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Samenvattin~. 

In het tweedeJaarsPraktikum voor natuurkunde

studenten van de Technische Ho~eschool in 

Eindhoven is een standaardProef OP~enomen' die 

betrekkin~ heeft oP de komPuterbesturin~ van een 

exPeriment. Dit verslas seeft een beschriJving 

van deze Proef en van de ontwikkelins daarvan. 

Daarnaast vertel~· dit versla~ wat voor 

meetaPParatuur er beschikbaar is voor deze 

komPuter en welke moseliJkheden voor vriJe Proeven 

deze aPParatuur biedt. Verder wordt in~e~aan oP 

de onderwiJskundi~e asPekten van onderwiJs met 

betrekking tot komPutersestuurde exPerimenten in 

het alsemeen en van de hier beschreven 

standaardProef in het biJzonder. 
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Inleidins I Pase 7 

I. Inleidins. --------------------------

Binnen het N III/IV Praktikurn (natuurkundepraktikum voor 

tweedeJaars natuurkundestudenten) bestaan twee manieren waaroP een 

Praktikant iets kan leren: het doen van een standaardproef en het doen 

van een vriJe Proef. BiJ het doen van een standaardProef liSSen 

inhoud, verloop en duur van de Proef vriJwel vast en is er een 

Sedetailleerde handleidins. BiJ het doen van een vriJe Proef worden 

inhoud, verlooP en duur van de Proef vlak voor of tiJdens de proef 

bePaald en er is seen handleidins voor het doen van de Proef. 

Het afseloPen kolleseJaar is hier biJ wiJze van experiment een 

derde manier biJsekomen nl. het deelnemen aan een proJekt. 

Binnen de afdelins natuurkunde is het aantal koruPutersestuurde 

exPerimenten de laatste Jaren··~oesenomen. Voor het Praktikurn ontstond 

behoefte aan een Proef, die betrekkins heeft oP de koruputerbesturins 

van een exPeriment. 

Dit is het verslas van het afstudeerwerk, dat tot doel had het 

koruPutersysteem, dat voor het N III/IV Praktikurn beschikbaar was, uit 

te breiden met aPParatuur, Prosrammatuur en beschriJvinsen. Deze 

uitbreidins diende zo te ziJn, dat het moseliJk werd voor Praktikanten 

zonder komPuter- of Prosrammeerervarins om binnen korte tiJd te leren 

de komPuter een exPeriment te sturen, hieruit meetsesevens te 

verzamelen en deze te verwerken. Dit moest moseliJk ziJn in de vorm 

van een standaardProef en in de vorm van vriJe Proeven. 

Het verslas is seschreven om verschillende funkties te vervullen: 

- raPPort van het afstudeerwerk; 

- handleidins voor beseleiders biJ d~ komPutersestuurde exPerimenten 

in het N III/IV Praktikum; 

diskussiestuk biJ beslissins~n over het sebruik van komPuters in het 

Propaedeutisch onderwiJs binnen de afdelins natuurkunde; 

- informatiebron voor andere instellinsen' waar Praktikum-onderwiJs 

rond komPuters seseven wordt of Saat worden. 

Er wordt niet verondersteld, dat de lezer van dit verslas 

koruPuter- of Prosrammeerervarins heeft. Achterin bevindt zich een 

index van minder sansbare termen met verwiJzins naar de bladziJde(n), 
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waar deze verklaard of ~ebruikt worden. 

Om het aan het afstudeerwerk ~estelde doel te bereiken oP een 

zodani~e manier dat binnen het N III/IV Praktikum maximaal ~ebruik 

semaakt kan worden van de komPuter' moest de mo~eliJkheid ~eschaPen 

worden een standaardProef te doen met de komPuter en moest het 

moseliJk semaakt worden vriJe Proeven te doen met de komPuter. Daarom 

is in de looP van het afstudeerwerk een standaardProef ontwikkeld en 

is daarnaast aPParatuur ontwikkeld en verzameld die een breder skala 

van experimenten binnen bereik bren~en' 

Proeven (en eventueel ook ProJektwerk) 

zodat het doen van vriJe 

mo~eliJk wordt. Het is 

overi~ens niet zo, dat standaardProef en vriJe Proef stren~ van elkaar 

~escheiden ziJn: verbeterin~en in de standaardoPstellin~ kunnen 

serealiseerd worden in het kader van de vriJe Proeven; handleidinsen, 

die betrekkins hebben OP het komputer- en interfaces~steem en OP de 

software kunnen ~emeenschaPP~li~k ziJn. 

BiJ de keuze van het onderwerP en de meetmethode van de 

standaardProef spelen uiteraard onderwiJskundi~e overwe~in~en een 

srote rol: de ~ekozen proef dient f~sisch overzichteliJk te ziJn zodat 

de Praktikant in dat oPzicht weini~ problemen te overwinnen heeft; 

verder moeten aan de ene kant zoveel moseliJk asPekten van het meten 

de komPuter aan de orde komen en moet aan de andere kant 

voorkomen worden dat de Praktikant volkomen ondersedomPeld wordt in de 

moseliJkheden die er ziJn en niet meer bovenkomt; als derde dient de 

oPstellin~ f~sisch aanvaardbare resultaten te leveren, maar toch een 

voldoende mate van technische imPerfektie in zich te dra~en zodat hiJ 

als obJekt van vriJe Proeven toe~ankeliJk bliJft. BiJ de keuze van de 

die ~ebruikt kan worden in vriJe Proeven' hebben 

overweSinsen van veelziJdise bruikbaarheid en sanSbare toepassins een 

rol sesPeeld. 

De f~sische en onderwiJskundise asPekten van het afstudeerwerk 

ziJn nauw verweven. Toch worden ze in dit versla~ terwille van de 

overzichteliJkheid zoveel mo~eliJk van elkaar ~escheiden en in 

afzonderliJke de)en beschreven. 

In deel II wordt het doel van de oPdracht beschreven. Vervol~ens 

bevat deel III een f~sische beschriJvins van de standaardoPstellinSr 

van de andere aPParatuur' van de experimenten, die hiermee ~edaan ziJn 

en van de Prosrammatuur die hierbiJ ontwikkeld is. Deel IV saat over 
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de onderwiJskundise asPekten van 

moseliJkheden tot vriJe Proeven: 

de standaardProef 

oPbouw, test en 

Pa se 

en van 

evaluatie 

9 

de 

van 

standaardProef en van aPPararuur voor vriJe Proeven; ervarinsen van 

Praktikanten hiermee; behoefte aan dit soort onderwiJs binnen de 

afdelins; situatie in Nederland OP andere instituten. Daarna wordt in 

deel V een beschriJvinS seseven van het archiefs~steem dat oPSebouwd 

is om de informatie' die in de verslasen en Presramma's bevat is, 

bereikbaar te houden. In deel VI wordt een slotbeschouwins seseven 

over het afstudeerwerk. Als laatste volst in de aPPendix de 

handleidins, die seschreven is voor de standaardProef. 

OPm. LiteratuurverwiJzinsen worden seseven aan het eind van het 

betreffende hoofdstuk. HierbiJ seven de letters VDF/CO publikaties 

aan van het comPuterbedriJf van de vaksroeP deeltJesf~sika en de 

letter V seeft aan, dat bet. saat om een verslas van een vriJe Proef, 

dat wordt bewaard OP het N III/IV Praktikum. 
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II. Doelstellins. ----------------------------------

Het ~ebruik van komPuters biJ sturen en re~elen van Processen en 

meten hieraan neemt steeds meer toe. Ook in het laboratorium voor 

technische natuurkunde wordt OP vele Plaatsen ~ebruik ~emaakt van 

komPuters• die meetoPstellinsen sturen en reselen en meetsesevens 

verzamelen en verwerken. 

In het ProPaedeutisch onderwiJs werd slechts aandacht Seschonken 

aan het verwerken van sesevens <Alsol-Praktikum). Om ditsemisoP te 

vansen werd besloten een komPuter- en interfacesysteem aan te schaffen 

ten behoeve van het N III/IV Praktikum en deze sYstemen d.m.v. 

standaardProeven en/of vriJe Proeven toesankeliJk te maken voor 

tweedeJaarsstudenten. 

BiJ de aanvanS van het afstudeerwerk waren voor het N III/IV 

Praktikum beschikbaar een komPuterr een interfacesysteem en een 

Prosrammeertaal: 

- De PDP-11 komPuter met het door de fabrikant seleverde RT-11 

ePeratins sYstem en biJbehorende beschriJvinsen en han~leidin~en. 

- Het eurobussYsteem dat de interfacins kan verzorsen tussen de PDP-11 

komput er en het exPeriment, met biJbehorende technische 

dokumentatie. 

- Het PEP-systeem• bestaande uit een monitor• een editor en een 

interpreter, waarmee Presramma's in de taal PEP kunnen worden 

inSelezen resP uitsevoerd. 

Uitsaande van de hierboven seschetste besinsituatie, waren de 

hiernavalsende delen nodis om een situatie te bereiken, waarin het 

Sehele SYsteem binnen een aksePtabele 

toesankeliJk te maken is. 

tiJd voor Praktikanten 

De kOPPelins tussen PDP-11 komputer en eurobussysteemr die in 

versevorderde staat was' testen en verbeteren. 

- Een handleidins schriJven voor het eurobussysteem die Sericht is OP 

beSriJPen hoe dit werkt en hoe er mee om te saan, waarbiJ technische 

informatie en volledisheid van sekundair belans ziJn. 

- Een handleidins schriJven voor het PEP-sYsteem (dit is Sedaan als 



I Doelstelling I Pa~e 11 

derde kandidaatsstage), 

- Een standaard exPerimentoPstelling bouwen en biJbehorende 

handleiding en serviceprosramma's schriJven CkalorimeterProef), 

- Asseccoires bouwen en verzamelen die het mogeliJk maken een breed 

skala van exPerimenten te koPPelen aan de komputer en biJbehorende 

serviceprogramma's en handleidinsen schriJven (versterker, door 

staPPenmotoren aangedreven XY-tafel, XV-schriJver, 

Seiser-mOllertellerinterface, krachtmeter' 6-kanaals 

temPeratuurmeter), 

- Een archiefs~steem opzetten 

Procedures, handleidingen 

toesankeliJk ziJn. 

zodat alle seschreven Prosramma'sr 

en verslagen OP een snelle manier 

Het uiteindeliJke doel van het afstudeerwerk was het OP het 

N III/IV Praktikum aanwe~i~e komputer- en interfaces~steem makkeliJ~ 

toesankeliJk te maken voor Praktikanten en in het biJzonder eer 

Praktikumproef OP te bouwen waarbiJ Praktikanten kunnen leren m.b.v. 

een komPuter een exPeriment te sturen en meetsesevens te verzamelen er 

te verwerken. 

HierbiJ moest er van uit worden sesaan dat de Pr~ktikanten no! 

seen enkele ervaring hadden in het Sebruik van komPuters er 

Prosrammeertalen. Deze ervarins kunnen de studenten in het overiSe 

kursusPakket pas kriJsen in het kollese "inleiding Prosrammeren•, dai 

in het vierde semester seseven wordt' terwiJl het N III/IV Praktikun 

in het derde en vierde semester sevolsd wordt. 

Daarnaast is nos nagesaan hoe de ervarinsen ziJn van Praktikanter 

met het hier beschreven Praktikum-onderwiJs, hoe de behoefte binnen dE 

afdeling is voor studenten om dit Praktikum-onderwiJs sevolsd tE 

hebben en hoe de situatie is oP andere instellinsen. 
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III. Het f~sische gedeelte. 
=========================== 

1. Inleiding. 
============= 

In dit deel wordt een beschriJving 9e9even van de aPParatuur en 

Pro9rammatuur' die nu beschikbaar is voor het praktikum-onderwiJs rond 

de komPuter binnen het N III/IV Praktikum en van een aantal 

exPerimenten' die daarmee gedaan ziJn. Deze beschriJvin9en ziJn 

voornameliJk technisch van aard. Hier en daar zullen enkele 

onderwiJskundige aspekten en motieven 9enoemd worden. 

Eerst worden beschriJvingen 9e9even van het sebruikte 

komPuters~steem (hoofdstuk 2), interface-s~steem <hoofdstuk 3) en 

Prosrammeers~steem <hoofdstuk 4). Deze beschriJvinsen ziJn alleen 

bedoeld om die9enen' voor wie komPuterwerk een tameliJk vreemde zaak 

is, een idee te geven hoe de-·~ènoemde s~stemen 9eor9aniseerd ziJn en 

hoe ze sebruikt kunnen worden. Daarna <hoofdstuk 5> volst een 

beschriJving van de kalorimeterProef, die als standaardProef sebruikt 

wordt en waaraan de meeste aandacht is besteed. Vervolsens 

(hoofdstuk 6) worden de diverse andere aPParaten en evt. biJbehorende 

Presramma's beschreven die beschikbaar ziJn voor vriJe Proeven en 

worden enkele exPerimenten senoemd, die daarmee gedaan ziJn. 

Tenslotte <hoofdstuk 7> worden een aantal suggesties 9e9even voor 

zinvolle uitbreidinsen van aPParatuur en Pro9rammatuur en 

moseliJke exPerimenten in de toekomst. 

voor 
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2. De PDP-11 komPuter. ====================== 

a. inleidins. 

Pase 13 

In deze parasraaf wordt een summiere beschriJvinS seseven van de 

struktuur en werkins van een PDP-11 komPuter. Deze beschriJvins wordt 

voorafsesaan door een behandelinS van de voornaamste definities en 

besriPPen' die biJ komPuters sebruikt worden. 

b. enise definities en beSriPPen. ---------------------------------
Een komputer werkt in het tweetallis stelsel' dit is weer te 

seven met 1 of o, resP •waar• of 'onwaar•. Intern worden hiervoor 

sPanninSsniveau's sebruikt <vastselesd in de TTL-standaard>: 

'laas• ~ tussen o,o en Q,8 V 

"hoos• ~ tussen 2,0 en 5,0 v· 
Een Positie waar zich een binair ciJfer kan bevinden' wordt eer 

bit senoemd. 

De komPuter behandelt steeds SroePen van bits met een vaste 

zo'n sroeP heet een woord. De PDP-11 komPuter en het 

eurobuss~steem werken met woorden van 16 bits. Als binair setal seeft 
16 

dit waarden van 0 t/m 2 -1 = 0 t/m 65535; als setal met teken seeft 
15 ~5 

dit waarden van -2 t/m 2 -1 = -32768 t/m 32767. 
Een sroeP van 8 bits heet een b~te <de lenste van een b~te is ir 

tesenstellins tot de lenste van een woord niet komPuterafhankeliJk). 

Karakters (letters' ciJfers' leestekens en overiSe s~mbolen) 

worden in b~tes vertaald volsens de ASCII-standaard. 

Voor aantallen woorden' b~tes e.d. 

sebruikt: 
10 

1 k = 2 = 1024 

1 M 
20 = 2 = 1048576 

worden de afkortinSen k en ~ 

Om het transPort van data <=sesevens) van één onderdeel van d~ 

komPuter naar een ander makkeliJk hanteerbaar te maken, worden waarder 

in riJen van variabele lenste biJ elkaar sezet. Eén zo'n riJ heet 
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een file en wordt setdentificeerd met een naam. 

Een belansriJk onderscheid is dat tussen hardware en software. 

Hardware is het materiêle Sedeelte van een komPuterr dat wat 

vastsePakt kan worden; software is de informatie' die in de ~eheu~ens 

van de komputer opseslasen kan worden Cbv Prosram~a's of 

meetgegevens). Dus: een seheusen-IC is hardwarer de informatier die 

erin oPSesla~en is als de komPuter in bedriJf is' is software; een 

floPP~-disk is hardware, de filesr die eroP staan ziJn software. 

De software, die ~ebruikt wordt biJ de in dit verslas besProken 

exPerimenten, is te verdelen in drie sroepen: 

het eperatins s~stem van de PDP-11 komPuter. Dit is de verzamelins 

software, die een hanteerbaar s~steem maakt van de verzamelins 

hardwarer die sevormd wordt door de PDP-11 kom?uter. 

Over het o?eratins s~~tem wordt in dit verslas verder niet 

ses?rokenr omdat het (binnen het kader van wat in dit verslas 

besProken wordt> alleen sebruikt wordt via het PEP-s~steem; 

- het PEP-s~steem. 

hoofdstuk rrr.4; 
Een beschriJvin~ hiervan is te vinden in 

- ~ebruikersProsramma's. 

Een interface is een elektronische schakelinsr die de koPPelins 

verzorst tussen onseliJksoorti~e elektrische si~nalen. In het 

alsemeen vertaalt een interface disitale si~nalen in andere 

elektrische sisnalen (bv analose sisnalenr Pulsen en schakelniveau's) 

en omsekeerd. 

Bv: Een ADC Canaloos disitaal converter) vertaalt een analose sPannins 

in een disitale waarde. Een scaler telt het aantal binnenkomende 

Pulsen en houdt dit aantal biJ in een disitaal resister. 

Een real-time Probleem is een Probleem waarbiJ het tiJdstiP van 

de handelinsen van de komPuter aansePast moet worden aan 

sebeurtenissen in de buitenwereld (dit saat alleen soed als de 

komPuter voldoende snel is). Deze aanPassins kan o.a. nodis ziJn 

omdat de door de komputer sestuurde aPParatuur een eindise tiJd nodis 
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heeft om de sewenste aktie te ondernemen Cbv de tiJd, die een ADC 

nodis heeft om een sPannins te konverteren) of omdat de sebruiker 

bePaalde wensen heeft t.a.v. het verlooP van de handelinsen van de 

komPuter Cbv de tiJd die moet verloPen tussen twee OPeenvalsende 

metinsen). 

Dwor de komPuter Sestuurde exPerimenten ziJn 

uiteraard altiJd real-time problemen. Presramma's 

waarin alleen serekend wordt met sesevens ziJn seen 

real-time problemen. 

c. komPuter-onderdelen. 

Een PDP-11 komPuter kan onderverdeeld worden 

in "afzonder·liJk" funktienerende onderdelen (zie 

- De Processor voert bewerkinsen uit oP data en 

(het vervoer van 

PROCES~OR 

WEf\K

GEHEUC.E.N 

ACHTERCR0~0-

<4EHEUCEN 

\r-. /UITVOER 

bestuurt de informatiestroom 

data). ~ 1 

Het werkSeheusen (fis 2> is een 

verzamelins SeheusenPlaatsen' waarvan 

in elk eer, bePaalde hoeveelheid 

informatie (8 bits = 1 b~te) oPSeslasen 

kan worden. De seheusenPlaatsen ziJn 

senummerd' het nummer wordt adres 

Deze adressen loPen van 0 t/m 

57343; er kunnen 56 k b~tes = 28 k 

woorden oPSeslasen worden. 

De informatie Saat verloren als de 

komPuter wordt uitseschakeld. 

De Processor heeft snelle toesans 

tot de informatie in het werkseheusen: 

de toesansstiJd (in de literatuur 

access time) list in de orde van 

111 i lt.. T' o s e k u r• d e n • 

s 
3 
s 
1 

I 

' 
' • 
• 

I 

• 
• 
• 
' 

0 

2. 

" & 

- Het achtersrondseheusen heeft een srotere kaPaciteit dan het 
-------------------

we!'kSetleusen: diskette <= floPP~-disk) 128 k woo t·den; disk 2 M 
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woorden. 

Het bestaan van de informatie oP het achtergrondgeheusen is 

niet afhankeliJk van de netvoeding, daar staat tegenover dat de 

toegangstiJd vriJ groot is! voor floPP~-disk in de orde van enise 

honderden millisekonden, voor disk in de orde van enise tientallen 

millisekonden. 

- De in- en uitvoeraPParatuur verzorgt de kommunikatie tussen de 

komPuter en de ~ebruiker door informatie te vertalen van de 

komPuterkode in een voor de gebruiker leesbare kode Ctelet~p, 

disPla~) en omgekeerd. 

OP het N III/IV Praktikum wordt een PDP 11/03 komPuter ~ebruikt 

met het RT-11SJ V03-02 ePerating s~stem. Deze komPuter heeft een 

werkgeheugen van 28 k woorden. Het achtergrondgeheugen wordt gevormd 

door 2 floPP~-disk eenheden, met elk een geheugenkaPaciteit van 128 k 

woorden. Als terminal wordt een LA-36 CJ decwriter gebruikt. Dit is 

een toetsenbord met schriJfmachine <30 karakters/sek). 

BiJ de keuze tussen een video-disPla~ en een schriJfmachine werd 

de voorkeur gegeven aan de laatste, omdat het belangriJk is, dat 

Praktikanten een registratie oP PaPier hebben van wat ze gedaan 

hebben. Ook voor de begeleider biJ het Praktikum is dit belangriJk, 

omdat dan de voorgeschiedenis nagegaan kan worden van Problemen' die 

Praktikanten hebben. 

d. adressering. 

Zowel data als adressen bestaan in het PDP-11 s~steem uit 16 bits 

informatie. Het totale bereik van de adresserins looPt dus van 0 tot 
16 

2 = 64 k = 65536, hiervan is 56 k in Sebruik voor het werkgeheugen 

<RAM, random access memor~), in het resterende gedeelte is Plaats voor 

de adressen van de interfaces naar het achtersrond~eheusen en de in

en uitvoeraPParatuur' van Seheusenplaatsen <ROM, read onl~ memorw>~ 

die onuitwisbaar de bootstraP <een vast Programma, nodig om het 

swsteem te starten) bevatten en van door de Sebruiker gebouwde 

interfaces. In de praktikumkomPuter is één gebruikersinterface 

aansesloten: De LSI-eurobuskonverter' zie Par III.3.b. Er is seen 

onderscheid in de manier' waaroP de Processor data transPorteert naar 
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en van al •:ie ze verschillende aan~esloten eenheden. 

informatietransPort verlooPt oP dezelfde manier via de LSI-bus. 
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Al dit 

Voor de adresserins van woorden (16 bits) worden alleen de even 

adressen sebruikt, zodat er 32 k woorden seadresseerd kunnen worden. 

e. de bus. 

Een btJS is een kombinatie van een verzamelins Parallelle 

elektrische draden en een verzamelins afspraken over deze draden 

gebruikt worden. 

OP de bus worden alle onderdelen aansesloten' waar·tu~~sen 

informatie wordt uitsewisseld. 

Alle kommunikatie tussen de aansesloten onderdelen verlooPt via 

de bus, de informatiestroom wordt bestuurd door de bus-master. 

De bus-master ziet all~s wat aan de bus hanst als één liJst 

DCA] van datawoorden [1, Selndexeerd door de adressen A. Van deze 

liJst kan ieder element aPart seschreven <DCAJ := .•• ) of Selezen 

<••• != DCAJ) worden. BiJna alle adressen korresPonderen met woorden 

in het werkseheusen. Een klein maar essentieel deel korresPondeert 

met van alles en noswat (o.a. in- en uitvoerinterfaces). 

Een bus bestaat in het alsemeen uit: 
16 

- adresdraden (bv 16 voor adressen 0 t/m 2 -1); 
- datadraden (aantal = woordlenste); 

- R/W draad, deze seeft aan of er selezen of seschreven wordt; 

- s~nchronisatiedraden. 

OP de bus van de PDP-11 (de 

LSI-bus) ziJn de in Par b senoemde 

onderdelen aansesloten (zie fis 3). 

De Processor is als de 

bus-ntaster. 

OP de eurobus ziJn de 

eurobuskontroller en de over i se 

eurobuskomPonenten (de interfaces) 

aanSt-!S 1 aten. De eurobuskontroller is 

meestal de bus-master. 

PRO
CESSOR 
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BiJ de LSI-bus ziJn de adres- en datadraden semultiPlexed: 

dezelfde 16 draden worden afwisselend sebruikt voor adres en voor 

data. 

BiJ het eurobuss~steem heeft de bus 12 adres- en 16 datadraden. 

Zowel biJ de LSI-bus als biJ de eurobus verlooPt de 

s~nchronisatie van het informatietransPort de 

handshake-methode: de bus-master zet een adres OP de adresdraden er 

eni9e tiJd later <vlak na het inschakelen slinSeren de sPanninSen 

waardoor verkeerde adressen voor kunnen komen> het SYNC-sisnaal oP d r 
~ 

SYNC-draad <SYNC van s~nchronize). Alle onderdelen bekiJken het 

adres' het geadresseerde onderdeel verricht de door de bus-master 

bedoelde aktie <lezen of schriJven' aanseseven door de R/W-draad) er 

reaseert met het ACK-sisnaal <ACK van acknowledSe). 

Overisens is van de aktiviteiten van de komPuter' zoals die ir 

deze en de vori9e parasraaf beschreven ziJn, weinis te merken als de 

komPuter 9ebruikt wordt zoals in dit verslas beschreven is. 

f. literatuur. 

diverse handboeken van DEC. 

Prof.ir. F.J. K~lstra' 
procescomPuters~stemen <colle9enr. 5.335.0) 1979 
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3. Het eurobuss~steem. 

====================~= 

a. inleidin3 

Omdat in de PDP-11 zowel de adresruimte als de tastbare 

F'ase 

ruimte vooi 
gebruikersinterfaces bePerkt is wordt aan de PDP-11 komPuter eer 

tweede buss~steem sekoPPeld, waarbiJ deze beiden veel :!roter· ziJn, 

Hiervoor wordt het eurobuss~steem sebruikt~ dat in de Valt..s roe:· 

DeeltJesf~sika is ontwikkeld en onder de naam THELAB in de handel is, 

Het eurobuss~steem is een universeel OP eH 

komPuters~steem aan te sluiten) interfaces~steem' dat de koPPeling kar 

verzorsen van een komPuter aan een exPeriment. Het wordt aan de enE 

kant aansesloten aan een komPuter via een konverter <deze konverter i! 

komPutersPecifiek). 

worden verwerkt. 

Aan de .andere lt..ant kunnen elektrische sisnalet 

De konverter en de orsanisatie van het eurobuss~steem worden it 

::!rote liJnen beschreven in Par b resP Par c. In Par d wordt eet 

schets seseven van die interfaces die sebruikt worden biJ de in di i 

verslas beschreven exPerimenten. 

b. De LSI-eurobuskonverter. 

De koPPelins tussen de komPuter en 

de e•J rob•.Js is het en i se dat 

komPutersPecifiek is. Deze koPPelins 

wordt verzorsd doo ï' de LSI-

eurobuskonverter (fis 4). 

In het PDP--11 s~stee!Tt deze 

konverter een OP de LSI-bus aansesloten 

onderdeel met 4 adresPlaatsen. 

In het eurobussysteem verzorst de 

konverter samen met de eurobuskontroller 

(zie Par c) 

soortseliJke 

doet in het 

methode). 

het datatransPort OP een 

manier als de Processor dat 

F'DP-11 s'::!steen. ( handshake-:·-

LSt-BUS 

~!:= 

PRO

CE~SO" 

EUROS\45 

.. . . . -.. .. 
1-

L~l-

EUROQ\A~ 

KON~ERTEA 

-

i 

: 
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Pase 2C 

Van de 4 adresPlaatsen van de konverter in het PDP-11 sYsteem 

ziJn de valsende 2 van belan!! 

- Adres. Dit resister moet sevuld worden met 16 bits data <vanaf de 

LSI-bus). Deze 16 bits bePalen het adres van een interface' dat or 

de eurobus is aansesloten. 

Data. Dit is seen resister' maar een doorsans voor de 16 bits dati 

die van of naar de eurobus saan. 

De funktie van de overise 2 adressen (initialisatie, interrupt

afwerkinS) is in dit kader niet van belans. 

De oversans van het LSI-bussYsteem naar het eurobussYsteem word1 

in het vol!ende voorbeeld toeselicht: 

Als oP adres 88 in het eurobusysteem de waarde 20 seschreven moei 

worden, dan schriJft de processor de waarde 88 naar adres 65362 via d• 

LSI-bus (dit is het adresresister van de LSI-eurobuskonverter) e1 

vervolsens schriJft de PtO~~ssor de waarde 20 naar adres 65364 via d· 

LSI-bus Cde dataPlaats van de konverter), dit laatste heef· 

automatisch tot sevols, dat de konverter de waarde 88 oP d· 

adresdraden en de waarde 20 OP de datadraden van de eurobus ze 

<m.a.w. de konverter schriJft naar eurobu~adres 88 de waarde 20). 

BiJ uitlezen van adres 65 van de eurobus sebeurt iets derseliJks 

de Processor schriJft de waarde 65 naar adres 65362 van de LSI-bus 

vervolsens leest de Processor adres 6536~ van de LSI-bus uit en di 

laatste heeft automatisch tot sevols dat de konverter de waarde die o. 

adres 65 van de eurobus te vinden is' als antwoord oP de LSI-bus zet. 

Met 4 adressen binnen het PDP-11 systeem is nu een adresruimt 

van 64 k woorden OP de eurobus beschikbaar. 

c. orsanisatie van het eurobussysteem. 

De bus van het eurobussysteem is insebouwd in een eurokrate, ee 

kast van 48 x 36 x 26 cm. In deze krate worden de interface 

seschoven, waarbiJ de aansluitins OP de eurobus Plaatsvindt m.b.v 

konnektors. 

Er kunnen 16 krates worden aansesloten OP éé 

LSI-eurobuskonverter. Het eurobusadres (fis 5) bePaalt welk van dez 

16 krates bediend wordt. Of sisnalen van de LSI-eurobuskonverter we 
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of niet worden door~elaten naar de bus van een krate wordt Sereseld 

door de eurobuskontroller' die in de krate zit. Deze laat de sisnalen 

door als de eerste 4 bits van het eurobusadres overeenstemmen met het 

oP de kontroller (d.m.v. schakelaars) in~estelde krate-adres. 

Per krate is nu een 

adresruimte van 4 k woorden 

besctd. kb aal', Binnen de 
11 IJIII 11111111 

Seadresseerde krate dienen de ~------~~--------J'----~+~---
middelste 8 van de oor·-

sPronkeliJke 16 bits van het 

eurobusadres voor de selektie 

van een interface binnen de 

krate (het interface-adres kan d.m.v. 8 schakelaars OP de Print 

in9esteld worden). Er kunnen binnen één krate dus 
8 

2 = 256 

interfaces seadresseerd worden. 

Tenslotte dienen de laatste 4 bits van het eurobusadres voor de 

selektie van een subadres OP het seadresseerde interface. De 

subadressen ziJn niet instelbaar' maar ziJn bePaald door het soort 

interface. In Par d wordt de funktie van de subadressen biJ de DAC en 

de DAS besProken. 

Dus! Het totaal-adres is de som van krate-adres, interface-adres 

en subadres. Het krate-adres is een 4096-voud tussen 0 en 61440, het 

interface-adres is een 16-voud tussen 0 en 4080, het subadres list 

tussen 0 en 15. De adressen worden steeds berekend in het 10-tallis 

stelsel, al zou het sebruik van het 16-tallis stelsel overzichteliJker 

ziJn. 

d. moseliJkheden en sebruik van enise interfaces. -------------------------------------------------
In deze Parasraaf worden de moseliJkheden seschetst van de 

interfaces, die sebruikt worden biJ de in dit verslas beschreven 

experimenten en de manier waaroP deze ~ebruikt worden. 

laatste is het statuswoord een belartsriJk hulPmiddel. 

- Het statuswoord. 

·vaaT' dit 

In vriJwel elke interface is OP subadres 0 het statuswoord te 

vinden. M.b.v. dit statuswoord wordt de interface bediend. 
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bits van het statuswoord ziJn a.h.w. de schakelaars' waarmee de 

funkties van de interface ingesteld en bediend worden en d~ 

kontrolelamPJes' waaruit afgelezen kan worden of de oPdracht vervuld 

is en hoe deze vervuld is. 

Er ziJn bits, die in elk statuswoord een vaste betekenis 

hebben: 

bit o: geeft de startPuls' of 9eeft de interface vriJ voor een 

externe startPuls. 

bit 7: (done-bit) geeft aan of de oPdracht uitgevoerd is. 

bit 15! <error-bit) geeft aan of er iets mis9e9aan is (bv eer 

telregister is overgeloPen). 

- DAC 

De digital analo9 converter vertaalt een vanuit de PDP-11 

toegevoerde digitale waa~de in een analoge sPanning, die oP het 

frontPaneel uitgevoerd wordt. Het bereik van de digitale waarde is 

12 bits. OP het Praktikum wordt een DAG Sebruikt die bi~ 

2,4 mUleenheid een bereik heeft voor de analoge sPannin9 var 

0 t/m +10 v. 
De DAC heeft geen statuswoord. Er ziJn 8 kanalen beschikbaar 

met elk een ei9en subadres. Kanaal 1, 2 t/m 8 hebben als adressen: 

DAG-adres' DAG-adres+l t/m DAG-adres+?. OP elk subadres kan een 

di9itale waarde tussen 0 en 4095 Cinklusief de grenzen) geschreven 

worden. Deze waarden worden in een register bewaard' elk van de 8 

sPanningen bliJft dus staan. Een sPanning oP één van de kanaleG 

verandert Pas als er naar het betreffende subadres een nieuwe waarde 

geschreven wordt. 

vb Willen we OP kanaal 5 van een DAG met interface-adres 256 eer 

sPanning van 5,4 V hebben, dan Cveronderstel dat het krate-adres 

0 is) moet naar adres 260 (krate-adres 0 + interface-adres 256 4 

subadres 4) de waarde 5,4/10 * 4095 = 2211 geschreven worden. 

- DAS 

DAG! 

Het data-acauisition s~stem doet het t~9enovergestelde van d~ 

Een oP het frontPaneel OP één van de 8 ingan9en toegevoerde 

analo9e spannin9 wordt vertaald in een digitale waarde' die in eer 
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resister wordt ~ezet en daarna door de PDP-11 uitselezen kan worden. 

Het SPanninssbereik is 0 t/m +10 V (andere bereiken kunnen oP de 

PrintPlaat insesteld worden), het oPlossend vermosen is 12 bits. 

Er ziJn 2 subadressen OP de DAS, één voor het statuswoord 

(subadres 0) en één voor het dataresister Csubadres 1), In het 

statuswoord ziJn de valsende bits van belans: 

bit o: start konversie 

bit 1 t/m 3! kanaalkeuze 

bit 4! uitvoer naar eurobus (1) of extern CO) 

bit 7: done-bit 

Zodra bit 0 Seset is' wordt de SPannins OP het kanaal aanseseven 

door bit 1 t/m 3, Sekonverteerd in een disitale waarde en in het 

dataresister sezet (dit duurt maximaal 43 mikrosekonde), 

vb We willen de sPannin~ uitlezen OP kanaal 6 van een DAS met 

- OPR 

interface-adres 64. 

Eerst het statuswoord invullen (fi~ 6>: 

Bit 0 heeft de waarde 1 om de konversie te starten; bit 1 t/m 3 

hebben samen de waarde 6; bit 4 seeft aan dat het resultaat via 

de eurobus wordt uitselezen. We schriJven dus de waarde 29 
4 3 2 0 

<= 2 + 2 + 2 + 2 ) naar totaal-adres 64 Ckrate-adres 0 + 
interface-adres 64 + subadres 0). Minstens 43 mikrosekonde later 

kan het resultaat uitselezen worden OP totaal-adres 65 

(krate-adres 0 + interface-adres 64 + subadres 1>. Stel we lezen 

2196 uitr dan weten we dat OP kanaal 6 OP het moment van de start 

van de konversie een SPannins stond van 2196/4095 * 10 V 

In een outPutre~ister kan een 16-bits woord OP~eslasen worden 

OP subadres 1. OP het frontPaneel ziJn 16 TTL-sPanninssniveau's 

beschikbaar OP een 25-Polise deltakonnektorr die overeenkomen met de 

bits in het oP~eslasen woord. Als een bit oP subadres 1 de waarde 0 

heeft komt er oP de overeenkomsti~e Pool van de konnektor een 

sPannin~ tussen 2,4 en s,o Vr als het bit de waarde 1 heeft list 



Het f~sische gedeelte 
Het eurobuss~steeru 
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Page 24 

vb We schakelen via een relais een verwarmins aan en uit m.b.v. een 

outPutregister met interface-adres 128. Het relais is 

aangesloten OP de Pennen 15 (9 bit 3) en 24 (aarde) van het 

outPutregister. Als we nu een 1 schriJven naar bit 3 van adres 

129 gaat de verwarruins uit, 0 naar bit 3 oP adres 129 schakelt de 

verwarruins aan. 

Van de hiernavolgende interfaces wordt slechts een korte schets 

seseven. De betekenis van de subadressen en van de bits in het 

statuswoord worden niet genoemd. 

- PSC 

De Presetscaler telt een van te voren ingesteld aantal Pulsen 

af, die binnenkomen oP_de CLOCK-ingang. HiJ besint hiermee als er 

een startPuls komt, deze kan extern toesevoerd worden oP de 

START-insang of door de PDP-11 via het statuswoord. Als het aantal 

Pulsen afgeteld is, genereert de Presetscaler een stoPPuls op de 

STOP-uitgans. TiJdens het aftellen levert de Presetscaler een 

gatesignaal OP de GATE-uitgang, dat duurt vanaf het moment ~at de 

eerste Puls geteld wordt totdat het aantal is afgeteld. 

- SCA 

Met de scaler kunnen Pulsen geteld worden' die binnenkomen oP 

de CNT-ingang. Het aantal getelde Pulsen wordt opgeslagen in een 

telregiste~. De scaler telt zolang er een gate-signaal OP de 

GATE-STRT-ingang aanwezig is (mits in het statuswoord het enable-bit 

geset is). 

- LCD 

Het liauid cristal disPla~ dekodeert een 16-bits woord en maakt 

dit zichtbaar 

front?aneel. 

- SMB 

Met de 

OP één van de twee 4-ciJferige disPla~s oP het 

staPPenmotorbesturing kunnen 8 staPPenmotoren 
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onafhankeliJk van elkaar bediend worden. Een staPPenmotor is een 

motor, die niet kontinu draait, maar staPPen zet (48 

staPPen/oruwentelin~) en die bediend wordt met twee sisnalen: één' 

dat vertelt dat er een staP sedaan moet worden en één' dat 

aanseeft in welke richtins dat moet sebeuren. De bedienins van zo'n 

motor is indirekt: er is nos enise elektronika nodis om deze twee 

sisnalen te vertalen in voedinsssPanninsen van de spoelen van de 

motor. 

Er ziJn nos twee interfaces' die adres-, data- en 

synchronisatieverbindins hebben met de eurobus: de Pulssenerator en 

de losic unit. 

De Pulssenerator levert Pulsen met freauenties in het Sebied 

van o,s Hz t/ru 20 MHz. 

De losic unit kan s~d~finieerde siSnalen leveren <staP en Puls) 

en losische bewerkinsen uitvoeren OP toesevoerde sisnalen. 

Alsemene opmerkins. 

De hierboven beschreven interfaces ziJn ontworPen voor een zo 

universeel moseliJk omdat één insewikkelde Print 

ontwikkelen ruinder werk kost dan het ontwerpen van een aantal 

eenvoud i se Prints. Sommise interfaces hebben dan ook meer 

ruoseliJkheden en ziJn ingewikkelder dan nodis is voor het Praktikum. 

Dit bliJkt echter seen Problemen oP te leveren. De Praktikanten 

sebruiken van de interfaces wat ze nodis hebben en als ze daar de 

handisheid in hebben' wordt er sekeken naar de extra moseliJkheden. 

e. literatuur. 

A.B.M. HOsken' F.c. v. NiJmweesen' 
LSI-11 eurobusconverter CVDF/CO 78-14) 

F.C. v. NiJmweesen, 
Het eurobusysteeru CVDF/CO 79-10) ; 1980 

1979 

F.C. v. NiJmweesen, P.W.E. Verhelst, 
Eurobus-Dual 16 bit Preset scaler CVDF/CO 78-07} 

F.C. v. NiJmweesen, P.W.E. Verhelst, 
Eurobus-Dual 16 bit scaler <VDF/CO· 78-02> 1979 

C.J.A. Richelle, 
Eurobus-LCD disPlaY <VDF/CO 79-13) 1979 

1979 
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De staPPenmotorinterface CVDF/CO 90-04) ; 1991 

F.C. v. NiJmweesen, P.W.E. Verhelst, 
Eurobus-Klok-senerator <VDF/CO 79-15) ; 1979 

Herman van de Kuit' 
Inleidins tot het PDP-11 en eurobuss~steem ; 1992 
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4. Het PEP-s~steem. =================== 

a. inleiding. 

Pase 27 

Voor het Praktikurn is het wenseliJk een programmeertaal te 

gebruiken, die werkt met een interPreter en de mogeliJkheid biedt tot 

gestruktureerd Programmeren (deklaratie van Procedures). PEP voldoet 

aan deze twee eisen, 

Praktikurn te gebruiken. 

daarom is voor deze taal gekozen om OP het 

Dit hoofdstuk is bestemd om de lezer van dit verslag, die geen 

ervaring heeft met Programmeren in PEP een indruk te geven van de 

struktuur en de mogeliJkheden van PEP (Par den e). 

Diegenen, die ook met andere Programmeertalen weinig of geen 

ervaring hebben' kunnen in dit hoofdstuk een aanduiding vinden over de 

rol van Programmeren en Programma's in een komPuters~steem (par b> en 

over de manieren waaroP een Programmeertaal verwerkt kan worden door 

een komPuter (Par c>. 

Aan het eind van dit hoofdstuk (Par f) worden een aantal 

voorbeelden gegeven van PEP-Programma's' waarin verschillènde zaken, 

die in dit hoofdstuk ziJn aangeduid' een meer konkrete gestalte 

kriJgen. 

b. Programmeertalen. 

Een komPuter is een machine die in staat is komPlexe series 

handelingen uit te voeren. Deze OPeenvolgingen van handelingen dienen 

echter exakt en gedetailleerd voorgeschreven te worden. Dit laatste 

gebeurt via Programma's. Een programma is een oPeenvolging van 

instrukties aan de komputer en wordt geschreven in een bePaalde taal, 

waarbinnen het effekt van een instruktie exakt gedefinieerd is. De 

verzameling van alle definities van instrukties, die in een taal 

mogen komen, wordt de s~ntax genoemd van die taal. 

Programmeertalen kunnen in twee groePen verdeeld worden: 

- Machine- en assemblertalen. 

voor 

De machinetaal van een komPuter is de taal die voor die 
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komPuter direkt leesbaar is' de instrukties bestaan uit setallen van 

een aantal bits. BiJ de PDP-11/03 bestaan de instrukties uit 16 

bits. 

De assemblertaal van een komPuter is in wezen identiek aan de 

machinetaal van die kamPuter' maar sebruikt <mnemonische) s~mbolen 

die voor de mens veel SemakkeliJker leesbaar ziJn. De assemblertaal 

van de PDP-11 heet MACRO. 

- Hosere prosrammeertalen. 

Een hosere Prasrammeertaal is een taal waarin een versaande 

struktuur is aansebracht, zodat hiJ veel semakkeliJker hanteerbaar 

is dan een assemblertaal. Er hoeft in een hosere Prosrammeertaal bv 

seen aandacht besteed te worden aan de adresserins. De struktuur 

van zo'n taal kan sericht ziJn oP een bePaald toepassinsssebied. 

Voorbeelden ziJn: Alsol en Fortran <voor wetenschaPPeliJke 

toePassinsen), Cobol <voor administratieve toePassinSen), Pascal' 

Basic en ADA (voor alsemene toePassinsen), PEP (voor 

exPeriment-serichteen alsemene toePassinSen). 

c. verwerkins van een Prosrammeertaal door een komPuter. --------------------------------------------------------· 
Presramma's kunnen OP twee manieren verwerkt worden: met een 

interPreter of met een komPiler (dit is niet van toePassinS OP een 

Prosramma in machinetaal' dat kan direkt uitsevoerd worden door de 

komPuter>. 
- BiJ een interPreter bevindt het seschreven Prosramma zich in het 

werkseheusen en de instrukties uit het prosramma worden stuk voor 

stuk Selezenr Seanal~seerd en machine-instrukties) 

uitsevoerd. 

BiJ een komPiler wordt het prosramma in de eerste fase in ziJr 

seheel seanal~seerd en vertaald in machinetaal. In de tweede fase 

wordt deze vertaalde versie in het werkseheusen Sebracht er 

uitsevoerd. 

BiJ het uitvoeren van een Prosramma is een interPreter lanszamer 

dan een komPiler' maar het aanbrensen van veranderinsen in eer 

Prosramma saat met een interPreter semakkeliJker en sneller. 
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Naast een interPreter of een komPiler heeft men ook een monitor 

en een editor nodis. Een monitor is een Pro•rammar dat kommando's 

inleest vanaf de terminal en de daarbiJ behorende handelinsen 

uitvoert. Een editor is een Programma dat tekst verwerkt. 

BiJ het werken met een interPretatief taals~steem (zoals BASIC of 

PEP), bestaande uit een interPreterr een editor en een monitor, wordt 

het totale s~steem van hardware en software bediend via de monitor 

kommando's. De kommando's ziJn als het ware de toetsen• die 

insedrukt moeten worden om de door de sebruiker Sewenste akties van de 

komPuter tewee• te bren~en. Het sssteem maakt OP die manier OP d0 

sebruiker de indruk één seheel te ziJn. Dit bliJkt de dremPel voor 

be~innende Sebruikers aanzienliJk kleiner te maken. Voor het 

Praktikurn is een interPretatief taals~steem beter bruikbaar dan een 

taal met een komPiler. Het feitr dat een interpretatief taals~steem 

lanszamer is dan een taal met een komPilerr is voor het Praktikurn Seen 

bezwaar. 

Het PEP-s~steem bestaat uit een interpreterr een editor en een 

monitor. De interpreter van PEP is seschreven in MACRO, de monitor er 

de editor van PEP ziJn geschreven in PEP. 

In de PEP-editor worden Presramma's OP een komPakte en omkeerbare 

manier Sekodeerd. Als resel worden alleen Sekodeerde presramma's 

bewaard. Dit bePerkt het Sebruik van het achterSrondSeheusen. 

Het Sebruik van de adresruimte in het buss~steem van de PDP-11 is 

te zien in fis 7. 

1 4k 9ereserveerd voor 
komPuters~steem 

2 4k eperating s~stem 
\~, 1 3 28k interpreter en s~steemProcedures 

4 14k monitor en editor 
~ 
~ 14k sebruikerspro~ramma's 

d. de kommando's van PEP. 

In deze Paragraaf wordt in tele~ramstiJl een schets gegeve~ vaG 
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de mo~eliJkhedenr die er ziJn met de kommando's van het PEP-s~steem. 

BiJ het samenstellen van Presramma's kunnen allerlei kommando's 

Sebruikt worden. Re~els invoeren in het werkseheusen kan Sedaan 

worden door het reselnummerr SevolSd door tekst in te t~Pen. Deze 

nummerins kan seautomatiseerd worden met SEQ. Resels toeveesen vanaf 

achtersrondseheusen is moseliJk met JOIN. Veranderinsen aanbrensen in 

een Prosramma kan Sedaan worden met FIX, REPr REP_LIT. Reselnummerins 

veranderen m.b.v. RESEQ. Resels horizontaal verschuiven met SHIFT, 

vertikaal met MOVE. De la~-out aanPassen aan de Prosrammastruktuur 

met INDENT. Tekst zoeken met FIND. Resels verwiJderen met DEL. 

Presramma's en files kunnen oP diverse manieren semaniPuleerd 

worden. Een PrSramma van en naar achter~rondseheusen brensen met GET 

en SAVE. Titel veranderen met TITLE. Prosramma uit werkseheusen 

verwiJderen met CLEAR. Prosramma OP de terminal Printen met LIST. 

Prosramma draaien met RUN. · Fibliotheekprosramma laden of ontladen met 

LOAD resP UNLOAD. File van achtersrondSeheusen verwiJderen met REM. 

Overzicht van de files oP achtersrondseheu~en met DIR. 

Verder ziJn er nas kommando's voor alsemene doeleinden. HELP, 

INFO, SHOW en SHOW_MEM vaar diverse informatie. BYE om er mee oP te 

houden. 

Een belanSriJke eiSenschaP van PEP is de moseliJkheid tot direkte 

kommando's. De interPreter voorziet elke reselr die inset~Pt en niet 

als kommando herkend wordtr van BEGIN en END en Probeert de resel dan 

als Prasramma uit te voeren. Zo'n resel is dan een direkt kommando. 

OP die manier kunnen statements inset~Pt en direkt uitsevaerd worden. 

Procedures, die sedeklareerd ziJn in een bibliatheekProsram~a, kunnen 

dus direkt aanseraepen worden. Dit is semakkeliJk biJ testen van 

Procedures of iJkinSen daarvan. M.b.v. een direkt kommando kan ook 

de waarde van een variabele' die Sedeklareerd is, SePrint of veranderd 

worden. 

e. de s~ntax van PEP. 

PEP is een taalt die een struktuur heeft, die liJkt oP die va~ 

Alsolr maar eenvoudiser is. De notaties in PEP liJken oP die ir 

Pascal. 
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In PEP kunnen Procedures sedeklareerd worden. Dit maakt het 

moseliJk sestruktureerd te prosrammeren. Een afserond sedeelte van 

het Prosramma wordt in een Procedure ondersebracht en die wordt 

Setest. Daarna kan de Procedure als bouwsteen in het hoofdprosramma 

sebruikt worden. Voor het praktikum is het aan te bevelen een 

Prosrammeertaal te waarin de moseliJkheid tot 

sestruktureerd Presrammeren bestaat. 

Een kenmerk van PEP is' dat er een scherPe en maximale 

foutenkontrole Plaatsvindt. Het is wat betreft de s~ntax vriJwel 

onmoseliJk, dat het prosramma iets anders doet dan bedoeld wordt. De 

resels, die gelden voor overdeklaratie ziJn zodanig, dat OP elk moment 

ondubbelzinnig voor de gebruiker vaststaat, welke variabele of 

procedure aanseduid wordt; doordat iedere Sebruikte naam gedeklareerd 

moet worden' is het onmoseliJk, dat door een t~Pefout Platselins 

onbedoeld een nieuwe variabe1e ontstaat. Het is natuurliJk nos steeds 

moseliJk, dat er loSische fouten in het prosramma zitten' 

de interPreter niet kontroleren. 

hieroP kan 

De instrukties' die in een PEP-Prosramma voor kunnen komen' 

kunnen verdeeld warden in twee sroePen: deklaraties en statements. 

De deklaraties en statements komen oP de valsende manier in een 

PEP-Prosramma voor: 

DEC LA RE 
deklaratie-liJst 

BEGIN 
statement-liJst 

END 

- Voordat een naam in een Prosramma sebruikt kan warden' moet deze 

bekend ziJn en moet er seheusenruimte sereserveerd ziJn voor 

datsene' wat met die naam wordt aanseduid. 

dekl~ratie. 

Dit Sebeurt in een 

In een deklaratie wordt een naam senoemd sevolsd door het t~Pe 

van wat met die naam aanseduid wordt. Voorbeelden! 

k = 2 konstante 
n • inteser se hele variabele • 
x • real reêle variabele • 
b boolean lasische variabele 
c • char karaktervariabele • 
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ARRAY 1 •• 12 OF inteser 
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bereik 
selndexeerde r1~ van 

r 
a 

sehele setallen <aC1J, ••• ,aC12J) 
f ARRAY -3 •• 3 OF real idem van reêle setallen 
aan 
SOilt 

= F'ROCEDURE<l : boolean) procedure met 1 insanSsParameter 
= F'ROCEDURE<x1' x2 real) : real funktieProcedure 

met 2 insanSsParameters 
meten = F'ROCESS proces 

BiJ de laatste drie voorbeelden is alleen de eerste resel (de 

headinS) van de deklaratie seseven. De rest van de deklaratie ziet 

er net zo uit als een komPleet Prosramma. 

Een statement is een opdracht aan de komPuter. Hieronder volst een 

overzicht van moseliJke statements met voorbeelden. 

- assisn-statement 

H . - 3.045 .-
n ·- n+1 ·-r . - 1 •• 3 ·-
aC iJ ·- i*8+n ·-
b . - false .-

= IF-statement 

IF b THEN n != n+1 FI 

IF x > 0 
THEN aCil := round(x) b != false 
ELSE aCiJ := -round<x> b := true 
FI 

Er wordt aktie ondernomen afhankeliJk van de loSische waarde van 

de exPressie tussen IF en THEN. 

= WHILE-statement 

n : = -3 
WHILE n < 4 AND x > 0 
DO f[n] := ln<x> 

n != n+1 
OD 

Zolans aan de voorwaarde tussen WHILE en DO voldaan ist worden de 

statements tussen DO en OD herhaald. 

= FOR-stateiT•ent 
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FOR i IN 3 •• 12 
DO aCiJ != i**2 + i DIV 3 

writeln(i) 
OD 

Pase 33 

De statements tussen DO en OD worden herhaaldr waarbiJ de 

'besturinssvariabele' i het seseven bereik doorlooPt. 

= Procedure-aanroeP 

aan(b) 

x != som<6.704, x) 

- real-time statements 

dela~<30000) 
wait_until<n+2000) 
set_time(60) 
n != set_time 

Dit ziJn handelinsenr di~··te maken hebben met de interne klok. De 

setallen seven millisekondes aan. 

= eurobus-statements 

Put_eb(adr• da> 

Naar eurobusadres adr wordt da in binaire kode seschreven. 

n != set_eb(adr) 

n kriJ9t de waarder die te vinden is oP eurobusadres adr. 

bis_eb(adr• nr) 

Bit nummer nr oP eurobusadres adr kriJst de waarde 1. 

bic_eb(adres' nr> 

Bit nummer nr OP eurobusadres adr kriJst de waarde 0. 

b := bit_eb(adres' nr> 

Als bitnr nr oP eurobusadres adr de waarde 0 heeft, kriJst b de 

waarde false; als dit bit de waarde 1 heeft wordt b true. 

= diverse read- en write-statements 

= diverse s~steemProcedures 

resize(a, n) Het arra~ a kriJst de lenste n. 
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Het is in PEP moseliJk sebruikersbibliotheekProsramma's te laden. 

In zo'n prosramma dient de statement monitor voor te komen' die de 

kontrole ~erus~eeft aan de monitor. Alle deklaraties' met name 

Procedure-deklaraties' bliJven dan seldis. In het Praktikum is dit 

sebruikt om een oP de kalcrimeter sericht Pakket van procedures aan de 

Praktikant beschikbaar te stellen (zie III.5.d ene), o~ aPParatuur 

makkeliJker hanteerbaar te maken (zie III.6.b' c en d) en om vaak 

voorkomende berekeninsen makkeliJk uitvoerbaar te maken (zie III.5.e 

en I'II.6.h) • 

• 

f. voorbeelden van PEP-Prosramma's. -----------------------------------
In deze Parasraaf worden enkele voorbeelden seseven van 

PEP-Prosramma's om een wat meer konkrete sestalte te seven aan de 

zaken' die in dit hoofdstuk beschreven ziJn. 

Het eerste voorbeeld is een prosramma' dat een riJ setallen inleestr 

deze sorteert en dan afdrukt. 

1000 DECLARE 
1010 1 = 15 
1020 J ! INTEGER 
1025 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1145 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 

zoek_max = PROCEDURE <b : ARRAY 0 OF inteser' 
i_besin : inteser' i_max REF inteser) 

DECLARE 
ma:< : ir.tese r 

BEGIN 
i_max :: i_besin; max := b[i_besinJ 
FOR kIN i_besint1 •• 1 
DO IF b[kJ > ma>: 

0[1 

END 

THEN max != b[k]; i_max != k 
FI 

wissel = PROCEDURE (p, a REF inteser> 
DECLARE 

h : in tese r 
BEGIN 

h != p; P != a; G != h 

1200 END 
1205 
1210 BEGIN 
1220 FOR i IN 1 •• 1 DO read(a[iJ) OD 
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1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 END 

FOR i IN 1 •• 1-1 
DO zoek_max(a, i, J) 

wissel(a[i], a[JJ) 
OD 
writeln writeln 
FOR i IN 1 •• 1 DO write(a[iJ> OD 
writeln writeln writeln 

De statement-liJst is te vinden in de resels 1220-1290. 

Pase 35 

In re9el 1220 wordt de riJ setallen in9elezen in het arra~ a. De 

variabele i wordt ter Plaatse in de for-statement sedeklareerd en 

mas dus niet in de deklaratieliJst voorkomen. Het bestaan van de 

variabele i eindi9t als de for-statement in ziJn 9eheel is 

uitsevoerd. 

In de for-statement van resel 1230-1260 wordt de riJ setallen 

9esorteerd. In resel 1230 wordt oPnieuw een variabele i 

Sedeklareerd' die nu de -·· waarde 1 t/m 1-1 zal kriJsen. 

zoekt het maximum in het stuk van het arra~ a 

vanaf de index i tot het eind. De index van dit maximum wordt in de 

variabele J terusseseven. Vervolsens wordt met wissel(a[i], a[JJ) 

het eerste setal van het onderzochte stuk van het arra~ verwisseld 

met het maximum uit dit stuk. 

Dus! De for-statement besint met i OP 1 te zetten, zoek_max(a, i, J) 

zoekt dan het srootste setal in het arra~ en wissel(a[i], a[JJ) 

verwisselt dit met het eerste Setal uit het arra~. Vervolsens wordt 

i oP 2 Sezet, zoek_max(a, i, J) zoekt dan het srootste setal dat 

voorkomt vanaf de tweede Plaats in het arra~ en wissel(a[iJ, a[JJ) 

verwisselt dit dan met het tweede setal. Vervolsens wordt i OP 3 

sezet, enz. Als i de waarde 1-1 bereikt heeft, bePaalt zoek_max 

welke van de resterende twee setallen de srootste is en wissel zet 

dit oP de één na laatste Plaats. Het arra~ is nu sesorteerd. 

Er bestaan overisens veel betere alsorithmen om een riJ setallen te 

sorteren' maar daar 9aat het hier niet om. 

In resel 1270 worden 2 lese resels SePrint. 

Resel 1280 schriJft de, nu sesorteerde' riJ setallen uit. 

Tenslotte worden in resel 1290 3 lese resels SePrint. 

De deklaratieliJst is te vinden in de resels 1000-1200. Deze 

bestaat uit 4 deklaraties: 1 konstante-, 1 variabele- en 2 

Procedure-deklaraties. 
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In regel 1030-1140 wordt de procedure zoek_max sedeklareerd. In de 

headins van de deklaratie (resel 1030-1040) wordt aanseseven hoeveel 

variabelen aan de Procedure moeten worden meeseseven en van welk 

t~Pe ze moeten ziJn. Enkele toelichtinsen: van een arra~ hoeft de 

lenste niet te worden aansesevenr deze Past zich automatisch aan. 

Wel moet de dimensie worden aanseseven d.m.v. een aantal nullen; 

biJ aanroeP van de Procedure wordt voor i_besin Plaats sereserveerd 

Deze Plaats kriJst als besinwaarde de waarde, 

die de variabele heeft, waarmee wordt aanseroePenr in dit seval i. 

Akties oP i_besin veranderen dus niets aan i; i_max is een REF 

variabele. BiJ aanroeP van de procedure wordt de naam i_max 

Sehansen aan de SeheusenPlaats van de variabele' waarmee aanseraePen 

wordtr in dit seval J. Akties oP i_max binnen de Procedure laten J 

dus mee veranderen. 1080 kriJsen i_max en max een 

In resel 1090~1130 wordt het sewenste Sedeelte van het 

arra~ doorloPen en worden evt. 

In resel 1150-1200 wordt de Procedure wissel sedeklareerd. Deze 

verwisselt de waardes van de twee meeseseven variabelen m.b.v. een 

hulPvariabele. 

Het tweede voorbeeld laat 3 manieren zien om een tiJdsinterval 

tussen twee voorvallen, hier temPeratuurmetinsenr in te bouwen in 

een Prosramma m.b.v. real-time-statements. 

De eerste manier is de komPuter steeds een bePaalde tiJd te laten 

wachten. 

1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 

DECLARE 
tr sta_t : real 

BEGIN 
FOR i IN 1 •• 36 
DO dela~<3000) 

OD 
END 

temPeratuur(t, sta_t) 
put_disPl<round<10*t' 10, 1> 

BiJ elke keerr dat de lus in de for-statement doorloPen wordt, wacht 

de komPuter 3000 msekr waarna de temperatuur semeten wordt en deze 

oP het LCD zichtbaar semaakt wordt. De tiJd tussen twee momentenr 

waaroP Semeten wordt is 3 sek + de tiJd, die nodis is om te meten en 

de metins te verwerken. 
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Om te zorsen' dat de tiJd tussen twee momenten' waaroP ~emeten wordt 

~oed sedefinieerd is, kan de wait_until-statement sebruikt worden. 

1000 DECLARE 
1010 t, sta_t : real 
1020 BEGIN 
1030 set_time(O) 
1040 FOR i IN 1 •• 36 
1050 DO wait_until<i*3000) 
1060 temPeratuur(t, sta_t) 
1070 Put_disPl(round<10*t' 10, 1) 
1080 0[1 
1090 END 

In resel 1010 wordt de klok oP 0 ~ezet. In de for-statement wacht 

de kornPuter steeds tot de klok 3000, 6000, 9000 enz. aanwiJst en 

~aat dan verder met de uitvoerin~ van het Pro~ramma. De tiJd tussen 

twee momenten van meten is nu ~edefinieerd. Een nadeel is' dat de 

stand van de klok is be1nvloed' wat een on~ewenst effekt kan 

hebben' als in andere delen van het Pro~ramma de klok ook ~ebruikt 

wordt. 
Dit probleem is oP te lossen door ~ebruik te maken van de 

set-time-statement. 

1000 DE CL ARE 
1010 t, sta_t • re al • 
1020 to • inte~er • 
1030 BEGIN 
1040 tO ·- ~et_ time .-
1050 FOR i IN 1 t. 36 
1060 DO wait_until(t0+i*3000) 
1070 temPeratuur(t, sta_t) 
1080 Put_disPl(round(10*t' 10, 1) 

1090 OD 
1100 END 

In re~el 1030 wordt de stand van de klok in~elezen in de variabele 
to. Deze stand wordt biJ doorsan~ van de lus ~ebruikt in re~el 

1050. 

s. literat•J•Jr. 

P.w.E. Verhelst, 
PEP-monitor presram <VDF/CO 80-08B> ; 1981 

P.w.E. Verhelst, 
PEP-lan~ua~e descriPtion <VDF/CO 79-18B> ; 1981 

Herman van de Kuit, 
Handleidins voor het ~ebruik van het PEP-s~steem 1980 



Het f~sische 9edeelte 
Het PEP-s~steem 

5. De kalorimeterproef. ----------------------------------------------
a. inleidins. 

In dit hoofdstuk wordt een beschriJvins 

Pase 38 

seseven van de 

opstellins, die Sebouwd is om in de standaardProef sebruikt te worden. 

De bedoelins van de opstellins is de soorteliJke warmte te 

bePalen van vloeistoffen. Hiertoe wordt in een kalcrimeter biJ 

verschillende hoeveelheden vloeistof de temPeratuurstiJsins bepaald 

die het sevols is van de toevoer van een hoeveelheid enersie. 

b. meetoPstellins. 

Er wordt serneten aan een kalcrimeter waarin zich een roerder, een 

verwarminaselement en een thermokoPPel bevindt (fis 8>. 
In eerste instantie werd voor de kalcrimeter een dewarvat 

sebruikt, maar dit is vervansen door een slazen Pot. Dit heeft twee 

voordelen: De Praktikanten kunnen zien wat er in de kalcrimeter 

sebeurt en de voor het warmtelek toeSePaste korrektiemethode kan 

zinvol sehandhaafd bliJven. 

De vloeistof wordt homeseen Sehouden m.b.v. een masnetische 

roerder' die sedurende het hele exPeriment met hetzelfde toerental 

draait. 

De vloeistof wordt toesevoerd uit een overloopvat. In de 

afvoerleidins van dit vat bevinden zich een kraan en een diafrasma. 

Dit diafrasma Seeft samen met de konstante hoos te van de 

vloeistofkolom en dus konstante druk ter Plaatse van het diafrasma een 

konstant volumedebiet (als de temPeratuur van de vloeistof konstant 

is' zie theorie, formule 5). Als het volumedebiet konstant is, is de 

tiJd dat de kraan oPenstaat een maat voor het doorsestroomde volume. 

Om al te srote waterversPillins te voorkomen (een exPeriment kan twee 

tot twaalf uur en lanser duren), is ook in de toevoerleidins een kraan 

opsenomen. Beide kranen worden via een oPtisch sekoPPeld th~ristor 

relais bediend door het OPR. 

De enersie wordt toesevoerd d.m.v. een SloeisPiraal die sevoed 
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wordt uit een stroombron <Delta 030-6). Deze stroombron wordt 

9estuurd door een sPannins, die seleverd wordt door de DAC <10 V 2 

6 A>. De sPanning over de gloeisPiraal wordt semeten met de DAS. 

De temPeratuur wordt 9emeten een thermokoPPel. De 

thermokoPPelsPanning wordt versterkt en vervolsens semeten met de DAS. 

DAC, DAS en OF'R worden via de eurobus bediend door de PDP-11. 

c. theorie en meetmethode. --------------------------
In deze Parasraaf wordt de methode besproken' waarmee de 

soorteliJke warmte van een vloeistof bePaald wordt en worden de 

formules afseleid om die te berekenen. Aan het eind van de Parasraaf 

wordt een samenvatting seseven van deze formules en van de 

veronderstellinsen' die semaakt ziJn biJ de afleidins. 

In een kalcrimeter met k~nstante warmtekapaciteit A bevindt zich 

vloeistof met soorteliJke warmte c' de massa van de vloeistof is m. 

Aan dit s~steem wordt een hoeveelheid enersie W toesevoerd, dit heeft 

een temPeratuurstiJgins AT tensevolse. Nu seldt! 

W = nt.c.AT + A.AT • <1> 

Dus! 

W/bT = m.c + A ( 2) 

Uitvoerins van de metinsen van W en AT biJ verschillende massa's m[JJ 
levert de meetpunten ( m(JJ ' CW/AT>CJJ ) oP' die volsens deze theorie 

oP een rechte liJn lissen met richtinsskoêfficiênt c en steunPunt 

<O , A> 
De grootheden die bePaald moeten worden om c te lc.tJnnen 

vaststellen ziJn dus de massa m' de enersie W en de temPeratuur-

stiJ9irt9 AT. 

De ntassa m! 

De massa m wordt niet direkt bePaald, maar berekend uit de tiJd 

t dat de kraan oPenstaat, die zich bevindt in de toevoerleidins van 
kr 

de vloeistof <zie Par b meetoPstellins). 

Voor de massa seldt! 
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1T1 = rho .Vol 
vl 

met rho is de soorteliJke massa van de vloeistof en Vol 
vl 

toesevoerde volume vloeistof. Voor dit laatste Seldt: 

Vo 1 = ib • t 
v kr 

( 3) 

is het 

( 4) 

met ~ is het volumedebiet, 
V 

waarvoor nos de valsende betrekkins 

bestaat: 

i = C I eta 
V 

( 5) 

waarin C afhankeliJk is van de seometrie van en het drukverschil over 

de toevoerleidins en eta de viskositeit is van de toesevoerde 

vloeistof. Deze laatste is sterk temPeratuurafhankeliJk. Omdat biJ 

de in de standaardproef Sebruikte oPStellins slechts OP één Plaats 

de temPeratuur kan worden Semetent wordt ib bepaald vlak voor het 
V 

exPeriment en wordt er vervolsens van uit sesaan, dat deze Sedurende 

het exPeriment konstant bliJft. 

Uit <3> en (4) volst: 

m = rho .ib .t (6) 
vl v v,r 

rho wordt uit literatuur 5!ehaaldt ib wordt bepaald in een iJkinS 
vl v 

vlak voor het exPeriment, t wordt door het prosramma bePaald. 
kr 

De enersie w: 

De enersie W wordt bePaald uit: 

w = v.I.t 
w 

(7) 

met V is de sPanninS over en I de stroom door het verwarminsselement 

en t de tiJd dat er enersie wordt toesevoerd. 
w 

Voor I seldt: 

I = r.vd ac 
( 8) 

met V is het naar de DAC seschreven disitale setal en r is de 
dac 

evenrediSheidsfaktor tussen de stroom seleverd door de stroombron en 

V 
dac 

Met (7) en <8> volst: 

w = v.r.v .t 
dac w 

(9) 

,_ 
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r wordt bePaald uit een iJkinS en v, V en t worden bePaald tiJdens 
dac w 

OP deze manier wordt door de Praktikanten de stroom sestuurd en 

cie SPannin! Semeten via de eurobus. Hieraan is de voorkeur Se~even 

boven het bePalen van de ener~ie m.b.v. de waarde van de weerstand 

van de sloeisPiraal, wat oP zich eenvoudi!er zou ziJn. E v e n t u e e l k ar·, 

de verhoudin~ V/I als kontrole berekend worden. 

Het temPeratuurverschil AT! 

De bePalins van AT seeft nos enise Problemen, omdat het Proces 

niet adiabatisch is. Formule (1) veronderstelt dat alle warmte door 

de vloeistof of de kalcrimeter wordt DPSenomen, maar in de :::--rakt.iJk 

lekt een sedeelte van de warmte wes naar de omsevins. Dit resu 1 t•::•e rt 

in een te klein Semeten tem:::--eratuurstiJsins. Als de warmte toesevoerd 

:::. o •J wc> r den in een oneindi~ klein tiJdsintervdl' zou er seen Probleem 

z.iJn, We korriseren nu voor het warmtelek OP de valSende manier: 

We tekenerr in fis 9 de 

temPeratuur van de kalcrimeter in de 

voorPr:?riode (de tiJd voordat de 

verwarming wordt aansezet), in de 

.i.n de nd·-

Periode Cde t.i.Jd nadat de verwarmins 

is uitsezet), hier~iJ wordt ervan 

uitsesaan dat he~ verlooP van de 

temPeratuur lineair met d& tiJd is. 

Nu is T -T niet de sezochte uitdrukkins voor AT omdat tussen t 
u a a 

en t een Sedeelte van de toesevoerde warmte is wesselekt. 
I.J 

Als de warmte zou worden 

toe9evoerd in een oneindis korte 

tiJd zou de t en1? er at uur tiJd 

kromme er uit zien als seschetst in 

fis 10. 

In dit se:•val 

voor AT, die in 

kan worden. 

is T -T de waarde 
2 1 

formule 1 sebruikt 

1T 

Tt - - -- - - - - - -

Het Probleem is nu om oP een korrekte manier over te saan van het 

werkeliJke Proces uit fis 9 OP het ideale Proces uit fis 10. Dit 
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kunnen we doen door de eis te stellen dat de hoeveelheid we~selekte 

warntt•2 in beide sevallen ev•?n ::iroot is. 

Als we veronderstellen dat de 

i1oe·".·ee 1 he i d war·n.tr! 

recht even l'ed is~ 

temPeratuurverschil trtet de 

OITtSE'V ins' dan is het oppervlak 

tussen de setekende kromme en de 

liJn T=T eL'! n 111 ·~at va o r· o:.le 
OIHS 

wesselekte warmte. Aan de zoJuist 

senoemde eis is dan voldaan als de 

searceerde OPPervlakken in fig 11 

even sroot ziJn. 

Als tiJdens de verwarmins het verlooP van de temPeratuur lineair 111et 

de tiJd is ' dan se 1 d t < zie _l i.t • V 81-08): 

àT = T -T = JAT .àT 
2 1 2 1 

( 1. 0) 

BiJ dit alles is er van uit ~esaan, dat de temPeratuurverdeling in de 

kalcrimeter homeseen is. 

OPm. Het is verwonderliJk, dat niemand van de studenten (ook 

schriJver dezes niet) in de ::laten had, dat forrrt•Jle 10 veel te 

nauwkeuris is. Het zou voldoende ziJn seweest, als het rekenkundis 

semiddelde was genomen. 

De rechte uit de voorPeriode schriJven we als 

T <t> = re .(t-t ) + T 
v v a a 

( 11) 

de rechte uit de naPeriode als 

T (t) = re ,(t-t ) + T ( 12) 
n n u u 

met re resP re is de richtinsskoêfficiênt van de rechte uit voor-
v n 

resP naPeriode. 

Nu seldt: 

AT = T <t ) - T <t ) 
1 n a v a 

-{re .<t -t ) + T}- {T} 
n a u u a 

= T - T + re .<t -t ) ( 13) 
IJ .3 n a u 

en 
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2 n u v u 

= T - T + re .(t -t ) 
IJ a a •.1 

De bePaling van ~T gebeurt nu OP de volgende manier: 

Page 44 

( 14) 

- In de voorPeriode wordt een aantal temPeratuurmetingen verricht, dat 

voldoende is om de rechte hierdoor te bePalen en te extraPoleren. 

- Idem in de naPeriode. 

- Uit de (geêxtraPoleerde) rechten uit voor- en naperiode worden AT 
1 

en ~T en hieruit bT berekend. 
2 

De hierboven beschreven verwerkins van de meetPunten tot een 

waarde voor ~T wordt biJ de standaardProef gedaan door de Procedure 

"delta_t• uit de bibliotheek' die biJ de Proef hoort. 

De temperatuurmetingen worden gedaan m.b.v. 

Voor de thermokoPPelsPanning V geldt: 
. ····tit.. 

een thermokoPPel. 

2 
vtk = b.T + a.T <15> 

Deze thermokoPPelsPanning wordt versterkt en vervolgens omgezet in de 
digitale sPanning V 

das 
V = g .g .V (16) 

das 1 2 tk 
waarin g en g de versterkingsfaktoren ziJn van versterker resP DAS. 

1 2 
Uit <15) en <16) volgt: 

- <4.V )/(g .g > 

b + z (17) T = das 1 2 

1T1et 

z = - C4.a.vd >f<g 1 .g~) as -
<17a) 

Vd wordt bepaald tiJdens het experiment door N maal de sPanning 
as 

V CiJ te meten en deze te middelen: 
das 

V = lV CiJ I N (18) 
das i das 

De Procedure •temPeratuur• uit de voor de standaardProef beschikbare 

bibliotheek meet N maal de DAS-sPanning, middelt deze en rekent de 

semiddelde waarde om in een temPeratuur. De waarden voor a' b, g en 
1 

g ziJn van te voren bepaald uit iJkingen en in deze Procedure 
2 

verwerkt. 
De temperatuur wordt oP deze manier bepaald' omdat de versterker 
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biJ het testen starins bleek te produceren. 

versterker-IC's OP de markt zouden komen' 

Omdat er nieuwe' soedkoPe 

werd sekozen voor een 

noodoPlossins: veel keer meten en dan middelen. 

Het verschiJnen van de verwachte nieuwe IC's zou eerst twee 

maanden later ziJn dan aansekondisd en bliJkt achteraf minstens 

anderhalf Jaar later te ziJn. Daardoor is wat als noodoPlossins 

bedoeld was' tot nu toe sehandhaafd, 

De gemaakte veronderstellingen: 

Hieronder volsen voor de overzichteliJkheid de 

veronderstellingen' die sernaakt ziJn biJ de afleidins van deze 

theorie: 
de soorteliJke warmte van de vloeistof is konstant; 

- de warmtekaPaciteit van de kalcrimeter is konstant; 

- alle toesevoerde elektische .. enersie wordt omsezet in warmte in de 

kalorimeter; 
- de door de roerder toesevoerde enersie kan worden voorgesteld door 

een schiJnbare verhosins van de omsevinsstemPeratuur; 

- ~ verandert niet tiJdens het exPeriment; 
V 

het verlooP van de temPeratuur is lineair in de tiJd (zowel met als 

zonder verwarming); 
- de tiJd, die nodig is om de enersie te laten doordrinsen in het vat 

is verwaarloosbaar' zodat de temPeratuurverdeling in de kalcrimeter 

ten alle tiJde hornoseen is; 
- het warmtelek van de kalcrimeter naar de omsevins is recht evenredig 

met het temperatuurverschil tussen die twee. 

Samenvatting van de gebruikte formules: 

- m.b.v. de kleinste kwadratenmethode volst de soorteliJke warmte c 

met 

W/AT = m.c t A 

uit roetinsen van m' W en AT; 

- de massa m wordt bePaald uit 

ffi = rho .w .t 
vl v kr 

( 2 ) 

( 6 ) 
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rho wordt uit literatuur ~ehaaldr ~ wordt bePaald in een iJkin~ 
vl v 

vlak voor het exPeriment, t wordt door het Pro~ramma bePaald; 
1-:. r 

- de ener~ie W wordt bePaald uit 

W = V.r.V .t 
dac w 

( 9) 

r wordt bePaald uit een iJkin~ en v, 

tiJdens het exPeriment; 

V . en t worden bePaald 
dac w 

het temPeratuurverschil AT wordt berekend IJlt een serie 

temPeratuurmetin~en vol~ens 

( 10) 

met 

AT = T - T ····+ re .(t -t ) (13) 
1 IJ a n a IJ 

en 
AT., = T - T + re • ( t -t ) 

"- IJ a V a IJ 
( 14) 

- voor één temPeratuurmet in~ ~eldt 

T = b + z ( 17) 

<17a) z = V b2 
- <4.a.vd >1<~ 1 .~.,> as ..:.. 

waarbiJ 

V = 1V (iJ I N 
das 1 das 

(18) 

ar br ~ 1 en ~ worden bePaald uit iJkin~en. V (iJ wordt bePaald 
2 das 

tiJdens het exPeriment. 

d. verwerkin~ van de meet~e~evens. 
---------~------------------------

In deze Paragraaf worden de uit~an~spunten en de formules ~e~even 

voor de verwerking van de meetfouten. 

Ui tgangspiJnten: 

BiJ de verwerking van de meetge~evens wordt veelvuldi~ van de 
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valsende formule voor de voortPlantins van fouten sebruik Semaakt 

(toelichtinS in parS)! 

als t = t(~) 
dan t - t<t> ,. 

( 19) 

als voor k~l P en P niet sekorreleerd ziJn saat deze laatste 
k 1 

fortnule over in 
2 

s ( t) 
dt 2 2 

= 'l ( - -- ) • s ( p ·~. ) 
V. dPit.. ,.. 

(20) 

Verder wordt sebruik semaakt van de lineaire kleinste 

lt.. wad ratenmethode met 2 Parameters. Hiermee kan biJ een serie 

meetPunten de richtinsskoêfficiênt en het met 

(ko)varianties berekend wo~den van de liJnr die het best biJ de 

meetPunten Past. Verder kan de restvariantie berekend worden' die een 

indruk seeft, hoe soed de Punten oP die liJn liSSen. De uitwerkins 

hiervan is te vinden in Par s. 

BePalins van het eindresultaat: 

De soorteliJke warmte van de vloeistof c en de warmtekaPaciteit A 

van "de kalcrimeter volsen uit de meetPunten < m[J] ' (W/AT)[J] ) met 

W/AT = c.m t A ( 2) 

Als s(m[J]) en s<<WiàT)[JJ) bekend ziJn en als seldt dat de relatieve 

fout in m verwaarloosbaar is t.o.v. de relatieve fout in W/b.T, dan 

k•Jnnen n •• b.v. de lineaire kleinste kwadratenmethode c' s(c) en A, 

s<A> bePaald worden' evenals de restvariantie. Deze laatste seeft een 

indruk' hoe soed aan het lineaire verband voldaan is. De beste 

kontrole hiervoor is echter het bekiJken van de srafiek van de 

meetPunten of beter nos een Srafiek van de residuen. 

Om de kleinste kwadratenmethode toe te kunnen Passen hebben we 

dus uitdrukkinSen nodiS voor m' s(m) en W/AT, s(W/AT>. 

Fo•Jtenfo rm•J 1 es! 
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Met (6) en <20) volst voor de fout in m: 

? ? 
s(rho ) s<ai 

vl ) 2 s'""(m) = ITI-(JJ.{ ( + ( 
rho ai vl V 

Met (20) volst voor de fo1Jt in W/AT: 

) 
V ) 2 

2 
s CW/AT> 

1 2 2 s<AT> 2 
= <Ar> • { s <W> + <W/bT ) } 

Pase 48 

s<t ) 
kr ~ 

+ ( )"" } 
t kr 

( 21> 

(22) 

In Par f zal bliJken dat de fout in m verwaarloosbaar is t.o.v. de 

f o IJ t i n W I b T • Voor deze laatste moeten we nos uitdrukkinsen zoeken 

voor s(W) en s<AT>. 

Met (9) en <20> volst voor de fout in w: 

AT volst uit <10), (13) en <14). 

onderlins sekorreleerd. Onder 

Hierin ziJn T 
V 

verwaarlozing 

en re resp T en re 
v n n 

van de fouten in de 

tiJden (zie V 82-03, aPPendix: stabiliteit van het lichtnet> volst met 

(19) voor de fout in AT: 

2 
s <bT> = 

1 2 = (----) 
2.AT 

2 2 2 2 2 
• C AT 1 .<ta-tu> .s <rcv) + <AT 1 t~T2 > .s <Ta> 

2 2 2 2 2 
+ AT 2 • ( t a-t 'J ) • s ( r c n ) + ( AT 1 +AT 2 ) • s ( T ,} 

- 2.AT .<t -t >·<AT +AT ).kovar 
1 a u 1 2 re ,T 

v a 
t 2.AT .<t -t >.CAT t~T >.kovar J 

2 a u 1 2 re ,T n IJ 
(24> 

re en T resp re en T en hun fouten worden m.b.v. de lineaire 
v v n n 

kleinste kwadratenmethode bepaald uit de meetPunten ( t[iJ ' TCiJ ) in 

voor- resp naPeriode. HierbiJ dient de fout in TCiJ bekend te ziJn. 

OPm. De verwerkins van de meetPunten (t[iJ ' TCiJ ± s[iJ> tot de 

waarde AT ± s<AT> wordt in de standaardProef sedaan door de Procedure 

"delta_t•, die de Praktikanten aan9eboden kriJsen. 

Voor de fout in T[iJ volst met <17), <17a) en (20>: 
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(25) 

Een Probleem is nu het feit, dat de versterker niet goed is, deze 

Produceert teveel storins. Het iJken van de versterker is sedaan met 

buisvoltmeters. Deze ziJn te traas om de sterins te zien. Ir• de 

reêle situatie wordt Semeten met de DASt deze meet momentaan en ziet 

de starins wel. Dit seeft een meetruist die nos in het bovenstaande 

verrekend moet worden. Het Probleem van de sterins is zoals sezesd 

opgelost door N keer achter elkaar te meten en te middelen. Uit deze 

N metinsen kan een standaardafwiJkins afseleid worden. Deze wordt 
2 

verwerkt in (25> door voor s <Vd ) niet de waarde 0,3 in te vullen, 
as 

maar de standaardafwiJking, die Sevonden is uit de N metinsen. 

Hiervoor Seldt! 

2 2 
s <V::i ) = E <Vd [iJ - Vdas) I (N.<N-1>> ' as 1 as 

(44) 

De bePalins van T en s(T) wordt voor de Praktikanten Sedaan door de 

Procedure •temPeratuur•. 

e. Prosramnta's. 

In deze Parasraaf worden enkele Presramma's 

seschreven ziJn voor de kalorimeterProef. 

senoemd, die 

In het eerste sedeelte wordt iets verteld over het 

bibliotheekProsramma, dat de Praktikanten ter beschikking kriJgen biJ 

het doen van de standaardProef. 

In het tweede sedeelte wordt een beschriJvins geSeven van het 

Prosramma dat geschreven is om de kalorimeterproef te doen buiten het 

kader van de standaardProef. 

Het bibliotheekprogramma KALMET. 

Deze bibliotheek: bevat zes Procedures. De P roced•J re 
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•temPeratuur• verzor~t de temPeratuurmetin~. De Procedure •put_disPl' 

maakt het schriJven van ~etallen naar de LCD ~emakkeliJk. Twee van de 

Procedures uit de bilietheek ziJn bestemd om ~e~evens te verwerken! 

'kl_kwadr" zoekt de best Passende rechte liJn biJ een se~even serie 

meetPunten en "delta_t• bePaalt het temPeratuurverschil _T biJ een 

~e~even serie temPeratuurmetin~en. De overi~e twee Procedures maken 

het mo~eliJk OP een eenvoudi~e manier de serie temPeratuurmetin~en OP 

de terminal te Printen: 'Print_temPeratuurmetin~· doet dit in de vorm 

van een tabel en •teken_~rafiek" in de vorm van een ~rafiek. 

De handleidins, die biJ de standaardProef hoort, is als aPPendi~ 

biJ dit verslas oPSenomen. 

Procedures uit KALMET. 

Daarin staan beschriJvin~en van de 

Het Pro~ramma KALEXP. 

Om het doen van experimenten aan de kalcrimeter buiten het kadeT 

van de standaardProef te ver~emakkeliJken, is het Pro~ramma KALEXP met 

biJbehorende bibliotheekPro~ramma's ~eschreven. Hiermee kan OP eer 

flexibele manier de kalcrimeter bediend worden. 

BiJ het starten van het Pro~ramma wordt aan de ~ebruiker eer 

aantal vra~en ~esteld! hoeveel meetseries er ~edaan moeten worden; 

hoeveel water toe~evoe~d moet worden Per serie; wat de 

be~intemPeratuur <en de nauwkeuri~heid daarvan> van elke meetserie 

moet ziJn; hoeveel meetPunten er moeten ziJn in voor-, verwarmin~s- e~ 

naperiode en hoe ~root de tiJd tussen die meetPunten moet ziJn. 

Aan de hand van de in~et~Pte antwoorden ~aat de komPuter de Proef 

doen. 

Het Pro~ramma is zo ~ebouwd, dat: 

- elke meetserie biJ dezelfde temPeratuur be~int; 

- van elke meetserie en van de resultaten, die vol~en uit alle 

meetseries' een uit~ebreid en overzichteliJk lo~boek wordt ~ePrint 

door de komPuter. 

het exPeriment is beveili~d te~en alle storin~en' waarbiJ dE 

interPreter van PEP werkzaam bliJft. Als er een storin~ optreedt 

tiJdens het vullen, wordt het exPeriment af~ebroken en worden de tot 

dan toe verzamelde ~e~evens verwerkt en de resultaten ~ePrint. Al5 

er een storin~ oPtreedt oP een ander moment be~int de komPuteT 

oPnieuw met het ~edeelte, waar hiJ mee bezi~ was en ~aat dah ~ewoor 
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verder met het exPeriment. 

f. resultaten en diskussie. ---------------------------
In deze Paragraaf worden de resultaten weer~e~even van de 

exPerimenten' die Praktikanten ~edaan hebben aan de 

kalorimeteroPstellin~ als standaardProef en als vriJe proef. 

De bePalin~ van de massa (formule 6 en 21) 

BiJ de bouw van het vulmechanisme is een iJkin~ ~edaan OP één 

midda~ (beschreven in V 81-04), die als resultaat had: 

rho ~·~ = J,07 ± o,ol ~/sek 
V V 

De 11 door de praktikanten in de standaardProef uit~evoerde iJkin~er 

hebben als ~emiddelde en sPreidin~: 

~ = 3,03 ± o,o2 ccm/sek 
V 

Als we in formule 21 de fouten in rho en t verwaarlozen' is d~ 
vl m 

nauwkeuri~heid van de massatoevoer o,7Z oP lanse termiJn en Or3Z oF 

korte termiJn. 

Qpm. De fout in W/AT bliJkt in de orde van 5% te ziJn. De kleinste 

kwadratenmethode dus worden OP de meetPunter 

(m[JJ ' W/AT[JJ>. 

De bePalin~ van de ener~ie (formule 9 en 23). 

De evenredi~heidsfaktor r van de stroombron wordt door de Praktikanter 

in één Punt bePaald: 4095 naar de DAC levert 6,oo ± o,o5 A door de 

~loeisPiraal. Dus dan saan (9) en <23) over in: 

W = 6.V.t 
w 

s<W> 2 
(----) w 

s<V> 2 
= <----) V 

-5 
+ 7.10 

De bePalin~ van T (formule 17r 17a en 25> 

Om de temPeratuurmetin~ te kunnen doen' moeten vier konstanter 

bekend ziJn: de koêfficiênten a en b' die het verband beschriJver 
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tussen de temPeratuur en de thermokoP?els?annins (formule 15) en de 

versterkinssfaktoren s en s van de versterker resP de DAS. 
1 2 

Voor b werden de vol~ende waarden sevonden! 
-6 

38,6 37,5 38,9 39,0 ClO V/KJ 

Voor het semiddelde seldt! 
-ó 

b = (38,5 ± 0,7).10 V/K 

Voor a werd semeten: 

57 101 563 692 

Het semiddelde is! 

a = ( 350 ± 320) • 1 o-9 

Voor s
1 

en s~ werd semeten! 
.:.. 

s = 3056 ± 5 V/V 
1 

s~ = 409,7 ± o,1 blieP/U 

Eén van de Praktikanten stelde voor een disitale eenheid met de naam 

"blieP" aan te duiden. 

De exPerimenten staan beschreven in V 82-01 en V 82-03 

Het eindresultaat (formule 2). 

In tabel 1 staat een overzicht van de waarden, die de 

Prakt i !<.anten hebben sevonden voor de soorteliJke warmte c van 

leidinswater en de warmtekaPaciteit A van de kalorimeter. Bovendien 

staat onderaan het semiddelde en de sPreidins van deze waarder 

<hierbiJ ziJn de eerste twee resultaten niet meeserekend). 
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tabel 1. 
Overzicht van eindresultaten. 

1----------------------------l----------------l---------------l 
1 Praktikanten I c CJ/ksKJ I A CJ/KJ I 

l---------------------·-------1----------------l---------------l 
I Cramer/Ackermans I 4000 ± 2000 I 200 ± 700 I 
I v Enselshoven/E~kman I 4000 ± ? I 200 ± 400 I 
I Beck./Aarts I 4300 ± 1000 I 100 ± 300 I 
I Reinier/Schlansen I 4240 ± ? I 375 ± ? I 
I v LieroP/vd Brand/v Ru~ven I 4229r6 ± Or6 152r7 ± Or4 
I Staffelen/Hosenboom I 4200 ± 500 180 ± 270 

Schonenbers/Rutten I 4300 ± 500 160 ± 250 
v Baarle/Leenen I 4300 ± 500 100 ± 250 
Klaver/Hoosers I 4400 ± 300 100 ± 150 
CoPier/v Waes I 4300 ± 800 200 ± 500 

I Faessen/Ke~ I 4320 ± 70 I 158 ± 34 I 
l----------------------------l----------------1---------------l 
I semiddelde van I I I 
I laatste 9 waarden I 4290 ± 60 I 170 ± 85 I 
l----------------------------l----------------l---------------1 

De 1 i terat•Jurwaarde voor de soorteliJke wara.te van 

(Sedestilleerd) water is 4180 J/kgK. De sevonden semiddelde waarde 

wiJkt hiervan af. Dit kan verklaard worden door het feitr dat de 

warmtekaPaciteit niet konstant is: de slazen Pot seleidt de warmte 

slechtr alleen dat sedeelte, dat in aanrakins is met het water' wordt 

oPsewarmd (zie V 82-03). 

OPvallend isr dat de sPreidins in de resultaten duideliJk kleiner 

is dan de opgegeven fout in de individuele metinsen. WaarschiJnliJk 

worden ersens in het exPeriment één of meer meetfouten overschat of 

zitten er s~stematische fouten in. De fout in de evenredisheidsfaktor 

r' zoals die tot nu toe bePaald is' komt hiervoor in aanmerkins: de 

stroom heeft een onbekende maar vaste afwiJkins van de sewenste 

waarde. 

g. aPPendix: lineaire kleinste kwadratenmethode. 

Het verwerken van de serie temperatuurmetinsen tot een waarde 

voor AT en een afwiJkins hierin sebeurt m.b.v. de lineaire kleinste 

kwadratenmethode. Omdat in ~T en in àT sekorreleeerde srootheden 
1 2 

voorkomenr moest rekenins sehouden worden met de kovarianties van deze 

srootheden. 
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BiJ de oPlossins van dit Probleem bleek de toesankeliJkheid en de 

kennis van de kleinste kwadratenmethode binnen de afdelins zeer 

bePerkt te ziJn (verbazend I ) • Daaront volst hier een korte 

samenvatting van de theorie van de lineaire kleinste kwadratenmethode 

en van de toePassins voor het seval met 2 Parameters. 

samenvattins van theorie. 

Geseven is een serie metinsen ~(iJ van de srootheden YCiJ met 

meetr•Jis e[iJ! 

~[iJ = YCiJ + e(iJ i = 1 •• N 

Voor de meetruis seldt een saussverdelins 

We beschouwen ~ = < ~ C-1· J , •• ' ~ ( N J > ' Y = CYC1J, •• ,YCNJ> er 

e = <eC1J, •• ,eCNJ) 

metriek. 

als vektoren in een N-dimensionale ruimte met 

a.b = ~ w[iJ.a(iJ.b(iJ 
l 

en dus '") ,., 
lal""" = lw( iJ. a( iJ' 

waarin ? 
w( iJ = (1/s(iJ)-

In de PraktiJk betekent dit dat aan een meetPunt een sroter sewicht 

wordt seseven naarmate het nauwkeuriser bePaald is. 

Omtrent de srootheid YCiJ hebben we de voorkennis• dat deze voldoet 

aan een lineaire betrekkins met Parameters P(1J, ••• ,PCMJ, waarbiJ 

M << N. Deze Parameters beschouwen we als een M-dimensionale vektor 

~· De lineaire betrekkins ziet er dan uit als! 

y = A.P 
- -... 

met A is een NxM matrix. 

BiJ seseven metins ~ seldt voor de waarschiJnliJkheidsverdelins voor 

de "echte" waarde van de srootheid Y! 

2 
L(Y) N exp{-Q <e>/2} 

tTtet 
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We zoeken nu de Parameter-vektor ~' die L<Y> maximaal maakt, en dus ,. 

" Q4
(P) minimaal. Deze lltinimale ,.. 

(deze grootheid wordt ook wel ~ 

-2 a . = N-M 1T11n 

waarde 
genoemd). 

De restvariantie R wordt gedefinieerd door 

2 a . /(N-M> 
1T11n 

Daarvoor geldt dus: 

,. 
Voor t geldt! 

R = 1 

1\ 
p = v.z .., ~ ..... 

T -1 
V = <A A> 
~ ;;; ;; 

en 
T 

Z = A Y ... ;;; -

2 van Q noteren we met 

Hiervoor geldt! 

2 a . m1n 

De variantiematrix V bevat samen met de vektor Z alle informatie die 
~ N 

nodig is om de "beste• waarde voor de grootheid Y te bePalen. 

We schriJven r••J! 

De <ko)varianties kunnen berekend worden met 

APk·AP 1 = vk 1 
Voor de varianties geldt dan 

s 
k 

2 2 
5 k = <APk> = vkk 

geeft aan hoe groot de verandering in p 
k 

" p isr 
k 

die een 
? .., 

stiJging van a-. tot a ..... +1 tengevolge heeft en dus een daling van 
m1n 1T11n 

de waarschiJnliJkheid van Y met een faktor exp(-1/2) t.o.v. de meest 

waarschiJnliJke waarde. 
De matrix V bevat alle informatie over de afwiJkingen in 

~ 

gevolg ziJn van de meetruis. 

die het 
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Voor de foutenvoortPlantin~ ~eldt, als t = t(p) 
f'l 

,.. " t = t<,e> 

2 
5 ( t) = I'-. f1 

toePassins voor M=2 

Pase 56 

We hebben als voorkennis, dat voor de Srootheden YEiJ seldt: 

dus 

dan 

met 

en 

YEiJ = a + b.CxEiJ-xO> 

1 :-:EiJ-:-:0 

[:] 
1 :<E2J-~.,o 

p = A = ... ;:;; 

1 x(NJ-:-:0 

l Iwx2 -::x] V = 1/D z -lw>! 

D = lw .lw>:2- ( tw:<) 

~w = I w(i] 
i 

2 

= I w[iJ.(x[iJ-xO> 
1 

,., 
Iwx2 =I wEiJ.<xCiJ-x0) 4 

1 

Iw~ = I wEiJ.~(iJ 
lwx~ =! w(iJ.<xEiJ-xO>.~EiJ 

Dan Seldt voor de beste Parameters 

,. [ -Iw>:lw~+lw .l;wx~ l 
t, = 1/D 

Iw:-:2 .1w~-lw>: .1w>:~ 

Voor de <ko)varianties seldt 

2 
s <a) = I.w>:2/[t 

2 
s < b > = Iw/D 

kovar = - Iw>:/D 
a,b 

Als T=T<arb), dan Seldt 

2 dT 2 2 dT 2 2 
s <T) = < ëii") • s <a) + <db) • s ( b) 

dT dT 
+ ---.---.kovar 

d>:a dxb a,b 
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In dit hoofdstuk wordt een beschriJving seseven van de aPParatuur 

en Prosrammatuur, die verzameld en ontwikkeld is om een brede basis te 

seven voor het doen van komPutersestuurde exPerimenten in het kader 

van vriJe Proeven voor het N III/IV Praktikum. 

b. XY-motortafel. 

Om PlaatsafhankeliJke srootheden te kunnen meten is een 

motortafel Sebouwd, die bewesinsen in twee onderlinS loodrechte 

richtingen kan uitvoeren. Deze tafel wordt aansedreven door twee 

staPPenmotoren <merk PhiliPs' t~Pe 9904 112 06101>. OP de tafel kan 

de sewenste aPParatuur (hallPlaatJer 

tellerbuis o.i.d.) Semonteerd worden. 

thermokOPPel' Seiser-mOller-

De staPPenmotoren maken 48 staPPen/omwenteling, 1 staP heeft een 

verPlaatsins van Or0313 ± 0,0002 mm van de tafel tensevolse. Elke 

staPP~nmotor wordt aansesloten OP een elektronische schakelaar, die de 

4 sPoelen van de motor schakelt. De insan~ssisnalen voor deze 

schakelaar (éénr dat aanseeft dat er een stap sedaan moet worden en 

dat aanseeft in welke richtinS dat moet sebeuren> worden 

seleverd door de staPPenmotorinterface van het eurobuss~steem. 

In eerste opzet was een voedinsskast Sebouwdr waarin de voedins 

voor de motoren en de twee elektronische schakelaars waren OPSenomen. 

Bovendien was hierin een voorzieninS oPSenomen om elke motor 

dessewenst 'met de hand' te bedienen. 

BiJ het testen bleekr dat de motortafel zich niet sedroes zoals 

bedoeld werd: er was oversPraak tussen de sisnalen voor de twee 

motoren en er werden stappen overseslasen. Om dit te verhelPen ziJn 

een drietal zaken ondernomen. 

In eerste instantie werd Sekontroleerd of het door de motoren 

seleverde koPPel voldoende was om de tafel aan te driJven. Dit werd 

sedaan door een Poelie te monteren OP de sPindels van de motortafel en 

hiermee m.b.v. sewichten het koPPel te meten, dat nodig is om de 
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tafel in bewe~in~ te kriJ~en. Er bleek dat de motoren in staat moeten 
ziJn om de tafel aan te driJven en dat de staPfreGuentie niet te sroot 

mas ziJn <niet sroter dan onseveer 50Hz). 

De tweede staP was het verwiJderen van de voedinsstransformator 

uit de voedinsskast. Dit saf enise verbeterins. 

Vervolsens werd het volsens fabriekssPecifikaties aansebrachte 

RC-netwerk vervansen door diodes. Dit deed de waarsenomen fouten 

verdwiJnen. 

Meten van de SPanninssniveau's van de motoren laat echter nos 

zien, dat deze in verseliJkbare omstandisheden niet Precies hetzelfde 

ziJn. 

Tenslotte is de oorsPronkeliJke voedinsskast vervansen door een 

Print, waaroP de elektronische schakelaars ziJn semonteerd. De 

voedins voor de motoren wordt extern toesevoerd. Een moseliJkheid tot 

handbedienins was niet..... 1neer OIT1dat int•Jssen de 

staPPenmotorinterface van het eurobuss~steem beschikbaar was' waarmee 

handbedienins al moseliJk semaakt wordt. 

Voor de XV-tafel is een bibliotheekProgramma seschreven, dat OP 

een eenvoudise manier bewesinsen moseliJk maakt in 8 richtinSen. Deze 

bewesinsen kunnen oP elk willekeuris moment onderbr~ken worden' 

terwiJl het aantal staPPen' dat Sezet is, bewaard bliJft. 

c. XV-schriJver. 

Om srafieken e.d. te kunnen tekenen is een XV-schriJver 

aansesloten OP de komPuter. De XV-schriJver <merk: VEW• t~Pe: 

3022 A4> ontvanst de X- en V-sisnalen via de DAC en het siSnaal voor 

het OP en neer saan van de Pen via het OPR. 

'Jaar de XV-schriJver ziJn twee bibliotheekProsramma's 

beschikbaar: ASSEN en GRAFVK 

- ASSEN tekent een assenkruis aan de hand van de uiterste waarden, die 

meeseseven worden voor de x- en ~-richtins; 

GRAFVK zet een serie Punten uit in de vorm van kruisJes• die de fout 

in beide richtinsen aanseven. De Punten worden onderlins verbonden 

door liJnstukken. Door de uiterste waarden mee te seven voor de x

en ~-richtins wordt een raam vastsesteld. Alleen de Punten, die 

binnen dit raam vallen worden setekend' de andere worden seneseerd. 
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transistorkarakteristieken 

toePassen 

Pase 60 

en testen' ziJn 

een hiervoor sebouwd 

kastJe. Het Prosramma TRANS verzorst deze metinsen. Ter illustratie 

is hier één van deze karakteristieken oPSenomen (fiS 12). 

a 

d. k racht1nete r. ---------------
Om krachten te kunnen meten, is een krachtmeter gebouwd. 

bestaat uit een bladveer' waaroP een rekstrookJe is SePlakt. 

rekstrookJe is opgenomen in een brus van wheatstone. 

Deze 

Dit 

De 

verschilsPanning van deze brus wordt versterkt en vervolsens Semeten 

de DAS. 
Voor deze krachtmeter ziJn Presramma's 

nulinstelling te verzorsen' 

Sebruiken. 

om de meter te 

e. interface Seiser-mOller-teller. -------------------------------------

geschreven om de 

iJken en om deze te 
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BiJ één van de standaardProeven OP het NIII/IV Praktikum wordt 

radio-aktieve intensiteit gemeten m.b.v. een geiSer-mOller-teller. 

De sisnalen' die door deze teller seleverd worden' ziJn niet seschikt 

om verwerkt te worden door de PSC of de SCA. Er is een interface 

sebouwd om deze signalen aan te Passen. 

Met deze interface ziJn enkele exPerimenten gedaan. 

bevredisende resultaten. 

f. masneetveldmetingen. -----------------------

Deze hadden 

Om masneetveldmetingen te kunnen doen is een hallPlaatJe via de 

versterker aangesloten OP de DAS. Deze oPstellinS is SeiJkt en er 

ziJn enkele exPerimenten mee gedaan <o.a. in kombinatie met de 

XY-motortafel). 

g. thermokontroller. --------------------
OP het eind van het afstudeerwerk is nog een thermakantroller 

beschikbaar sekomen. Dit is een interface, die gebouwd is om een 

6-kanaals digitale thermometer <Analos AD 2036) vanuit de komPuter via 

de eurobus te besturen. Met deze kombinatie is het mogeliJk om oP 1 

t/m 6 Punten de temPeraruur te" meten m.b.v. koPer-konstantaan 

thermokoPPels. De tiJd tussen de metingen is minimaal 3r2 sek. 

De kombinatie kan oP 4 verschillende manieren ~ebruikt worden: 

- er wordt 1 maal oP 1 <willekeuriS) kanaal semetenr het resultaat 

wordt uitgelezen via de eurobus. 

- er wordt 1 maal semeten oP kanaal 0 t/m Kr het resultaat wordt 

uitgelezen via de eurobus. 

- er wordt N maal semeten OP 1 <willekeurig) kanaalr de resultaten 

worden wesgeschreven naar een extern Seheusen via het euroPad 

(16-bits data-verbinding). 

- er wordt N maal Semeten oP kanaal 0 t/m Sr de resultaten worden 

weggeschreven naar een extern seheusen via het euroPad. 

De thermakantroller is sebruiksklaar. Wesens tiJdgebrek ziJn er 

echter nog geen exPerimenten mee gedaan. 
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h. e-machtbenaderin~. 

Pa se 

Om biJ een serie meetPunten' waarvan verwacht wordt• dat ze oF 

een e-macht lissen, de Parameters van deze e-macht te vinden' is eer 

Procedure seschreven. 

Dit sebeurde omdat een ~roeP studenten' die in het kader van het 

tweedeJaarsProJekt metinsen sedaan hadden aan een heteluchtballon, de 

koêffic1enten wilden bePalen van de e-macht• die door hun meetPunter 

Omdat ziJ meer dan 30 meetseries hadden ~edaan, was het d~ 

moeite waard, om dit te automatiseren. 
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7. ToekomstmogeliJkheden. ========================= 

In dit hoofdstuk worden een aantal ideeên voor aPParatuur en 

exPerimenten gegeven' die in de toekomst toegepast kunnen worden. 

ëlPPaJ·atuur 

De versterker' die nu gebruikt wordt? is elektronisch niet in orde. 

Er zou een nieuwe gebouwd moeten warden. Het z..::HJ t.b.v. een 

veelziJdig gebruik aan te bevelen ziJn, als deze een variabele 

versterkingsfaktor heeft. Deze versterkingsfaktor zou biJ voorkeur 

via de komPuter ingesteld moeten worden. 

- Het biJ de XV-schriJver behorende bibliotheekProgramma uitbreidenr 

zodat dit 

= biJ een initialisatie uiterste waarden vaststelt en evt. een 

assenkruis tekent, 

- serie(s) meetPunten met onnauwkeurigheid kan tekenen' evt. 

verbonden door liJnstukken' 

= gesPecificeerde delen van liJnen en e-machten kan tekenen. 

Een koncePt hiervoor ligt klaar. 

- Een Programma schriJven, dat bovengenoemde bibliotheek laat werken 

OP gegevens, die oP het achtergrondgeheugen ziJn opgeslagen. 

- Het is mogeliJk magnetische flux te bePalen met een klein sPoeltJe, 

Beweeg dit door het magneetveld <m.b.v. XV-tafel) en registreer met 

korte tussenpozen de spanning (evt. 

kondensator). 

- Met een hallPlaatJe 

st roomiT.eter 

fig 13). 

kan 

worden 

een 

(zie 

- Een masnetische sonde maken met drie 

(kleine) hallPlaatJes' zodat het 

magneetveld in 

"tegeliJkertiJd" 

drie richtingen 

bepaald kan worden. 

verbeteringen in kalorimeterProef. 

na integratie door een 

- Voor de iJking van het thermokoPPel zou een betere manier gebruikt 

kunnen worden. 

BiJ de tot nu toe gevolgde methode ziJn de onderdelen van de 
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elektronische thermometer (thermokoPPel, versterker en DAS) aPart 

seiJkt, omdat ze ook in andere oPstellinsen gebruikt worden. Beter 

zou ziJn het geheel te iJken: vele malen achter elkaar biJ dezelfde 

temperatuur meten om de spreidins te bePalen en dit herhalen voor 

een aantal temPeraturen; biJ vele temPeraturen enkele malen meten om 

het verlooP van de uitgelezen DAS-waarde met de temperatuur te 

bePalen; deze iJkprocedure met grote tussenPozen herhalen om het 

verlooP in de tiJd te bePalen. 

- Het thermokoPPel zou beter afgeschermd moeten worden om het brom- en 

ruisniveau te verminderen. 

- TemPeraturen meten m.b.v. de thermokontroller. Er kan dan oP 

meerdere Plaatsen semeten worden. 

- De bePaling van de toesevoerde massa water verbeteren door de 

temPeratuur van het water in het overlooPvat te meten. Deze 

temPeratuur heeft een vri~··srote invloed OP het volumedebiet door 

het diafragma in de toevoerleidins (zie ferm. 8) 

- Nagaan of het na de bovensenoemde verbeteringen zinvol wordt om het 

verlooP van de temPeratuur in de kalcrimeter te benaderen met 

e-machten i.p.v. met rechte liJnen. 

- De omgevingstemperatuur meten en verseliJken de 

omgevinsstemPeratuur' die volst uit de zoJuist genoemde 

e-machtbenaderinS (evt. 

toesevoerde energie?>; 

verschil verklaarbaar met door roerder 

- Aan het bibliotheekProsramma, dat biJ de kalorimeterproef hoort, een 

procedure toevoegen' die de serie meetPunten (m[JJ , W/_T[JJ), de 

hierbiJ bePaalde rechte liJn en evt. de residuen OP de XV-schriJver 

tekent. 

- Voor Praktikanten, die snel werken, een bibliotheekProsramma 

schriJven, dat meer moseliJkheden biedt dan KALMET en dus oo~ 

moeiliJker te hanteren is. 

- Het Programma KALEXP biJbehorende bibliotheekProgramma'e 

wiJzigen. Dit Prosramma in twee delen sPlitsen: het ene doet het 

exPeriment en schriJft alle meetgesevens naar het 

achtergrondgeheugen; het andere deel verwerkt deze meetseries' 

schriJft evt. srafieken OP de XV-schriJver, bepaalt 

eindresultaten en schriJft het gewenste lesboek. 
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diverse exPerimenten. 

- Drie-dimensionale Srafieken tekenen in Plexislas. 

Pase 65 

M.b.v laserlicht zichtbare ververminsen aanbrensen in een blok 

Plexislas. Dit zou kunnen door een laserbundel te fokusseren of 

door twee of meer laserbundels in één Punt te laten sniJden. Het 

blok Plexiglas m.b.v. de XY-tafel en een voorzienins voor de 

Z-richtins in dit lasers~steem bewesen. Er kunnen dan series 

Punten, series krommen of een OPPervlak in het Plexislas setekend, 

of beter sezesd, sesmolten worden. 

de thermakantroller warmteseleidinssexPerimenten doen. 

- Met de DAG kan een stroombron Sestuurd worden. Het verband tussen 

de naar de DAG Seschreven waarde en de door de stroombron seleverde 

stroom is nos niet nauwkeuris vastsesteld. 

- De sevoelisheid van de een GM-tellerbuis bePalen als funktie van de 

Plaats van een PreParaat t;ö.v. de buis. 

de stroombron, de krachtmeter en de XY-tafel de 

krachtenverdeling bePalen van een masneetveld. 

- Twee metalen Platen <slecht> oP elkaar liJmen• de onderste 

seliJkmatiS verwarmen en door de temPeratuurverdeling OP de bovenste 

te meten informatie over de liJmverbindins verzamelen. 

- M.b.v. een lichtsevoelise cel en de XY-tafel het intensiteits-

Profiel van een lichtbundel bePalen. Evt. verseliJken met 

metinsen, die met de hand Sedaan ziJn. 

- Een kalamiteit laten sebeuren, een bePaalde grootheid kontinu 

registreren, deze sesevens enige tiJd bewaren en stoPPen met meten 

vlak nadat de kalamiteit is opgetreden Cbv ballon laten knappen en 

drukverlooP bePalen). Prettig zou ziJn een kalamiteit te verzinnen, 

waarbiJ een bePaalde grootheid vlak voor het tiJdstiP van de 

kalamiteit verandert. 

- In het afseloPen semester heeft een SroeP Praktikanten in het kader 

van het tweedeJaarsProJekt metinsen aan een heteluchtballon 

verricht. M.b.v. de komPuter zouden veel meer meetseries gedaan 

kunnen worden, waardoor een duideliJker beeld zou ontstaan van het 

sedras van zo'n ballon. 

alsemeen 
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- De komPuter sebruiken om de meetsesevens van andere Proeven van het 

tweedeJaarspraktikum te verwerken. 

Voor het eersteJaarsPraktikum is een bibliotheekProsramma in 

voorbereidins, dat diverse toePassinsen van de kleinste 

kwadratenmethode moseliJk maakt. 

- Een lezenaar boven de terminal hansen en een soede verlichtins biJ 

déze beiden maken. 

Een Prikbord oPhansen in de komPuterkamer' waaroP o.a. het rooster 

voor het Sebruik van de komPuter' ideeên voor vriJe Proeven en 

stases en een overzicht van de resultaten van de standaardProef een 

Plaats kunnen vinden. 
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BiJ onderwiJs m.b.t. een komPuter ~aat het om drie soorten van 

aandachts~ebieden! die asPektenr die te maken hebben met het ~ebruik 

van een komPuter <de komPuter is dan middel voor fysisch onderzoek, 

adlltinistratier tekstverwerkin~ enz.), die asPektenr die te maken 

hebben met de interne struktuur van een komPuter (de komPuter is dan 

obJekt van fysisch onderzoek) en die asPektenr die te maken hebben met 

de kolltP•Jte r als ~e~even aPParaat (maatschaPPeliJke irtvloed' 

ekonomische asPekten e.d.). 

De asPekten' die te maken hebben met het sebruik van de komPuter 

voor fysisch onderzoek kunnen onderscheiden worden in: 

- het verwerken van <meetfi:iesevens. is dan een 

rekenautomaat, waarvan de interne struktuur vriJwel onzichtbaar is. 

- het sturen van een exPeriment of Proces en het verzamelen van 

meet~esevens hieruit. Dit is een real-time probleem, waarbiJ o.a. 

rekenin~ ~ehouden moet worden met de snelheid of traa~heid van de 

meetsYstemen en de sewenste tiJd tussen twee oPeenvalsende metinsen. 

HierbiJ wordt de Sebruiker meer ~ekonfronteerd met de interne 

struktuur van de komPuter. 

Het ~ebruik van de komPuter als 

aan natuurkundestudenten. 

rekenautomaat wordt onderwezen 

Het ~ebruik van de komPuter biJ het sturen van exPerimenten en 

het verzamelen en verwerken van meetsesevens hieruit komt niet aan de 

orde in het kursorisch onderwiJs. Deze methode van meten komt echter 

steeds meer voor in het fysisch onderzoek, ook binnen de afdelins 

nat•JtJ rk•Jnde. Daarom werd besloten een komPuter~estuurde Proef OP te 

nemen in het pakket van het N III/IV Praktikum. 

BiJ het hier beschreven Praktikurn-onderwiJs wordt het van belan~ 

~eachtr dat de kombinatie van het sturen van een exPeriment, het 

verzamelen van meet~e~evens hieruit en het verwerken van deze ~e~evens 

aan de orde komt. HierbiJ wordt ook no~ summiere basiskennis 

verschaft over de struktuur van de komPuter. 
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ExPerimenten kunnen om verschillende redenen m.b.v. 

gedaan worden: 

een komPuter 

het exPeriment is te langdurig of te saai om door mensen gedaan te 

worden; 

de meetgegevens moeten in zeer snelle oPeenvolging verzameld worden; 

- de meetsesevens moeten binnen een bePaalde tiJdslimiet verwerkt 

worden; 

- de meetserie moet beginnen OP een momentr dat door de f~sische 

situatie bePaald wordt, maar niet voorsPelbaar is; 

- de metingen moeten een grote mate van reproduceerbaarheid hebben; 

de situatie is te kamPlex voor handbediening. 

De keuze is hier gevallen oP een kalcrimetrisch experiment. Dit 

is een overzichteliJk exPeriment, waarbiJ vriJ lanse series 

temPeratuurmetingen gedaan moeten worden. Daar kwam biJ dat dit 

experiment als was opgenomen in het 

eersteJaarsPraktikum' waar deze serie metingen door de Praktikant 

moPPerend met de hand verricht wordt. 

BiJ het ontwikkelen van een PraktikumProef kan men drie fasen 

onderscheiden: 

- de oPbouw-fase, de eigenliJke ontwikkelfase. In deze fase gaat het 

onder meer om: de voorkennis van de Praktikanten (het begingedrag), 

het doel van de Proef en de aan te bieden leerstof. Er worden 

protot~Pes samensesteld van de Proefopstelling, waar in dit geval 

ook de Programmatuur biJ inbegrePen isr en 

handleidingen; 

de biJb~horend~ 

- de test-fase. Onder intensieve begeleiding doen Praktikanten de 

proef. De hieruit verkregen informatie wordt biJ de revisie van de 

ProefoPstelling, de Programmatuur en de handleidingen verwerkt; 

- de evaluatie-fase. Onder omstandigheden, zoals die normaal oP het 

Prktikum gelden doen praktikanten de Proef. BiJ de evaluatie wordt 

nagegaan of de Proef aan de gestelde eisen voldoet. 

BiJ deze PraktikumProef is het van belang ook oP de volgende 

vragen te letten: 

Voor veel studenten is het wel leuk en interessant dat er eer 

komPuter oP het Praktikum staat, waarmee allerlei aPParatuur bedienc 
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kan worden, ruaar is ervarins met het werken met ~o'n machine ook 

nodig/nutti~? 

Hoe is de stand van zaken rond dit soort komPuter-onderwiJs biJ 

andere institutenr die natuurkunde-onderwiJs geven OP een 

ver~eliJkbaar niveau? 

Dit ~edeelte beschriJft hoe de boven~enoemde zaken voor het 

N III/IV Praktikum ziJn uit~ewerkt. 

Het beoo~de doel wordt nader belicht in hoofdstuk 2. In 

hoofdstuk 3 wordt enige informatie ~e~even over het kader waarin het 

N III/IV praktikum struktureel Past binnen de natuurkundestudie. Het 

ontwikkelen van de praktikumProef en de uiteindeliJke vorm hiervan 

staan in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt beschreven in welke mate 

de komPuter en toebehoren <waarbiJ inbesrePen de oPstellins. voor de 

standaardProef) ~eschikt ziJn als obJekt voor vriJe Proeven. 

Hoofdstuk 6 beschriJft de ervarin~en van Praktikanten. Daarna ~eeft 

hoofdstuk 7 de situatie weer' zoals die in de vak~roePen is m.b.t. 

komPuter~estuurde exPerimenten en wordt in hoofdstuk 8 een overzicht 

~e~even van komPuter-onderwiJs aan andere instituten voor w.o. en aan 

NLO's (nieuwe leraren oPleidin~en>. Tenslotte worden in hoofdstuk 9 

de resultaten vermeld. 
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Het doel van het hier beschreven Praktikum-ónderwiJs rond de 

komPuter is Praktikanten te leren om in een exPeriment een komPuter te 

Sebruiken om dat exPeriment te sturenr de meetsesevens te verzamelen 

en te verwerken. De drie onderdelenr die in een derseliJk exPeriment 

als resel aan de orde komen ziJn: 

- omsaan met het komPuters~steem <starten van het s~steemr inlezen en 

draaien van Prosramma's); 

- schriJven van een Prosramma 

= toePassen van de s~ntax van de Prosrammeertaal 

sestruktureerd Presrammeren d.m.v. Procedures) 

<met name het 

= reselen van het kontakt van de komPuter met de buitenwereld: hoe 

wordt er Serneten en hoe wordt dit kenbaar Semaakt. Dit betekent 

in PraktiJk het laten omzetten van analose sisnalen 

interfaces in disitale sisnalen en omsekeerd (spanninSen meten er 

st•Jren, schakelniveau's meten en afsevenr Pulsen tellen er 

afseven) 

= <rekenkundiS) verwerken van sesevens <evt. na aflooP van het 

experiment d.m.v. tiJdeliJkeoPslasoP het achtersrondseheusen); 

- sebruiken van bibliotheekProsramma's; 

BiJ een standaardProef dienen al deze onderdelen aan de orde t& 

komen om te bereiken, dat de Praktikant een soede voorbereidins heeft 

voor het werken met komPutersestuurde exPerimenten in een latere fase 

van de st•Jdie. 

Voor de vriJe Proeven dient het beschikbare arsenaal aar 

aPParatuur en Prosrammatuur zodanis te ziJnr dat al deze onderdeler 

vanzelf aan de orde komen. Er moet voldoende materiaal aanwezis te 

ziJn om te bereiken dat vriJe Proevers sesevens verwerken vii 

interfaces, dus real-time Problemen aanpakken en zich niet beperker 

tot het schriJven van rekenProsramma's. 

Het Sestruktureerd Presrammeren dient sestimuleerd te worden. De 

Praktikanten moeten leren een Prosramma in afSeronde sedeeltes OP te 

SP 1 i tsen en voor zo'n sedee 1 te een Procedure te s·ch riJven en te 

testen. Als een Procedure setest en in Juiste vorm Sebracht isr kar 

hiJ sebruikt worden als bouwsteen in het Prosramma. 

Door te werken met Procedures kan de tiJdr die nodig · is om eer 
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exPeriment te Programmeren, verkort worden. De Praktikanten kunnen 

aanseboden bibliotheekProcedures als kant en klare bouwstenen in hun 

verwerken. Voor de standaardProef zal het 

bibliotheekProgramma Procedures bevatten, die sPecifiek sericht ziJn 

OP dit exPeriment. De aPParatuur t.b.v. vriJe Proeven dient voorzien 

te ziJn van bibliotheekProsramma's, die de aPParaten eenvo~diser te 

bedienen maken. 

De situatie wordt dan zo, dat de interne struktuur van de 

aPParatuur verwerkt zit in de procedures, 

struktuur (de voortsans van het exPeriment> 

hoofdProsramma. 

Er ziJn enise bePerkende faktoren: 

terwiJl de losische 

verwerkt zit in het 

- wat de beschikbare tiJd betreft: de Praktikanten hebben 7 halve 

dasen voor de standaardP~oef en maximaal 15 halve dasen voor een 

vriJe proef; 

wat de aanwezige kennis betreft: er dient vanuit sesaan te w~rden' 

dat de Praktikanten seen ervarios hebben met komPuters. 

Verder is het aan te bevelen, dat de Praktikanten tiJdens het 

exPeriment kunnen volsen wat er sebeurt, zodat het idee van een black 

box' van een masische trukendoos vermeden wordt. 

Het aan het besin van dit hoofdstuk sestelde doel resulteert 

samen met de hierboven senoemde overwesinsen in eisen' die aan de 

standaardProef en aan de aPParatuur en Prosrammatuur sesteld worden. 

Deze kunnen als volst samensevat worden: 

- biJ de aPParatuur en Prosrammatuur dienen handleidinsen aanwezig te 

ziJn, die het Praktikanten moseliJk maken daarmee binnen zeer korte 

tiJd overwes te kunnen; 

- voor de standaardProef dienen een oPstelling, daarop afsestemde 

bibliotheekProsramma's en een exPeriment-handleidinS aanwezig te 

ziJn. Hiermee moeten Praktikanten zonder komPuterervarinS binnen 7 

halve dasen de hierboven senoemde viJf onderdelen' in onderlinge 

samenhang, oP basisniveau kunnen leren oP een zodanise manier, dat 

ze het sevoel houden met een fysisch exPeriment bezig te ziJn; 

- voor de vriJe Proeven dient er voldoende en sevarieerde aPParatuur 

en Prosrammatuur aanwezig te ziJn, zodat het voor Praktikanten 
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zonder komPuterervarins moseliJk en voor de hand lissend is ook ir 

een vriJe Proef de hierboven senoemde viJf onderdelen in PraktiJk tE 

Naast deze zakenr die betrekkins hebben OP de selesenheid tot hei 

doen van Proeven, is enise aandacht aan het valsende seseven: 

- het onderzoeken van de behoefte, die binnen de afdelins bestaat aat 

studentenr 

komPuter; 

die ervarinS hebben met exPerimenteren m.b.v. 

- het onderzoeken van de aktiviteiten van andere onderwiJs-institutet 

(afdelinSen technische natuurkunde van TH'sr subfakulteite1 

natuurkunde van universiteiten en sekties natuurkunde van NLO's) 01 

het sebied van ?raktikum- en ander onderwiJs rond komPuters. 
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De studie voor natuurkundi~ in~enieur aan de THE omvat een 

curriculum van viJf Jaar. Hiervan worden twee Jaar besteed aan 

ProPaedeuse, twee Jaar aan kandidaatsstudie en één Jaar aan 

afstudeerwerk. 

Van de tiJd, die voor de ProPaedeuse beschikbaar is wordt 83 Z 

besteed aan kolle~es met afsluitend tentamen en 17 X aan Praktikum: 

13 Z aan natuurkundePraktikum en 4 Z aan andere Praktika. 

Het ProPaedeutisch Praktikurn is in tweeên verdeeld: het N I/II 

praktikurn in het eerste Jaar' dat in 36 midda~en 16 vastsele~de 

standaardProeven en 1 vriJe Proef omvat en het N III/IV praktikurn in 

het tweede Jaar' dat minimaal 36 h.d. 

vastsele~d ProevenPakket h~efi. 

(halve da~en> duurt, maar ~een 

Het proevenPakket van het N III/IV praktikurn wordt door de 

Praktikant zelf binnen de vol~ende ~renzen samen~esteld: 

- er moeten minimaal 4 standaardProeven, die elk als re~el 3 ~ 4 h.d. 

duren, ~edaan worden' die onderlin~ voldoende verschillend ziJn. 

Hiertoe ziJn de on~eveer 15 beschikbare Proeven in~edeeld in 

er moet minimaal 1 vriJe proef sedaan worden <een vriJe Proef duurt 

~emiddeld on~eveer 10 h.d. en maximaal 15 h.d.>. 

De standaardProeven ziJn oP~esteld in de Praktikumruimtes. 

Handleidin~en voor deze proeven ziJn in diktaatvorm verkriJ~baar. 

De vriJe Proeven kunnen oP het Praktikurn of in één van de 

onderwerP~roepen van de natuurkunde-afdelin~ ~edaan worden. 
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4. De samenstellin~ van de standaardProef. 
========================================== 

a. strate~ie biJ de ontwikkelin~. 

Zoals reeds reeds eerder oP~emerkt, kunnen biJ de ontwikkeling 

van een PraktikumProef drie fasen onderscheiden worden: de 

oPbouw-fase, de test-fase en de evaluatie-fase. 

De totale tiJdsduur van het hier beschreven afstudeerwerk strekte 

zich uit over een Periode van twee Jaar. De oPbouw-fase van de 

standaardProef duurde één Jaar' de test- en revisie-fase en de 

evaluatie-fase duurden elk een half Jaar. 

In de oPbouwfase is informatie verzameld over de voorkennis van 

de Praktikanten' het doel van de Proef en de aan te bieden leerstof 

door: 

- overleg met deskundisen over de moseliJkheden en gebruikeliJke 

toePassinsen van de beschikbare komPuter-, interface- en 

taals~stemen; 

- overles met de Praktikumleidins over de moseliJkheden binnen het 

N III/IV Praktikum; 

- zelf met deze s~stemen te werken; 

- Praktikanten te begeleiden, die vriJe Proeven doen met deze 

s~stemen' en hierdoor inzicht te kriJsen in de voornaamste 

moeiliJkheden' die ziJ hebben met het inwerken in deze s~stemen; 

- een keuze te maken van het exPeriment, dat voor de standaardProef 

aan de komPuter SekoPPeld wordt. 

Verder ziJn in de oPbouw-fase Protot~Pes semaakt van: 

- de handleidinsen voor de Senoemde s~stemen; 

- de oPstellins voor het sekozen exPeriment; 

- de bibliotheekProgramma biJ dit exPeriment; 

- de exPeriment-handleidins; 

- de instruktie. 

Twee toelichtinsen: 

Omdat praktikanten deze Proef doen voordat ziJ in het overise 

kursuspakket in aanrakins komen met komPuters, moest er vanuit sesaan 

worden dat de Praktikanten seen ervarins hadden met komPuters. Dit is 
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OP~evan~en door de Proef te sPlitsen in twee delen! een instruktie van 
3 h.d. en een exPeriment van 4 h.d. De instruktie wordt ~e~even voor 

8 Praktikanten, waarna deze in de daaroPvol~ende 4 weken in koPPels 

het exPeriment doen. 

In deze fase is de keuze van het exPeriment voor de 

standaardProef ~evallen OP de kalorimeterProef, zoals die in hoofdstuk 

III.5 beschreven is. Dit is om een aantal redenen ~ebeurd: 

- in deze vorm is dit een waarbiJ verschillende 

meetmethodes en verwerkin~smethodes aan de orde komen. 

De komPuter bePaalt drie ~rootheden oP onderlin~ zeer verschillende 

ITran ie ren: 

= de massa m wordt bePaald d.m.v. 

~edurende een vast~estelde tiJd. 

het oPenen van een kraan 

Om dit betrouwbaar te kunnen 

doen moet vlak voor het exPeriment een iJkin~ worden Sedaan; 

=het temPeratiJI.Jrverschii AT wordt bePaald door 50 ~-~ 100 metinserr te 

doen van de temperatuur, die dan m.b.v. 

bibliotheekProsramma verwerkt kunnen worden; 

Procedures uit een 

= de ener~ie w, die wordt toesevoerd in een door het Prosramma 

bePaalde tiJd, wordt bepaald door een stroombron te sturen en een 

sPanning te meten. 

Tenslotte worden de meetPunten < m(JJ , W/ATCJJ ) verwerkt om het 

eindresultaat te kriJsen; 

het is van belans dat Praktikanten de resultaten van de 

komPuterProef kritisch bekiJken. Dit seldt hier nos meer dan biJ 

andere Proevenr omdat de verleidins bestaat te denken' dat wat de 

komPuter doet soed is. Het eindresultaat van deze Proef, de 

soorteliJke warmte van water' is een vriJ bekende waarde 

<4180 J I V..s K>, zodat een afwiJkins in dit oPzicht makkeliJk te 

konstateren is; 

- in het ProevenPakket van het N I/II Praktikum is een 

V.. a 1 o r i me terP roef opgenomen in vriJwel dezelfde vorm. De 

Praktikanten weten dus wat het is om twee middasen om de halve 

minuut een temPeratuur af te lezen en oP te schriJven en kunnen nu 

zien dat dit soort routinewerk ook' en vaak beter' door de komPuter 

Sedaan kan worden. In de looP van het afstudeerwerk is deze Proef 

verwiJderd uit het N I/II Praktikum' omdat hiJ verouderd is. Dit is 

Jammer' deze Proef zou beter in semoderniseerde vorm Sehandhaafd 
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kunnen bliJven. 

In de test-fase hebben Praktikanten de Proef sedaan onder 

intensieve beseleidins met de Protot~Pes die in de voriSe fase semaakt 

ziJn. 

De oPstellins en de Prosrammatuur ziJn Sedurende deze hele fase 

herzien. 

De handleidinsen en de instruktie ziJn halverwese en aan het eind 

van deze fase sereviseerd, telkens nadat 8 studenten de Proef sedaan 

hadden. 

Aan het eind van deze fase leek het eroPr dat de Proef voldeed 

aan de sestelde eisen. 

In de evaluatie-fase is nasesaan of de Proef inderdaad aan het 

sestelde doel beantwoordde. Onder voor het Praktikurn normale 

omstandisheden hebben 8 Praktikanten de Proef Sedaan. Onder meer uit 

de door de Praktikanten inseleverde verslasen bleekr dat de Proef soec 

voldeed. 

b. inhoud van de instruktie. 

De instruktie duurt 3 middasen. In deze tiJd moet de informatie 

aansedrasen worden die nodis is om de Proef te kunnen doen. 

OP de eerste middas wordt 1 uur besteed aan de theoretische 

achtersrond en de meetmethode van de kalorimeterProef, Vervolsens 

wordt 2 uur besteed aan de moSeliJkheden en het Sebruik van het 

eurobuss~steem. De oversans tussen deze twee saat seleideliJk omdat 

biJ het uitlessen van de meetmethode van de kalorimeterProef een 

PlaatJe oP het bord verschiJnt met aan de ene kant de sebruiker en aar 

de andere kant de te meten zaken in de oPstellins. De ruimte tusser 

die twee wordt insevuld met "lese doosJes•, die in de looP van de 

middas insevuld kunnen worden. De middag wordt afsesloten met 

oPdrachten om adressen en statuswoorden te berekenen' waarbiJ de zaker 

oPeens veel konkreter bliJken te worden. 

De tweede middas wordt voor de helft besteed aan het uitlessen van de 

s~ntax van PEP, uitsezonderd de Procedures. De rest van de midda~ 
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wordt sebruikt om een eenvoudise opdracht te maken: een Prosramma dat 

het maximum zoekt in een ingelezen riJ setallen. Daarna wordt dit 

Prosramma door de beseleider in de komPuter inselezen en sedraaid. De 

Praktikanten hebben biJ het laatstsenoemde een eerste kennismakinS met 

het werken met de komputer. 

De derde middag wordt in de eerste helft het sebruik van Procedures en 

bibliotheekProsramma's uitselesd en de manier waaroP deze laatste in 

en uit het werkseheusen sebracht worden. In de tweede helft wordt een 

oPdracht semaakt! het inlezen en sorteren van een riJ setallen, 

waarbiJ het Prosramma van de vorise instruktiemiddas als Procedure 

insebouwd moet worden. Het resultaat zal er onseveer uitzien als het 

eerste voorbeeldProsramma uit Par III.4.f, Dit prosramma wordt 

tenslotte door de beseleider in de komPuter ingelezen en sedraaid. 

We merken nos op, dat in de instruktie de kommando's uit PEP niet 

exPliciet vermeld worden. Ze komen ter sPrake als de beseleider de 

semaakte opdrachten in de komPuter inleest, hierin fouten herstelt en 

veranderinsen aanbrengt en deze Programma's laat draaien. 

c. inhoud van het exPeriment. 

Het is de bedoelins, dat de Praktikanten dè kOiftPUte r ZÓ 

Prosrammerenr dat deze het experiment stuurt, hieruit meetsegevens 

verzamelt en door deze sesevens te verwerken de soorteliJke warmte van 

water berekent. HierbiJ hebben de Praktikanten de beschikkins over 

een aantal bibliotheekProcedures. 

In het uiteindeliJke Prosramma dienen 4 meetseries sedaan te 

worden' die elk een waarde voor m en een waarde voor W/OT oPleveren. 

Na deze 4 meetseries worden uit de gevonden meetP•Jnten 

( mCJJ ' W/AT[J] ) m.b.v. de lineaire kleinste kwadratenmethode de 

waarden voor de soorteliJke warmte c en de warmtekapaciteit A berekend 

en de resultaten SePrint. 

Een meetserie bestaat uit de valsende onderdelen! 

- sewenste massa water m toevoesen; 

- 20 temPeratuurbePalinSen doen in de voorPeriode, elk bestaande uit 

een serie van 100 metinSen; 
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- verwarmin~ aanzetten; 

10 temPeratuurbePalin~en doen in de verwarmin~sPeriode; 

- verwarmins uitzetten; 

- 20 temPeratuurbePalin~en doen in de naPeriode; 

de in de verwarmin~sPeriode toesevoerde hoeveelheid enersie W 

bePalen; 

- de in voor- en naPeriode ~emeten waarden van de temPeratuur 

verwerken tot een waarde voor AT; 
- meet~e~evens en resultaten Printen oP de terminal. 

Het uiteindeliJke Pro~ramma wordt in 4 oPdrachten traPs~ewiJs 

samensesteld. 

1. Een Pro~ramma schriJven, dat een aantal keren de temPeratuur meet 

en oP LCD zichtbaar maakt. 

BiJ deze OPdracht wordt -~~bruik ~emaakt van bibliotheekProcedures. 

Als deze oPdracht, die op zich simPel en overzichteliJk is, 

uit~evoerd is' ziJn de ~rootste problemen met het inlezen en 

draaien van Pro~ramma's en met het ~ebruiken van procedures uit 

bibliotheekpro~ramma's overwonnen. 

2. Een Pro~ramma schriJven' dat 1 meetserie doet. 

Als deze oPdracht is uit~evoerd ziJn de ~rootste problemen met het 

werken met eurobus- en reai-time-statements overwonnen. 

3. Een (bibliotheek)Procedure schriJven, die een hoeveelheid water 

toevoe~t aan de inhoud van de kalcrimeter en deze procedure iJken. 

BiJ deze oPdracht wordt het Praktikanten duideliJk, dat 

oPlettendheid en kritisch kontroleren ook biJ een komPuter~estuurd 

exPeriment noodzakeliJk is. Uitwendi~e faktoren hebben immers 

invloed oP de iJkwaarde' fouten kunnen watertransport in on~ewenste 

richtin~en tewee~bren~en. 

bibliotheekProcedures en 

Verder 

di rekte 

worden de 

kommando's 

voordelen 

duideliJk. 

van 

De 

Procedure kan ~eiJkt worden door hem aan te roePen m.b.v. een 

direkt kommando. Na iJkin~ is de Procedure als kant en klare 

bouwsteen beschikbaar. 

4. Het uiteindeliJke Pro~ramma schriJven, zoals dat hierboven 

beschreven is, m.b.v. de in opdracht 2. en 3. ~eschreven 

pro~ramma's. 

De Problemenr die hierbiJ ontstaan, ziJn over het al~emeen niet van 
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komPutertechnischer maar van f~sische aard. In dat ~eval is het 

doel van de Proef bereikt: de Praktikanten hebben ~eleerd met de 

komPuter te werken en hebben daarbiJ hun vermo~en tot kritiek van 

f~sische aard niet over het hoofd ~ezien. 

OPvallend in dit stadium isr dat biJ vriJwel alle Praktikanten het 

Pro~ramma voor een ~root deel bestaat uit Procedure-aanroePen. 

Het ~ebruikte bibliotheekPro~ramma is beschreven in Par III.5.f. 

De volledi~e tekst van de exPeriment-handleidin~ is oP~enomen in 

de aPPendix. 

d. korte beschriJvin~ van de ~ebruikte handleidin~en. 

Voor het PDP-11- en eurobuss~steem is een handleidin~ ~eschreven. 

Het ~edeelte over het P~P-11-susteem ko~t vriJwel overeen met de 

inhoud van hoofdstuk 111.2. Het ~edeelte over het eurobuss~steem is 

wat opzet betreft hetzelfde als hoofdstuk III.3r maar is uit~ebreider. 

De afzonderliJke interfaces worden meer ~edetailleerd behandeld, met 

name wat betreft de subadressen en het statuswoord, en er worden 

voorbeelden ~eseven hoe deze subadressen en statuswoorden ~ebruikt 

worden. De handleidins is sericht OP het inzien van de moseliJkheden 

van de interfaces en oP het ~ebruik ervanr er is seen technische 

volledi~heid na~estreefd. 

De handleidin~ voor het PEP-s~steem is OP~ebouwd in fasen: 

- in het eerste hoofdstuk worden de meest elementaire kommando's• 

s~ntaxre~els• deklaraties en statements behandeld. De lezer is dan in 

staat een eenvoudis Prosram~a te schriJven• in de komPuter in te lezen 

en te draaien; 

- in het tweede hoofdstuk worden de kommando's behandeld; 

- het derde hoofdstuk ~eeft een introduktie van de lo~ische variabelen 

en de if- en while-statement; 

- het vierde hoofdstuk ~eeft een inleidins van de ranse-variabele• 

arra~-variabele en tor-statement; 

- in het viJfde hoofdstuk wordt het Proceduremechanisme behandeld. 

Er is nos een aanvuilins ~eschreven OP deze PEP-handleidins, die 

de eurobus- en realtime-statements behandelt. 
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5. VriJe Proeven. ================= 

De vriJe Proeven' die ~edaan ziJn, kunnen in twee ~roePen worden 

onderverdeeld: de vriJe Proeven ter verbeterin~ van de oPstellin~ van 

de kalorimeterProef, en de vriJe Proeven om nieuwe aPParatuur te 

ontwikkelen. 

De oPstellin~ voor de kalorimeterProef is bestemd voor ~ebruik 

biJ een standaardProef. Daarnaast is deze oPstelling een uitstekend 

obJekt voor vriJe Proeven: onderzoek en verbeterin~ van deze 

opstellin~ kan in kleine afseronde ~edeeltes oP~esPlitst worden; het 

werkt voor Praktikanten zeer stimulerend om direkt het nut te kunnen 

zien van wat ze doen <het experiment is overzichteliJk); de 

nauwkeuri~heid van versla~le~~in~ wordt ~estimuleerd doordat de 

Praktikanten versla~en moeten lezen van hun voor~ansers en weten dat 

oPvolsers die van hen zullen bestuderen. 

Samenvattend kan ~eze~d wordenr dat er een motiverende werkins 

van uit ~aat, als Praktikanten het ei~en Praktikurn helPen oPbouwen. 

Er is een ~root onderscheid tussen het kreêren van de 

~ele~enheden tot het doen van een standaardProef en het doen van vriJe 

Proeven. 

Wil er ~ele~enheid ziJn tot het doen van een standaardProefr dan 

moet er materiaair in dit ~eval een oPstellin~ met biJbehorende 

Prosrammatuurr ziJn om die Proef te doen en een exPeriment-handleidins 

voor de Praktikanten. De oPdracht heeft een ~esloten karakter: Het 

einddoel staat van te voren vast en is telkens hetzelfde. 

Wil er sele~enheid ziJn tot het doen van vriJe Proeven' dan moet 

er materiaal beschikbaar ziJn om Proeven mee te doen. Maar een vriJe 

Proef heeft een oPen karakter: er is ~een exPeriment-handleidinS en 

~een telkens teruskerend seliJk einddoel. 

Het onderscheid in fasen (opbouw-, test- en evaluatie-fase) biJ 

de samenstellin~ van het materiaal is van een andere aard dan biJ de 

ontwikkelin~ van een st~ndaardProef. Aan de hand van dit onderscheid 

zal de ~ans van zaken biJ het verzamelen en ontwikkelen van materiaal 

voor vriJe Proeven besProken worden. 

Er is biJ de samensteilins van het arsenaal aan aPParatuur 

~ekozen voor 
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aPParatuur, die de valsende srootheden kan sturen: 

-elektrische sPanninS <DAC>; 

- elektrische stroom <Delta-voedins + DAC); 

- elektrische Pulsen CF'SCr Pulsseneratorr losic unit); 

-elektrische schakelniveau's COF'R); 

-twee-dimensionale verPlaatsins <XY-motortafel), 

aPParatuur, die de valsende srootheden kan meten: 

-elektrische spannins <DAS); 

-elektrische stroom <DAS+ weerstand); 

- elektrische Pulsen <Psc, SCA>; 

F'ase 81 

- temPeratuur <thermokoPPel + versterker + DAS, thermokontroller); 

- masneetveldsterkte <hallPlaatJe +versterker +DAS>; 

-kracht (krachtmeter+ versterker+ DAS>; 

- radioaktieve intensiteit <GM-teller + interface GM-teller + SCA)r 

aPParatu•Jrr die de volser.de .inforR•atie zichtbaar maakt! 

- setallen <LCD>; 

-krommes <XV-schriJver+ DAC>. 

Van alle aPParatuur is de oPbo~wfase afsesloten. Van de meestE 

aPParatuur is de testfase afsesloten Calleen de XY-motortafel is no! 

niet wat het ziJn moet>. Van een evaluatiefasekan sesProken worder 

biJ DASr F'SC, SCAr versterker, DACr Pulsseneratorr loSic unitr OPR! 

LCD en XY-schriJverr omdat deze als seseven gebruiksklare aPParatuul 

sebruikt ziJn biJ het doen van vriJe proeven. 

Samenvattend kan sezesd wordenr dat er een sevarieerd arsenaal 

aan Sebruiksklare aPParatuur aanwezig is. In de toekomst is een bree( 

skala exPerimenten binnen het kader van vriJe Proeven met dezE 

apparatuur moSeliJk (zie ook hoofdstuk III.7>. 
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6. Ervarinsen van Praktikanten. 
=============================== 

Pase 82 

In de looP van het afstudeerwerk hebben 38 Praktikanten een 

exPeriment sedaan met de komPuter, waarvan 19 de standaardProef, 15 

een vriJe Proef en 4 beide. Om informatie te kriJSen over hun 

ervarinsen' is hen een vrasenliJst sestuurd. 

De 30 inSevulde vrasenliJsten ziJn verdeeld in vier sroePJes A' 

B, C en D, bestaande uit 6, 7, 7 en 10 liJsten. De sroePen A en B 

bevatten de antwoorden van studenten' die de standaardProef hebbe~ 

sedaan in de eerste resP tweede helft van het naJaarssemester (dF 

test-fase). DesroeP C laat de antwoorden zien van studenten' die de 

standaardProef 

evaluatie-fase). 

hebben sedaan in het voorJaarssemester (de 

De vierde sroeP D bevat de antwoorden van de 

studenten' die een vriJe Proef hebben Sedaan. Van elk van de SroePer 

A-D worden hieronder de antwaorden weerseseven. 

De vrasen waren biJna alle SePrekodeerd met eer 

3-keuzemoseliJkheid. De seseven antwoorden worden hieronde1 

aanseseven door de s~mbolen +, o en -, waarvan de betekenis biJ de 

vrasen is vermeld. Het s~mbool ? betekent, dat er seen antwoorc 

seseven is. 
Steeds wordt eerst de vraas seseven met de moseliJke antwoorden. 

Daarnaast ziJn de antwoorden te vinden van de sroePen A, B, C en D. 

Daarna wordt het Semiddelde vermeld van alle 30 antwoorden met de 

standaardafwiJk ins. 

en een - als -1. 

HierbiJ wordt een + serekend als +1' een o als C 

Aan het eind van het hoofdstuk staat een korte samenvattins var 

de seseven antwoorden. 

- ErvarinSen met de instruktie. 

1. Wat vond Je biJ de instruktie 

= de hoeveelheid informatie? 
te weinis <-> 

soed <o> 
te veel <+> 

van: 

A: oooooo 
B: tooo-o? 
c: ??o??-o 
o: ?????????? 

semiddeld: -0,1 ± o,s 
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= de vormr waarin de stof SePresenteerd werd? 
soed <+> 
llratis (o) 
slecht (-) 

A! +oooo+ 
B! o+t++o? 
C: ??t??o+ 
D: ?????????? 

gemiddeld! o,s ± o,s 

2. Vind Je de instruktie nodig of vind Je dat Je die drie 
middasen beter achter de komPuter kunt zitten? 

nodis <+> 
weet niet 
beter achter 

de komP•Jter 

( 0) 

(-) 

A! 
B! 
c: 
D! 

sentiddeld! 

+++o?+ 
++++-+a 
-o??ot? 
+??+??toot 
o.s ± Or7 

Paste 83 

Hieruit bliJktr dat de instruktie nodis wordt seachtr dat de 
hoeveelheid aangeboden stof soed is en dat de vormr waarin deze stof 

gepresenteerd wordt• verbeterd zou moeten worden. 

- Ervarinsen met de Proef. 

3. Hoe vond Je biJ het doen van de Proef 

= het ProsrallrRreren in 
makkeliJk <+> 
saat wel (o) 
RroeiliJk (-) 

het alsemeen? 

A! +oo++o 
B: ot?to-+ 
c: o+o++++ 

= het sebruik van 
ITrakkel iJk 
gaat wel 
moeiliJk 

= het sebruik van 
mal<.ke 1 iJk 
gaat wel 
llroeiliJk 

D! ++o+too+++ 
Semiddeld! Q,6 ± Or6 

P roced•J res? 
( +) 

<o> A! o++o++ 
(-) B! o+o++++ 

c: ++o++oo 
D: ++?oo+++oo 

semiddeld! Or6 ± o,s 
bibliotheekProsramma's? 
( +) 
( 0) 

(-) 

A! ++++-+ 
a: -+o+oo+ 
c: +o++o++ 

++?oot++-? 
0•5 ± Or7 

D! 
semiddeld! 
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= het sebruik van de eurob•Js'l' 
makkeliJk ( +) 
sa at wel ( 0) A! +o++o+ 
rraoeiliJk. (-) B: ottoo-+ 

c: ootto-a 
D: ++o-oo++-o 

serraidrJeld! o,3 ± o,7 

= de verwerkins van meet.fo•Jten? 
makJt,eliJit, ( +) 
sa at wel ( 0) A! 000000 

rraoei 1 iJk (-) B! oooooo+ 
c: o+o+o-o 
D! o??t?too-o 

sen'liddeld! Od ± o,s 

4. Had Je na aflooP van de Proef het sevoel, 
onderdelen een beetJe "in de vinsers• had? 

= P ros rarrameren? 
Ja <+> 
niet zo ( 0) A! +o++++ 
nee (-) .... a: ++o++++ 

c: +++++++ 
D! ++++tot+++ 

semiddeld: o,9 ± o,3 

= Proced•Jres? 
Ja <+> 
niet zo ( 0) A! ++++++ 
nee (-) a: +++++++ 

c: +++++++ 
D! ++?+++++++ 

se11aiddeld! 1,0 ± o,o 

= bibliotheken? 
Ja ( +) 
niet zo <o> A! ++o+o+ 
nee (-) a: o+++oo+ 

c: ++++o++ 
D! o+?+o+++-'l' 

semiddeld! Q,6 ± o,6 

= e•J rebus 
Ja ( +) 
niet zo ( 0) A! ++-+++ 
raee (-) B! o++++o+ 

c: o+++ooo 
D! +++o+o++oo 

semiddeld! o,6 ± o,6 

= verwerk. ins van rr•eetfo•Jten? 
Ja ( +) 
niet zo ( 0) A! ++o+++ 
raee (-) B! o+o++o+ 

c: ++o++o+ 
D! t?'l't'l'oo++o 

seRtiddeld! o,7 ± o,s 

F'a~e 84 

dat Je deze 
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5. Vond Je het Prettis deze Proef te doen? 
Ja < +) 

niet zo ( 0) A! ++++++ 
nee (-) B! o++++++ 

c: +++++++ 
D! ++++++++++ 

gemiddeld! 1,0 ± 0, 2 ' 

F'ase 85 

De Praktikanten vinden biJ het doen van de Proef het Programmeren 
en het gebruik van Procedures en bibliotheekProSramma's redeliJk 

gemakkeliJk, het emsaan met de eurobus wat moeiliJker en de verwerking 

van meetfouten bliJkt de meeste Problemen te seven. 

Naar eisen inzicht van de Praktikanten leveren na aflooP van de 

Proef het Presrammeren en het Sebruik van Procedures vriJwel seen' en 

het gebruik van bibliotheekProsramma's en de eurobus evenals de 

verwerkins van meetfouten weinis Problemen meer oP. 

VriJwel unaniem vinden de Praktikanten het Prettig exPerimenten 

te doen met de komPuter. 

- Handleidinsen en begeleiding, 

6. Wat vond Je van de handleidinsen? 
goed <+> 
matig (o) 
slecht <-> 

A: toto?+ 
B! o-+?+o+ 
C! +++++-+ 
D! +++o++++o+ 

Semiddeld! 0,6 ± 0'6 

7, Vind Je dat de begeleidins biJ deze Proef intensief moet ziJn? 
Ja <+> 
r.iet zo ( 0) A! otoooo 
r1ee (-) B! o-ooo+? 

c: ooooot? 
o: +-oooo+-+? 

semiddeld! Od ± o,6 

De handleidinsen in de test-fase kwamen voor verbeterins in 

aanmerkins. Na deze verbeterins bliJken ze te voldoen. 

De beseleidins hoeft niet ers intensief te ziJn. Uit oPmerkinsen 

oP de vrasenliJsten en uit ervarinsen van de begeleider bliJkt, dat de 

studenten het liefst de problemen zelf OPlossen aan de hand van 

dokumentatie en foutmeldinsen van de komPuter' als er in moeiliJke 

sevallen maar een terzakekundige beSeleider bereikbaar is. 
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- Het nut van de Proef. 

8. Heb Je no~ iets ~ehad aan wat Je biJ deze Proef ~eleerd hebt? 
Ja <+> 
nee (-) A! ++++++ 

B: ++-+--+ 
c: --++++-
D! +1+--1++++ 

~emiddeld! Or4 ± Or9 

BiJ deze vraa~ was ~ele~enheid voor een toelichtin~. BiJ 

de~enenr die de vraa~ met Ja beantwoordden, werden vriJe Proef, 

tweedeJaarsProJektr keuze van afstudeerrichtin~, kursus "inleidin~ in 

de informatika" en al~emeen inzicht in het werken met komPuters 

~enoemd als de zakenr waarbiJ de in deze Proef op~edane kennis van Pas 

kwam. 

Van desenen' die de vraa~ met nee beantwoordden' ~aven drie als 

toelichtin~' dat daar no~ ~een tiJd voor was ~eweest. 

- Korte samenvattin~ van de ~e~even antwoorden. 

= BiJ de instruktie vond men de hoeveelheid informatie ~oed en 

de vorm, waarin de stof ~epresenteerd werd redeliJk ~oed. De 

instruktie vond men nodi~. 

= BiJ de Proef vonden de Praktikanten de ~enoemde onderdelen 

(pro~rammere~' ~ebruik van Procedures, bibliotheekPro~ramma's 

en eurobus en de verwerkin~ van meetfouten) redeliJk 

~emakkeliJk. Na aflooP hadden ze duideliJk het ~evoel, dat 

ze deze onderdelen "in de vin~ers" hadden. Heel stelli~ is 

het antwoord OP de vraa~ of de Proef Pretti~ was om te doen: 

Ja. 

= De handleidin~en vond men tameliJk ~oed. De be~eleidin~ biJ 

de Proef hoeft niet zo intensief te ziJn. 

= Over het tot nu toe waar~enomen nut van de Proef ziJn de 

menin~en verdeeld. 

Het totale beeld' dat uit deze evaluatie naar voren komt, Seeft 

aan dat de Proef aan het ~estelde doel heeft voldaan. 
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7. Situatie in de vaksroePen. 
============================= 

Nasesaan is OP hoeveel 

Pase 87 

Plaatsen binnen de afdelins 

komPuterSestuurde meetopstellin~en voorkomen. Er konden 25 komPuters 

selokaliseerd worden' waaraan in totaal 31 experimenten SekoPPeld ziJn 

(zie tabel 2>. HierbiJ wordt OP 12 komPuters PEP Sedraaid en ziJn 22 

exPerimenten SekoPPeld via het eurobuss~steem. 

Er ziJn 92 wetenschaPPeliJke medewerkers OP de afdeling. De 

kans' dat een student in een kandidaats- of afstudeerstage met 

komputersestuurde exPerimenten te maken kriJst, is dus sroot. 

tabel 2. 
De aantallen komPutersestuurde experimenten in de vaksroePen. 

aantal komPuters I aantal exPerimenten 
VAKGROEP I <aantal met PEP> I <aantal met eurobus> 

----------------------------1------------------~----------------------
DeeltJesf~sika I I 
- atoomf~sika I 4 <4> I 4 (4) 
- molekuulbundels I 3 (3) I 6 (6) 
- cYklotrontoePassinSen I 3 (1) I 6 (4) 
- c~klotronbedriJfssroeP I 1 (1) I 1 (1) 
- kernf~sika I 3 <O> I 3 <3> 
- komPuterbedriJf I 1 (1) I 1 (1) 
TransPortf~sika I 3 (1) I 3 (1) 
Vaste Stof I 3 (0) I 3 (1) 
Anal~se FYs. Meetmeth. I 2 <1> I 2 <1> 
Meet- en Reseltechniek I 2 (0) I 2 (0) 
----------------------------I------------------1---------------------

TOTAAL I 25 (12) I 31 (22> 
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a. SoortseliJk onderwiJs aan andere instituten. =============================================== 
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Üffi een idee te kriJgen hoe de situatie oP andere Plaatsen in 

Nederland is ffi.b.t. onderwiJs rond komPuters, is een vrasenliJst 

gestuurd aan de afdelingen/subfakulteiten/sekties natuurkunde van de 

TH's, universiteiten en NLO's. 

In deze liJst werd sevraagd hoeveel tiJd in de studie besteed 

wordt aan onderwiJs rond koffiPuters. Verder werd gevraagd welke 

aspekten van de komPuter daarbiJ belicht worden. 

De antwoorden oP de vragen staan saffiengevat in tabel 3 en 4. In 

de tweede koloffi staat het aantal aan komPuteronderwiJs bestede uren, 

hierbiJ is 1 semesteruur geteld als 30 bestedingsuren. In de derde 

koloffi is te vinden hoe dit onderwiJs verdeeld is over verschillende 

asPekten van de komPuter. 

Uit tabel 3 bliJkt, dat de ffieeste aandacht OP 

afdelingen/subfakulteiten natuurkunde van TH's/universiteiten wordt 

besteed aan dataverwerking (programmeren), sevolsd door meten m.b.v. 

een komPuter en de orsanisatie van een komPuters~steem. De minste 

aandacht wordt besteed aan komPuter en samenlevins, in ransorde van 

aandacht voorafgegaan door de technische oPbouw van een 

komPuters~steem en het regelen of sturen van een exPeriment. 

Uit tabel 4 bliJkt, dat OP de sekties natuurkunde van NLO's 

weinis aandacht wordt besteed aan komPuter-onderwiJs, en dat deze 

aandacht dan voornameliJk wordt geseven aan dataverwerking. 

DPmerkinSen, die oP de vragenliJst seschreven ziJn, wekken de 

indruk, dat het Praktikurn-aandeel in het komPuter-onderwiJs niet sroot 

is. 

In tabel 3 en 4 is te zien, dat van de 17 instituten er 12 weinis 

of geen aandacht aan het verzaffielen van meetgegevens uit een 

exPeriment besteden en 14 weinig of Seen aandacht aan het sturen van 

een exPeriment. 

OP 9 van de 17 ingevulde vragenliJsten wordt vermeld dat er 

Plannen of voorbereidingen ziJn om het komPuter-onderwiJs te starten 

of uit te breiden. Hiervan vermelden er 5 exPliciet, dat het Saat om 

Praktikum-onderwiJs. 
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tabel 3. 
KomPuter-onderwiJs oP afdelinsen/subfakulteiten natuurkunde 

van TH's/universiteiten 

P = in voorkandidaats/ProPaedeuse/eerste één á twee Jaar 
K = in kandidaats/tweede Periode van twee Jaar 

TO = technische OPbOIJW van een kotrcP•Jte rs':lsteem 
ORG = organisatie van eer• k.omP•Jte rs':l s teetrc 0 = niet 
PRO = dataverwerkins ( P ros rarr.me ren) + = weinis 
MET = ve rzarrce len van ITieetSeS!evens IJ i t een e>:Periment ++ = redeliJk 
STU = een exPeriment reselen of st•Jren +++ = veel 
KIS = k.ORcPIJte r en samenleving 

Naam van instituut 

TH's! 
TH Delft 
TH Twente 
TH Eindhoven 

•Jniversi te i ten: 
Universiteit v. A'dam 
VriJe Universiteit 
RiJksuniv. Groninsen 
RiJksuniv. Leiden 
Kath. Univ. NiJmesen 
RiJksuniv. Utrecht 

· -aantal 
bestedinssurenl 
--------------1 TO ORG PRO MET STU KIS 

P K I 

--------------1------------------------------
60 
60 
55 

150 
25 
80 
45 

15 
75 
50 

l 
I 
I 
I 
I 

++ 
++ 
+ 

+ 
++ 
+ 

+++. ++ 
++ + 
+++ ++ 

++ 
+ 
++ 

0 

0 

0 

450 *)I ++ + ++ ++ + o 
80 I + +++ +++ + + + 

I + + ++ o o + 
I o o ++ ++ +++ o 

80 I o o ++ t o o 
100 50 I o + +++ +++ o o 

--------------1------------------------------
*> KeuzePakket voor 25Z van de kandidaatsstudenten. 
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KomPuter-bnderwiJs OP sekties natuurkunde van NLO's. 

Betekenis van s~mbolen als in tabel 3. 
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----------------------------------------------------------------------aantal 
I bestedin~s•Jren I 

Naam van instituut 1--------------1 TO ORG PRO MET STU K/S 
I P K I 

------------------------1--------------I------------------------------
D'Witte Lelit A'dam *>I ? ? I + ++ +++ o o ++ 
VLVU, A' darr• I I o o o o o o 
SOL, Ut recht I I o o o o o o 
Ubbo Emmius' Leeuwardent 30 60 I + o ++ + + o 
GL, Arnhem I I o o o o o o 
LO, Del ft I I o o o o o o 
CLZt Zwolle I o o o o o o 
NLOt Eindhoven I 75 200 I ++ ++ ++ + + + 

------------------------l--------------1------------------------------
*> Het is niet duideliJk of dit alleen de sektie natuurkunde of de 
sekties natuur- en wiskunde samen betreft. 
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standaardProef. 

Rekenin~ houdend met een aantal 
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randvoorwaarden is een 

standaardProef ontwikkeld voor het N III/IV Praktikum, waarin het 

sturen van een exPeriment en het verzamelen van meetge~evens hieruit 

door een komPuter centraal staan. OP basis van ~ebruik hiervan door 

Praktikanten is deze Proef enkele keren ~ereviseerd. Vervol~ens is de 

Proef <voorloPig) vastgesteld. 

In het laatste half Jaar is biJ de evaluatie ~ebleken, dat de 

uiteindeliJke oPstellin~ van de kalorimeterProefr samen met de 

handleidin~, voldoet als standaardProef in het N III/IV Praktikum aan 

de in de doelsteilins Senoemde eisen. Met name het omsaan ~et het 

komputers~steem en het gestruktureerd Presrammeren saan als vanzelf. 

De ervarinsen van Praktikanten en begeleider waren in het alsemeen 

zeer Positief. De studenten ziJn ers semotiveerd. Het is een Proef, 

waarbiJ het reselmatis voorkomt, dat de beseleider moet zess~n' dat 

het tiJd wordt ermee OP te houden. 

Een Punt van diskussie was de tiJd die nodis is om de 

komPuterProef te doen. Voor het standaardPraktikum ziJn onseveer 18 

h.d. beschikbaar. De komPuterProef neemt hiervan met 7 h.d. een 

onevenred is sroot deel in beslas. Eenr voorlaPiS tiJdeliJke' 

oPlossins hiervoor is sevonden door de komPuterproef in het valsende 

kollegeJaar te honoreren met 4 h.d. 

Proef. 

standaard- en 3 h.d. vriJe 

Wat betreft de kaPaciteit: Per week kunnen 2 Praktikanten de 

standaardProef doen, tweedeJaarsstudenten hebben 4 middasen in de week 

tiJd voor praktikum en doen Proeven in koPPels. BiJ 35 beschikbare 

weken in het kolteseJaar kunnen dus Per Jaar 70 studenten de Proef 

doen. 

vriJe Proeven. 

Rond de komputer is een arsenaal aan aPParatuur en Prosrammatuur 

verzameld' dat gebruikt kan worden biJ het doen van vriJe Proeven. 

In de looP van het afstudeerwerk is sebleken, dat de komPuter met 

toebehoren een soed bruikbaar en aantrekkeliJk obJekt is voor vriJe 

proeven. Van de in totaal 75 vriJe Proevenr die in de laatste twee 
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Jaar oP het NIII/IV praktikum gedaan ziJnr ziJn er 10 aan de komPuter 

~edaan. De tot nu toe ~edane vriJe Proeven waren ~ericht OP oPbouw en 

verbeterin~ van de kalorimeterProef en OP ontwikkelin~ van aPParatuur. 

Met de nu beschikbare aPParatuur ziJn in de toekomst interessante 

exPerimenten van velerlei aard mo~eliJk. 

al~emeen. 

Gezien het aantal komPuter~estuurde meetoPstellin~en binnen de 

afdelin~ en de snelle ~roei van dit aantalr ma~ ~esteld worden dat het 

meten een komPuter een meetmethode is, die een 

natuurkundestudent in ziJn ProPaedeuse moet kunnen leren. 

Uit de reakties van andere onderwiJsinstituten bliJkt dat 

praktikumonderwiJs m.b.t. komputer~estuurde meetoPstellingen OP de 

meeste Plaatsen no~ in een Pril stadium is. Met dit afstudeerwerk is 

een onderwiJsmo~eliJkheid·in het leven ~eroePen' die no~ betrekkeliJk 

nieuw is. 
APart merken we no~ oP' dat biJ de NLO's relatief weini~ aandacht 

wordt ~e~even aan het ~ebruik van een komPuter biJ het sturen van eer 

exPeriment en het verzamelen en verwerken van meet~e~evens. [I i t is 

be~riJPeliJk ~ezien de bestaande volle onderwiJspro~ramma's. Maar wil 

het natuurkunde-onderwiJs van de aanstaande leraren en leraresser 

modern ~enoe~ ziJn, dan liJkt meer aandacht voor het beschreveG 

~ebruik van de komPuter noodzakeliJk. 
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V. Het archief. 
=============== 

a. inleidins. 

Rond de Praktikum-komPuter ziJn in de afseloPen twee Jaar diverse 

exPerimenten' aPParaten en Presramma's oPSebouwd. Hierover is 

informatie beschikbaar, evenals over het komPutersYsteemr het 

eurobussysteem en het PEP-sYsteem. Als al deze informatie alleen maar 

OP een staPeltJe in de kast selesd wordtr kan al vlug niemand meer 

iets vinden en zal slechts een enkelins weten wat er zoal beschikbaar 

is. 

Het is dus wenseliJk deze informatie seordend OP te slaan. De 

door DEC en door VDF seleverde informatie bezit reeds een ordening. 

Er kan dus mee volstaan worden orde te schePPen in de rest van de 

informatie. Hiertoe is een archiefsysteem OPSezet. Dit SYSteem 

diende te voldoen aan de valsende eisen: 

- de informatie die er is moet snel te vinden ziJni 

biJ veranderins aan één van de eenhedenr waarvan de informatie is 

OPSeslasenr moet de inhoud van het systeem snel korTekt aanSePast 

kunnen wordeni 

de tiJd die nodiS is om iets in het systeem te brengen moet zo kort 

moseliJk ziJni 

- verslagen, beschriJvingen e.d. moeten geschreven kunnen worden 

zonder rekening te houden met het bestaan van een archiefsysteem; 

- het archiefsysteem moet onafhankeliJk vam de komPuter gebruikt 

kunnen worden. 

b. analyse. 

Er ziJn drie soorten eenheden waarover informatie beschikbaar kan 

ziJn! 

- prosramma- en datafiles (opgeborgen oP verschillende floppy-disks); 

- aPParatuur; 

- exPerimenten (in zeer ruime zin' bv ook dataverwerking) 

Deze informatie is als volgt beschikbaar! 

- informatie over files in de vorm van beschriJvingen; 

- informatie over apparatuur en exPerimenten in de vorm van verslasenr 
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handleidin~en en dokumentatie <omdat er niet altiJd een scherP 

onderscheid te maken is tussen deze drie' worden ze in het vervol~ 

van dit hoofdstuk samensevat onder de term •verslas">• 

De valsende verwiJziJnsen kunnen zinvol ziJn: 

- Vanaf een Prosramma naar 

= de biJbehorende beschriJving, 

= het versla~ waar te vinden is in welke kontek~t dit Pro~ramma 

th•Jishoort, 

= het exPeriment of aPParaat dat er iets mee te maken heeft; 

- Vanaf aPParatuur naar 

= biJbehorende verslasen <voor technische informatie' 

ermee uit~evoerde exPerimenten), 

= Prosaroma's die van toePassins ziJn en biJbehorende beschriJvinsen; 

- Vanaf exPerimenten naar 

= de verslasen die beschriJven wat daar in het verleden al aan 

~edaar. is' 

= Pro~ramma's die erbiJ te 

beschriJvins; 

sebruiken 

- Vanaf Pro~rammabeschriJvinsen naar 

= het betreffende Pro~ramma, 

ziJn en 

= het versla~ waarin deze beschriJvin~ oPSenomen is' 

biJbehorende 

= de aPParatuur of het exPeriment waaroP het Prosramma betrekkins 

heeft; 

- Vanaf verslasen naar 

= de beschreven prosramma's, 

= de aPParatuur en de exPerimenten waaroP het verslas betrekkin~ 

heeft. 

Van deze onoverzichteliJke liJst van 

verwiJzinsen kan een eenvoudis PlaatJe 

(fi~ 14), als met de ~emaakt 

valsende 

worden 

twee 

Uit 

feiten 

de liJst 

rekenins 

bliJkt 

wordt 

dat 

aPParatuur en exPerimenten een 

verseliJkbare rol sPelen in dit netwerk 

van verwiJzinsen. Deze twee vervansen we 

nu door één kaartenbak, waarin de 

aPParaten en de exPerimenten worden 
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OPSenomen. 

Verder overwesen we dat biJ één Prosramma Precies één beschriJvins 

hoort en een verwiJzins steeds naar beide teseliJk Plaatsvindt. 

c. praktische uitvoerins. 

Prosrammafile; ProsrammabeschriJvins 

Een Prosramma- of datafile is oPSeborsen OP één 

floPPY-disks en wordt se1dentificeerd door een filenaam. 

van de 

Omdat het 

archiefsysteem onafhankeliJk van de komPuter sebruikt moet kunnen 

worden is er een rePresentatie van het filebestand semaakt in de vorm 

van een kaartenbak. Hierin ziJn de files alfabetisch opsenomen met 

Per file één kaart waaroP behalve de filenaam en de floPPYnaam 

vermeld ziJn het nummer van de biJbehorende beschriJvins en het nummer 

van het verslas waarin de fil~ beschreven wordt. 

Daarnaast wordt Per floPPY biJsehouden welke files er OP te 

vinden ziJn. 

Een ProsrammabeschriJvinS wordt se1dentificeerd door een nummer 

en OP valsorde van deze nummerins in een klaPPer OPSenomen. Qp het 

titelblad worden de verwiJzinsen insevuld: filenaam en floPPYnaam van 

biJbehorende file' nummer van het verslas waarin deze file beschreven 

wordt, aPParatuur en exPerimenten waaroP de file betrekkins heeft, 

andere trefwoorden die van toePassins ziJn; verder wordt oP het 

titelblad vermeld welke aanvullinsen er sernaakt ziJn biJ de 

beschriJvins. 

Verslasen. 

Verslasen worden se!dentificeerd door een nummer en oPSeborsen 

in een aktemaP. Deze wordt voorzien van een titelblad waaroP wordt 

insevuld: het nummer en de titel van het verslasr de namen van desenen 

die het Seschreven hebbenr de namen van de beschreven files en de 

floPPY's waaroP die files te vinden ziJn, de aPParatuur en de 

exPerimenten waaroP het verslas betrekkins heeft, andere trefwoorden 

die van toePassinS ziJn. 

APParatuur; exPerimenten. 

In een kaartenbak wordt Per aPParaat, exPeriment of ander 
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trefwoord' dat genoemd wordt OP een titelblad van een beschriJving of 

verslag, een kaart oPSenomen' die verwiJzinsen seeft naar de 

betreffende beschriJving of het betreffend verslas. Een verwiJzins 

naar een beschriJving wordt versezeld van een zeer korte aanduidins 

van wat het Prosramma doet en van een vermeldins van file- en 

floPPYnaam. 

OP de volsende bladziJden ziJn 

sebruikte titelbladen en liJsten 

afbeeldinsen oPSenomen van de 

van te volsen handelinSen biJ 

invoeren in het systeem van een file of verslag. 
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V 

titel 

door 

beschreven Presramma's filenaam floPP~naam 

• + 

• 

naar dit verslas wordt verwezen via de trefwoorden 

+ 

+ + 

fis 15. Titelblad van verslas. 
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A 

B 

c 
D 

E 

F 
G 

H 

B 

ProsrammabeschriJvinS van 

aantal b~tes 

filenaam 

floPP~naam 

verslasnr 

aanvullinsen 

+ 

+ 

+ 

+ + + 

k 

Pa~e 

naar deze beschriJvin~ wordt verwezen via de trefwoorden 

• 

• 

.. 
• 

fi~ 16. Titelblad van ProsrammabeschriJvin~. 

98 
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LiJst van handelinsen biJ uitbreidins of wiJzisinS van het archief. -------------------------------------------------------------------
** Verslas in aktemaP doen' titelblad invullen en OP maP Plakken. 

** In de bak •verwiJzinsen naar verslasen en files• onder de oP het 

titelblad insevulde trefwoorden nr. van verslas en blz. 

nr. vermelden. 

Nieuwe file toevoesen. 

** File OP betreffende floPP~ zetten 

** Per file slobale beschriJving, sebruiksaanwiJzinS en gedetailleerde 

beschriJving samen me( flstins van insevuld titelblad voorzien en 

in klaPPer oPnemen. 

** In bak •verwiJzinsen naar verslasen en files" Per Procedure onder 

de OP het titelblad vermelde trefwoorden 

- filenaam' floPP~naam' nr. beschriJving en nr. verslas seven 

- zeer korte beschriJving seven van wat de in de file oPSenomen 

Prosrammatuur doet. 

** In bak "katalosus van files" 

- Kaart van floPP~ biJwerken 

= naam van file 

= nr. beschriJvins<en) 

= evt. nr. verslas 

- Per file <ook data-file) kaart toeveesen met filenaam 

= naam van de floP~~ 

= Prosrammabenamins<en> 

= nr. beschriJving 

= evt. nr. verslaS 
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Prosramma wiJzisen. 

** File oP floPP~ vervansen. 

** In klaPPer aanvullende beschriJvins toeveesen aan de eerste, dit oP 

titelblad vermelden en liJst van trefwoorden aanPassen. 

** Voorzover van toePassins in bak 

files• 

"verwiJzinsen naar verslasen en 

- Onder biJkomende toepasseliJke trefwoorden 

= filenaam• floPP~naamr nr. beschriJving en nr. verslas seven 

= zeer korte beschriJving seven van wat de in de file OPSenomen 

prosrammatuur doet. 

- Onder niet meer toePasseliJke trefwoorden verwiJzins doorstrePen 
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VI. Slotbeschouwins. ==================== 

Een komPuter Sebruiken als meetslaaf is een methode van 

meten, die steeds meer Sebruikt wordt. Dat is een soede 

reden om studenten al vrees vertrouwd te maken met het 

werken met een komPuter' die een meetoPstellins stuurt en 

daar ~esevens uit haalt. 

De kalorimeterProef is een exPeriment, 

~eschikt is om dit doel te bereiken. 

dat ~oed 

Naar miJn idee moet de mo~eliJkheid voor studenten om 

te leren exPerimente~en met de komPuter bliJven bestaan OP 

de afdelins natuurkunde. Dit kan het beste in het eerste-

of tweedeJaarsPraktikumr want het saat tenslotte om een 

meetmethode, die weliswaar veel sebruikt wordt en veel 

moseliJkheden biedt, maar verder niet een biJzondere Plaats 

inneemt onder de vele beschikbare meetmethoden. Als er 

werkeliJk seen Plaats is in één van deze Praktika, zou er 

een aPart Praktikum voor inSericht kunnen worden. 

Het liJkt miJ ook zinvol, dat iets derseliJks OP NLO's 

wordt selntroduceerd' want ook op middelbare scholen neemt 

het Sebruik van komPuters toe. Scholieren ziJn er vaak 

verzot oP achter de terminal te zitten. 

Wat is het nu' dat een komPuter zo aantrekkeliJk maakt? 

Ik ~eloofr dat een mens in zich de behoefte aan een slaafJe 

kan hebben en dat een komPuter in die behoefte voorziet: hiJ 

doet precies (maar dan ook Precies) wat Je hem zest te doen. 

En als dat Soed Saat, is er seen enkele noodzaak om 

dankJewel te zessen' maar als het nu eens anders uitPakt dan 

Je bedoeld hebtr kun Je zonder Sewetensbezwaar OP het 

machien schelden. 
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Ik heb ~emerktr dat er ziJn, die een 

dieP~eworteld wantrouwen hebben te~en alles wat des 

komPuters is. De werkeliJke redenen voor dit wantrouwen 

ziJn miJ nooit helemaal duideliJk ~eworden Coo~klePPen 

miJnerziJds?>! de meeste aan~evoerde waren 

weerle~baar. Ik denk dat deze redenen ~edeelteliJk 

~evoelsmati~ ziJn. 

Werken met een komputer biedt veel voordelen. Een 

aantal voordelen is in dit versla~ al ~enoemd. Het ~rootste 

voordeel liJkt miJ, dat het zwaartePunt van de aktiviteiten 

van de exPerimentator oP een ander en Pretti~er ~ebied komt 

te li~~en. 

Prak.tiktJm. 

Dit wil ik toelichten met miJn ervarin~en oP het 

Wat miJ het meest oPviel in de tiJd, dat ik met het 

afstudeerwerk bezis ben ~eweest, was het enthousiasme van de 

Prak ti kanter •• Ik heb een Jaar of zes als assistent oP het 

Praktikurn ~ewerkt, daarbiJ was het een uitzonderin~ als 

studenten biJ een standaardProef meer deden dan vol~ens de 

handleidin~ nodis was. 

standaardProef was zoiets 

BiJ de 

biJna re~el. 

hier 

De 

beschreven 

Praktikanten 

vonden het werkeliJk leuk om deze Proef te doen. Vaak moest 

ik ze~~en' dat ze het e·>(Periment nu maar af moesten ronden, 

omdat er tenslotte maar vier midda~en voor beschikbaar 

waren. 

BiJ het uitvoeren van een exPeriment kunnen feiten aan 

het licht komen, die het wenseliJk maken het experiment OP 

een verbeterde manier te herhalen. De dremPel voor deze 

herhalin~ is biJ een komPuter~estuurd exPeriment vriJwel 

verdwenen: de aPParatuur is er' de Pro~rammatuur is er. 

Brens de ~ewenste wiJzi~in~en aan en met weinis moeite kan 

het exPeriment oPnieuw ~edaan worden. 

Door de werkzaamheid van de exPerimentator te verle~~en 

van het uitvoeren van routinezaken naar het koOrdineren van 

deze zaken, wordt het experimenteren 

aant reklt,e 1 iJker. 

Plotselin~ veel 
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Alles biJ elkaar kan ik teru~zien oP een 

afstudeerPeriode' waarin ik met veel Plezier ~ewerkt heb met 

studenten en samen met studenten aan de komPuter. Het 

resultaat is een standaardProef en een verzamelins 

apparatuur' die voor de toekomst veel moseliJkheden bieden. 

Ik hoop, dat in de struktuur van de afdelins natuurkunde en 

van de studie daar een PlaatsJe sevonden wordt om deze 

moseliJkheden tot werkeliJkheden te maken. Aan de 

medewerkinS en het enthousiasme van de studenten zal het 

beslist niet ontbreken, 

Herman van de Kuit 
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VI I. APPendi:·:. = = ===:;:::::: === :;:::;;: 

1. Handleidins biJ Cml. ======================= 

a. inleidins. 

Deze Proef is bedoeld om ervarin~ oP te doen met het werken met 

komPutersestuurde meetoPstellinSen. 

Als onderwerP is ~ekozen de be?alin:3 van de soorteliJke warmte 

van een vloeistof m.b.v. een kalorin.eter. De theoretische achter-

:3rond van de manier van meten is van sekundair belanS? de nadruk list 

oP de uitwisselins van informatie tussen meetoPstellin~ en komPuter en 

tussen komPuter en Sebruiker (bv hoe een kom?uter een s?annin~ meet en 

deze kenbaar maakt). 

De inhoud van de "PEP-handleiding•, van de "Inleiding tot het 

PDP-11- en eurobussusteem• en van de "Handleiding biJ de eurobus- en 

real-time-procedures• wordt bekend verondersteld. Deze stof wordt 

behandeld in de instruktie' die aan het doen van de Proef voorafgaat. 

b. beknoPte beschriJving van de oPstellins en de biJbehorende theorie. 

Het experiment wordt gedaan aan een 

kalcrimeter met daarin een verwarminss-

sPiraal' een thermokoPPel en een roerder (zie 

fis u. 
In de kalcrimeter met warmtekaPaciteit A 

bevindt zich een hoeveelheid vloeistof met 

massa m en soorteliJke warmte c. Hieraan 

wordt de verwarminsssPiraal een 

hoeveelheid warmte W toe~evoerd. Hierdoor 

stiJ~t de temPeratuur AT. NIJ Seldt: 

W/ZH::: ITitC + ,; 

Door de metins van W en àT te herhalen voor verschillende 

hoeveelheden vloeistof kunnen uit het Ctheor~tisch) lineaire verband 
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tussen W/6T en m de soorteliJke warmte van de vloeistof en de 

warmtekaPaciteit van de kalcrimeter bePaald worden. 

BePalinS van W gebeurt door de stroom door de verwarminsssPiraal 

in te stellen' de spannins over de verwarminsssPiraal te meten en de 

tiJd te bePalen dat er warmte wordt toesevoerd. 

BePal ins van AT kan niet rechtstreel'-.s sebe•Jren vanwese warrr.te-

uitwisselins met de omsevins. Het 

temPeratuurverlooP ziet er uit zoals 

steschetst in fis 2a (hierbiJ is de 

omsevinsstemPeratuur laser verander-

steld dan de te1T1Peratuur van de 

kalorimeter). Doordat er warmte-

uitwisselins met de omsevins is' is 

T -T niet het 
u a 

dat sevonden zo•.J worden als de 

I. --------------~ I 

warmte W in een oneindig korte tiJdsduur toesevoerd zou worden. Om 

dit te korriseren wordt het werkeliJke temPeratuurverlooP vervansen 

door het in fiS 2b seschetste 

temPeratuurverlooP. Hierin is 
,,. 

,.1----------T - T het sezochte 
2 1 

terr1F· er a ti.JI.J r-

verschil AT. Om deze oversans te 

kunnen maken wordt voordat de 

verwarmins wordt inseschakeld én 

nadat die is •.J i t $:1 es c hak e 1 d het 

temPeratuurverlooP enise tiJd se-

meten en de zo sevonden liJnen 

worden sêextraPuleerd. De warmtebalans moet kloPPen' het 

warmtelek naar de omsevins moet biJ de theoretische kromme even sroot 

ziJn als biJ de werkeliJke kromme. 

Als we veronderstellen dat het 

warmtelek naar de omsevins recht 

evenred is is met het temPeratuur-

verschil tussen de kalcrimeter en 

de on.sev ins, dan 1. c· 
-> 

vlakte onder de Srafiek 

voor de hoeveelheid 

de OPPe ,·.--

wes~.!e 1 ek te 

,,. 

~ ~ 
1"..., ;-------------=-::.__ 
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warmte. De eis' dat het warmtelek biJ beide krommen even groot is' 
Saat dan over in de eis, dat de in fis 2c searceerde OPPervlakken 

even Sroot moeten ziJn. 

BePalins van m sebeurt door afsemeten 

hoeveelheden vloeistof toe te voeren. Deze 

hoeveelheden worden bePaald door de tiJd dat een 

k. raan oPenstaat, die zich bevindt in de 

afvoerleidins van een overlooPvat (zie fis 3). 

(ti rekt onder de k. raan bevindt zich een 

strominssweerstand Cdiafrasma), die samen met de 

vaste hooste h <dus vaste druk, als er seen 

lt.Jchtbe 11 en in de leidins zitten) het 

vloeistofdebiet bePaalt. 

c. aansluitins van de oPstellins aan het eurobuss~steem. 

Voor informatie betreffende DAC, DAS en OF'R zie "Inleidins tot 

het PDP-11- en eurobuss~steem". 

De toesevoerde enersie W wordt bePaald m.b.v. 

w = v.r.t • 
de relatie 

- De sPannins V over het verwarminsselement wordt semeten m.b.v. de 

DAS (data aauisition s~stem>. 

- De stroom door het verwarminsselement wordt sestuurd m.b.v. de DAC 

CdiSital analos converter), deze zet een stuursPanning oP de 

stuurinsans van een voedins <Delta E 060-6>. Deze stuurinsans 

bevindt zich OP de achterkant van het aPParaat. De door de DAC 

seleverde sPannins wordt door het voedinssaPParaat vertaald in een 

te leveren stroom <10 V e 6.025 A>. De stuursPannins vervanst in 

feite de Potmeter voor de stroomreselins oP de voorkant van de 

voedins. N.B. De Potmeter voor de sPanninssreselins bliJft normaal 

werkzaam. 
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De tiJd, dat er enersie wordt toesevoerd, wordt door het komPuter-

Prosramma bePaald. 

Voor de temPeratuurmetins dient het thermokoPPel via een 

~eliJksPanninss-versterker aansesloten te worden OP de DAS. De 

vertalins van de door de DAS. geleverde digitale waarde in een 

temPeratuur wordt verzorsd door de Procedure "temPeratuur• <zie 

aPPendix). 

De watersloten van de vuller worden via een relais aangesloten oP 

het OPR (outPutregister). 

d. alsemene oPmerkinsen over het schriJven van komPuterProsramma's. 

- SchriJf een Prosramma ee~st· oP PaPier volledis uit. Let hierbiJ op 

sYntax, lay_out (zie PEP-handleidins 3.4 en 4.4.3), losische inhoud en 

tiJdstiPPen van metinsen. TYP het pas daarna in oP de terminal. 

Denk niet: dat of dat zie ik wel als ik aan het tYPen ben; een 

prosramma veranderen oP PaPier saat veel sneller en semakkeliJker dan 

een Prosramma veranderen in het werkseheusen van de komPuter. 

- Houd zelf overzicht over het exPeriment. Beperk Je niet tot het 

laten uitPrinten van de einduitkomst in de vorm van een aantal 

getallen, maar laat zo veel moSeliJk resultaten van tussentiJdse 

waarnemingen en berekeninsen uitPrinten, alles voorzien van een korte 

verklarende tekst. M.a.w. laat de komPuter een duideliJk leesbaar 

losboek schriJven. 

Mocht er dan iets missaan (de machine valt uit in de looP van het 

exPeriment of het eindresultaat is duideliJk niet wat Je ervan 

verwacht) dan heb Je een moseliJkheid om er iets aan te doen (de wel 

sedane metingen met de hand verwerken resP bekiJken waar en hoe het 

fout is geloPen>. 

Naast uitvoer van informatie via de terminal kan tiJdens het 

exPeriment van het LCD CliGuid cristal disPlaY) gebruik gemaakt worden 

om informatie zichtbaar te maken. 

- Denk niet: de komP~ter doet het wel voor miJ; de komPuter doet nl. 

Precies waar Je hem oPdracht toe geeft, en dat kan wel eens anders 
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uitPakken dan Je biJ het schriJven van de Presramma's bedoelde. 

e. Het exPeriment. 

De bedoelins is het hele exPeriment door de komPuter te laten 

uitvoeren. Het exPeriment bestaat uit 4 meetseries, die elk waarden 

voor m en W/bT OPleverenr die uiteindeliJk verwerkt worden tot waarden 

voor c en A. Elke meetserie bestaat uit 50 temperatuu~metinsen <20 in 

de voorPeriader 10 in de verwarmingsperiade en 20 in de naPeriode), 

waaruit een waarde voor bT berekend wordt en waarbiJ de toesevoerde 

hoeveelheid warmte W bePaald wordt. 

In de valsende vier oPdrachten wordt het komPuterProsramma 

oPSebouwd' dat het hele exPeriment uitvoert. In opdracht a wordt het 

mechanisme van de temPeratuurmetins OPSebouwdr in OPdracht b wordt een 

enkele meetserie uitsevoerd, in oPdracht c wordt de Prosrammatuur 

seschreven om vloeistof toe te voeren en wordt de vuller seiJkt. 

Tenslotte worden in oPdracht d de Presramma's uit b en c sekombineerd 

tot een Prosramma dat het hele exPeriment uit laat voeren. 

Lees voor informatie betreffende de bibliotheekProcedures de 

toelichtins biJ die Procedures in de aPPendix. 

1. SchriJf een Prosramma dat om de drie sekonden de tem~eratuur meet 

en oP het LCD zichtbaar maakt in eenheden van 0.1 •c. Gebruik 

hiervoor de Procedures •temPeratuur• en "Put_disPl" uit het 

bibliotheekProsramma KALMET. 

Sluit het thermokoPPel via de versterker aan oP de DAS, steek 

het ene uiteinde in een bak met smeltend iJs en test het prosramma 

(houdt er rekeninS mee dat de DAS alleen positieve sPanninSen kan 

verwerken>. 

2. SchriJf een Prosramma dat 

- 10 minuten lans om de halve minuut de temPeratuur bePaalt en in 

een arra~ oPslaat, 

- de verwarmins aanzet, 5 minuten lans om de halve minuut de 

temPeratuur bePaalt en in hetzelfde arra~ aansluitend oP de vorise 

metinsen oPslaat en de verwarmins weer uitzetr 

- tiJdens de verwarmins de sPanninS over de sPiraal meet, 
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- weer 10 minuten lans om de halve minuut de temPeratuur bePaalt en 

in het arraY OPslaat, 

- biJ elke metins het nummer van de metins OP het ene disPlaY zet 

en de temPeratuur OP het andere' 

- uit de (in totaal 50> meetPunten een waarde voor OT en s<àT) 

berekent <sebruik hiervoor de Procedure "delta_t• uit het 

bibliotheekProsramma KALMET), 

- de resultaten OP de terminal Print <hiervoor kunnen de Procedures 

"Print_tem?eratuurmetins• en "teken_srafiek" uit KALMET sebruikt 

worden>. 

Gebruik voor de tiJd tussen twee roetinsen een identifier, die 

als konstante-deklaratie in de deklaratieliJst wordt oPSenomen, 

zodat het prosramma door die ene konstante-deklaratie te veranderen 

setest kan worden zonder dat het testen elke keer een half uur 

duurt. 

Vul de kalcrimeter voor onseveer de helft met water' steek het 

thermokoPPel erin• sluit de verwarminsssPiraal aan en test het 

prosramma. 

3. SchriJf een Cbibliotheek)Procedure met als headins 

vul = PROCEDURE <volume : INTEGER, iJkfaktor : REAL> 

die volume ccm water toeveest aan de inhoud van de kalcrimeter en 

daarbiJ de evenredigheidstaktor iJkfaktor ccm/sek gebruikt. 

de Juiste waarde van iJkfaktor en test de procedure. 

BePaal 

Zors ervoor• dat er seen luchtbellen zitten in de leidins van 

het overlooPvat naar de ~alorimeter! 

Zors ervoor' dat de waterkraan niet te ver openstaat: een 

fontein is wel leuk, maar niet bevorderliJk voor het funktioneren 

van de elektronika. 

4. SchriJf een prosramma• 

maal herhaalt voor 

dat de in 2. senoemde meetserie vier 

verschillende hoeveelheden water in de 

kalcrimeter <sebruik hiervoor de Procedure •vul" uit 3.), de 

meetsegevens ?er meetserie verwerkt zoals dat in 2. sebeurt en de 

gegevens uit de vier meetseries verwerkt m.b.v. de Procedure 

"kl_kwadr" uit KALMET en tenslotte de resultaten OP de terminal 

Print. Houd er rekenins ~ee' dat de kalcrimeter minimaal 350 cc~ 

water moet bevatten en maximaal 750 ccm water kan bevatten. 
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f. versla~. 

Naast de aanwiJzin~en voor het schriJven van een versla~' zoals 

die ziJn OP~enomen in de N III/IV Praktikum-handleidin~' ~elden voor 

deze Proef no~ enkele aanvullende opmerkin~en: 

Het is niet nodig de werkin~ van het PDP-11- en eurobuss~steem te 

beschriJven. Deze kunnen binnen het kader van het versla~ beschouwd 

worden als meetinstrumenten, waarvan alleen beschreven hoeft te worden 

hoe ze gebruikt ziJn. 

De sYntax van PEP ma~ eveneens bekend verondersteld worden. 

Er wordt een nauwkeuri~e beschriJvin~ van de pro~ramma's en/of 

Procedures verwacht. F'er pro~ramma/procedure' dienen drie 

beschriJvinsen te ziJn op~enomen in het versla~: 

1. Globale beschriJvin~. 

Hierin is in korte bewoordin~en te vinden wat het Pro~ramma of 

de Procedure voor de ~ebruiker doet. 

Een vol~ende ~ebruiker zal oP ~rond van deze ~lobale beschriJ

vin~ moeten kunnen beslissen of hiJ dit Pro~ramma of deze Procedure 

voor ziJn doeleinden kan ~ebruiken. 

2. GebruiksaanwiJzin~. 

Deze vertelt wat nodi~ is om het Pro~ramma of de Procedure te 

kunnen ~ebruiken. Bv: oP welke in/uit~an~en de apparatuur aan-

~esloten dient te worden; welke vra~en door het pro~ramma ~esteld 

kunnen worden; <biJ een Procedure> welke variabelen meegegeven 

moeten worden' van welk tYPe die horen te ziJn en welke funktie ze 

hebben. 

De ~ebruiksaanwiJzin~ is bestemd voor diegene, die bekend i~ 

met het effekt van het Pro~ramma of de Procedure, maar ziJr 

~eheugen wat moet oPfrissen wat betreft Praktische details. 

3. Gedetailleerde beschriJvin~. 

Hierin dient de werkin~ van het Programma of de ProcedurE 

~edetailleerd beschreven te worden 

regel>. 

<dit hoeft niet re~el vooT 

Een vol~ende gebruiker moet met deze beschriJvin~ erbiJ aar 

het Pro~ramma kunnen sleutelen om het vlot aan te Passen aan ziJr 

wensen. 
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BeschriJving van de Procedures uit het 
bibïiöthëëk?rösrämä.ä-RÄCMEf~--------------------------------------

kl_kwadr - PROCEDURE (x, ~, s: ARRAY 0 OF realr xO: real, 

Pase 111 

rcr SPr sta_rc, sta_sPr sta_rc_sp, r: REF real) 

Globale beschriJvins. 

De Procedure "kl_kwadr" berekent volsens de lineaire kleinste 

kwadratenmethode richtinsscoêfficiênt en steunPunt <in seseven xO> 

van de rechte die het best Past biJ de seseven meetpunten 

( HL iJ , ~LiJ ) • De standaardafwiJkins OP xCiJ dient verwaarloosbaar 

te ziJn t.o.v. de standaardafwiJkins OP ~CiJ, deze laatste wordt 

meeseseven aan de Procedure. Verder berekent de procedure hoe Soed de 

Punten OP de berekende rechte lissen. 

GebruiksaanwiJzing. 

De meetPunten worden _ .. meeseseven in de arra~s x en ~' de 

standaardafwiJkins oP ~ wordt meeseseven in het arra~ s. De arra~s x, 

~ en s dienen alledrie dezelfde lenste te hebben. 

De Plaats waar het steunpunt berekend wordt, wordt meeseseven in 

de variabele >:0. 

re en sta_rc bevatten na aflooP de richtinSscoêfficiênt en ziJn 

standaardafwiJking. 

SP en sta_sP bevatten na afloop het 

standaardafwiJking. 

steunPunt en ziJn 

sta_rc_sP seeft de kovariantie van richtinsscoêfficiênt en 

ste•.JnP•.Jrat. 

Hoe soed de berekende lineaire aanPassins is wordt seseven door 

de restvariantie r: 

r < 1 : meetPunten lissen te soed oP de rechte <standaardafwiJking OP 

~te sroot Sekozen?>. 

r = 1 

r > 1 

de meetPunten lissen soed OP de rechte. 

de meetpunten liSSen niet soed OP 

standaardafwiJkins oP ~ is te klein. 

De verseliJkins van de liJn is: 

~ = rc*<xCiJ-xO) + SP 

Voor de restvariantie r seldt: 

de rechte of de 
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met: 

r = d(iJ 2 
(----) 
sCiJ 

I <N.<N-1)) 

N = aantal meetPunten 
s[iJ = standaardafwiJkins oP ~[iJ 
d[iJ = ~(iJ - {rc*<x-xO) + SP} 

delta_t = PROCEDURE (a, sta_a: ARRAY 0 OF realr kr 1: inteser, 
dtr sta_dt: REF real) 

Globale beschriJvins. 

De Procedure "delta_t• berekent uit de semeten waarden van de 

temPeratuur voorr tiJdens en na de verwarmins de temPeratuurverhosing 

ATt die ontstaan zou ziJn als de enersie voor de verwarmins OP één 

moment zou ziJn toesevoerd. HierbiJ wordt de veronderstellins se-

maakt, dat de temPeratuur in alle drie de Sebieden lineair met de tiJd 

verlooPt. 

AT wordt berekend door de biJ de meetPunten uit voor- en 

naPeriode behorende rechten te berekenent deze te extraPoleren en het 

losarithmisch semiddelde te nemen van de temperatuurverschillen aan 

besin en eind van de verwarminSsPeriode. N.a. De tiJdsintervallen 

tussen de metinsen dienen konstant te ziJn. 

GebruiksaanwiJzins. 

De semeten temPeratuurwaarden en de standaardafwiJkinsen daaroP 

worden meeseseven in de arra~s a en sta_a. 

k is het aantal metinSen zowel voor als na de verwarmins. 

1 is het aantal metinsen tiJdens de verwarmins. 

2.k+l metinsen) 

<In totaal dus 

De variabelen dt en sta_dt bevatten na aflooP van de Procedure de 

waarde voor AT en de standaardafwiJkins daaroP. 

temPeratuur = PROCEDURE Cter sta_te: REF real) 

Globale beschriJvins. 

De procedure •temPeratuur• meet 100 maal de thermokoPPelsPannins, 

en berekent hieruit een semiddelde waarde en een spreidins. De 

semiddelde thermokoPPelsPannins V wordt omserekend in de temPeratuur 
tk 

2 
T volsens Vtk = a.T t b.T. De standaardafwiJkins OP de temPeratuur 

wordt berekend aan de hand van de de onnauwkeurisheden van de 
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aPParatuur en van de waarsenomen sPreidins in de 100 metin~en. 

GebruiksaanwiJzing. 

Pase 113 

De Procedure is afsestemd OP de OP het Praktikum aanwezige 

aPParatuur <thermokoPPel + versterker). De versterker dient aanse-

sloten te ziJn OP kanaal 2 van de DAS. De koude las dient in smeltend 

iJs te hangen. De waarde van de temPeratuur van de warme las van het 

thermokOPPel en de standaardafwiJkins daaroP ziJn na aflooP te vinden 

in t resP sta_t. 

N.B. De metins van de temPeratuur duurt ons 1,5 sek. 

teken_srafiek = PROCEDURE Ca: ARRAY 0 OF real> 

Globale beschriJving en sebruiksaanwiJzins. 

De Procedure •teken_sra~iek" tekent een Srafiek OP de terminal 

van de meetPunten a[iJ als het aantal meetPunten niet ~roter is dan 

70. De meetPunten worden mee~eseven in het arra~ a. 

Print-temPeratuurmeting = PROCEDURE <t: ARRAY 0 OF realr k• 1: integer 

Globale beschriJving en sebruiksaanwiJzins. 

Deze Procedure Print de semeten waarden van de temPeratuur, die 

meeseseven worden in het arra~ t uit in 3 kolommen: voor, tiJdens en 

na de verwarmins. k is het aantal meetPunten voor en na verwarming, 1 

is het aantal meetPunten tiJdens de verwarmins. 

Globale beschriJving en SebruiksaanwiJzins. 

Deze Procedure zet het decimale getal n, omgerekend in het 

talstelsel met grondtal r' oP disPla~ i <1 of 2>. Als n < 0 of 
4 

n >= r verschiJnen er twee blanks geflankeerd door twee nullen OP het 

disPla~. 
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h. literatuur. 

de kalorimeterProef 

Leren exPerimenteren met de komPuter. 
Herman van de Kuit, afstudeerverslas. 

Het ontwerP voor een tweedeJaars natuurkunde-Praktikumproef. 
Paul Burm, staseverslas. 

KomPuterProsramma voor een kalcrimetrisch exPeriment. 
J.M.P. van Erum, verslas vriJe Proef. 

het PDP-11- en eurobuss~steem 

Inleidins tot het PDP-11- en eurobuss~steem. 
Herman van de Kuit. 

Het eurobuss~steem. 
F.C. van NiJmweesen, VDF/CO 79-10. 

het PEP-s~steem 

Handleidins voor het sebruik van het PEP-s~steem. 
Herman van de Kuit. 

PEP-lansuase-descriPtion. 
P.W.E. Verhelst, VDF/CO 79-18. 

PEP-monitor-prosram. 
P.w.E. Verhelst, VDF/CO 80-08. 

real-time en eurobusstatements 

Handleidins biJ de eurobus- en reai-time-Procedures uit PEP. 
Herman van de Kuit. 

PEP-eurobus bedienins. 
P.W.E. Verhelst, VDF/CO 80-09. 
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naPeriode 
NLO 
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