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INLEIDING

Voor het meten van dynamische grootheden en het leggen van verbanden tussen
2 of meer van deze grootheden, wordt vaak gebruik gemaakt van zgn. wave-analysers. Met deze apparatuur is het mogelijk een aantal karakteristieken van
signalen vast te leggen in de vorm van auto- en crossspectra waarbij uitgebreid gebruik gemaakt wordt van zgn. Fast Fourier Transform Technieken.
Ofschoon deze analysers redelijk eenvoudig te hanteren zijn bezitten zij
toch ook een aantal nadelen :
- de analysers zijn in feite black boxes die het de gebruiker nauwelijks
toestaan in te grijpen in het feitelijke meet- en verwerkingsproces.
- signalen die gemeten zijn in het tijddomein, zijn voor de gebruiker nauwelijks beschikbaar.
- slechts 2 kanalen kunnen simultaan geanalyseerd worden.
Gezien deze beperkingen is getracht een meer universeel meetsysteem te ontwikkelen dat gebruikt kan worden voor het simultaan analyseren van een groter aantal kanalen en dat tevens de gebruiker meer mogelijkheden biedt voor
het ingrijpen in het feitelijke meet- en verwerkingsproces.
Kern van dit systeem is een IBN Personal Computer. In dit rapport wordt getracht een beschrijving van het systeem t e geven. Daartoe geven we in eerste
instantie een globale beschrijving van de hardware. Vervolgens bespreken we
enige principes die gehanteerd zijn bij het ontwerpen van het systeem (ADconversie, filtering) en laten we zien hoe deze ingebouwd zijn. A l s laatste
bespreken we de software die ontwikkeld is voor het begeleiden van de metingen en het verwerken van de resultaten tot auto- en crossspectra van 2 signalen.
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HOOFDSTUK 1
GLOBALE BESCHRIJVING VAN DE HARDWARE

1.1. De IBM PC/XT
-------------------

Als centraal sturings- en verwerkingsstation fungeert een IBM
die voor dit doel de volgende faciliteiten bezit (zie fig 1.
- Intel 8088 microprocessor
- Intel 8087 numerieke coprocessor

-

640 Kb RAM
kleurenscherm
toetsenbord
Epson FX/80 matrixprinter
floppy unit (360 Kb/floppy)
Winchester hard disk (10.5 Mb)
seriële poort voor communicatie met de Prime

Kg I . \
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Voor het feitelijke meetproces is een experinienteerkaart aangekocht : de
Labmaster van Tecmar Inc 121. Deze kaart (elektronica) bestaat in essentie
uit een tweetal onderdelen ni. een moederbord en een dochterbord die verbonden zijn d.m.v. een flat-cable (zie fig. 1 . 2 . ) . Het moederbord bevindt zich
in de P.C. en is daar aangesloten op de 8-bits databus in de zgn, "memorymapped" mode. Het aansturen van de kaart vanuit software is daarmee mogelijk
door het schrijven naar en lezen van bepaalde gereserveerde geheugenadressen.
Op het moederbord bevinden zich o.a.:
- een 5 tal timers
- 2 DA converters met een range van -10 tot + I O Volt in de huidige instelling en 12 bits omzetting
- 3 parallelle poorten (8 bits).
Op het dochterbord bevinden zich o . a . :
- een AD converter met 16 kanaals-multiplexer. De AD converter heeft in
de huidige instelling een range van -5 tot t5 Volt. De maximale conversiesnelheid is 30 KHz, terwijl de AD converter met 12 bits werkt.
- aansluitingen voor 16 analoge signalen.
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1.3. De filtereenheid
.......................
Voor het filteren en versterken van de meetsignalen (alvorens die aan te
bieden aan de Labmaster) is een filtereenheid vervaardigd [ 3 ] die in feite
uit een le en een 2e trap bestaat (zie fig. 1.3). Beide onderdelen bezitten

een aantal specifieke functies.
De meetsignalen worden in eerste instantie toegevoerd aan de le trap die de
volgende funkties heeft :
- van de 24 kanalen worden de kanalen 0-7 voorzien van een offset van t15
Volt en een versterking van 10 zodat voor deze kanalen de uitgangsspanning yk(t) gegeven wordt door
yk(t) = 15

+

10.xk(t)

k = 0....7

- de kanalen 8 tJm 23 worden normaal doorgeleid met offset O Volt en ver-

sterking 1

:

k = %....23
- m.b.v. een potentiometer, een schakelaar en 24 relais kan een constante

spanning tussen -5 en +5 Volt ingesteld worden die vervolgens geldt als
kanalen.
de uitgangsspanning van de Ie trap voor -a
De meetsignalen worden dan niet doorgeleid.
- de uitgangsspanning van de le trap voor de kanalen 0-7 is beschikbaar
m.b.v. een %-standen schakelaar en een analoge uitgang (BNC plug).
De uitgangsspanningen van de le trap worden vervolgens toegevoerd aan de 2e
trap. Deze eenheid is in feite een 24 kanaals systeem voor het low-pass filteren van analoge signalen. Elk kanaal heeft een eigen filter (low-pass; 48
dB/octactf; range -5 tot +5 Volt) en verder de mogelijkheid om m.b.v. potentiometers een bepaalde offset en versterking in te stellen (offset tussen -5
en t5 Volt; versterking tussen O en 5 ) . Bij gegeven ingangsspanning yk (t)
wordt de uitgangsspanning zk(t), bij ingestelde offset Ok en versterking Vkf
gegeven door de relatie
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Z (t) =

k

Ok

+

t
Vk

f(t-T)yk(T)dT

k = o . . . .23

O

Hierin is f(t) de impulsrespons van het filter. De Fouriergetransformeerde
H(f) van f(t) noemen we de filter karakteristiek (waarbij f de frequentie in
Hz is). De aanname is nu dat && filter zich gedraagt als een 8e orde
Butterworth filter 141 :

OLk

= cos

2k-1 7
(
'
TI

De magnitude IH(f)l en phasedraaiing

cp

van het filter worden gegeven door

Hierin is fc de zgn. kantelfrequentie met

Voor f>E geldt in goede benadering
C

üit teats is nu gebleken dat deze aanname over het gedrag van de filters
voor alle filters goed voldoet (zie fig. 1.4)! zodat we deze beschrijving in
het vervolg zullen hanteren als de correcte.
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De kantelfrequentie fc van de filters is nu extern stuurbaar m.b.v. een symfilters
metrische blokspanning met frequentie 100 * fc Hz, dusdanig dat
dezelfde kantelfrequentie krijgen.
Voor het geval dat deze extern aangeboden blokspanning niet aanwezig is,
schakelt de filtereenheid zelf een blokspanning van 10000 Hz in, z.d.d. de
erken met een kantelfrequentie van 100 Hz.
Direkt na de filters bevindt zich na elk filter een sample-hold schakeling.
Op het nut hiervan komen we in hoofdstuk 2 nog terug. De uitgangsspanningen
van de sample-holds worden toegevoerd aan de Labmaster.
-__-
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$ 1 . 4 . Samenspel van de hardware.
.................................

De hiervoor besproken onderdelen vormen een afgestemd geheel waarmee het in
principe mogelijk is 16 kanalen simultaan te meten. In fig. 1.5. is de samenhang van de onderdelen nog eens weergegeven evenals de benodigde stuursignalen. In het navolgende zullen we laten zien hoe dit systeem te gebruiken is vanuit een speciaal ontwikkeld software pakket dat zorg draagt voor
het genereren van de stuursignalen, het sturen van de AD-converter en de DA
converter en het innemen en het verwerken van de meetgegevens.
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HOOFDSTUK 2
DYNAMISCHE METINGEN

In dit hoofdstuk zullen we trachten aan te geven welke eisen er te stellen
zijn aan het meetproces wanneer we een dynamisch signaal willen meten met de
hiervoor beschreven apparatuur. (We veronderstellen dat de lezer enigszins
bekend is met begrippen in deze sfeer.)

Voor het vastleggen in getalvorm van een analoog signaal kunnen we een zgn.
AD-converter gebruiken. Dit stuk elektronica levert een getalwaarde af die
overeenkomt met de aangeboden analoge spanning. Voor de gehanteerde AD-converter geldt dat bij ingangsspanningen tussen -5 en t5 Volt de afgeleverde
getalwaarde ligt tussen -2048 en +2048. De AD-converter kent daarbij alleen
niveaus die 1 verschillen (-2048, -2047,...2047, 2048) zodat de afrondingsVolt z 1.2 mV := E
fout gelijk is aan
We zullen er dus voor moedig'
ten zorgen dat de signalen die we willen meten essentieel groter zijn als

:.&

E

dig'
Omdat het proces van AD-conversie enige tijd kost kan de AD-converter niet
onbeperkt snel werken. Voor de gehanteerde AD-converter ligt de conversiesnelheid op 30 kHz hetgeen dus de maximaal haalbare snelheid is waarmee gemeten kan worden.

Stel dat we een signaal gedigitaliseerd hebben met regelmatige tijdsintervallen Ats zodat sample k Overeenkomt met het signaal op het tijdstip tk =
(k-l)Ats vanaf het tijdstip O .
Het bemonsteringstheorema van Shannon [5] leert ons dan dat de maximale frequentie die we kunnen detecteren uit: dit gesampelde signaal gelijk is aan fv
met :
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fv

--1

2Ats

.= 'f

-

2 s

(2.1)

waarbij f de sample frequentie is. Indien we dus een dynamisch signaal wilS
len meten en hierbij frequenties tot fmax interessant vinden dan zullen we
er dus voor moeten zorgen dat geldt :
fs

2 2.fmax

(2.2)

Indien er nu echter in het signaal frequenties voorkomen die groter zijn als
fv dan zijn er problemen te verwachten i.v.m. het verschijnsel aliasins :
frequenties ) fv veroorzaken zwevingen met fs en die resulteren in foutieve
resultaten in het gebied O - fv Hz.
De enige remedie is het te meten signaal te ontdoen van alle frequenties
groter dan fv. Hierbij gebruiken we een analoog filter, zoals in hoofdstuk 1
besproken is. Voor verdere beschouwingen gaan we uit van de volgende figuren

-14Het signaal z(t) wordt nu N maal gesampeld met frequentie fs in het tijdsinterval O A t i T = (N-l)Ats sec.
Voor het bekijken van de signaalinhoud van het gesampelde signaal gebruiken
we de zgn. Discrete Fourier Transformatie [ 5 ] :
Z ( f ) = DFT werkend op z ( t )

-2Tlif .k.Ats

= N1 1 Ats z(k.Ats)e

(2.3)

k=o
(Gebruiksgebied O 3 f A 51 fs)
M.b.v. de Dirac delta functie

6(t)

kunnen we dit herschrijven tot

:

T
J Ats z(t)6(t-k.Ats)e -2Tíif.t

i ( € =)
O

OD

- Nf 1

k=o

Hierin geldt

-2Tíif.t dt

J Ats z(t)w(t) 6(t-k.Ats)e

(2.4)

-00

:

W(t) = ~ ( t -) ü(t-T)

(2.5)

waarin
u(E-a) = eenheidsstap op E=a
(De funktie w(t) is de zyn. windowfunktie.)
Relatie (2.4) kunnen we nu herschrijven tot
z*(f) =

:

(Z(f) B ö(f-k.fs)) B W(f)

Met
Z(f) = H(f).X(f)

(2.6)
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volgt dan

(2.7)

In theorie zouden we verwachten dat geldt

maar er zijn 2 redenen waarom we afwijkend resultaat krijgen.
Ten eerste meten we slechts gedurende een tijdsinterval O-T sec. waardoor we
de windowfunktie w(t) moeten introduceren. Indien nu het signaal x(t) periodiek is met. periode T dan zijn geen problemen te verwachten.
Indien dit niet zo is dan ontstaan er wel problemen t.g.v. siqnaal-lek.
Dit kan min of meer voorkomen worden door de windowfunktie w(t) zo te modificeren dat we het signaal als het. ware periodiek maken met periode T.
Voorbeelden van vaak gehanteerde windowfunkties zijn het Hanning-window, het
Hamming window en het Bingham window (zie fig. 2 . 1 ) .

-16-

We laten de windowfunktie nu verder buiten beschouwing en richten ons op de
uitdrukking voor X(f) waarin nog een aantal Dirac-functies voorkomen, omdat
we nu eenmaal de funktie z(t) slechts op discrete tijdstippen kennen :
X(f) = H(f)X(f) t H(f-fs)X(f-fs) t

Omdat nu altijd geldt o i f 1. 1 en omdat H(f) = H(-f), X(f) = :(-fl
( Ä is de complex geconjugeerde van A) volgt :

ps

X(f) = H(f)X(f)

+

G(fs-f)i(fs-f)

!alf s-f )X(2f s-f)

i-

+

.. . . . ..

(2.9)

1
Indien nu het signaal x(t) geen frequenties bevat > :fs

dan volgt inderdaad

Maar vaak is dit niet het geval. Stellen we als voorbeeld fs = 300 Hz en
f = 50 Hz dan geldt
X(50)

=

H(50)X(50)

+

H(250)&(250)

-

B(550)%(550)

f

+

.....

We zien dat frequenties van 250, 550 .... Hz de resultaten bij 50 Hz kunnen
verstoren (aliasing).
Nu kunnen we echter de termen met 2fs-f, 3f S-f etc. verwaarlozen als we er1
voor zorgen dat de kantelfrequentie fC kleiner is als -f
2 s ' Voor de in hoofdstuk 1 besproken filters kunnen we dan immers schrijven
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2f S-f.
li(2fs-f)l = IHcI.

1

(
fC

ofwel

-4 = 1
< IH(2fs-fil

1.5.10

38

- lH(fs-f,l

,

< -=
- 28

4.10- 3

(2.101

Uit een analoge redenering voor de termen met 3f -f etc. volgt dan het geS
stelde ofwel :
(2.11)

De fout in X(f), ~ ~ ( definiëren
f ) ~
we nu als
E ~ ( € )

= X(f) - H(f)X(f)

= H(fs- f)X(fs-€)

en

Het is nu makkelijk in te zien dat ~,(f)
te verwaarlozen is indien geldt dat
A
l e - (f=f
X
max)'

'

'dig

In dat geval geldt dak in het frequentiegebied o < f i fmax de fout t.g.v.
. .
a?iassr;g RleiI,ei is als de Uiyita?iserinysfvuL ( d i e altijd aanwezig i s ) .
Met

volgt dan bij cdig = 1.2 mV dat we moeten voldoen aan

:
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Omdat nu het ingangssignaal van de AD-converter maximaal 5 Volt is geldt
IX(fs-fmax)I

s. 5

Volt

ofwel

fs 1 fmax

-i- 2.7

fc

(2.12)

Omdat voor f > f zoveel signaalverzwakking optreedt dat de signaairuisverC
houding slecht wordt kunnen we stellen dat zal gelden

'max

= fC
(2.13)

Ofwel : indien we met de gekozen apparatuur willen meten in het frequentiegebied o-fc Hz dan moet de sample frequentie fs minimaal 3.7 f Hz zijn om
C
ervoor te zorgen dat aliasing geen enkele rol speelt.
(Nu is het misschien overdreven om aan te nemen dat IX(fs-fmax)1 5 Volt is.
Vaak zal dit veel minder zijn. Stellen we bijv. IX(fs-fmax)l = 1 Volt dan
volgt fs 2 3 fc).

0

2 . 3 . Simultaan meten van M kanalen.

Het tot dusver behandelde betrof metingen aan 1 kanaal. Wanneer we M kanalen
simultaan willen meten met een sample-frequentie fS per kanaal dan zal de AD
converter moeten werken met een snelheid M * fc: Hz. Omdat de AD conversie
tijd kost moeten we er echter wel voor zorgen dat de signalen van alle kanalen op een bepaald tijdstip bevroren worden om ze vervolgens in te nemen.
Doen we dit niet dan ontstaan tijdsverschillen tussen de samples van de verschillende kanalen hetgeen niet toelaatbaar is. Een methode om de signalen
te bevriezen is gebruik te maken van de in hoofdstuk 1 genoemde sample-hold
schakelingen, die onder invloed van een extern kloksignaal (blokspanning van
fS Hz) de signalen doorlaten of vastvriezen (zie fig. 2.2).
u
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Op het moment dat alle signalen bevroren zijn kan de multiplexer van de ADconverter langs de kanalen scannen en de daar aanwezige spanningen naar de
AD-converter leiden.-Dit proces moet dan wel zo snel verlopen dat het afgelopen is voordat de sample holds aan de volgende cyclus beginnen. De snelheid van de AD-converter is hierbij mede bepalend.
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Voor het sturen van de sample-holds en de filters zijn stuursignalen nodig.
Daarnaast moeten we ook enige contrdle hebben over het AD-conversieproces.
We zullen nu toelichten hoe een en ander geschiedt in het huidige systeem.
Voor het genereren van de stuursignalen worden de op de Labmaster aanwezige
timers en parallelle poorten gebruikt.
De aansturing geschiedt vanuit de software :
- timer 4 wordt ingesteld om met een frequentie van 2*100*fc Hz de op de

labmaster aanwezige FOUT aan te sturen (analoge uitgang).
Timer 4 wordt dan met 2*100*fc Hz telkens 1 verlaagd. Bij elke verlaging
klapt het signaal van de FOUT om van -5 naar +5 Volt (of omgekeerd) zodat
een symmetrische blokspanning van 100*€cHz ontstaat die nu dient voor de
aansturing van de kantelfrequentie van de filters.

- timer 5 wordt

zo ingesteld dat deze timer 3 met een frequentie f

Hz telkens 1 verlaagd zodanig dat timer 3 loopt van NSAMPC tot O waarbij NSAWPS
het aantal in te nemen samples per kanaal i s . Vervolgens wordt in de software het volgende proces doorlopen :
s

1. initialiseer TEL op NSAMPS
TEL is een variabele in het programma
en fungeert als "soft counter"
2. kijk o f Timer 3 = TEL-I

zo ja
zo nee

:
:

ga naar stap 3
foutmelding omdat dan AD-conversie te traag gaat

3 . Stuur parallelle poort A aan zodanig dat een spanning van 5 Volt gegene-

reerd wordt. Deze spanning zorgt ervoor dat de sample-holds de signalen
bevriezen.
4. Neem dan van de gewenste kanalen de meetwaarden in.
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5. Stuur parallelle poort A aan zodanig dat een spanning van O Volt gegene-

reert wordt waardoor de sample-holds de signalen weer normaal doorlaten.
6. TEL

=

TEL-1

7. Is TEL gelijk aan O?
zo ja : we zijn klaar

zo nee

:

ga naar stap 2.

We zien dat Timer 3 fungeert als starter van het AD-conversie proces. Timer
3 loopt met de gewenste sample frequentie fs. Als in stap 2 Timer 3 1 lager
als de soft counter TEL is, dan weten we dat het weer tijd is om een nieuwe
scan langs de kanalen te starten. Als TIMER 3 gelijk is aan TEL dan moeten
we nog wachten. Indien geen van beide gevallen waar zijn dan I s TIMER 3 dus
meer als 1 verlaagd gedurende een voorgaande scan langs de kanalen, hetgeen
wil zeggen dat het AD-conversieproces te traag loopt, ofwel we meten te
snel. Stappen 3 t/rn 5 duren dan %e lang. Omdat hier ook de aansturing van de
parallelle poort A en de multiplexer moet gebeuren wordt de maximaal haalbare frequentie niet alleen bepaald door de maximale snelheid van de AD-converteTi maar ook door de snelheid waarmee de processor van de IEM PC de nodige instructies uitvoert.

Voor het omzetten van een digitale waarde naar een analoge spanning kunnen
we een DA converter gebruiken. De op de Labmaster aanwezige DA converter zet
getallen tussen -4096 en +4096 om in spanningen tussen -10 en +I0 Volt. Deze
getallen moeten dus vanuit de software aangeboden worden. In de huidige
opzet van het systeem is deze mogelijkheid ingebouwd. Er kan een Di4 signaal
opgegeven worden in de software dat bestaat uit een reeks achtereenvolgens
aan de DA converter toe te voeren getallen. Deze worden dan aan de DA
converter toegevoerd met de sample frequentie fs (n.1. tussen de stappen 3
en 4 van de in Cj 2.4. besproken cyclus bij het AD-conversie proces). Dit
stelt speciale eisen aan de wijze waarop we het genereren DA signaal
bepalen. Omdat het tijdsinterval tussen 2 achtereenvolgens uitgevoerde DA
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waarden geljk is aan At = l/fs moeten we ervoor zorgen dat we het DA
S
signaal opgeven in punten die ook tijdsintervallen Ats verschillen.
Omdat de DA-conversie plaatsvindt met frequentie fs is de maximaal te genereren frequentie 71 f . De DA uitgang van de Labmaster wordt nu in de filters
unit m.b.v. een apart filter gefilterd op een kantelfrequentie van f Hz,
C
alvorens beschikbaar te zijn als analoge spanning. De frequentie fc is hierbij dezelfde frequentie als die, die we instellen voor het filteren van de
analoge meetsignalen.
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HOOFDSTUK 3
BESCHRIJVING VAN DE SOFTWARE

Voor het doen van metingen en het daarna verwerken van de resultaten is een
hoeveelheid software ontwikkeld die bestaat uit een viertal afzonderlijke
programma's n.1.:
- SPEC
- SAMP
- TRANSF
- PLOT.
Het feitelijke meetprogramma is SAMP en is ontwikkeld door F. Spijkerman
[ e t ] . Dit programma stuurt de Labmaster en neemt de gegevens in. Het is geheel geschreven in assembler omdat dit de meest effectieve benadering van de
Labmaster oplevert. Het programma vereist een aantal invoerfiles en gcnereert files met meetgegevens. Een speciale versie van SAMP is ondergebracht
in een subroutine-bibliotheek LABLfB die gekoppeld kan worden aan een
Fortran programma. Vanuit een programma kunnen dan eenvoudige metingen worden uitgevoerd met kleine hoeveelheden gegevens.
De invoerfiles van SAMP kunnen gemaakt worden met SPEC, een programma geschreven in Fortran en werkend op COIN [ 7 ] . De uitvoerfiles van SAMP kunnen
tot auto- en crossspectra worden verwerkt met TRAMSF, ook geschreven in
Fortran en werkend op COIN.
De spectra worden afgeleverd in files die verder op de Prime verwerkt kunnen
worden.
Voor het verrichten van eenvoudige metingen in het tijd of frequentiedomein
met grafische uitvoer is het programma PLOT ontwikkeld dat geschreven is in
Fortran en gebruik maakt van COIR en de grafische bibliotheek HALO [ S I .
We zullen de genoemde proyramma's nu gedetailleerder bekijken.
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Wanneer we een bepaalde meting willen doen dan zullen we een aantal grootheden in moeten stellen zoals :
- het aantal te meten kanalen NCHAN
- de gewenste samplefrequentie fs
- de gewenste filterfrequentie f
C
- het aantal in te nemen samples per kanaal NSAMPS
Daarnaast moeten een aantal metingen en controles uitgevoerd worden alvorens
een echte meting uitgevoerd kan worden :
- checken op overflow van de AD-converter (is het signaal soms kleiner
als -5 of groter dan t5 Volt?)
- kijken wat de ingestelde versterkingen en offsets van de filtereenheid
zijn, omdat deze achteraf nodig zijn bij het interpreteren van de resultaten.
- kijken wat de relatie is tussen het gemeten signaal in Volts en het
signaal in mechanische grootheden als Newtons, versnellingen (m/s2 )
etc. Dit wordt bepaald door de gebruikte opnemer.
Daarnaast moeten we kunnen specificeren of en welk DA signaal we willen genereren.
Deze acties kunnen nu worden ondernomen in het programma SPEC m.b.v. een
aantal commando's, die we hierna zullen bespreken.

M.b.v. dit commando kunnen we een identifier van maximaal 8 characters definiëren, die vervolgens gehanteerd wordt als prefix voor de verschillende
files die met het programma gegenereerd worden (tenzij de gebruiker op het
moment dat de files aangemaakt worden alsnog anders beslist).
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5. . 3. .. 2. .. 2. .. . .commando
. . . . . . . . . .:. .SET
. . . .CHANNELNUNEERS
............
M.b.v. dit commando kan de gebruiker opgeven welke kanaalnummers hij wil meten (kanaalnummers tussen O en 1 5 ) . Daarmee ligt dan tevens het aantal te
meten kanalen vast.

M.b.v. dit commando kan opgegeven worden welke filterfrequentie fc en welke
sample-frequentie fs gewenst worden. Er wordt niet gekontroleerd of
fs> 3.7 fc. Dit is voor verantwoording van de gebruiker. Voor aansturing van
de Labmaster moeten deze frequenties omgerekend worden tot
Ats = 1/fs.
~t~ =

1

/(fc

*
*

IO6
100)

micro-sec.

*

micro-sec.

Ats en Atc moeten vervolgens geschreven worden in de vorm
10

** IEXPST

Atc = IARGFT * 10

* * IEXPFT

Ats = IARGST

*

waarbij IARGST, IARGFT, IEXPST en IEXPFT integer getallen zijn in de range
0 - 3 2 7 6 8 . Bij deze conversie van een reëel getal naar integer getallen kunnen
afrandingsfouten optreden. De werkelijke filter- en samplefrequentie (fc en
fS) worden na conversie aan de gebruiker medegedeeld.

Ei] een echte meting willen we NSAMPS samples per kanaal. Voor het opgeven
van de waarde van NSAMPS maken we gebruik van timerecords van 512 samples
per record. M.b.v. dit commando kunnen we het aantal tijdrecords dat gewenst
is (integer getal) instellen.

-26$____-________________----_--------------3.2.5. commando : SET SAMPLES-NUMBER-OF
Voor eenvoudige metingen vanuit het programma SPEC (checken op overflow;

bepalen offsets en versterkingen van de filtereenheid) worden een aantal
samples genomen (maximaal 4096/NCHAN samples per kanaal). M.b.v. dit
commando is dit aantal in te stellen.

Indien gewenst kan met dit commando een optie gezet worden waarbij het a1
dan niet mogelijk is een meetproces te onderbreken vanaf het keyboard.
Indien deze optie niet aanstaat (geen onderbreking mogelijk) dan is de maximaal hanteerbare sample-frequentie essentieel groter omdat het checken op
breaks vanaf het keyboard in de programmatuur veel tijd kost die ten koste
gaat van de maximale sample frequentie.

M.b.v. dit commando is het mogelijk een code van maximaal 20 characters te
geven voor elk van de te meten kanalen als een soort geheugensteuntje.

M.b.v. dit commando kan voor elk van de gewenste kanalen opgegeven worden
wat de offset en statische versterking van de opnemer is, waarbij we uitgaan
van de relatie

'uit

opnemer

=

Offset

+

Versterking

* Uin opnemer

is de te meten mechanische grootheid, Uuit opnemer de afgelever'in opnemer
de spanning. De offset wordt gegeven in Volt, de versterking in Volt/mech.
grootheid.
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$_ _
3 ._
2 ._9 _
. _commando
: _
SET
______
_ _DA-SPECIFICATIONS
______--------_---_-----_-

M.b.v. dit commando i s het mogelijk op te geven of er bij het meetproces een
DA-signaal gewenst is of niet. Zo ja, dan zijn er op dit moment een 3-tal
mogelijkheden :
1. genereren van een sinusvormig signaal
2 . genereren van bandwidth limited random noise
3. gebruik maken van een bestaande file met DA-waarden.
ad.

1.

De DA-output geschiedt met frequentie fs derhalve kan de sinus maximaal een frequentie -I f hebben. Berekenen we N punten van deze sinus
in een periode T = l 2
/fsinus dan moeten we voldoen aan
fS

N =

Í

> 2

sinus

In het huidige programma moet gelden 2 i N i 512 (i.v.m. afmetingen
van arrays).
Met de amplitude A van de sinus ( A = 5 Volt )worden vervolgens N
punten van de sinus uitgerekend volgens de relatie

5

=

A . sin(2TT.k-TI )
N

k = I....N

Deze waarden worden vermenigvuldigd met een factor 2 0 4 . 8 en afgerond
tot integer. De N zo bepaalde DA waarden worden vervolgens in een binaire file weggeschreven (ongeformateerd).
(In de file staan dan N getallen met waarden tussen -2048 en +2048
die na aanbieding resulteren in spanningen tussen -5 en +5 Volt.)
ad, 2 . We beschouwen bandwidth limited random noise als een signaal met een
autospectrum van de volgende vorm
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Ook nu moet gelden bij sample-frequentie fs

:

f

fo t BW i 21 fs

De frequentie fo en de gewenste bandbreedte BW stellen we zelf in.
Het tijddomein signaal wordt vervolgens met inverse fourier-transformatie bepaald op de wijze gehanteerd door de Kraker [ 8 ] hetgeen resulteert in tijdrecords van 512 samples met tijdsintervallen
=
1 /fs. Deze warden worden vervolgens geschaald op een maximale waarde
van 5 Volt, en ook vermenigvuldigd ret de factor 204.8. Het aantal
records dat we op deze wijze willen genereren kunnen we instellen. A l
deze waarden worden weggeschreven in een binaire file (ongeformatteerd) .
Nu kan net soms gewenst z i j n dat we h e t ÛB-signaai ai teel beschikkinq hzbben
vbbrdat de feitelijke meting start (Pre-dal. We kunnen nu instellen o f dit
inderdaad gewenst is en zo ja, hoe lang van te voren die moet beginnen. In
het programma wordt dit vestgelegd m.b.v. een integer getal NPREDA
(-1 i NPREDA < 32768) met de volgende betekenis :
NPREDA = -1
NPREDA = O

:
:

geen DA gewenst
wel DA tijdens meting
niet van te voren

-29NPREDA 2

1 :

wel DA tijdens meting
en NPREDA DA waarden
uitsturen vóór meting

Omdat NPREDA i 32'768 i s de maximale tijd voor pre-da gelijk aan
tpre-da -< 32768/fs

f 3.2.10. commando

:

MEASUREMENTS OVERFLOW-CHECK

Indien nu de nodige grootheden ingesteld zijn met de voorgaande commando's
dan kunnen testmetingen verricht worden om te controleren op overflow van de
AD converter (en dus ook van de filters!). M.b.v. dit commando starten we
deze metingen. Hierbij worden met de opgegeven samplefrequentie de opgegeven
kanalen gesampeld. Daarbij worden zoveel samples genomen als in $ 3.2.5. opgegeven is (per kanaal). De resultaten hiervan worden in de vorm van een
balken diagram op het scherm weergegeven. Indien overflow optreedt dan wordt
dit gemeld. Dit proces wordt, indien gewenst, een aantal malen herhaald,
hetgeen de gebrsiker de gelegenheid geeft tussentijds de filtereenheid optimaal af te stellen in die zin dat offset en versterking van elk kanaal zo
afgesteld worden dat het signaal zo groot mogelijk is (zonder dat overflow
optreedt), omdat dan de AD converter het nauwkeurigst werkt.
Indien opgegeven wordt ook bij deze metingen het DA-signaal gegenereerd. Ten
behoeve van deze metingen wordt een tijdelijke file gemaakt, die na afloop
verwijderd wordt. De naam van deze file is "PREFIX".CPC waarbij "PREFIX" de
identifier is die in $ 3.2.1. besproken is.

Indien gebleken is dat een overflow optreedt en dat de Eiltereenheid goed
afgesteld staat, dan willen we graag de ingestelde offsets en versterkingen
van de filters gemeten hebben. Dit kan gebeuren met dit commando, en de mogelijkheid om een constante spanning in te stellen op de le trap van de filtereenheid die dan dient als ingangsspanning van de 2e trap.
De uitgangsspanning U bij referentie spanning \ voor kanaal j wordt gegek
ven door

-30-

warbij O en V . de ingestelde offset en versterking van de 2e trap voor kaj
3
naal j zijn. Door nu een aantal referentiespanningen R in te stellen en U
k
k
te meten kunnen we O . en V . bepalen voor alle kanalen. Daartoe worden weer
3
3
een aantal samples genomen ( $ 3.2.5.) die worden gemiddeld voor een kanaal :

waarbij U 1 de meetwaarden bij referentiespanning Rk zijn. Dit proces wordt
k
herhaald voor minimaal 2 referentiespanningen Rk. Vervolgens worden O en V
j
j
bepaald voor alle relevante kanalen uit een lineaire regressie op de waarden
U bij gegeven RK.
k
(We moeten er wel voor zorgen de referentiespanningen Rk zb te kiezen dat
geen overflow optreedt).

M.b.v. dit commando krijgt de gebruiker een overzicht van alle relevante zaken zoals de ingestelde kanalen, frequenties etc.
3.2.13.
__
_ _ - _ _commando
- _ _ _ _ _: _CREATE-SPECIFICATION-FILE
___-__-------------------------Indien nu alle instellingen gedaan zijn, gecheckt is op overflow en de filtereenheid gecalibreerd is dan zijn we in feite klaar voor het echte meetproces. N.b.v. dit commando zijn we in staat een file te maken die alle relevante gegevens bevat. Deze file kan dan door het programma SAMP gebruikt
worden. De file bevat (in binaire ongeformateerde vorm) de volgende gegevens :
-

IBREAK

I*2 variabele
O : break option aan
1 : break option uit
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NPREDA

1*2 variabele
(zie $ 3.2.9)

-

NCHAM

I*2 variabele
= het aantal te meten kanalen

CHANAR(I6)

- IARGST

array van 16 1*2 variabelen
de le NCHAN elementen geven
de te meten kanalen
I*2 variabele

(zie $ 3.2.)
-

IEXPST

1*2 variabele

(zie $ 3.2.)
.-

IARGFT

I*2 variabele

(zie $ 3.2.3.)
-

IEXPFT

1*2 variabele

(zie fj 3.2.3.)
-

NTIREC

1*2 variabele
= aantal tijdrecords bij echte

meting (zie $ 3.2.4.)

- NSPREC

1*2 variabele
= aantal samples per record
=

CODE ('i6,20)

512 (default)

2-D array met per kanaal de

eigen code van 20 characters
voor de kanalen
OFSETT(16)

array van 16 R*4 variabelen
met offsets van de opnemers
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-

AMPLIT(16)

array van 16 R*4 variabelen
met versterkingen van de opnemers

-

OFSETF(l6)

array van 16 R*4 variabelen
met offsets van de filtereenheid

-

AMPLIF(16)

array van 16 R*4 variabelen
met versterkingen van de
filtereenheid

(In totaal is de file dus 626 bytes lang.)

M.b.v. dit commando kunnen we een specificatiefile die eerder gemaakt is in
zijn geheel weer inlezen. (Dat scheelt misschien nogal wat typewerk.)
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$.........................
3 . 3 . Het programma SAMP
A l s meetprogramma voor grotere hoeveelheden data is het programma SAMP ont-

wikkeld door F. Spijkerman [ 6 ] . Dit programma vereist een invoerfile zoals
besproken in $ 3 . 2 . 1 3 . en handelt vervolgens het meetproces zelfstandig af.
Resultaat van een normale meting zijn een aantal files die per kanaal de
samples bevatten (I*2 waarden uit de AD-converter). De eerste 1074 bytes van
deze binaire ongeformateerde files bestaan uit de complete invoerfile en een
hoeveelheid spaties en vervolgens de meetwaarden. Het programma wordt opgestart met het commando SAMF "IDENT" waarbij "IDENT" de prefix is van de invoerfile "IDENT".SPC. Indien DA gewenst is dan moet ook de file "IDENT".DA
bestan. De uitvoerfiles zijn dan "IDENT".CXXwaarbij XX het gemeten kanaalnummer is (00-15).
N.B. Het meetproces wordt In het huidige programma afgebroken indien e r
overflow optreedt voor een van de opgegeven kanalen.

-343.4. Het programma TRANSF
...........................
Voor het bepalen van de overdrachtsfunktie tussen 2 signalen is het programma TRANSF ontwikkeld, dat daartoe autospectra en een crossspectrum van de 2
signalen berekent m.b.v. Fast Fourier Transformaties. We zullen nu eerst laten zien hoe een en ander in principe in zijn werk gaat alvorens het programma nader te bekijken.
f. . .3.4.1.
. . . . . . .Bepaling
. . . . . . . . . .van
. . . .auto. . . . . .en
. . . crossspectra
..........

Voor een verdere uitleg gaan we uit van fig. 3.1.

opnemer
2

w
filter

ryi
t
converter

x4 (.t1

converter
fiq. 3.1.
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Stel we willen de overdracht H bepalen tussen de signalen y ( t ) en x(t).
Omdat we i.h.a. te maken hebben met random signalen kunnen we een schatter H
voor H bepalen uit [ S I

sxx
met

'yy

-- - I g r N.T k=l 'kYk

s
en S zijn de schatters voor het crossspectrum en de autospectra
yx' sxx
YY
van de signalen x ( t ) en y ( t > bepaald door middeling van N spectra die bepaald worden uit de D.F.T. van N tijdrecords met lengte T seconden en PI
(bijv. 5 1 2 ) samples per tijdrecord.
-2lTif.1 .At

xk = 'i'l=o xk (l.Ats)e
Y

S

-2lTiE.1. A t s

= M-f 1 y (l.Ats)e
k
l=o k

.A t s
.A t s

(zie $ 2 . 2 . )
Om signaal-lek t e voorkomen worden de samples xk ( l . A t s )
een windowfunktie w ( 1. A t s ) .
In ons geval geldt nu

:

vermenigvuldigd met

(zie fig. 3 . 1 . )
gedrag opnemers
(offset en versterking)
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i-

v2X .

Xl(t)

gedrag le trap
filtereenheid

Y2(t) = o Y2 +

v2Y .

Yl(t)

kanalen 0-7 offset 15 V
verst 1

x (t) =

oX3 i- v3X o

x2(t)

Y3(t)

o Y3 i- v3Y o Y2(t)

gedrag filters
offset, versterking,
fi1tering

x2(t) = o 2

3

=

gedrag AD-converter

De opnemers kunnen een frequentie-afhankelijke karakteristiek hebben maas
we houden nu alleen rekening met het quasi-statische gedrag:

x
Daarmee zijn V, O en Vyo
I de eerder genoemde statische versterkingsfactoren
van de opnemers die we eerder gespecificeerd hebben in het programma SPEC.
Voor de filters geldt analoog :
X
o' d'
V3(t) = v3 .v3 ( t )

d' (t) en V 3 (t) zijn de impulsresponsies van de filters die we kennen (zie
V3
fi 1.3.)' terwijl we de offsets en statische versterkingen in het programma
SPEC bepaald hebben m.b.v. calibratie (zie fi 3.2.11.).
Combinatie van de voorgaande relaties levert ons dan
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met

oX

=

X

X

o

o 3 -t. v 3
X

X

x

'O2 t

v3O .$.o, X

X

vx = v30v>,o
o

Y

v

=

o;

t

v3y o .o2Y + v3y o . vy2 . 0y1

v p YO,

= v
:o.

Y

De grootheden Ox, Vxf V en O kunnen we bepalen omdat die volgen uit de geY
Y
meten, opgegeven en vaststaande statische eigenschappen van het systeem. De
xd
d'
grootheden V3 (t) en V 3 (t) kennen we ook en zijn identiek omdat we aannemen
dat alle filters zich gelijk gedragen (zie 1 . 3 . ) .
I.v.m. numerieke stabiliteit i s het nu raadzaam de DFT te laten werken op de
( t ) met
signalen x4 (t) en yn
'i

omdat deze signalen altijd liggen in het interval -5 tot t 5 Volt. Indien we
nu aannemen dat een goed gekozen windowfunktie bij toepassing van de DFT
een goede benadering voor de Fourier getransformeerde oplevert, dan volgt:

x4(f) =

ox 6(f=o)

y4(f) =

oY

d'
vx.v3

(f)X(f)

vY.vd'3

(f)Y(f)

i-

6(f=o) t

-38-

Voor de spectra Syx, Sxx en S volgt daarmee
YY
2

f

- NT k=l

d'
IV3 I

X X

s

YX

4- O X . 6

2

(O)

2

-

Vx

d'
IV3

I .

Vy

x

2

d'

I

=

YY

s

4 4

=

2

1v3 dl . vXvy

waarbij
"d
IV, I

= IV,

=

1/ J 1

+ (f/fc)

16

M.b.v. dit commando kunnen w e een identifier definiëren die gebruikt wordt
als prefix voor de files met meetdâtâ en de uivoerfile.

$ 3 . 4 . 3 . commando

:

SET M E A S U ~ E ~ E ~ ~ F ~ L E S

M.b.v. dit commando kunnen we opgeven welke 2 files met meetdata we willen
verwerken tot spectra. i file dient als ingang (x(t)), de ander als uitgang
( y ( t ) ) . Ma het opgeven van de files wordt gecheckt of de eerste 626 bytes

van beide files overeenkomen (dat was de specificatiefile waarop de meting
gebaseerd was). Indien dit niet zo is wordt een foutmelding gegeven.
$ 3.4.4. commando

:

SET W ~ N D ~ W F U N K T I ~ ~
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M.5.v. dit commando kunnen we een keuze maken uit een 4-tal windowfunkties
n.1.: rechthoekig blok, Banning, Hamming of het Bingham window (zie $ 2 . 2 . ) .

Normaal gesproken wordt bij het middelingsproces voor het bepalen van de
spectra telkens een geheel nieuw tijdrecord genomen. M.b.v. dit commando
kunnen we echter een bepaalde overlap definiëren, waarbij een zeker gedeelte
van het vorige record gecombineerd wordt met een hoeveelheid nog niet gebruikte meetdata. Dit geven we aan met het percentage overlap (max. 50%).
Bij 50% overlap krijgen we dan ook 2x zoveel middelingen.

Geeft wat informatie over ingestelde en default parameters.
$ 3.4.7. commando : CALCULATE SPECTRA

_ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _

N.b.v. dit commando starten we het berekeningsproces, zoals geschetst in
$ 3.4.1. De resultaten komen in een uitvoerfile "IDENT".SXX waarbij "IDENT"
de gedefinieerde identifier is en XX een getal tussen O0 en 99, afhankelijk
van het feit of al files met deze identifier bestaan.
Voor het inlezen van de meetwaarden uit de gespecificeerde files wordt niet
gebruik gemaakt van standaard FORTRAN I f 0 statements maar van enige
assembler routines die ondergebracht zijn in de bibliotheek DISKIO.ASM.
Hiervoor is gekozen omdat hiermee het inlezen van de meetwaarden circa 20
maal sneller verloopt. De gebruikte FFT routine is ontleend aan [SI maar
gemodificeerd om een sneller algorithme te verkrijgen ( ong. 30% besparing
in processortijd ) . Na afloop van de berekeningen wordt een ASCII
uitvoerfile gegenereeerd waarin naast de berekende spectra enige
huishoudelijke informatie vermeld staat. Na oversturing na de PRIME kan deze
file mbv het programma PLDAT naar believen tot grafische uitvoer verwerkt
worden.
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Voor enige eenvoudige metingen in het tijd- of frequentiedomein met
grafische uitvoer is het programma PLOT ontwikkeld dat gebruik maakt van een
door het programma SPEC afgeleverde specificatiefile ( en evt DA file ) . We
zullen de mogelijkheden van dit programma kort toelichten.

5 3.5.1. commando

:

SET IDENTIFIER

Bij de metingen wordt uitgegaan van een bestaande specificatiefile. Met dit
commando kunnen we aangeven welke file we willen gebruiken. Indien hierbij
DA gewenst is dan wordt er vanuit gegaan dat de bijbehorende DA-file door de
gebruiker gecopieerd is onder de naam $$PLOT$$.DA. De verdere metingen
geschieden dan op basis van de gegevens zoals vermeld in de gespecificeerde
specificatiefile.

3 3.5.2. commando : SET SAMPLES-HUMBER-OF
.........................................
Een van de mogelijkheden van het programma is het nemen van een aantal
samples en die dan direct grafisch weer te geven in de vorm van tijdrecordc.
Het aantal hierbij in te nemen samples per record kan met dit commando
ingesteld worden ( max. 512 1 . N.B.: er wordt hierbij niet. gecorrigeerd voor
het gedrag van de filters etc., zodat de meetwaarden worden gerepresenteerd
in Volts in de range van -5 tot +5 Volt.
3.5.3. commando : SET CHANNEL-NUMBERS
.......................................

Bij de metingen worden samples genomen van 1 of 2 kanalen. Bij metingen in
het tijddomein wordt aan 1 kanaal gemeten, bij metingen in het
frequentiedomein aan 1 of 2. M.b.v. dit commando kunnen we opgeven welke
kanalen we gemeten willen hebben ( mits deze ook in de specificatiefile
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voorkomen ) . De gebruikel: wordt een tweetal nummers gevraagd nl. KANIN an
KANOUT. KANIN wordt genomen bij metingen in het tijddomein, en als ingangssignaal bij metingen in het frequentiedomein. KANOüT dient als
uitgangssignaal bij metingen in het frequentiedomein.
$ 3.5.4. commando

:

SET FUNCTION

Bij metingen in het frequentiedomein kunnen we met dit commando een keuze
maken uit de te meten grootheid. De volgende mogelijkheden zijn nu
beschikbaar: autospectrum ingangssignaal, autospectrum uitgangssignaal,
transferfunktie magnitude of transferfunktie phase en de coherentiefunktie
Voor het bepalen van deze funktie wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als
aangegeven bij het programma TRANSF, zij het dat de fouriertransformaties
direct na het innemen van 512 samples per kanaal uitgevoerd worden. Op dat
moment ligt het meetproces stil.

In geval van metingen in het frequentiedomein kunnen nog een aantal opties
aangezet worden zoals bijv.: het uitvergroten van de grafieken, integratie
van de gemeten funktie door vermenigvuldigen met ( j w ) * * N etc.

M.b.v. dit commando krijgt de gebruiker enige informatie over ingestelde en
default parameters die van belang zijn.

M.b,v. dit commando wordt het feitelijke meetproces gestart waarbij dan nog
de keuze tussen metingen in tijd- of frequentiedomein gemaakt moet worden.
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Het aantal in te nemen tijdrecords (tijddomein) of het aantal te verrichten
middelingen (frequentiedomein) moet dan ook opgegeven worden.
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HOOFDSTUK 4
LYST MET BENODIGDE PROGRAMMATUUR

In het navolyende volgt een lijst met programmatuur die noodzakelijk is voor
het werken met de programmatuur. Er dient op gewezen te worden dat een goede
werking van een en ander niet gegarandeerd ic indien andere programmatuur
dan hierna gegeven gebruikt wordt
Algemeen
--------

- Fortran compiler

:

- linker

:

Microsoft FORTRAN 77 V3.20 82/84 ( PASI.EXE,PAS2.EXE
Microsoft 8086 Object linker version 2.40 1983

LINK.V2 1
Fortran libraries by deze compiler en linker ( FORTRAN.LIB, 8087.LIB
Microsoft Library Manager, version 2.40 i983 ( LIB.EXE )
IBM PC Macro Assembler, version 1.00 1981 ( MASM.EXE 1
COIN.LIB ( 3 . Banens 1
LABLIB.ASM, SAMP.PAR en SAMP.ASM voor aansturing van LABMASTER ( F.
Spijkerman )
ASSEMB.ASM en DISKIO.ASM voor assembler utilities ( L. DORTMANC )
grafische bibliotheek: BALOF.LTB en BALOIIF.OBJ, version 2.20 1985

)

(

-

-

)

SPEC

source programma
CALIME.FOR
INFO .FOR
REASPC.FOR
SIDENT.FOR

CRESPC.FOR
INIT .FOR
SEREAK.FOR
SNSAMP.FOR

DARAND.FOR
INTF .FOR
SCALIE.FOR
SNTREC.FOR

DASIN .FOR
î4PROG .FOX
SCHAN .FOR
SPEC .FOR

FFTINV.FOR
BOISE .FOR
SDA
.FOR
SUSCOD.FCR

G02CAF.FûR
0VFLNE.FOR
SFREQ .FOR
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common-blocks
SPEC

.CMN

coin invoerfile
SPEC

.INF

utilities
COMP

.BAT

COMP

.ARF

.ASM

SAMP

.PAR

FFT

.FOR

RPL

.BAT

SAMP

source

SAMP
TRANSF

------

source

CTRANS.FOR
0UTPUT.FGR

SETFIL.FOR

common blocks
TRANSF.CMIFI
coin invoerfile
TRANSF.INF

INFO

.FOR INIT .FOR
SIDENT.FOR SOVLAP.FOX

1NITRA.FOR
SWINDG.FOR

MAINTR.FOR
TRANSF.FGR
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utilities
COMP

.BAT

COMP

.ARF

.FOR

INFO .FOR
SPESME.FOR

RPL

.%AT

PLOT
---source
FFT

SIDENT.FOX

INIT .FOR
TIREME.FOR

common blocks
PLOT

.CMW

coin inwoerfile
PLOT

.IMF

utilities
COMP

.%AT

COMP

.ARF

RPL

.BAT

MAPNPL.FOR

PLOT

.FOR

SCHAN .FOR
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