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1 ~ILIDING

Dit versiag behandelt de software veer de bestuing van en metingen. met een C0 2-J1aer

multifunctie systeem. Deze software is ontwikkeld orm reflectie- en afstandsmetingen nit te voereA

en de resultaten op te slaan op een harddisc, te vertonen op een display en nit te printen.

De bediening van het progranima, bestaat hoofdzakelijk uit het mnvoeren van instellingen veer de

gebruikte randapparatuur, dit kan zowel interacief als in eon batchjob'plaatsvinden.

Er zijn in totaal vijf gelimplementeorde meotmethodes:

Raster reflectiemetingen met eon niet gemoduleerde bundel,

Punt afstandsmetingen met eon AM gemoduleerde bundel,

Raster afstandsmetingen met eon AM gemoduleerde bundel,

Punt afstandsmetingen met eon FM gemoduleorde bundel,

Raster afstandsmetingen met een FM genioduleerde bundel.

Het progranima is in Pascal geschreven veer cen operating systeem behorend bij do gebruikte

HP9J00 computer. De naam van het programnia luidt "XYRANGE8".
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2 MODULAIRE OPBOUW VAN XYRANGE8

Modulaire opbouw van software wil zeggen dat routines, die nauw verband met elkaar houden,

tot afgebakende stukken programma, modules genaamd, worden gef~umbineerd.

Deze modules kunnen onafhankelijk van een hoofdprogz. -amna gecompileerd en toegevoegd

worden aan de systeembibliotheek van Pascal 3.0. Als het guat urn zeif geschreven modules, dan

wordt er in de XYRANGE8 software gesproken van externe non system modules. Dit in

tegenstelling tot de in de systeembibliotheek standaard reeds aanwezige modules, die aangeduid

worden als external system modules.

Daarnaast zijn er de interne modules die in het hoofdprogrammxa zijn opgenomen, zodat ze elke

keer weer tezamen met het hoofdprogramma vertaald worden. De reden waarom deze modules

niet in de systeembibliotheek zijn opgenomen, is het feit dat ze zo specifiek zijn voor

XYRANGE8 dat ze daardoor niet in andere programmna's te gebruiken zijn.

In het XYRANGE8 programma, bevinden zich ook nog een drietal meetmodules waarmee de

eigenlijke metingen verrcht warden. Deze modules worden de meetmodules genoemd. Voor elk

van de vijf meetmethoden wordt een van de meetmodules aangeroepen. Op hun beurt roepen deze

meetmiodules dan weer routines aan uit andere modules.

De modules zijn zoveel mogelijk gelijkvorniig geschreven am zo de service aan de software sterk

te vereenvaudigen. Deze gelijkvormigheid treedt het sterkst naar voren in de drie meetmodules en

de extemne modules voor de digitale integrator (de averager), XY scanner en de HF signaal-

verwerker.

2.1 Meetmodules

Meetmodules zijrn det modules die het eigenlijke meetwerk verrichten. Deze zijn ondergebracht in

een drietal files die 0!, includefiles warden toegevoegd.

De opbonw van de in .iules en de naaingeving is vrijwel indentiek voor de drie modules.
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Tabel 2. 1: Naaxngeving in meetmnodules

module omschrijving

InfoRec Dit record bevat alle instellingen, tijd, datum en ewtntueed
commentaar op cen meting

Mode_ Info Deze procedure bouwt het display met instellingen op door
routines uit de Info module aan te roepen

CreateInfoFile Deze file opent, indien gewenst, de info- en datafile

10 10 is een procedure die de 10 met de datafile verzorgt

InitRec InitRec zorgt voor een initialisatie van het InfoRec door onder
andere routines uit de Init module aan te roepen

Get Info Deze procedure verzorgt het interactief vragen naar de instellingen
voor de meting. De eerste keer moet men alle vragen
beantwoorden, waania men elke volgende keer de vragen van
randapparatnur, waarvan de instellingen ongewijzigd blijven, in
66n keer kan overslaan. De boolean Firsttime dient voor
detectie van de eerste keer dat de procedure aangeroepen wordt

Cycle(s) De procedure Cycle doet 66n meting, Cycles roept bij raster
metingen voor elk rasterpunt Uii keer de Cycle procedure aan

New CW-Scan Deze procedure, die in elke meetmodule een andere naamn heeft,
crecert de dynaniische variabelen Data en/of Info en maakt de
boolean Firsaime true. Deze procedure 66n keer aanroepen
voordat de eigenlijke meetprocedure(s) wordt aangeroepen

CWScan Qok deze meetprocedure, waarin alle andere niet gedxporteerde
procedures aangeroepen worden, verschilt voor elke meetmodule
van naam. Met de aanroep van deze procedure verricht men een
gehele meetsessie

Er zijn vijf meetmethodes gelimplementeerd:

a. Raster reflectiemetingen met een niet gemoduleerde bundel,

b. Punt afstandsmetingen met een AM gemoduleerde bundel,

c. Raster afstandsmetingen met een AM gemoduleerde bundel,

d. Punt afstandsmetingen met een FM gemoduleerde bundel,

e. Raster afstandsmetingen met een FM gemoduleerde bundel.
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De viif meetniehoden zijn vanwege de beperkte global space van maximnaal. 64 kB (global

space = permanent aanwezige deel. van progrdxnma) gecombineerd. tot drie meetmodules die

geheel onafhankelijk van elkaar zijn.

Deze vijf meetmethoden zijn, alhankelijk van het feit of wel of niet met de spiegel gescand wordt,

als volgt onder te verdelen:

Tabel 2.2: Combinatie naar spiegelbeweging

# soort meting meetmethode

i Metingen waarbij met behuip van de spiegel een raster gescand a, c, e
wordt;

2 Metingen waarbij maar een punt bemneten wordt b, d

Naast bovenstaande verdeling is ook een verdeling naar modulatie methode mogelijk, zoals

beschreven in tabel 2.3.

Tabel 2.3: Combinatie naar modulatiemnethode

# soort meting methode

1 Metingen met een contin~ue laserbundel a

2 Metingen met een amplitude gemoduleerde laser bundel b, c

3 1Metingen met een frequentie, gemoduleerde laserbundel d, e

In de software zijn de meetinethodes op een combinatie, van beide indelingscritenia tot drie

modules gecombineerd. Dit omdat de punt- en rasterafstandsmetingen wel, te combineren. zijn per

modulatiemethode, maar niet met reflectiemnetingen. De volgende meetmodules zijn beschikbaar:
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Tabel 2.4: In software geniaakte cambinatie

nv' - onrsnrjving

A CWSCAN Raster reflectiemetingen met een continue laserbundel,

B RANGE Punt afstandsmetingen met ecu AM of FM gemoduleerde
laserbundel,

C SCANRANGE Raster afstandsmetingen met ecu AM of FM gemoduleerde
laserbundel.

In de volgende paragrafen worden mogelijkheden van bovenstaande drie meetinodules nader

toegelicht.

2.1.1 Raster Reflectiemetingen

Bij reflectiemetingen, in de software als intensiteitsrnetingen aangeduid, wordt op elk rasterpunt

het analoge signaal op de ANALOG-3 ingang van de ADC geconverteerd en gebruikt als data. Op

deze ingang moet dus het versterkte laagfrequente signaal van de detector aangesloten warden.

Bij de intensiteitsmetingen kan men meerdere metingen op eenzelfde punt middelen in of On

raster of meerdere rasterscans.

Men kan dus bijvoorbeeld per punt drie metingen middelen tijdens Mn rasterscan, of per punt drie

metingen uit drie rasterscans middelen, hetgeen dus drie keer zoveel tijd in besly'e neemnt.

Verder kan men in plaats van intensiteitsxnetingen oak variantiemnetingen doen. Hierbij kan men

de variantie per meetpunt bepalen over ecn instelbaar aantal metingen. Oak kan men opgeven

hoeveel duinmymetingen overgeslagen macten warden tussen twee metingen ten behoeve van de

variantie. Als men dus de veriJantie berekent van vijf metingen en men doet tussen elke meting

drie dummymnetingen, dan worden er per punt in totaal 5.(1+3) metingen gedaan. De reden

hiervoor is, dat het daarmee mogeijk is amn de metingen wat meer in de tijd te spatibren.

Tijdens raster reflectiemetingen wordt altijd de XY Scanner gebruikt en, indien aanwezig, oak de

HF Signaalverwerker en VIDIS.

2.1.2 Afstandsmetingen

Afstandsmetingen kunnen middels twee methaden uitgevoerd warden, nanieijk met ecu AM of

FM gemoduleerde laserbundel. De verwerking van beide meetmethoden is nagenoeg gelijk, zodat

deze dus gecombineerd konden worden.
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2.1.2.1 AM Mstandsmetingen

Bij AM metingen wordt de laserbundel met cen periodieke quadratische residue code in

amplitude gemoduleerd. De aan het doel gereflecteerde laserbundel wordt door iniddel van een

heterodyne ontvanger gedetecteerd. Dit signaal wordt vervolgens via omnhullende detectie naar de

digitale integrator gevoerd.

Door het progranima wordt de kruiscorrelatie uitgerekend tussen het uitgezonden en het

geintegreerde signaal. De quadratische residue code heeft de eigenschap dat de

kruiskorrelatiefunctie cen driehoek is met cen breedte gelijk aan de mininiae pulsbreedte in de

code. De positie van de piek van de kruiskorrelatie kan op drie verschillende manieren worden

bepaald en daarna samen met ccii intensiteitsmeting op een harddisc opgeslagen.

Als men dat wenst, wordt op VIDIS het ontvangen signaal en de kruiskorrelatiefunctie geplot of,
bij raster afstandsmetingen, cen false color weergave van de afstanden gegeven.

2.1.2.2 iFM Afstandsmetingen

Bij metingen met een FM gemoduleerde bundel wordt ccii chirp opgewekt door de Transceiver

een triggerpuls aan te bieden. Deze chirp is cen frequentiezwaai tussen 90 en 110 MHz. Bij
ontvangst wordt deze chirp weer gecomprimeerd tot ccii puls, zodat alle energie in de chirp in cen

enkele smalle puls geconcentreerd wordt. Een serie pulsen kan na omliullende detectie syncbraon

geintegreerd worden door middel van de digitale integrator.

Door de positie van de pius te bepalen, kan men de afstand bepa'en. Het is nog niet mogeijk omn

de afstand tussen de twee pulsen, afkomstig van ccii up en down chirp te meten. Hiermnee zou de

sneiheid van het bemneten object bepaald kunnen worden omdat cciilip en down chirp in

tegengestelde richting verschuiven onder invloed van dopplerverschuiving. Bij deze FM

afstandsmetingen is de aanwezigheid van de HF Signaalverwerker vereist.

2.1.2.3 Software test

De werking van de software kan getest worden.

Als de digitale integrator uitgeschakeld is, wordt autornatisch ccii test ter siniulatie van ten

afstandsxnetina uitgevoerd door aan het codesignaal eeci nstelbaar ruissignaal toe te voegen en

over een willekeurige afstand te verschuiven. Het zo verkregen signaal wordt dan in pisats van

een ontvangen signaal gebruikt.

Omdat er altijd een code gebruikt wordt bij afstandsxnetingen, moeten de parameters voor de code

altijd ingegeven worden, ook al is de digitale integrator itiet aanwezig.
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2.2 Interne Modules

Modules met voor XYRANGE8 progrania specifieke routines zijn ondergebracht in het
programma zeif. Deze worden in de progranimatekst aangeduid met interne modules.

De interne modules zijn in de volgende tabel opgesomd met him doel.
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Tabel 2.5: Naamgeving van interne modules

module doel

Decla'ations Gemeenschappelijke declaraties en initialisatie van de strings, die
bruikt worden voor het stellen van vragen bij interactief gebruik.

Queries Enkele routines voor niet standaard vragen als; de meetmethode
(OperatingMode), Signaa]/ruis verhouding (Snfct) en commenta
bij metingen (Comment).

Info Deze module bevat de routines die de instellingen en de
rstreken tijd op het scherm laten verscbijnen. Deze informatie
vindt zich in de bovenste drie windows. Deze windows bevatten
httereenvclgens; de boolean instellingen, de instellingen van de
ndapparatuur en de tijd en datum. De Info _Rec procedures
ukken de deviceinsteflingen af in het tweede window. De
etmethodle-afhankelijke instellingen worden vanuit de
etmnodules afgedrukt.

Init Deze Init module initialiseert alle randapparatuur, nadat er op hun
aanwezigheid getest is. Verder worden alle instellingenrecords,
die bij de randapparaten horen, geimitialiseerd. De initialisatie
routine kent drie mogelijke initialisaties voor de start van het
prograxnma, (Sytem Init), tijdens het omnschakelen van de ene
meetmethode naar de andere meetmethode (Loop Init) en voordat
de executie van het programma geeindigd wordtTSystemExit).

Display..YIDIS Deze module vraagt de instelingen voor de false color weergaves
die van de reflectie en de afstand gemaakt kunnen worden. Verder
verzorgen de procedures in deze module bet uitvergroten van zo n
weergave met een instelbare vergrotmngsfactor (multvidis).

Meas-.Calc Dit is de module waarin de eigenlijke afstandsmeting geclaan
wordt door de digitale integrator uit te lezen (Measure). Vtrder
wordt d& top van de kruiskorrelatiefunctie op drie nianieren[ ________________________________ berekend (Calculate).

2.3 Externe Modules

Externe non system modules zijn modules van de 3ysteembibliotheek van Pascal 3.0 die van eigen

hand zijn. Dit in tegensteuling tot de in de systeembibliotheekstandaard reeds aanwezige modules,

die aangeduid worden als external system modules.

2.3.1 System Modules

In deze paragraaf worden alleen routines besproken die niet in de Pascal 3.0 Procedure Li.brary

opgenomen zijn. In deze Pascal manual worden voornamelijk routines voor EEEE-488 besturing,

datatransport en grafische toepassingen behandeld. Om een inzicht te krijgen in bet gebruik van
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niet gedocuinenteerde routines, is er een afdruk gemaakt van de interfacetekst van alle system

modules. Dit kan men doen met de standaard bij Pascal 3.0 meegeleverde LIBRARIAN. De

volgende tabel is een overzicht van modules die nuttige routines bevatten.

Tabel 2.6: Niet gedocumenteerde routines

MODULE/routine functie

RND
Random Start generatie random getallen met seed;
Rand genereert een random getal weer tussen -0.5 *range en +0.5.range.

IODECLARATION
BufjType Declaratie Bufferrecord zoals gebruikt: in Vidis en Averager.

Belangrijke fields zijn de buf empty en buf fihl pointers, die aangeven
waar precies de data zich in de buffer bevindt. Zie ook
Mark Vidis Buffer. Verder wordt de B uf Emptypitrgbukomd
inhoud van -de A VR buffr in een slag in het AVRArr array te zetten,
door de pointer naar het array gelijk te maken aan de pointer naar de
AVR-buffier.

ASM
Men'Avail Geeft de vrije heapspace in bytes.

FS
FgotoXY Cursor positionering. Aanroep door

Fgotoxy(Output,x..positie,ypositie)
FgetXY Aanroep als FgotoXY, maar geeft cursor positie terug.

C1
StartStream Deze procedure onderbreekt het progranima en start een strearnfile. In

deze streamfile kan men als eerste opdracht het heropstarten van het
programma opnemen, omdat deze nog steeds in het geheugen geladen
is. Aanroep door StartStream(Filenaam). Let wel op dat Filenaam een
string is en geen File variabele.

2.3.2 Non System Modules

Deze non system modules zijn in twee catagorieen onder te verdelen, namelijk device drivers en
utilities. Zowel de sources als de gecompileerde versies bevinden zich evenals de
systeembibliotheek op het JIB gebied van de harddisc. De volgende zes device drivers ~in
geschreven:
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Tabel 2.7: Devicedrivers bij de randapparatuur

device naam. van bijbehorende module(s)

Digitaie integrator Averager

XY Scanner XYScanner

HF Signaalverwerker Modulator

VIDIS Vidis

HP9000 CRT Display HPDisplay

Ariel FF1' kaart in Pascal 3.0:
FFTlib, FFiTprvate en OwnFFTIi68000 Assembler:
FFTmove, FFTsize, Find,
Msw, Scan, en Stretch.

2.3.2.1 Digitale Integrator, XY Scanner en de HF signaalverwerker

De eerste drie modules, bedoeld voor de randapparatuur waarmee de metingen uitgevoerd

worden, exporteren twee procedures. De eerste procedure detecteert of het device atanwezig is en

(ic)set de deviceypresent boolean. Deze boolean wordt dan later gebruikt omn nit te maken of er

wel of niet 1/0 gepleegd kan worden met het randapparaat. Dit is nodig, omdat de computer het

prograxuia onderbreekt als er een I/0 timeout optreedt tengevolge van het aanroepen van een

niet-aangesloten apparaat.

Bij de aanroep van de tweede procedure kan men een opdracht meegeven in de vorm van een

element nit een subrange van mogelijke acties. Verdere parameters zijn niet nodig.

De instellingen voor de randapparaten worden door de tweede procedure gevraagd en opgeslagen

in een speciale device-variabele die alle instellingen van het randapparaat bevat. Alleen de

devicedriver voor de digitale integrator heeft twee aparte device-variabelen, naxnelijk voor de

integrator en de codegenerator.

Bij de naamgeving van de variabelen is zo veel mogelijk een afkorting van de devicenaam als

prefix gebruikt.

De acties die bij de elemnenten van de subrange types horen zijn beschreven in de tabellen van de

modules. Hieronder volgt enige toelichting.
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Tabel 2.8: Subrange typ voor de digitale integrator.

AVR prefix functie

AVRclear IEEE-488 Clear commando, stopt de digitale integrator

AVRinit Vraagt om instellingen en initialiseert device

AVRwrite Schrijft de aangemaakte code weg naar het codegeheugen

AVRstart Start een meting met het IEEE-488 trigger commando

AVRread Leest het integrator geheugen uit

Average Middelt de met AVRread uitgelezen meetwaarden

QRCo&r Vraagt omn gegevens voor de Quadratische Residue Code, en maakt deze
code aan

FMCode Vraagt am gegevens voor de chirp triggerpuls en maakt deze code aan

Tabel 2.9: Subrange type voor de XY Scanner.

XY prefix functie

Initialize Initialiseert de XY scanner en AD Converter

Terminate Zet XY scanner weer in local mode

SetScan Vraagt om de instellingen, laat de XY scanner door de gebruiker
pasitioneren in de linkerboven hock en kijkt of bel opgegeven scanraster niet
buiten het scanbereik valt

Advance Zet de scanner cen stap vooruit en doet zonodig een lijn- of rasterterugslag.
In unidirectionele mode wordt logische uitgang 0 gelijk aan 0 gemaakt
tijdens de lijnterugslag

Start Doet eerst een AD-conversie en daama een Advance

Restart Rasterterugslag: scant terug naar startpositie van het raster, de hoek
linksboven.

ADC Doet een AD-conversie van channel 3, in Autoconvert Mode

NextADC Leest een volgende conversie uit. Tussen ADC en NextADC mogen er geen
andere lEEE-488 commando's gegeven worden
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Tabel 2.10: Subrange typevoar de HFSignaalverwerker

M prefix functie

CW Vraagt am instellingen voor de CW mode en set de HF signaalverwerker

AM Ms CW, maar flu voor AM mode

FM Als CW, maar flu voor FM mode

2.3.2.2 VIDIS

Deze module is de meest omvangrijke en zorgt voor een afscherming van de VIDIS commando's

zeif door Pascal procedures. Deze VIDIS commando's bestaan meestal uit cen aantal letters en

binaire data. Met de routines in deze module hoeft men niet zeif zo'n commando via de EEEE-488

bus te verzenden, maar kan men volstaan met een aanroep van cen Pascal routine. Vrijwel alle

VIDIS commando's warden ondersteund door deze module. Verder is zoveel mogelijk gestreefd

narfoutbestendige procedures, zodat bij foutieve commando's het progranima niet afbreekt.

De nannigeving van de procedures is zoveel mogelijk in overeenstemnming met de VIDIS
commando's. Voor ecu beschrijving van de mogelijklieden van Vfl)IS wordt naar de VIDIS

handleiding verwezen. Enkele commando's zijn afwijkend, zoals het Set Videocombiner waarmee

maar 66n kicur tegelijk kan warden ingesteld.

Alle procedures waarin datatransport plaatvindt van of naar VIDIS doen dit via een buffer

genaaxnd Vidis Buffer. Deze buffer wordt door Pascal 3.0 ondersteund. Om bijvoorbeeld het

WriteArray commando te gebruiken moet men eerst de buffer vullen met de benodigde data

waama men de procedure zeif aanroept.

Moet men een aantal keren dezelfde data acliter elkaar overzenden, dan kan men met de

mark Vidis buffer functie de stand van de bufferpointers opslaan. Daarna kan de data verzonden

warden en kan men met restore vidis buffr de pointers weer terugzetten op hun oude waarde,

waardoor de buffer weer gevuld is met dezelfde data als voor het overzenden. Dit kan de sneiheid

sterk ten goede komen als men de data meerdere keren moet uitrekenen, zoals in Write Vi dis in het

XYRANGE8 pragranima.

Er is oak nag ecn aantal nieuwe commando's met behulp van software gelimplementeerd zoals een

crosshair, logische bewerkingen tussen bitplanes en screendumps op de Thinkjet printer. Oak zijn
beide textpagina's beschikbaax, hoewel er maar 66n tegelijk vertoonci kan warden. Een aantal

standaard kleurpaletten is via software op te roepen.
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Tabel 2.11: Mogelijke kieurpaletten voor VIDIS.

VIDIS prefix kleurpalet

PageColor 8 contrasterende kleuren voor 8 bitplanes

Monochroom 64 grijsniveaus gernapt op O..255

FullColor 64 kleuren regenboog gemapt op O..255

False-Color 43 kleuren gemapt op O..255

No-Color Aileen de actieve, textpagina wordt getoond

1_on_1 Vult de lookuptable met de waarden O..255, zodat er stukken van het display
verplaatst kunnen worden zonder dat de kieuren verstoord worden (zie ook
de VIDIS handleiding voor dit probleem)

2.3.2.3 HPDisplay

In deze module stuan procedures om enkele manipulaties met het HP9000 display uit te voeren.

Tot de, mogelijkheden behoren het aan- en uitzetten van het grafische en het tekstscherm.

(Alpha On/Off, GraphicsOn/Of]), het opslaan in een file of afdrukken op de Thinkjet printer van

het tekstscherm (Dump _AlphaToFile/Printer) en het lezen van en scbrijven naar harddisc van

het grafische scherm (GetGraphic_Image, Store Grap hic Image).

2.3.2.4 Ariel FF1' kaart

De modules voor de FF1' kaart zijn in drie groepen te verdelen. De eerste groep wordt gevormd

door de bij de kaart geleverde modules. De tweede groep is ondergebracht in de OwnFFT module

waarmee aflerlei iewerkingen op FFTarrays uitgevoerd kunnen worden. De laatste groep bevat
een aantal Assembler routines die geschreven zijn oin de routines in OwnFFl' te versnellen. Deze

routines worden van de gebruiker afgeschermnd door de OwnEFT routines. Om de
assemblerroutines te gebruiken hoeft men dus alleen maar OwnFFf te importeren en de routines

in die module raepen de assembler rcu,,tines aan. Wel moet men opletten dat de parameters van

een aantal routines (ook in FFJ'lib) van het type ANVAR zijn, hetgeen inhoudt dat er geen
"ypcheck tijdens compilatie plaatsvindt. Men is dus ze If verantwoordelijk voor het correcte type.

De be)langrijkste routines uit OwnFFT zijn in ondersmande tabe! weergegeven.
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Tabel 2.12: Naamgeving in OwnFFT module.

naam.functie

FF7'nr j 'eeft de afmetingen van de FF1' zoals ingesteld met Init-size n FFJ'lib

Find Geeft de array-indices van het maximum en het minimumn

Scan Geeft de waarde van het minimum en maximum

Multiply Vermenigvuldig alle elementen met een integer waarde

RemoveOffset, Vervijder de DC offset uit een Frarray

Stretch Verander de amplitude van het EFTarray

Scale Schaal een EFTarray tussen nieuwe extrema,

Plot Plot een FFTarray op VIDIS en maak indien nodig een screendumnp

CrossCorr Bereken een kruiskorrelatie functie
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3 VRAGEN BUJ INTERACTIJVE MEETSESSIES

De vragen die tijdens interactieve meetsessies gesteld warden, betreffen voor het grootste deel de

instellingen van de randapparatuur en vrijwel niet afhankelijk van de meetmnethode. Er warden

alleen instellingen gevraagd voor aangesloten randapparatur.

VIDIS

H9F<>
SIGNAAL XYRANGE8 AVERAGER

VERIVERXER

XY SCANN ER

Fig. 3. 1: Connecties tussen software en randapparatuur

3.1 Instellingen ten behoeve van randapparatuur

Op het display van de HP9000 warden alle instellingen tegelijk weergegeven in een window,

zodat men altijd een overzicht houdt van de instellingen. De informatie in het window wordt

ververst nadat alle instellingen van een bepaald randapparaat ingegeven zijn of na een

meetmnethode-afliankelijke setting ingegeven is.

Het vragen naar de instellingen, door middel van de Query routines, gebeurt in het onderste

window van het scherm en is bestand tegen foutieve input. Mededelingen en foutboodschappen

van randapparatuur warden in een cyclisch window (Report) weergegeven, zodat altijd de laatste

twee boodschappen op het scherm zichtbaar zijn. De Iaatst afgedrukte boodschap is voorzien van

een ''

Tijdens de initialisatie (System mnit) van het programmna wordt al onderzocht welke
randapparatuur wel of niet aanwezig is. De actie die hierop genomen wordt varieert per

randapparaat:
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Tabel31l: Acties bij ...fwezigheid van randapparatuur

randapparaat aco es

VIDIS Geen display en g".n vragen naar instellingen

XY SCANNER Cieen Raster metingen en dus geen vragen

AVERAGER Geen vragen over de integrator maar wel over de te generen code in verband
met siniulatie van afstandsmwiinen

Transceiver Geen vragen over instellingen

3.1.1 VIDIS

De vragen die gesteld worden over VIDIS zijn aile, afkornstig nit de Display Vidis module. Als

we VJDIS gebruiken, dan k'unnen we nit de volgende datarepresentaties kiezen:

Tabel 3.2: Datarepresentaties op Vfl)IS

meetinode datarepresentatie

Raster afstandsmeting Plot van ontvangen signaal en kruiskorrelatie functie;
False color weergave van de afstand

Punt afstandsmeting Plot van ontvangen signaal en kruiskorrelatie funtie

Raster intensiteitsmeting False color weergave van de intensiteit of variantie

De vragen die gesteld kunnen worden betreffende uitvoer via 'MDIS zijn:

Diplay on VIDIS?

Plot Cross Correlation?

Display Intensity?

Color Display?

Enlarge Images on VIDIS Screen?

Enlarge x, Do You Agree?

Enlarge Factor?

Bij intensiteitsmetingen kunnen we kiezen uit een false color weergave van de intensiteit of de
variantie.
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Als we voor false color weergave kiezen, dan volgen er nog ineer vragen; men kan kiezen tussen

een kleur- en een zwartwit-palet. Na deze vraag wordt de kieurenbalk op het VIDIS scherin gezet

en wordt opnieuw een vraag gesteld. Als we de weergave willen uitvergroten, dan moet de

vergrotingsfactor opgegeven worden.

3.1.2 XY Scanner

De volgende vragen voor d& instdiingy v-n de XY scann-er dienen beantwoord te wardcn:

[A] Scanning Delay [insec]?

[B] X-size?

[C] Y-size?

[D] X-step?

[E] Y._step?

[F] Bidirectional Scanning?

[G] Full step raster?

[A]: als eerste setting voor de XY scanner moet men de scanning delay in ins opgeven. Dit is de

extra delay tussen twee stappen. Qindat de delay minimaal al zo'n 2 mns is zal deze delay voor

kleine waarden niet erg exact zijn. Na deze vraag moet men de afinetingen vanl het te scaniien

raster opgeven door de vragen [B], [C], [D] en [E] te beantwoorden.

S..x..x..x..x..x..x
...................X-size =7, X.step =3.

X..X..x..x..x..x..x Y-size =4, Y...step =2.

.... .... .... ....... x m eting.

X..X..x..x..x..x..x .=geen meting.

..................S =start raster, eerste meting.

x..x..x..x..x..x..E E einde raster, laatste meting.

Fig. 3.2: Definitie aftnetingen raster

Na de vragen over de afmnetingen van het raster moet men nog opgeven of men uni- of

bidirectioneel wil scannen, vraag r9F, en of men voile of halve stappen als eenheidsstap voor het

raster wil gebruiken, vraag [G].
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3.1.3 HF Signaalverwerker

De te beantwoorden vragen voor de HF signaaiverwerker zijn:

[A] Filter Band Width?

[B] Internal Signal Source?

[C] Auto Gain Control?

[D] AGC Time Constant?

De vragen over de HF signaalverwerker zijn voor intensiteitsmetingen (CW) afwijkend van de

twee soorten afstandsmetingen (AM en FM), die overigens zeif ook iets verschillen.

Voor CW en AM mode moet men de filterbandbreedte opgeven door vraag [A] te beantwoorden,

waarbij men de keuze heeft uit 30, 300 en 3000 kHz. Voor FM mode is de filterbandbreedte altijd

gelijk aan de maximale fllterbandbreedte van 3 MHz.

Daarna volgt voor AM en FM afstandsmetingen een vraag over de modulatiebron (vraag [B]).

Deze kan intern zijn, hetgeen inlioudt dat deze afkomstig is van de digitale integrator, of extern

wanneer deze via het frontpaneel aangeboden wordt. Voor CW intensiteitsmetingen is dli altijd

intern.

Ms laatste onderwerp komt dan nog de instelling van de Automatic Gain Control (AGC) aan de

orde. Als eerste wordt gevraagd of men wel of niet AGC wil. Als men vraag [C] met ja

beantwoordt, dan moet de tijdscontante gekozen worden vraag [D]. Hierbij heeft men de keuze ult

10 ins, 100 ins, 1 s en 10 s.

3.1.4 Digitale integrator

De vragen over de digitale integrator zijn:

[A] Fourier Number?

[B] QR CodeNr?

[C] Integration Number?

[D] Overflow Limit?

[E] Master Oscillator?

[F] Frequency Division?

[G] Period Length?
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[H] Signal Attenuation?

[1] Window Period?

[J] Window Delay?

De vragen over de digitale integrator (Averager) zijn te verdelen in vragen over de codegenerator

en vragen over de integrator.

Bij de vragen over de code moet men als eerste de codelengte, die gelijk is aan de FF1' lengte,
opgeven [A]. Dan moet men bij AM metingen nog een codegetal kiezen [B] aan de hand waarvan
de quadratische residue code (QR) gegenereerd wordt. Bij FM metingen wordt er een triggerpuls

aangemaakt.

Voor de betekenis van de vragen [C], [D] over de integrator wordt verwezen naar de commando-

definitie van de digitale integrator.

3.2 Meetmethode-afhankelijke instellingen

In deze paragraaf komen de meetmethode-aflkankelijke insteliingen aan de orde. Qok zal bier
verwezen worden naar de vragen over de randapparatuur. Deze vragen over de randapparatuur,
mnits aanwezig, moeten alleen de eerste keer volledig beantwoord worden. Na een eerste meting
kan men de vragen betreffende de randapparatuur naar keuze per randapparaat overslaan. Slaat
men de vragen over een randapparaat over, dan blijven de settingen dezelfde.
Verder wordt bij de vragen veel gebruik gemaakt van de partidle evaluatie van expressies. Dit
houdt in dat een expressie niet verder uitgerekend wordt dan strikt noodzakelijk. In onderstaande
tabel is weergegeven welke delen van een boolean expressie berekend worden als functie van de
waarde van het eerste deel.

Tabel 3.3: Partible evaluatie van expressies

X=true X=false

X AND Y XY X
XORY X XY

Direkt nadat het ingeven van de instellingen in de Ge: Info procedure voltooid is, wacht het
programnia op de gebruiker omn aan te geven wanneer de meting mag beginnen: vraag [A].
Direkt na een meting kan men middels vraag [B] kiezen of men nog eenzelfde meting wil
verrichten zonder de instellingen te veranderen. Als men andere instellingen wil, moet men eerst,
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indien. er data op harddisc opgeslagen wardt, een kort commentaar op de metingen ingeven (vraag;

[C]). Na. die vraag kxijgt men de mogelijkheid [D] amn nog een keer te meten nisar met andere

instellingen of een andere meetmethode.

De vragen zijn:

[A] Ready to start Measurment?

[B] Run again with same Parameters?

[C] Your Comment (30 Char)?

[D)] Run again with other Parameters?

3.2.1 Raster intensiteitsmetingen

De vragen zijn:

[A] Variance Measurements?

[B] Number of Meas/Variance?

[C] Number of Meas to Skip?

[D] Number of Sums/Frame?

[E] Number of Frarnes,'.umn?

[F] CWScan Mode Filename?

[G] Number of Frames?

[H] Save CWScanMode Data?

Bij deze metingen moeten de vragen over de XY scanner altAijd beantwoord worden. Oak de

vragen over VIDIS en de HF signaalverwerker indien deze aanwezig zijn.

Na deze vragen betreffende de randapparatuur moet men kiezen tussen variantie en/of
intensiteitsmetingen [A]. Men moet daarna, indien. voar variantiemetingen gekozen is, kiezen
aver hoeveel metingen men de variantie berekenen wil [B]. Dit aantal is averigens gelijk aan het
aantal intensiteitsmetingen dat gemniddeld wordt.

Als laatste moet men opgeven hoeveel dummrymetingen men wil doen tussen twee metingen die

meetellen voor de variantie [Cq.

Als men voor intensiteitsmetingen alleen kiest, dan moet ads eerste bet aantal metingen dat per
punt gemiddeld wordt apgegeven warden [D]. Daarna vraagt het programnia naar de scans
waarvant de metingen gemniddeld moeten warden [E]. Ms men meerdere scans cambineert tat 66n
meting dan moet men altijd een file openen door de filenaam op te geven [F]. Als men maar 66n
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scan doet dan kan min het aantal meetsessies dat gedaan moet worden opgeven [G], en eventueci

cen file opcnen voor opsiag van de meetresultaten, [H] en [F].

3.2.2 Punt afstandsmetingen

Lk vragen zijn:

[A] Signal Noise Factor?

[B] Number of Measurements?

[C] Plot Cross Correlation?

[D]1 HardCopy on the Printer?

[E] Save AMIFM...Range-.Mode Data?

[F] AM/FMRange_.Mode Filename?

Bij Punt-afstandsmetingen moeten, indien de apparaten aangesloten zijn, de vragen over de

transceiver en de digitale integrator beantwoord warden. Is de digitale integrator afwezig, dan

moeten wel de vragen over de codegeneratie beantwoord worden, evenals de vraag [A] over de

signaal/ruis verhouding bij de simulatie.

Na de instel-lingen van de randapparaten kan men het aantal metingen ingeven [B]. Als VIDIS

aanwezig is, kan men opgeven of het ontvangen signaal en de kruiskonfelaticfunctic geplot,

moeten worden (C]. Wordt er geplot dan kan er, naar keuze, ook een hardcopy op de Thinkjet
printer gemaakt worden [D)]. Als laatste wordt er gevraagd of de meetresultaten opgeslagen

inoeten warden [E] en [F].

3.2.3 Raster afstandsinetingen

De vragen zijn:

[A] Signal Noise Factor?

[B] Display on Vidis?

[C] Plot Cross Correlation?

[D] Save AM/FM...ScanRange..Mode Data?

[E] AM/FM...Scan.Rangc...Mode Filename?

Bij deze nictingen macten de vragen over do XY scanner sltlJd beantwoord worden. Als ecrste
moet men de signaaifruis verhouding Ingeven [A]. Daara kan men kiezen voow een false color
weergave van de metingen op VIDIS [B], indlen deze natuurlijk present Us. Als men niet voor
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false color weegave kiest, dan kan men ook het ontvangen signaal en de kruiskorrelatie laten

plotten [C]. Als laatste kan men weer de data saven op harddisc [D] en [E].
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4 FILESTRUCTUREN EN 1/O

In dit hoofdstuk zal de structuur van de files, aangeniaakt of gebruikt door XYRANGE8, nader

worden toegelicht. XYRANGE8 heeft I/0 met maximaal chie files zoals weergegeven in

onderstaande figuur.

STREA]U

XYRANE8 ---- RqNFELE
XYRNGE [AT:* I

DATAFILE
[DAT:* ]

Fig. 4.1: Filestructuur

4.1 De streanifile

De bediening van bet XYRANGE8 programma, die voor het grootste dccl bestaat uit het invocren

van instellingen voor de gebruikte randapparatuur, kan interactief of als cen soort 'atchjob'

plaatsvinden. Het is namnelijk mogelijk om. de keyboard input tijdens een interactieve meetsessie

op te slaan in een ASCII file en deze file bij een Waere mectsessie te gebniikcn in pinats; van

keyboard input. Het resultaat is dat men een meetsessie krijgt met instellingen die identiek zijn

aan die van de opgeslag,-n interactieve mectsessie, zonder dat de gebruiker iets hoeft in te voeren.

Op de HP900() heten dit soort batchfles, die dus dienen ter vervanging; van keyt-ardinput,

sire amfiles. Men kan deze files opstarten met het stream commando van de HP9000, of vanuit de

geschreven software. Omn deze files te kunnen onderscheiden van normale textfiles, met extentie

'.TEXT', krijgen deze files steeds de extentie '.ASC' (ASCII files). Dit is niet noodzakelijk, omdat

textifies ook te streamen zijn, maar wel gemakkeh~jk.

De streamfiles worden gegenereerd door de Query routines die zorgdragen voor de interactie met

de gebruiker. Als men bij de aanroep van de procedure lni _Query cen fienaam van het

aanroepende hoofdprogramma meegeeft, dan wordt er eerst gcvraagd of men cen streamnfile wil

opstarten door de vragen [A] en eventueci [B) te steflen. Wil men geen streamnfile opstarten, dan
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wordt er gevraagd of men de sessie wil opslaan (dwz. loggen) in cen strearnfile [C]. Bij het

openen van deze file wordt er een regel commentaar en de tijd en datum in weggescbreven [D],

zodat men later kan zien waarvoor de strearufile diende.

De vragen zijn:

[A] Stream File Input?

[B] Stream File Name?

[C] Log this Session in Stream File?

[D] Title?

4.2 De Infofile

In de infofle wordt het inforecord uit de meetmodules weggeschreven. Dit inforecord bevat naast

alle instellingen van de randapparatuur ook de meetmethode-afhankelijke instellingen, de tijd en

datum van de meting en een kort commentaar. De instellingen van de randapparaten warden

bewaard, door de settingrecords te copidren naar het inforecord.

Het inforecord wordt echter pas weggescbreven als men de meetsessie afbreekt of overgaat op

andere instellingen, dus nadat alle metingen in de dataftle weggeschreven zijn. Het aantal keren

dat men metingen heeft gedaan met dezelfde instellingen, wordt oak in het inforecord opgeslagen

als de variabele NumSets. Hierdoor kan men bij het verwerken van de metingen eerst het

inforecord lezen en daardoor precies aan de weet komen hoeveel data er in de datafile hoort te

staan.

Het verband tussen info- en datafile stnictuur is:

InfoFile DataFfle

Info record I (numsets=2) -> Datablock 1. 1 e-n Datablock 1.2

Info record 2 (numsets=l) -> Datablock 2.1

4.3 De datafile

De datafile bestaat bij intensiteitsmetingen nit woorden van 16 bits, waarvan alleen de 12 laagste

bits gebruikt worden am de intensiteit en eventueei oak de variantie op te slaan. Dit opslaan

gebeurt door de Measurement arrays (SArr en VArr), voor zover als nodig, element voor element

weg te schrijven. '7lorden metingen uit meerdere rasters geniiddeld, dan wordt de datafile als een

random access file geopend, zodat er oak uit gelezen kan worden.
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Bij de afstandsmetingen worden geen 16 bits woorden, maar datarecords weggeschreven. Deze

datarecords bevatten de op drie manieren gemeten afstand, het aantal integraties dat de digitale

integrator werkelijk verricht heeft en de intensiteit. De intensiteit wordt gemeten omdat dit als

maat voor de signaalsterkte en daarmee de betrouwbaarheid van de meting beschouwd kan

worden.
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5 MODIFICATIE VAN XYRANGE8 SOFT WARE

Bij toekomstig gebrek aan geheugenruimte zou men alleen de benodigde meetmodule vanaf

harddisc dynaniisch in de heapspace behoeven te laden, met behuip van de segmenter, en zo

gebruik maken van het feit dat er in totaal 640 Kb geheugen aanwezkg is.

Een andere oplossing, minder elegant maar wel eenvoudiger, is de mogelijkheid om drie

hoofdprogrammna's te compileren met elk maar 66n meetmodule.

De opbouw van een nieuwe systeembibliothe-k gebeurt door het streanten van een streanifile met

de naamn LJB:-BUILDLIBASC. Men heeft dan de keuze om cen geheel mieuwe bibliotheek aan te

maken of de grafische bibliotheek module EGRAPHICS aan de bestaande bibliotheek toe te

voegen. Deze EGRAPHICS is geen permanent onderdeel van de systeembibliotheck vanwege zijn

enorme grootte.

Het XYRANGE8 progranuma maakt dan ook gebruik van cen apart programma,

RNG:XYRASTER, om het graflsche kader van het display 66n keer te tekenen en daarna op te

sisan in cen file met de naaxn 'RNG:XYRASTER.'. Let bij deze laatstc filenaam. op de punt

achteraan.

Deze file wordt dan met behuip van een routine uit de Hlodisplay module van schijf ingelezen,

zodat FGRAPHICS nmet in XYRANGE8 gefmporteerd behoeft te worden.

Als men 66n van de modules heeft veranderd, dan kan men tijdens de testfase de debugger

aanzetten met de compileroptie $DEBUG ON$. Als men dit doet, dan wordt bij runtimue errors het

regelnunxner waarin de fout optrad afgcdrukt. Uit snelheidsoverwegingen kan men deze optie

beter uitzctten tijdens het eigenlijke meten.

Een optic die men beslist niet mag aanzctten is $HEAP DISPOSE ON$, omdat deze

onvoorspelbare resultaten geeft. Bovendien is deze optic niet meet nodig, onidat door de

cenxnalige aanroep van procedures als New CW Scan de dynamische variabelen maar 66n keer

op de heap gealloceerd worden.

Zoals reeds in paragraaf 2.2 genoenid werd, wordt ook de optic $PARTIAL EVAL ON$ gebruikt

om. gedeeltes van boolean expressies over te slaan als dat mogelijk is. Het resultaat is dat men een

veel compacter geschreven programnia krijgt, doordat men testen kan sarnennemen. Een goed

voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de test

AVRPresent AND QueryforYesNo(New Averager Settings'),
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waarbij de Query routine alleen aangeroepen wordt als de digitale integrator aanwezig is, en dus

AVRPresent de waarde true heeft. De totale expressie krijgt in dat geval de waarde die de Query

routine teruggeeft na aanroep.

Heeft AVR_?resent de waarde false dan heeft de totale expressie altijd de waarde false en wordt

het tweede deel van de expressie niet berekend omdat het antwoord al bekend is.

De compileroptie $FLOATHDW ON$ zorgt er tenslotte voor dat er tijdens de compilatie code

voor de floating point coprocessor gegenereerd wordt.

Drs. C.W. Lamnberts Drs. R.J.L. Lerou

(groepsleider) (projectleider)
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