit.. (2 12=4096 adressen)
Dan wordt. het onderscheidingsvermogen per adres:

20 Volt/212 adressen= 4.88 (mVl.
Er wordt. echt.er maar ± 1 Volt gebruikt. van de ADC wat als
gevolg heeTt. dat. 2000 mV (± 1 Volt.)/ 4.88 mV = 409.6 ==> 410
adressen worden gebruikt. om het gehele meetgebied ~e

bestrijken.
Het onderscheidingsvermogen in [~ml uitgedrukt wordt n~

20 (pml (meetgebied)/410 (adressen)= 0.04884 C~mJ per adres.

In bijlage.16. zien we dat de Labtender niet aan het gewenste
onderscheidingsvermogen voldoet. Het is maar liefst
16*slecht.er dan de zelfbouw ADe.
De Labmast.er en de IBM science card veldoen hieraan weI. (De
range moet. op ±1 V worden gezet). Door het grot.e prijsverschil
lijkt. de IBM science card voor ons probleem de meest gunst.ige
keuze. Als we rekening houden met het toekomstige
onderzoekprogramma's b.v. 3D-ruwheidsmeter, digitale
rondheidsmet.er enz. is de Labmaster een betere keuze omdat
oek D/A (digit.aal/analoog) en DIlDO (digitaal in, digitaal out)
mogelijk zijn.
Tenslotte kwam aan het licht. dat de IBM science card niet in
Nederland verkrijgbaar was zodat de Labmaster zonder meer
onze keuze is geworden.
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Ten.lotte kwam aanhet licht dat de IBM science card niet in
Ned~rland verkriJgbaar was zodat de Labmaster (Li~.(lS])

zonder meer onze keuze is geworden.

De verwerkingssnelheid van het ruwheidspro9r~mmamoet
redelijk zijn t.o.v. de originele versie.
In hat verwarkingsprogramma wordt verscheidene keren een
F.F.T. (Fast Fourier Transform) op 2500 getallen uitgevoerd.
Deze numerieke berekeningen zijn sneller uit te voeren met
een 8087 co-processor. Deze numerieke co-processor heeft een
5nel floating point algoritme.
In bijlage.8. zijn in een tabel~orm de tij~en uit~ezet die"
de 80S8 (de" standaard processor in de IBM pc) respectievelijk
8087 nodig hebben om een F.F.T. (FFTCC ui~ het
ruwheidsprogramma) te verwerken. Dit is uitgevoerd met
verschillende arrays.

Om de 8087 co-processor te laten deelnemen'in het verwerken
van hat ruwheidsprogeamma is het nodig dat bij het linken de
8087.LIB (library) Hordt gebruikt in plaats van de standaard
MATH. LIB. De 8087.LIB zorgt ervoor dat de berekeningen -die de .
8087 sneller kan uitvoerendan de 8088 oak werkelijk door de
8087 worden uitgevoerd.
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4.0.0.Het testen van de programma's RUW.FOR,
MID.FOR en RURECHT.FOR .

We gaan de programma's testen met behulp van

* sinusoiden.
* ruwheidsstandaarden.

De verwerkingsprogramma's RUW.FOR en MID. FOR 'zijn goed te
testen met sinusoiden. Door een vooraf bekende sinus als
ingangssignaal te gebruiken, kunnen we bepaalde parameters en
verdelingen makkeIijk voorspellen.
AIleen RUW.FOR (ruwheidsanalyse) is getest amdat MID.FOR
(middenlijnanalyse) id~ntieke algaritmen gebruikt als RUW.FOR
maar de theoretische parameterwaarden voorspellingen zijn
moeilijker te bepalen.

De sinusoiden die we gebruikt hebben, zijn in Fig.4.1.
weergegeven.

Siinus2 sinus4 sinus8 . -...Slnus·.:>..:.

IX 4~c 2 ~c Ac; ~A
I 1 .1 c:,.

Fig.4.1. De testsinusoiden.

Een nadere toelichting op de benaming is hier weI op zijn
plaats. Er is namelijk gemeten met een CO= 800 pm en
het aantal CO (ACL)= 8 • Bijvoorbeeld SINUS2 hee~t-twee

golvingen in het tijdvenster. Daardoor wordt de goifiengte
van SINUS2 gelijk aan 800*8/2= 4Ac •

Deze sinusoiden zijn gekozen vanwege hun lig9in9 in het
golflengtegebied.
In Fig.2.8. zien we dat het gehele golflengte gebied wordt
bestreken.

De theoretische voorspellingen wat betreft de parameters zijn
voer elke sinus hetzelfde omdat ze allen met dezelfde
amplitude (= 1 ~m ) zijn voergeschreven.
Voer de afleidingen verwijzen w. naar de definities in
par.l.l.0.

Er werdt in het navolgende gecentroleerd of.de
parameterwaarden na filtering vaar de diverse filters aan
de voorspelde waarden valdeen.
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In de tabellen staan de volgende afkortingen voor:

FLTSRT 0

FLTSRT 2

geen filtering op het sinussignaal

2RC-filter

FLTSRT 3'; fase-gecorrigeerdfilter

Opmerking: FLTSRT 1 wordt niet getest omdat de voorspellingen
veer iedere si~us anders zijn, dit in verband met de
gemiddelde parameterwaarden over S CO lengten.

Zie Fig.4.2. Sinus32.is een signaal met een golflengte die
kleiner is dan de cut-off golflengte. .
Hierveor geldt, bij filtering doer het 2RC-filter, dat de
~mplitude geheel( 1007., iets minder, zie de
amplitudekarakteristiek) doargelaten moet worden.
Dus de parameters Ra, Rp, Rmin, Rt moeten de theoretische
waarde benaderen.
We kunnen zien dat daar aan geed voldaan wordt.
Veer het f~se-gecorrigeerd filter geldt dat hat signaal
volledig deergelaten moet worden. Oak hier zijn de
resultaten goed.

SINUS32 theoretisch FLTSRTO FLTSRT2 FLTSRT3

Ra .636 .6360 .6234 .6360

1Rp 1 .9990 .9791 .9990

Rq .7067 ~6922 .7067

Rt 2 1.9980 1.9581 1.9980

Rmin -1 -.9990 -.9791 -.9990

Skew 0 .0000 .0000 .0000

Kurt 1.5 1.5003 1.5002 1.5003

POWMAX = 1.2484 MICROME:TER CUBE
F~EKMA = 5.0000 CYCLES/MM [ MAIN FREQUENCY ]

MXFREK = 5.0000 CYCLES/MM [ MAX. FREQUENCY ]

DLTF = .1563 CYCLES/MM I: FREQUENCY STEP ]

FMAX = 200.0000 CYCLES/MM I: BANDWIDTH ]

Fig.4.2.Parameter resultaten van SINUS32



97

Zie Fig.4.3 SINUS8 is een signaal met een golflengte die
gelijk is aan de cut-off golflengte. Hiervoor geldt, bij
~iltering met het 2RC-filter, dat de amplitude nog maar voor
751. doorgelaten mag worden. Dus de parameters Ra, Rp, Rt en
Rmin moeten 751. van de theoreti5~he waarde representeren.
In Fig.4.3. zien we dat aan deze eis goed wordt voldaan
Bij filteren met het fase-gecorrigeerd filter moet de
amplitude nog volledig worden doorgelaten. Dit wordt oo~

. gedaan, gezien de resultaten.

SINUS8 °theoretisch FLTSRTO FLTSRT2 FLTSRT3

Ra .636 .6361 .4772 .6361

Rp 1 .9990 .7495 .9990

Rq ,1--. .7067 .5300 .7066

Rt 2 . 1. 9980 1.4993 1.9979

Rmin -1 -.9990 -.7497 -.9990

Skew 0 .0000 .0001 .0000

Kurt 1.5 1.5004 1.4995 1.5004

POWMAX = 1.2485 MICROMETER CUBE
FREKMA = 1.2500 CYCLES/MM ( MAIN FREQUENCY ]

MXFREK = 1.2500 CYCLES/MM [ -MAX. FREQUENCY J
DLTF = .1563 CYCLES/MM ( FREQUENCY STEP J

FMAX = 200.0000 CYCLES/MM [ BANDWIDTH ]

Fig.4.3. Parameter resultaten van SINUS8
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SINUS4 is een signaal met eengalflengte grater dan'de !J
cut-off golflengte. Bij het filteren met het 2RC-filter wardt
daarom minder dan 75X ·doargelaten (zie Fig.2.?? voor = is
K<>d= X) van de amplitude doorgelaten.·~ I
~ .. ---------~-----.Dit komt over een met de resultaten uit Fig.4.4.
De golflengte van SINUS4 ligt in het avergangsgebied < <
wat betreft het fase-gecorrigeerd filter. Oak deze resultaten
zijn goed.

SINUS4 theoretisch FLTSRTO FLTSRT2 FLTSRT3

Ra .• 636 .6361 .2727 .1589

Rp 1 .• 9990 .4288 .2501

Rq .7066 .3028 .1766

Rt 2 1.9980 .8577 .5001

Rmin -1 -.9990 -.4289 -.2501

Skew 0 -.0020 .2401 -.0020

Kurt 1.5 1.5004 1.4997 1. 5016

POWMAX = 1.2485 MICROMETER CUBE
FREKMA = 0.6250 CYCLES/MM ( MAIN FREQUENCY ]

MXFREK = 0.6250 CYCLES/MM ( MAX. FREQUENCY .J

DLTF = .1563 CYCLES/MM [ FREQUENCY STEP J
FMAX = 200.0000 CYCLES/MM [: BANDWIDTH J

Fig.4.4. Parameter resultaten van S'INUS4.



99

SINUS2 is een signaal met een galflengte van 4 . Hiervaor
geldt dat beide filters het signaal niet meer magen
doorlaten. In Fig.4.5. is duidelijk te zien dat het
2RC-filter nag wat doorlaat terwijl dit bij het
fase-gecarrigeerd filter te verwaarlozen is. Dit stemt
avereen met de amplitude karakteristieken van deze
filters.

SINUS2 theoretisch FLTSRTO FLTSRT2 FLTSRT3

Ra .636 .5834 .1011 .0003

Rp 1 .9990 .1582 .0009

Rq .6601 .1121 .0003

Rt 2 1.9980 .3165 .0019

Rmin -1 -.9990 -.1583 -.0009

Skew 0 .0008 -.2493 .0072

Kurt 1.5 1.6358 1.4926 2.4748

POWMAX = 1.2484 MICROMETER CUBE
FREKMA = .3125 CYCLES/MM r MAIN FREQUENCY J

MXFREK = .3125 CYCLES/I"lM I: MAX. FREQUENCY J
DLTF = .1563 CYCLESIMM E FREQUENCY STEP J
FMAX = 200.0000 CYCLES/MM E BANDWIDTH J

Fig.4.5. Parameter resultaten van SINUS2.

Uit de vaorafgaande testresultaten magen we concluderan dat
de filterwerking van het verwerkingsprogramma aan de
verwachtingen uitstekend voldoen.
Met deze manier van testen ,heeft het eigenlijk geen zin om
FREKMA en MXFREK te bepalen omdat deze voor een sinus gelijk
aan elkaar zijn. De resultaten van FREkMA en MXFREK kom~n

avereen met de waarden die uit de definities' (zie par.':'."'.?)
kunnen worden bepaald. ~

De ruwheidsstandaardnormalen (PTB-normalen van het IJkwezen)
zijn gebruikt om het gehele programma te testen.
De door de fabrikant opgegeven ruwheidswaarden van de
standaardnormalen zijn in Fig.4.6. weergegeven.

1



100

PTB1 PTB2 PTB3

Ra .210 .60 1. 68

Rmax 2.12 4.05 9.4

Rz 1. 72 3.54 8.5

~c 800 800 80(1

Fig.4.6. Parameter waarden van de ruwheidsstandaarden PTB1,
PTB2 en PTB3.

Er is gemeten vol gens de NEN normen (2RC-filter toegepast) en
deresulta~en zijn in Fig.4.7. weergegeven.

Ra

Rmax

PTBl

.2028

I 2.3946

PTB2

.5963

4.0589

PTB3

1.6859

10.3702

Rz
.-j '). f. ~

Fig.4.7.

.1.5980 3.2923

W~ M4 ~ h t,l?
Resultaten van de metingen.

8.4112

We mogen aan de hand van de mee~resultaten uit Fig.4.7.
conclud4!tren dat het ruwheidsprogramma op de IBMpc-voldoende
nauwkeurig de parameter waarden genereerd.

Vervolgens is ook na gegaan wat de 'run'tijden ZlJn van het
meetprogramma en van het verwerkingsprogramma bij een invoer
van 2560 ge~allen.

Het inlezen duurde ongeveer 30 seconden en het verwerken 2
minuten en 15 seconden.

,I
fvI'~ h;'Q,
V~~~

h'~-l{,b

k, '1·1



4.1.0.Aanbevelingen.

Ten.lotteworden er snkele suggesties geponeerdom het
ruwheidsprogramma nauwkeuriger en gebruikersvriendelijker te
maken.

- De gebruikersvriendelijkheid neemt toe door weer een teken
procedure 'in de verwerkingsprogramma~5op te nemen. Ook
wordt hi erdoor de vorm van het ruwhei dspro'h el dui del i j ker
(vi.ueel) gerepresentserd.

Nader onderzoek naar de verschillen in de resultaten van
de correlatie berekeningen met HEEL/HEEL en HEEL/HALF.

Een harddisk in de IBM pc installeren zodat het
tdatatransport sneller verloopt. Er kunnen ook meer

m••tfiles op d. harddisk worden gepl.atst.

Het computerprogramma uitbreideri voOrtwee dimensionale
.' ruwhei dsmeti n9 (' mappi ng') •
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BIJbAGE .1. Afleiding van de overdrachtsfunctie KCA)
en de faseverschuiving RCA).

met tijdconstanteT= RC

Voor een RC-keten geldt ~=_...R~__
V~... R + -l..-

JWc

= 1 + 1
jWr

Een 2RC-keten (filter) met buffer heeft een overdracht die
gelijk is aan

~_ ( 1 t
VLn 1:1 V~n 1 -t~

VULt JW

met .1r=R 1 C1 =R2 C2

( 1 )2 ( )w'!' )2
De overdrachtsfuncti e H (j1oU) = 1 + -.1..- = 1 ... j 1.V't' (1)

JW't'
Voor de cut-off golflengte AC, .
hierbij behoort VVc (hoekfrequentie cut-off),
geldt:

waarui t volgt (v.Je T) 2= 3 ~
dus ·'"t'=nI VtJe _ ?

Dit gesubstitueerd in (1) ge9ft

H(jloU) = (- JE W/Wc. \2 met w = 27Tf
1+ J-J3' w/Wc."]

(2)

H(jf,)= ( JV3' fIFe )2
1 + J"3' fIFe

(3)

of met w, =~ wordt (2)
W Ac

K <'A,) =( JVJ Ac/A )~ ( )2. (' \1
(4)

1-tJV3' Ac./>-. 1 + 1 .= 1 - JaSTI A/A e )
J...{f Ac />'
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. J ¢ (IAJ)
H(jw) kiln oak als H(jw) =A(w} e worden geschreven,

"'.ciarin

(5)

en

met

¢ (w) =arc:tan 2VJ' \AI/We
. 3(w/wcl-l
. ).

~c . = ---;:;: wordt (6),
¢ <'\)=arc:tan 2..J3' Ac/A
. . 3(>,,1>.)-1

(6)

(7)

BIJLAGE.2. Bepal ina to

met en
v.J _ f
~-T

to = - 21T x = - 2 'IT X = - 2 rr JC
A VJ A VJ, As We Ae

>...

...eem X=1,S'A e

to=-m
Vole

t.=-L
2Fc

t o=-3 co
2000

We =2 'TT" Fe:

Fe = IOOO/CO CO in )-'rtI
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9iJlage.3. F.F.T. principe aan de hand van een 4*4 matrix probleem.

De D.F.T. ziet er als
N-1
'" -J2.Trnk/NX (n) =L.X (k) e
k..O

voIgt uit

n=O,l, •••• ,N-l (1)

zijn, dan wordt (1)

Dit is gelijk aan het berekenen van N vergelijkingen.

-J21T"/N
Neem bijv. N=4 en laat w= e
gelijk aan

X(O)= 0 '0
x.(2) WO + 0x.(O)W + X.,( 1) W + x.(3) W

X (1)= x.(O)Wo + x.( 1) W' + x.(2)W"+ x.(3) W'
X(2)= x.(O) WO + x.( 1) W" + Xo(2) W+ + x.(3) W'
X(3)= x.<O) WO+ ><o( 1) W' + x.(2) W' + xo(3) W'

of in matrix notatie

[

X(0)]
X (1)

X(2)
X(3)

kompakter .

(2)

Als we de matrix vorm (2) bekijken en aangezien W en mogelijk
x~k) complex zijn, dan zijn er N2 complexe
vermenigvuldigingen nodig om de vereiste matrix te
berekenen.

De F.F.T. leent ZlJn succes aan het feit dat haar algoritme
het aantal vermenigvuldigingen en optellingen reduceert.
In hat navolgende wordt op een intuitieve manier aangetoond
hoe dit tet stand komt.
Om het F.F.T. algoritme te demonstreren is het gemakkelijk om
het aantal samples x~k) ze te kiezen dat het overeenkomt met
d. relatie N=2~ met ~ is een inteQer. Deze restrictie is bij
latera ontwikkelingenverwijderd. lie daarvoor Lit.C41.



(- J2'Tr) (6)
omdat Wnk=W6= e ~
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We gaan verder met het resultaat van (2) waarin N=4=22

('{ is dus 2). De eerste stap is het ontwikkelen van de matrix
(2) tot

[X (0)]
-[~

1 1

~'l
[~(O)]

X(1) W' W'1 x.( 1)
X(2) W'1 WO W2. x.(2)
X (3) W3 W2. W' xo(3) (3)

D. ontwikkeling uit de vorige matrix is m.b.v. de relatie
Wnk=Wnk _adCN) uitgevoerd.

nk mod(N) is de restterm van de deling nk/N, a1s N=4, n=2
en k==3 dan is

-J 3'"
= e

-j"rr (-12rr)(2) .. nk "'0</(1<4)
= e == e ~ = W.. == W

de volgende stap in de ontwikkeling is

X<O)

Q [~X(2)
XU)
X(3)

en ste1:

X(n)

WO 0 0 1 0 WO 0 x.(O)
W1. . 0 0 0 1 0 WO xo( 1)

0 1 W' 1 0 W2 0 xo(2) (4)

0 1 W" 0 1 0 W2. ><0<3)

[X(0)]
X(2)

= X(1)

X(3)

De matrix (3) is ontbonden in twee matrices en de termen in
vektor X(n) zijn verwisseld. Deze ontbinding en verwisseling
zijn d. basis van het efficient werken van het F.F.T.
algoritme. De resultaten van de vergelijkingen zijn aIleen
maar door elkaar gegooid.

Laten we eerst het volgende stellen:

)(,(0) 1 0 W" 0 xo(O)
><,<1 ) 0 1 0 WO ><.( 1)

)(,(2) = 1 0 W,. 0 ><..(2)

><,(3) 0 1 0 WZ
)(.(3)
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Elemen~ x,(O) is berekend met 1 complexe vermenigvuldiging en
1 complexe op~elling

x,CO)

Element x,(1) is ook zo berekend, maar x,(2) heeft maar
1 complexe optelling nodig. Dit voIgt uit het feit dat
WO=-W2 (zie intermezzo),vandaar dat

x,(2)
2

= x.CO) '+ W x.(2)
= x.CO) WO x.(2)

waar de compklexe vermenigvuldiging WOxJ2) al gedaan is bij
de berekening van x~O).

Om dezelfde reden wordt x,(3) berekend met 1 complexe
optelling en geen vermenigvuldigingen.

x,(3) 2= x.Cl) + W xo(3)

De vektor x,CK) wordt berekend met 4 complexe optellingen en
2 vermenigvuldigingen.

Laten we de rest ook zo berekenen.

[XIO~ [x.(o~ [:
WO 0

~] [XllO~X(2) x,C 1) W1 0 XtC 1)
X(1) = x,(2) = 0 0 1 xt(2)
X(3) x,(3) 0 0 1 WJ xt(3)

Term x~O) wordt berekend met 1 complexe vermenigvuldiging en
1 optelling.

~(O)

Term x,,(1) door 1 optell i ng omdat WO=-W2.
Zo ook bi j x2.(2) en. x2,(3).

Berekenen van X(n) gezien als (4) vereist totaal 4 complexe
vermenigvuldigingen en 8 compl~xe optellingen. Berekening van
i7n) met (2) vereist 16 complexe vermenigvuldigingen en 12
optellingen.
Merk op dat de matrix ontbinding (omwerken tot (4» nullen
introduceert in de resulterende matrices en ais gevoig
daarvan het aantal vermenigvuldigingen reduceert.
Voor dit voorbeeld reduceert het matrix ontbindingsproces het
aantal vermenigvuldigingen met een factor 2.
Omdat de computertijd grotendeels wordt verbruikt door het
vereiste aantal vermenigvuldigingen, zien we de reden van de
efficiantie van hat F.F.T. algoritme.
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Als we de resultaten van het voorbeeld uitbreiden, dan zien
we dat F.F.T. Nr/2=4 co~pl~xe vermenigvuldigingen en Ny=8
complexe optellingen vereist. Terwijl de directe methode
N2 complexe vermenigvuldigingen en N(N-1) comple~e

optellingen vereist. Zie vergeliJkingen (1) en (2). Als we
aannemen dat de computertijd proportioneel is aan het aantal
vermenigvuldigingen, dan is de verhouding

F.F.T.
D.F.T.

Bijvoorbeeld voor N=1024=2 10 is de reductie meer dan
200:1 •

....,.,.....
~

--'
:1
;
O"l··c 5121-~~-+-----+----r-
~

E
"-
III
:>

......
~ 2561--+-+---+---_~~· ----.--_.
c
<:{ FFT Algorithm

d 1281--t-+-----+-~--+---

641-~+------:::J'.,:----+_--__1IIr-----1

64 128 256 512 1024

ac:ud(A. L samples

Fig.B4.1. Vergelijken van D.F.T. en F.F.T.

Een tegenstrijdigheid:

[

X(O)J
X(2)

X (n) - X (1)

X(3)
in plaats van X(n) [

X(OJX(l)
= X (2) .

X(3)
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08Z8 verschuiving is inherent aan het matrix
ontbindingsproces en is een klein probleem dat eenvoudig op
t. lostien is. Er moet een techniek gegenereerd worden voor
h.t unscrambli~uit elkaar, halen, hier in de goede volgerde

. plaatsen) van X(n) tot X(n).

Schrijf X(n) in zijn binaire equiva~ent

[
X(0)] ,
X(2)

X(1).' wordt
. X (3)

[

X (00)]. X (10)

X (01)
X (11)

en vervolgens term :2 en term 3 v~n de vektor omdraaien

r<oo] roo] rIO]x(10) X(Ol) X(1)

i<"ii1=. X(01 ) emdraaien X(10) ==X(n)= X(:2)
X(11) X(11) X(3)

Intermezzo.
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Bijlage.4. Subroutine SAMPLE.

De ~subroutine SAMPLE is door de Hr. F.Spijkerman geschreven,
daar hij in het kader van een afs~udeeropdracht een grote
ervaring heeft opgedaan in het schrijven van assembly
programma's m.b.t. invoeren van gegevens met behulp van de
Labmaster.

De subroutine SAMPLE(IAR, L, N) genereert een array TAR
waarin de meetgegevens zijn opgeslagen. L is de lengte van
het array enN is het sample interval, beide worden aIs
invoergegevens gebruikt. De subroutine SAMPLE heeft een
structuur zoals die in Lit.[19J beschreven is.
De procedure SAMPLE van de subroutine SAMPLE is het programma
onderdeel dat de AID conversie begeleidt.

Hieronder voIgt de toelichting van het flow diagram Fig.B.4.
van de procedure SAMPLE.

We zetten de teller i op 1 en beginnen aan LOOP 1. in LOOP 1
is een test ingebouwd die na gaat of de conversie van een
aample'klaar is CADDONE). De test wordt in Lit.[18J
toegelicht.
LOOP 1 wordt N maal doorl6pen en het N~ sample wordt
weggeschreven in het array IAR.
Vervolgens wordt L verlaagd en LOOP 0 wordt L maal doorlopen.
Het array IAR is nu volledig gevuld. Deze hexadecimale
waarden worden in het prog~amma RURECHT.FOR omgezet in
integer waarden en in een meetgegevens file opgeslagen.
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LOOP 0

LOOP 1

y

N- 5iample in tAR

'------- Nee

y

Fig.B.4. Flow diagram van de procedure SAMPLE.

__ . ....- •• , " __ ._. __, _,.,•._ ..• --!' •..-._·T·; __·_' :'. __ •._._.--:-_•• ~ .•

-_._" -------.:.... .._-'-. -



114

Bijlage.5. Cempileren en linken van een groet programma

Hat compileren en linken van een groot programma (LARGE).
In het voorbeeld gaan we uit van twee diskdrives.
We hebben 5 diskettes nodig:

DISK

1

bevat:

COMMAND. COM

FOR1.EXE
PAS2.·EXE

;zergt ervoor dat na het compileren
<linken) automatisch terug gekeert
wordt na de DOS (Disk Operating
System)

2 COMMAND. COM
LINK. COM
FORTRAN. LIB
<hulp libraries>

3 LARGE. FOR

4,5 ·leeg

Compilsn:

Pass cns:

;op disk.4. wordt de object file
geschreven en op 5 de executie
fi Ie.

1) Log in op drive "B:" B> en plaats een lege diskette
(disk.4.) in diskdrive B.
Opmerking: hiermee wordt de drive B de default
drive. Indien we geen e~pliciete drive
specifica~ies vermelden zal de compiler (linker) op
de default drive gaan zoeken naar source-, object
files etc. en alles er naar toe schrijven.

2) Plaats disk.1. in drive A; tik in:"A:FOR1" en wacht
op de ~source file~ vraag die op het beeldscherm
verschijnt.

3) Verwijder disk.l. uit drive A en plaats disk.3. in
drive A.

4) Reageer op "source file" met het intikken
van :"A:LARGE, , ,A:LARGE" en druk op RETURN en
wacht tot pass one gedaan is.
Opmerking: Indien een foutmelding op het
beeldscherm verschijnt na pass one, moet eerst de
source file <.FOR) worden verbeterd alvorens verder
tegaan met pass two.
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Pass two:

1> Log in op drive "A:": A>. Verwijder disk.3. uit
drive A.

2) Plaats disk.2. in drive A en tik in:"PAS B/PAUSE"
en wacht tot de pass two 'prompt' op net
beeldscherm verscnijnt.
Opmerking:Pass two heeft geen invoer gegevens nodig.
PAUSE geeft de gebruiker de gelegenneid am de

. diskettes te verwisselen.
3) Verwijder disk.2. uit drive A; plaats een lege disk

in drive A waarop de object file geschreven kan
worden.

4) Reageer.op de pass two 'prompt' m~t het indrukken
van de RETURN toets en wacnt tot pass two klaar is.

S) Verwijder de disk die de object file bevat uit
drive A.

Linken.

1> Log in op drive liB: II ; plaats nierin een nieuwe
lege geformatteerde diskette (disk.S.).

2) Plaats disk.2. in drive A en tik in:"A:LINK" en
wacht tot 'object modules' op het beeldscnerm
verschijnt.

3) Verwijder disk.2. uit drive A en plaats de disk
met aIle object files (disk.4.) in drive A.

4) Antwoord op de Vraag 'Object modules' met het
intikken van:"A:LARGE".
Opmerking: lndien meerdere object files moeten
worden gelinkt, dan intikken b.v.
"A:LARGE+A:BI6+A:GREAT".

5) Antwoord op 'Run file' met net intikken
van: "LARGE/PAUSE".
Opmerking: De executie file krijgt de naam
LARGE.EXE en PAUSE is nodig omde gebruiker de tijd
te geven om de diskettes te verwisselen.

6) Reageer op 'List File' met het indrukken van de
RETURN toets, evenzo op 'Libraries'.

7) Tijdens het link proces de diskettes
verwisselen als het nodig is.
Opmerking: De regels 4 tIm 8 kunnen sneller
afgehandeld worden door bij 'Object modules' te
antwoorden:"A:LARGE+A:BIG,LARGE/PAUSE, ,A:".

Voor de ervaren gebruiker kan net compileren en linken nog
sneller door een zogenaamde batch file aan te maken. Zie
hiervoor Lit.t35J blz.67. en Lit.C36J.
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Bijlage.6.Metacommando $LARGE.

SUBROUTINE META<BIG, GREAT, FOUR, SMALL>

REAL. BIG(4000) , GREAT (4000) , SMAL.L<1000>

COMPLEX FOUR(4000>

RETURN
END

= 16000
= 16000

4000
= 32000

BIG(4000> *4
GREAT (4000> *4
SMALL (1000) *4 =

FOUR(4000).a

TOTAAL = 68000
Bij het compileren van subroutine META ontstaat de
~outmelding 'Data item crosses 64K boundary'
Dit is op te vangen door:

$LARGE FOUR
SUBROUTINE META( ••••• )

RETURN
END

Zodat FOUR (4000) geplaatst Hardt in het extra data segment.

'.
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BiiIage.7. Specificaties van de geheugen boards.

Quadboard 1 fl 1.490,--

met: 64 kB geheugen (uitbreidbaar tot 256 kB)
1 parallel· (printer) uitgang.
1 _erieele uitgang <RS 232).
klok/kalender.
software-voor printspooler en RAM-disk.

Captain beard fl 1.350,--

met: 64 kB geheugen (uitbreidbaar tot 384 kB)
verder identiek aan Quadboard 1.

Quadboard 2 fl 1.490,--

met: 64 kB geheugen (uitbreidbaar tot 256 kB)
2 serieele poorten (RS 232)
2 parallel (printer) poorten.
klok/kalender.
software voer printspooler en RAM-disk

Overgenomen uit IBM persenal computer prijslijst van Vollwood
Computers bv.
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BiJlige,S. Specificaties van de interface boards,

Labmaster IBM science card Labtender

Resolutie 12 bit 12 bit 8 bit

interrupt JA JA JA

input. range + 10 V (1) 0 , 10 V + 5 V.
+ 1 V
0 : 10 V

AID conversie JA JA JA
snelheid: 30 kHz 28.5 kHz 50 kHz

O/A JA NEE JA

01/00<:2) JA NEE JA

Opiolisend
vermogen(3)
[J-lm J I adreli 0.0488 0.0488 0.3846

Prijs fl.3570,-- fl.2000.-- fl. 1780.--

2elfbouw ADC: .12 bit"resolutie; inplJt ±5 V;
oplossend vermogen = 0.02~4

bij meetgebied van 20 [J-lmJ.

(1) Input ranges zijn software programmable.
(2) Digitaal In/ Digit.aal Out signaalverwerking.
(3) Oplossend vermogen bij meetgebied van 20 [pmJ.
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