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SAMENVATTING

VERWERKIBG VAK OTS-MEETGEGEVENS
Dit

afstudeer~erslag

bevat een inventarisatie op het gebied van de data-

registratie en dataverwerking op het OTS-project (zowel hardware als
software).
Enige kritische kanttekeningen worden gemaakt bU het huidige dataregistratie- en dataverwerkingssysteem en vervolgens worden aanbevelingen
gedaan ter verbetering van het systeem.
Een computerprogramma wordt beschreven dat in staat is de meetgegevens
van

é~n

dag grafisch weer te geveri.Het bijzondere van dit programma is

het feit dat er twee gekoppelde computersystemen worden gebruikt.
Tenslotte wordt een programma beschreven dat een cumulatieve verdeling
van de meetwaarden kan maken.Hierbij wordt aangegeven hoe de cumulatieve
verdeling van de demping van een radiobaken gebruikt kan worden bij het
afleiden van ontwerpeisen voor een satellietcommunicatiesysteem op
basis van CCIR-aanbevelingen.
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Hoofdstuk 1.

Inleiding.

In de vakgroep is enige jaren geleden een grondstation ingericht,
waarmee signalen van de Orbital Test Satellite (OTS) opgevangen kunnen
worden.
Deze geostationaire satelliet zendt 2 bakensignalen uit:
- TM ( telernetria )-baken, dat lineair gepolariseerd is met een frequen-

-hie in de 11 GHz band.
El-baken, dat circulair gepolariseerd is en eveneens in 11 GHz band
ligt.
Verder beschikt de vakgroep over een weerstation.
De signalen van het weer- en grondstation worden continu vergaard door
een dataregistratie-eenheid.
Het onderzoek van de vakgroep is er mede op gericht informatie te vergaren
omtrent de propagatie van radiogolven door de atmosfeer. Gebleken is
dat de atmosferische demping voor radiogolven bij een frequentie van
11 GHz sterk afhankelijk is van neerslag op het satelliet-aardepad.

Een regenbui heeft meestal een lokaal karakter, zodat een regendemping
kan optreden zonder dat er regen door de regenmeter geregistreerd wordt.
Uit de literatuur blijkt dat zowel de regenintensiteit als de regendemping log-normaal zijn verdeeld. De data van de regenmeter en van de
satellietbakens zouden tot cumulatieve verdelingen kunnen worden verwerkt, zodat het verband tussen beide verdelingen voor de situatie
van een grondstation in Eindhoven kan worden bepaald.
Een ander onderwerp van onderzoek is het verband tussen enerzijds
kruispolarisatie en anderzijds regen en ijsvorming in de atmosfeer.
In de nabije toekomst zal de vakgroep starten met het zendexperiment,
waarbij signalen naar de satelliet worden gezonden, die ze vervolgens
weer terugzendt naar het grondstation.
De afstudeeropdracht was het opnieuw starten van de dataregistratie
en een begin maken met de dataverwerking.

2.

In eerste instantie zou de mogelijkheid geschapen moeten worden om de
data van één dag grafisch zichtbaar te maken. Daa.rna zou software ontwikkeld moeten worden, waarmee men een cumulatieve verdeling van een
meetsignaal kan maken. Tenslotte zouden de verkregen resultaten geinterpretaard moeten worden.
Dit verslag is ten dele een inventarisatie van hetgeen aanwezig was op
het CTS-project op het gebied van dataregistratie en dataverwerking.
Alle van belang zijnde software voor het

CTS-project (behahe de

procedures, die door die software worden aangeroepen ) is in dit verslag beschreven (hfdstk. 3, 5 en 6). Andersom kan gesteld worden dat

,

de software (m.u.v. de procedures) die in dit verslag niet genoemd is
ook niet van belang is voor het CTS-project.
Voorzover de software uitvoeriger beschreven is (hfdstk. 5 en 6) moet
opgemerkt worden dat de betreffende 'source listings' (appendices)
gezien moeten worden als deel van de beschrijving.
Tenslotte wil ik op deze plaats alle medewerkers van de vakgroep
Telecommunicatie bedanken voor hun bijdrage aan het goede verloop van
dit afstudeerwerk.

HOOFDSTUK 2. DATAREGIST.HATIE EN DA'l'AVERWEHKING.,

2.1 Opbouw van het dataregistratiesysteem.
In fig. 2.1-1 is de opbouw van het dataregistratiesysteem afgebeeld.
De -verschillende meetsignalen worden aangeboden aan een 'multiplexor'
(mux),die door een M6800-microcomputer wordt bestuurd.
De microcomputer doorloopt een zgn."sampleschema",waarin de
bemonsteringsvolgorde voor de meetsignalen is vastgelegd.De Novaminicomputer beschikt over een programma, genaamd

'SAMGEN

1

(§ 3.1),

waarmee het mogelijk is een sampleschema t.b.v. de microcomputer
te ontwerpen.
De data worden,zoals ze uit de 'multiplexor' en A/D-converter
komen,opgeslagen in een buffergeheugen.Deze data noemen we "ruwe
data" ,omdat ze onbewerkt zijn en omdat de samples van alle meetsignalen door elkaar staan.
Zodra het buffergeheugen -vol is, wordt hiervan eet: copie gemaakt op
één van de twee 'floppy discs'.
Na verloop -van de zgn. "wisseltijd" (momenteel 2 uur),schakelt de
microcomputer o-ver op de andere 'floppy disc' en worden de data,
die op de eerste 'disc 1 staan,via etln telefoonlijn overgedragen aan
een tweede M6800-microcomputer,die opgesteld staat in de computerruimte op vloer 10 van E-hoog.Deze microcomputer waarschuwt de
operator van de No-va-minicomputer d.m.v. lampjes op het console
,dat er data-overdracht moet plaatsvinden.De operator start naar
aanleiding hiervan het programma 'DATCOL' (§ 3.1) op de Nova,dat in
staat is de data die door de microcomputer worden aangeboden,over
te nemen en op te slaan op 'hard disc' of magnetische band.
Het Nova-programma

'SORTEER'

(§

3.1)

fungeert als 'demultiplaxor':

Het sorteert de ruwe data uit in zgn. "gesorteerde datafiles",
zodanig dat in iedere file de bemonsterde versie van ~~n meetsignaal
is opgeborgen.Voor een gedetailleerde beschrijving van de opbouw,
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werking en software van de microcomputers zij verwezen naar lit.l en
lit.2.

2.2 Dataverwerkingsapparatuur.
De vakgroep EC is in het bezit van een Nova 3/12 minicomputer voor
de opslag en verwerking van de meetsignalen van het OTS-project.
De computer is uitgerust met een halfgeleidergeheugen ter grootte
van 48k woorden (96k byte).Als achtergrondgeheugens dienen twee
' disc units' (lln met een capaciteit van 2,5M byte en ''n met een
capaciteit van lOM byte).Voor langdurige opslag van zeer grote
hoeveelheden data is het systeem uitgerust met 'tape drive',waarop
magnetische band past met een capaciteit van lOM byte.
Het systeem heeft 3 terminals : videoterminal,teletype en een
matrixprinter.
Voor communicatie met randapparaten (i.h.a. : de buitenwereld) zijn
een DIOS (digital input/output system') en een 'input/output multiplexor' aanwezig.Met behulp van het DIOS worden op dit moment de
data,die door de microcomputer aangeboden worden,in

è~

minicomputer

(parallel datatransport) ingevoerd.Op de I/0 multiplexor kunnen 62
randapparaten worden aangesloten.Momenteel zijn de videoterminal en
de Hewlett Packard (HP) calculator/plotter op de multiplexor
aangesloten.De communicatie via de multiplexor verloopt seriMel
en asynchroon (met start-en stopbits).
Een beschrijving van bet Nova-systeem is te vinden in o.a. lit.3,
li t.4, l i t. 5.
De HP-calculator (HP9825) is een 'desk top computer',die onafhankelijk
van het Nova-systeem kan werken (lit.6).De HP-plotter (HP98?2A) is
een bestuurbare plotter (lit.?).De besturing van de plotter geschiedt
middels de HP-IB bus (lil;. b).
Omdat
de calculator kan fungeren als 'bus controller',is het mogelijk de
plotter te besturen vanuit de calculator.
Het is nu mogelijk de plotter ,door tussenkomst van de calculator,te
besturen vanuit het Nova-systeem.

6.

2.3 Enige opmerkingen met betrekking tot het huidige dataregistratiesysteem.
De dataregistratie zoals beschreven in

§ 2.l,is

behept met een

aantal onvolkomenheden.Er zou,mijns inziens,aandacht moeten worden
besteed aan de volgende zaken :
l.De beperkte resolutie van de A/D-converter.
2.De bandbreedte van de meetsignalen (eventueel met ruis) in relatie
tot de bemonsteringsfrequentie.
3.De niet-lineariteit van de opnemers.
ad l.
Er zal nu een foutenanalyse gegeven worden voor de grootheid regenintensiteit (hoeveelheid regen die per tijdseenheid

~alt),als

deze

bepaald wordt door differentiatie van de regenhoeveelheid.
Tengevolge -van het discretiseren -van het signaal van de regenmeter
(li t.8) ontstaat eet. absolute fout van maximaal :!: '* LSB (least

significant bit),hetgeen overeenkomt met 0,01 mm regen.
Bij

het differentiSren van de samplereeks -van het meetsignaal wordt de

volgende formule gebruikt
x'=

xn-xn-1

n

T

met

x'

=gediff.samplereeks (regenintensiteit)

xn

= samplereeks van het meetsignaal (regen-

n

hoeveelheid).
T
Als r

n

=bemonsteringsinterval

de werkelijke regenintensiteit in het betreffende tijdsinterval is,

geldt :
a-b
T

met

a is de fout in x

n

b is de fout in xn-l

-~LSB

f. a!: %LSB

-'*LSB ~ b ''*LSB

We zien dat de werkelUke regenintensiteit r

n

gelUk is aan de berekende

waarde x' plus een absolute fout ter grootte (a-b)/T.
n

De maximale waarde van deze fout is

2.

~LSB/T

, zodat voor de

maximale waarde f van de relatieve fout geldt :
f _LSB
r .T
n

Met T=60 s , r

n

= l mm/h (motregen) en LSB = 0,04 mm is f

= 240 %.

Uit lit.9 blUkt dat,afhankelUk van de geografische locatie, de mediane
regenintensiteit variëert tussen 0,5 mm/h en 10 mm/h.
Het is duideLjk dat zelfs in het gunstigste geval (mediane waarde

=

10 mm/h) de fout aanzienlijk (24%) kan zijn.
BU statistische bewerking van het regenmetersignaal(cumulatieve verdeling) zullen de ontstane fouten enigszins uitmiddelen.BU grafische
reconstructie van het meetsignaal zullen de fouten een storende invloed
hebben.
Het beschreven effect treedt ook op bU het differenti;ren van andere
samplereeksen,bUvoorbeeld bU het berekenen van de snelheid waarmee de
demping van een bakensignaal verandert.
Lit.IObeschrijft een programma voor de Nova,genaamd 'ANALYSE',waarmee het mogelijk is een gedeelte "'ian de kwá'tisatieruis te onderdrukken.Om dit programma te kunnen gebruiken,moet de bemonsteringsfrequentie zo hoog mogelUk opgevoerd worden.Het programma is een
implementatie van een adaptief laagdoorlatend filter.Het filter
verwijdert alleen hoogfrequente ruiscomponenten.Omdat het filter
adaptief werkt,is de methode beter naarmate het spectrum van het
meetsignaal smalhandiger is

(Het spectrum van de kwanti satieruis

ligt dan buiten de frequentieband van het meetsignaal).Als het
spectrum van het meetsignaal breedbandig, zal een belangrUk deel van
het spectrum van de kwantisatieruis binnen de band van het
meetsignaal liggen,zodat deze ruiscomponenten niet door het filter
onderdrukt worden.
Er is nader onderzoek nodig om vast te stellen of 'ANALYSE' onder alle
omstandigheden een verbetering in signaal-ruis-verhouding geeft.
Een praktisch nadeel van het gebruik van 'AJiiiALYSE' is de hoge bemonsteringsfrequentie (5 samples per minuut) en de lange verwerkingstUd van
het programma (

2~

uur voor de data van éèn dag).

8.
ad2.
Op dit moment worden de signalen,die door de microcomputer
bemonsterd worden,niet in bandbreedte begrensd om te -voldoen aan het
bemonsteringstheorema,hetgeen tot foutieve interpretatie lfan de data
kan leiden.Omdat het spectrum van de meetsignalen in het algemeen
niet nauwkeurig bekend is,kan worden volstaan met een globale aanduiding van de karakteristiek van het laagdoorlatend filter,dat het
meetsignaal in bandbreedte moet begrenzen.
Het filter dient een lineaire fasekarakteristiek te bezitten,opdat
de vorm van het si~naal zo goed mogelijk behouden blijft.
Om 'aliasing' te vermjden,moeten alle signaalcomponenten met frequentie
groter dan f /2 onderdrukt worden.Het is echter voldoende dat deze
s
componenten z6 sterk onderdrukt worden dat ze kleiner worden dan het
oplossend vermogen van het digitale systeem.Het oplossend vermogen van
de A/D-converter is 1 op 256 (8 bits systeem),hetgeen betekent dat het
laagste niveau 44 dB onder het hoogste ligt.Als de ongewenste signaalcomponenten dus ongeveer 48 dB onderdrukt worden,zullen zij geen
storende invloed hebben.Een verzwakking van 48 dB bij f /2 kan gerealis
s

gerealiseerd worden met,bijvoorbeeld,een 4e orde laagdoorlatend filter
(afval : 24 dB/octaaf) met een kantelpunt dat 2 octaven lager ligt dan
f s /2 (ofwel : 3 octaven onder f s ).
Het 1 anti-aliasing'-fil ter voor een bakensignaal (

f

s

=2

Hz) moet dus

een kantelpunt bij 0,25 Hz hebben.
ad3.
Een andere bron van fouten bij de dataregistratie is de niet-lineariteit van de opnemers in het weerstation en de niet-lineariteit van
de afbeelding van het vermogen (in dB) op de uitgangswaarde van de
A/D-converter.Eén en ander is te compenseren door een omrekeningstabel te gebruiken,waarmee uit een •t}etwaarde een gecorrigeerde
meetwaarde bepaald wordt.De omrekening kan in de Nova-computer
gebeuren,veelal nà verwerking van de data.
In tabel 2.3/1 zijn de meetsignalen aangegeven zoals die op dit
moment door sampleschema 1 gemeten worden, met daarbij de filenamen,
waaronder ze bij het Nova-systeem bekend zijn.Verder zijn in de tabel
de bemonsteringsfrequenties aangegeven en de formules waarmee de
decimale uitgangswaarden van de A/D-converter omgerekend kunnen
worden in de waarden van de betreffende fysische grootheid.De
formules zijn gelineariseerd en dienen slechts voor 'quick look'interpretatie van de data. IJkgrafieken voor de opnemers uit het
weerstation zijn te vinden in lit.B.

9.

tabel 2.3/1

Verband tussen de A/D-con~erter outputwaarde en de
waarde

meetsignaal

~an

een gemeten fysische grootheid.

formule

naam van de

aantal sam-

file in de Nov a

ples per min.

il

=
=

Amplitude Bl
Amplitude TM

AMPBO

AMPTM

120
120

Frequentieafw. TM

DEFTM

6

F
-0,1-(250~U) (dB)
F
-0,1•(250-U) (dB)
F = -10 + 0,0811 (kHz)

Frequentieafw. Bl

DEFBO

1

F

Radiom. llGHz

~ert~

RllVE

60

''
''
Regenhoe~eelheid

hor.

RllSO
REG HO

60

Rel.~ochtigheid

RELVO

1

= 3,5~10- U (mm)
F = -3+3,4·10- 2U (%)

Buitentemperatuur

BUI TE

1

F

6

Binnentemperatuur

BIN TE

1

Atmosferische druk

ATMDR

1

'ffindsnelheid

WINDS

60

~

De formule geeft een eerste orde benadering van het

= -25

+ 0,2·U (kHz)

2

F

= -30+2~4·10- 2 U (

F

F = 1,6-U (m/s)

~erband

tussen

de A/D-converter output U en de waarde van de fysische grootheid F.
Hierb~

C)

= -15+2,3·10- U ( C)
F = 709+0,3·U (mmHg)
2

is U de decimale waarde van de binaire A/D-converter output.

10.

2.4. Communicatie tussen Nova- en HP-systeem.
Het Nova minicomputersysteem bezit geen plotter,zodat besloten is de
HP-plotter geschikt te maken voor gebruik door de Nova.De Nova kan
echter niet zondermeer met de HP-bus-aansluitingen van de plotter

or V24

verbonden worden.

\o\ot-m

\)Q,,.

h.e..t: CCiïT

t 1, t:- .,z.)

De I/0 multiplexor van de Novaf:ccepteert (resp. levert) signalen
die voldoen aan de norm

RS232C~:an

de Electronic Industries Associa-

tion.Deze norm wordt vrij algemeen gehanteerd bij seriële asynchrone
communicatie.Het is nu mogelijk om de plotter te besturen vanuit de
Nova door middel van een interface,die RS232C-signalen omzet in
signalen,die geschikt zijn voor de HP-bus.De HP-calculator kan de
functie van interface vervullen.
De communicatie tussen Nov a en plotter verloopt nu als volgt :
De Nova zendt signalen uit,die voldoen aan de RS232C norm.Deze
signalen komen via de serie-naar-parallel-omzetter (HP98032) de
calculator binnen.De calculator interpreteert de signalen en geeft
vervolgens,via de HP-bus,instructies aan de plotter.
Om de calculator de functie van interface te kunnen laten verrichten,
wordt de calculator geladen met het programma 'HP-DATAPLOT' (revisie
l0/80).Dit programma (listing op pag.ll) staat op cassette 3,track 0,
file 29 en kan geladen worden door (na het inbrengen van de cassette)
het commando 'load 29' te geven.Daarna start men het programma door
middel van het commando 'run' .Vervolgens verschijnt op het display de
text : " HP-DATAPLOT rev.l0-'80

11

.Het commando 'continue' heeft nu

tot gevolg dat de text " HP-DATAPLOT running" verschijnt en dat het
eigenlijke interface-programma start.In de listing van het programma
op pag.ll hebben de regels 2 t/m 5 betrekking op het bovenstaande.
Ook worden in deze regels enige deklaraties gedaan.In regel 0 wordt
de serie-naar-parallel-omzetter (HP98032) geinitialiseerd.
De werking van het interface-programma is als volgt :
In regel 7 wordt een commando van de Nova gelezen.Hier is S de
commando-string en 10 is het adres van de serie-naar-parallelomzetter.S is gedeklareerd met een lengte van 4 tekens (letters).
Aan de hand van de regels 8t/m 26 wordt nagegaan welke instructies
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aan de plotter gegeven moeten worden.
Als,biJvoorbeeld,de Nova het commando 'XAXE' (voor het plotten van een
x-as) geeft,dan wordt dit in regel 7 gelezen en het programma
verder bij regel lO.Omdat de Nova bij het commando 'XAXE' een aantal
parameters

(A,B,C~D,E)

meezendt,zal de calculator deze parameters

moeten lezen.De calculator geeft daarom eerst een 'hand shaking'woord

(~ariabele

Z) aan de Nova ,ten teken dat hij klaarstaat om de

parameters te ontvangen.
Vervolgens wordt in regel 10 de tekensnelheid van de plotter op
18 cm/s gebracht d.m.v. de instructie 'wrt 705,"VS 18 11 .Hierin is
705 het adres van de plotter.De standaardprocedure 'xax A,B,C,D,E',
zorgt ervoor dat de plotter een x-as tekent onder inachtneming van
de parameterwaarden A t/m E (li t.f )+
De instructie 'gto 5' dirigeert de calculator terug naar regel 5
van het programma,waarin de tekensnelheid weer op de maximale waarde
van 36 cm/s wordt gebracht.
Tenslotte wordt in regel 6 een 'hand shake'-woord aan de Nova
gegeven,ten teken dat de calculator klaarstaat om een nieuw commando
te ontvangen.
Bij de communicatie tussen de Nova en HP wordt steeds na het uitzenden
van een string of getal een scheidingsteken uitgezonden.In ASCII is
dit een reeks van 8 nullen; een zgn. "null 11 -teken.
In het beschreven voorbeeld worden door de Nova de letters X,A,X,E,
gevolgd door "null 11 uitgezonden.In het ontvangstregister van de HP
blijft de

11

nulP' achter, omdat door regel 7 slechts een 4-letterige

string wordt gelezen.Bij het lezen van de daarna uitgezonden parameters slaat de HP geen acht op deze

11

null",omdat dit teken niet

numeriek is in ASCII.De "null" ,die nà de parameters wordt ui tge ...
zonden,wordt wel uit het ontvangstregister gelezen,omdat het teken
hier het einde van een getal markeert.Gevolg hiervan is dat de ontvangstbuffer leeg is op het moment dat de calculator bij regel 7 in
het programma aankomt.
Worden er geen parameters ontvangen,z.oals in de regels 12,18 en 26,
dan bevindt zich,aangekomen bij regel ?,nog steeds een "null 11 in het
ontvangstregister,die dan als eerste letter van de string S gelezen
wordt.Om dit te vermijden is in de regels 12,18 en 26 een instructie
~ed lO,U$' toegevoegd,die één teken uit het ontvangstregister leest
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en daarmee het register ledigt.
Wordt er tengevolge van een storing een niet-bestaand commando ontvangen,dan gaat het programma verder bU regel 27,waarin bp
display de text

11

het

communicatiefout" wordt afgebeeld.

Het programmasegment van regel 28 t/m 34,dat kan worden aangeroepen
met het No-vacommando 'HEAD' ,kan de plotter de textc: "Eindhoven
Univers i ty of Technology" etc. laten schrUven.
Ontvangt de HP de string 'FPLT' (mnemonic voor 'fast plotting'),dan
wordt het programmasegment van regel 35 t/m 40 gestart.Dit segment
werkt geheel analoog aan het segment -van regel 6 t/m 26.In het
laatstgenoemde segment vindt bU ieder commando twee maal 'hand
shaking' plaats.De cernmando's hebben een lengte van 4 letters.
In het segment van regel 35 t/m 40 worden 1-letterige commando's
gebruikt,zodat de communicatie sneller verloopt (zie § 5.5).Door
het gebruik van slechts

~~n

synchronisatie ('hand shaking') hoeft

de Nova minder vaak op de HP te wachten,zodat een plotprogramma
sneller kan verlopen (zie ~ 5.5).
Met behulp van de regels 41 t/m 43 kan de operator aange-ven welke
papiergroot te hij gebruikt.
In de tweede versie van 'HP-DATAPLOT 1 (cassette 3,track O,file 28) is
rekening gehouden met automatisch papiertransport door de plottter.
Het cernmande 'FORM' (regel 26) heeft hier tot gevolg dat het papier
over de breedte van een A3-vel verschoven wordt en dat de plotter
gernitialiseerd wordt op het A3-formaat.

2.5 Te volgen procedure bU de dataregistratie en data-opslag.
Op dit moment (november 1980) meet het dataregistratiesysteem de
grootheden die in tabel 2.3/1 vermeld staan.De hoeveelheid data,die
vrijkomt bedraagt ongeveer 0,5 Mbyte per dag.In de toekomst zal deze
hoeveelheid zich verdubbelen als tevens de kruisploarisatiecomponenten van TM en Bl gemeten worden en deelgenomen wordt aan het
zendexperiment (lit.ll).
Het is kostbaar en niet zinvol om deze grote hoeveelheden data
op te slaan.Men zou daarom de volgende procedure kunnen volgen
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1. De dataregistratie vindt plaats zoals beschreven in § 2.l,met
dien verstande dat
2. De ruwe data per etmaal worden gesorteerd en weergegeven worden
op de plotter (resp. hoofdstuk 3 en 5).
3. De data worden onderzocht op onregelmatigheden,die vervolgens
verwijdercf worden.
4. Uit het signaal van de regenmeter wordt de regenintensiteit
bepaald.
Q

5. Van de data wordt een cumulatieve verdling gemaakt,die wordt opgeborgen in een (kleine) file.M.b.v. deze file kan naderhand een
wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse cumulatieve verdeling van een
signaal worden bepaald (hoofdstuk 6).

6. Indien de data 'events' bevatten,kunnen deze 'events' als
gesorteerde data op een 'event -l:q,pe

1

bewaard worden.

De files voor de cumulatieve verdelingen kunnen op 'disc' worden
opgeslagen, maar uit oogpunt van betrouwbaarheid is het verstandig om de
files regelmatig op tape te 'dumpen'.
De bovenstaande procedure is gerealiseerd met uitzondering van punt 4
en een deel van punt 2.Punt 4 kan echter vervallen,als niet het regenhoeveelheids- maar het regenintensiteitssignaal door het dataregistratiesysteem gemeten wordt.Dit kan als in de huidige regenmeter een
'real time' differentiator wordt ingebouwd,die bijvoorbeeld op hetzelfde
principe gebaseerd is als het programma 'ANALYSE' (maar dan 'real time').
Het sorteren van de data (punt 2) verloopt nog moeizaam (~ 3.l).Dit
probleem kan omzeild worden door de data bij de registratie op te slaan
in gesorteerde datafiles i.p.v. in ruwe datafiles (§ 4.2).

2.6 Literatuurlijst hoofdstuk 2.
lit.l

~abuurs,P
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HOOFDSTUK 3. NOVA-SOFTWARE.

De

No~a-software

is op te delen in 3 stukken

- Dataregistratieprogramma's.
- Dataverwerkingsprogramma's.
- Hulpprogramma's.
De dataregistratie-software is op dit moment
gramma's werken helaas niet feilloos en

z~n

~r~wel

compleet.De pro-

in het geheel niet gedocu-

menteerd.
Met de dataverwerkings-software is
De hoofdstukken 5 en 6 behandelen 2

t~dens

dit afstuderen een begin gemaakt.

~erwerkingsprogramma's

: een dag-

overzichtprogramma en een programma dat cumulatieve verdelingen kan maken.
De hulpprogramma's begeleiden het proces van dataregistratie en
-verwerking.

3.1 Dataregistratieprogrammatuur.
Met behulp van het programma 'DATCOL' kunnen data,die door de microcomputer aangeboden worden,weggeschreven worden in de file,genaamd
'PROPADATA',die op 'disc' staat.Latere versies van 'DATCOL' z~n 'DATCOLl',
'DATCOL2','DATCOL3'. 'DATCOL' is geschreven in Nova-assembler taal,waardoor een aantal systeemfuncties

toegankel~k

zijn,die

b~voorbeeld

in Algol

niet toegankelijk zijn.
Met behulp van schakelaars op het console van de machine is het mogelijk
aan het programma functies toe te kennen :
schakelaar 3 omhoog = programma wordt onderbroken en het systeem keert
terug in CLI (command line interpreter).
schakelaar 5 omhoog=

1

PROPADATA 1 wordt na een data-uitwisseling op 'tape'

gezet en de 'disc'-versie ervan wordt vernietigd.
schakelaar 6 omhoog= 'DATCOL' stopt nà een data-uitwisseling en het
systeem keert terug in CLI.
Met de schakelaars 8 t/m 15 kan men een decimaal getal van 2
toekennen aan een 'tape'-versie van de file

'PROPADA~A'.De

c~fers

voor de

schakelaars gebruikte code is de Binary Coded Decimal (BCD)-code.
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Hierbij vormen de standen van de schakelaars 8 t/m 11 (omhoog =1) de
binaire code voor het eerste cijfer

va~

het genoemde getal ; de standen

~an

de schakelaars 12 t/m 15 de code voor het tweede cijfer.
Het verzamelcommando 'NACHTRUN' (of versies 'NACHTRUN2' en 'NACHTRUN3') is
een gewijzigde versie van 'DATCOL' .~1et 'NACHTRUN' is het niet meer mogelijk
'PROPADATA' automatisch op 'tape' te zetten.
De reden waarom 'NACHTRUN' een verzamelcommando wordt genoemd,is dat dit
programma een groot aantal (veelal dezelfde) programma's aanroept.De
'listing' is als volgt :
GTOD;
DATC0h3;

geeft de tijd van de 'real time clock 1 op teletype weer.
haalt de data gedurende

~~n

data-uitwisseling binnen.

GTOD;
DATCOL3;
GTOD;

(90 maal)
Omdat 'DATCOL3' 90 maal aangeroepen wordt,kan men met

1

NACHTRUN' 90

data-uitwisselingen verzorgen.Het voordeel van 'NACHTRUN' boven 'DATCOL'
is het feit dat als de dataregistratie stopt,men aan de tijdsaanduiding
(GTOD) kan zien,wanneer dit gebeurd is.
'DATCOL' slaat de ontvangen data op in de file 'PROPADAT4',waarvan de
indeling in tabel 3.1/1 is weergegeven.
Met behulp '\ian het programma 'SORTEER' (in combinatie met de 'overlay's'
'SORTEERl' en 'SORTEER2 1 ,die dit programma aanroept) kan men de door
'DATCOL' opgeslagen data uitsorteren naar de verschillende kanalen.
De microcomputer ( § 2.1) voert de bemonsteringen van de verschillende
kanalen uit via een 'multiplexor'.Het programma 'SORTEER' (Algol)
fungeert nu als 'demultiplexor'.
De operator moet ervoor zorgen dat de te sorteren data in de file
'DATASORT' aanwezig zijn.Hij zal de data in het algemeen dus over moeten
brengen van 'PROPADATA' naar 'DATASORT'.
'SORTEER' sorteert de data '\ian 'DATASORT' uit naar de verschillende
kanalen, waarvan de filenamen (tabel 2. 3/1) liggen opgeslagen in de file
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tabel 3.1/1
Structuur van de files 'PROPADATA' en
aantal
bytes
synchronisatie byte (waarde 255)

1

DATASORT 1

:

po si ties v,J. byt«s
in de file I

1

1

0

1

1

begindatum

1

2

,; an het record

1
1

3
4

antennepositie

4

5 t/m 8

sampleschemanummer

1

antennetracking

2

9
10 en 11

kanaalstatus (in of uit bedrUf)

8

12 t/m 19

16

distrometer
data (samplewaarde)

1

data

1

20 t/m

'record

header'

35

36
37

l
.

ruwe data
verkregen in
~~n

data

1

synchronisatiebyte (waarde 255)

1

0

maand

1

1

begindatum van

dag

1

2

het 'record'

uur

1

minuut

1

3
4

antennepositie

4

5 t/m 8

sampleschemanummer

1

antennetracking

2

9
10 en 11

kanaalstatus (in of uit bedrUf)

8

12 t/m 19

16

distrometer
data (samplewaarde)

1

data

1

I

1

data
etc.

~

20 t/m

minuut

volgend
'record'
van

~én

minuut

35

36
37

posities van de bytes in het 'record' relatief
t.o.v de positie van de synchronisatie byte.
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1

CNTXTït' .Het teken

il

geeft hierbij het nummer van het gebruikte sample-

schema aan.Wordt er gesorteerd volgens sampleschema met nummer 3,dan
liggen de filenamen van de gesorteerde datafiles opgeslagen in 'CNTXT3'•
Voor het sorteren is het

noodzakel~k

dat het programma het sampleschema

kent.'SOHTEEH' leest dit schema uit de file
van de ruwe data zoekt 'SORTEER' in de files

'SORTINFOï~: 1 •

'SAMCNTï~:'

en

Ter controle
'SAMINFOï~:'

het

aantal bytes per sampleschema respectievelijk het aantal samples par
minuut per kanaal op en

vergel~kt

deze aantallen met de in de ruwe data

geobserveerde aantallen.
In tabel 3.1/2 is de structuur van een gesorteerde datafile weergeven.
Opvallend hierin is het verkwistende gebruik van geheugenruimte : Het
bereik van een samplewaarde ligt tussen 0 en 255,zodat een sample opgeslagen kan worden in

é~n

echter voor ieder sample

byte (8 bits).In de gesorteerde datafiles wordt
é~n

woord (=2 bytes

= 16

bits) gereserveerd.

Bij opslag van grote hoeveelheden meetgegevens kan men de opslag het beste
organiseren in de vorm van ruwe
optreedt.

data,waarb~

deze geheugenverkwisting niet

Als in de toekomst de dataregistratie--en dataverwerkingssoftware
gew~zigd

ingr~pend

zouden worden,dan zou ook de structuur van de gesorteerde

datafiles gew~zigd kunnen worden (lit. l).Als echter zoals in§ 2.5
beschreven wordt,slechts een kleine hoeveelheid data voor lange

t~d

bewaard wordt,is het niet de moeite waard de struluur van de files te
wijzigen.
Als het aanbod van ruwe data dit toelaat,produceert 'SORTEER' 'records'
met een lengte van een half uur. voor het kanaal

1

AMPTM' (zie tabel 2 -3/1),

dat met 2Hz bemonsterd wordt,betekent dit dat de file records bezit met
een lengte van :

2Hz • 1800 s • 2 bytes/sample = 7200 bytes.

Het programma 'SORTEER' is

~~n

van de zwakke punten van de dataregistratie.

De kritiek spitst zich toe op de volgende punten :
- Het programma mist een beschrijving, terwijl het een gecompliceerd
programma is.
1 SORTEER 1 is niet of nauwelijks beveiligd tegen fouten in de ruwe data
en fouten van de operator.
- 'SORTEER' werkt zeer traag :Ruwe data van één etmaal sorteren vergt een
half uur (1) rekentijd van de Nova.
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tabel 3.1/1
Structuur van een gesorteerde datafilef

maand
begindatum
van de file

dag
uur

aantal
bytes
2
2

posities van de
bytes in file

o, 1

2,3
4,5

minuut

2
2

maand

2

dag

2

8,9
10,11

uur
minuut

2

12,13

2

14,15

sampleschemanummer

2

16,17

aantal samples per minuut
aantal records in de file

2
2

18,19
20,21

lengte van het le record (bytes)
'maand
begindatum
dag
le record
uur

2

22,23

2
2
2

24,25
26,27
28,29

2

30,31

data (samplewaarde)
data

2
2

32,33
34,35

data

2

X-2,X-l

lengte van het 2 e record \bytes)

2

X,X+l

maand

2

X+2,X+3

dag
uur
minuut

2

X+4,X+5
X+6,X+7

einddatum
van de file

minuut

begindatum
van 2e record

data (samplewaarde)
data

I

data

2
2
2

X+8,X+9
X+lO,X+ll

2

X+l2,X+l3

2
etc.

6,7
'file
he ader'

1

e

r

record

i

2e record
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Het programma 'ANALYSE' (en ook 'ANCONTROLE',dat vrijwel hetzelfde is"lîé2.);..,
feitelijk ook een dataregistratieprogramma en dient derhalve hier genoemd
te worden.In de dataregistratie zou het programma gebruikt moeten worden
om het regenmetersignaal van ruis te ontdoen,zodat hieruit met enige
nauwkeurigheid de regenintensiteit bepaald kan worden (§ 2.3).0m regenmetergegevens van één etmaal te kunnen verwerken heeft 'ANALYSE' 212 uur

"odl~.

Dit betekent dat het programma alleeen bruikbaar is om korte 'events'
te bewerken.Eventueel kan het programma zodanig aangepast worden dat
het 's nachts kan werken,zodat een lange verwerkingstijd minder
bezwaarlijk is.

Tenslotte moet nog het programma 'SAMGEN' (Fortran) vermeld worden,dat
de files

1

SORTI1JF01.1E 1 , 'SAMH\'F01.1E 1 /SAMCNT?.~E', 1 CNTXT1.1E 1 genereert. Het s«fuple-

schema-generatie programma produceert een ponsband,waarop het sampleschema
staat in de vorm zoals die door de microcomputer,die de metingen uitvoert,.
wordt gebruikt.Aan de hand van vragen aan de operator stelt 'SAMGEN' een
sampleschema samen.De operator moet het sampleschemanummer (het nummer dat
door • gesymboliseerd wordt) opgeven en daarna de namen van de gesorteerde
datafiles \t.b.v. 'CNTXTK') en de samplefrequenties van de kanalen (t.b.v.
'SAMHTF01.1E 1 ) . Hieruit wordt het sampleschema bepaald t.b.v. de ponsband en
de file

1

SORTIT:FO•' .Het getal dat het aantal bytes per sampleschema aan-

geeft,wordt opgeborgen in de file 'SAMCN'I'•'.
1

SAMGEN' is een goedwerkend programma,waarmee het mogelijk is in korte tijd

een nieuw sampleschema te genereren.

3.2. Hulpprogramma's voor dataregistratie en dataverwerking.
Als er bij de dataregistratie iets misgaat,zullen de ruwe data in het
algemeen ten dele verminkt worden.Met behulp van de programma's 'SERHED'
en

1

SERHED1' kan men de ruwe data onderzoeken.Met deze programma's kan

men de files 'PROPADATA' en 'DATASORT' op het videoscherm of op de 'line
printer terminal' zichtbaar maken.
Bediening van de programma's is zeer eenvoudig.Ze kunnen beëindigd worden
door -1 in te toetsen op het 'keyboard' van de videoterminal.
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Het programma 'FILETEST' maakt het mogelijk gesorteerde data te bekijken.
In principe kan het programma ook andere files lezen,die met het (algol)
statement 'bytewrite' (lit. 3) gevuld zijn.Het lezen van dit soort files
kan ook met behulp van een stuk systeemsoftware nl. de 'Octal Editor'
(li t. 4). 1 FILETEST 1 is in de meeste gevallen eenvoudiger en sneller in
gebruik.
Met de 'Octal Editor' kan men ook files lezen die met behulp van het
statement 'write' (lit. 3) gevuld zijn.Een voorbeeld van zo'n file is
1

~NTXT;& 1

,waarin 'ASCII-character strings' staan, gescheiden door een

'carriage return'.
Het programma 'SORTFILES' geeft een overzicht van de op disc aanwezige
gesorteerde datafiles.Naast de naam van de file verschijnen de begindatum
en de einddatum van de file

(ê 3.1) op het videoscherm of op de 'line

printer terminal'.
'SORTFILES' leest de namen van de mogelijk aanwezige files uit de file
'CNTXT;&'.

Het programma stopt als een gezochte file niet aanwezig is

op disc,zonder dat hiervan een melding op de teletype wordt gegeven.
De operator moet er dus voor zorgen dat de door het programma aangeroepen
files op disc aanwezig

zijn~

3.3 Literatuurlijst hoofdstuk 3
lit. 1 Afstudeerverslag van P. Pieters ;uit te komen in december 1980.
lit. 2 Heijster,R. van ;Reductie van ruis in bemonsterde systemen ;
Stageverslag uit de vakgroep EC van de afdeling Electratechniek
van de TH-Eindhoven ;mei 1979.
lit. 3 Extended Algol ; User's manual van Data General Corporatien
nr. 093-000052-05 (rev. 05,januari 1975).
lit. 4 Octal Editor ;User's manual van Data General Corporatien
nr. 093-000084-02 (rev. 02,juli 1977).
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HOOFDSTUK 4. KNELPUNTEN IN DE HUIDIGE DATAREGISTRATIE.,
AANBEVELINGEN TER VERBETERING VAN DE DATAREGISTRATIE.

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik ervaring op kunnen doen met het dataregistratie- en-verwerkingssysteem.Ik heb mij daarbij in ieder deel van het
systeem in meerdere of mindere mate verdiept.Op basis hiervan worden in dit
hoofdstuk knelpunten in het systeem aangegeven en worden aanbevelingen
gedaan ter verbetering van het systeem.

4.1 Knelpunten in de dataregistratie.
De moeilijkheden met de dataregistratie vallen in 2 categorieën uiteen
fundamentele en praktische moeilijkheden.
Een fundamenteel probleem is het feit dat de dataregistratieketen een
lange keten is,bestaande uit vele schakels.De keten is derhalve
s tori r: gsgev oe l i 6.
Het systeem is qua betrouwbaarheid te verbeteren door betere subsystemen te gebruiken.
Een feit blijft echter dat het bestaande systeem nodeloos ingewikkeld
is.
De tweede categorie problemen behelst moeilijkheden van praktische en
technische aard.Enkele voorbeelden :
-storingen in de electronica van de microcomputer,te weten
voedingseenheid,mul tiplexor

, 'real time clock' en ACIA

defecte
( een i.c.

voor de datacommunicatie).
-Mechanische storingen in de 'floppy disc drives' van de microcomputer.
-Electrische storingen op de telefoonlijn, o.a. overspraak van andere lijnen.
-Diverse problemen met de Nova,zoals een 'disc crash' en een beveiligingsmechanisme dat te scherp ingesteld stond.
Andere problemen met de Nova komen voort uit de onbekendheid van de
operator (i.c. ondergetekende) met het Nova-systeem en uit de in het
'operating system' voorkomende fouten en onvolkomenheden in de
documentatie.
Uit het bovenstaande blijkt dat de microcomputer nogal storingsgevoelig is.
De opgesomde defecten zijn gerepareerd en de besturing van de 'floppy disc
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drives' is zodanig gewijzigd,dat hiermee minder problemen te verwachten zijn.
De microcomputer heeft echter nog steeds een tamelijk experimentele opbouw,
waardoor 'hardware'-fouten gemakkelijk kunnen optreden en slechts door
ingewijden verholpen kunnen worden.
Het Nova -sorteerprogramma moet een duidelijke scheiding vormen tussen de
dataregistratie en de dataverwerking ;Het is niet wenselijk dat iemand,die
zich bezighoudt met dataverwerking,zich moet verdiepen in de

dataregistratie.

Het huidige programma 'SORTEER' vereist een regelmatig ingrijpen van de
operator.
Concluderend kan men stellen dat de opzet van het huidige dataregistratie
en dataverwerkingssysteem te ingewikkeld en te hoog gegrepen is.
1"

Voortduende toezicht van een vaste medewerker van de vakgroep is nu dan
ook noodzakelijk.
Verbetering van het huidige systeem kost dermate veel inspanning dat het
waarschijnlijk verstandiger is te kiezen voor een eenvoudiger systeemopzet.

4.2. Opzet van een eenvoudig dataregistratiesysteem.
Gelet op de bestaande situatie moet een nieuw te ontwerpen dataregistratiesysteem voldoen aan de volgende eisen :
-Het systeem moet snel en,technisch gezien,eenvoudig realiseerbaar zijn.
-Dataverwerking met behulp van de Nova moet erop aansluiten.
-Het systeem moet financiiel realiseerbaar zijn.
Het volgende systeem voldoet aan de eisen
Een nieuwe microcomputer,die het beste kant en klaar gekocht kan worden,
met een groot halfgeleidergeheugen (ongeveer

6lf

kbyte) voert de metingen

uit,die eens per uur worden overgedragen aan een 'disc' of 'tape'.
Als de capaciteit van dit achtergrondgeheugen 10 Mbyte bedraagt,dan moet
de 'disc' of 'tape' iedere 10 dagen ververst worden.De 'disc' of 'tape'
moet 'compatible' zijn met de Nova,zodat hierop dataverwerking kan plaatsvinden.
Dit systeem is eenvoudig van opzet,omdat het slechts één microcomputer
bevat,die weinig functies behoeft te vervullen.De telefoonlijn is voor
datauitwisseling niet meer nodig en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor
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overdracht van de meeyresultaten aan een monitor op vloer 10 van E-hoog.
Het Nov a-programma

1

DA'l'COL' is O"Verbodig in het nieuwe systeem.

'SORTEER' wordt ook O"Verbodig als men de data direct na het meten in
gesorteerde datafiles opslaat.
Het laatste is in geval van opslag op tape minder eenvoudig dan in het
geval van opslag op 'disc'.Een 'tape unit' heeft echter een eenvoudiger
'interface• naar de microcomputer.Bollendien kan het 'tape format 1
afgestemd worden op verwerking door de Nova of B7700,termjl een disc
slechts verwerkt kan worden op de Nova.
Het volgende systeem verenigt de voordelen van opslag op disc en die op
tape :
Een microcomputer van het type Exidy Sorcerer voert de metingen uit en
slaat de samples op een disc~met een capaciteit "Van 26 Mbyte (type
1

Morrow Design). Wekelijks of tweewekelijks wordt de ;disc' gedumped' op
enkele tapes (10 Mbyte),die verwerkt worden op de No"Va of B7700.
Bij de Sorcerer heeft men een 're al time clock card 1

'i

een 'mul tiplexor

A/D-converter card' en een SlOO 'bus extender' als interface naar disc
nodig.Dit alles kost inclusief software (bv. BASIC-compiler) f 12000,De ~isc driv~ kost f 10000,- • Het 'tape deck'kost eenzelfde bedrag.
Dit systeem is eenvoudig in 'BASIC' te programmeren.Het maakt gebruik
van een goedkope disc (een disc die compatible is met de Nova kost
ongeveer f 40.000,-) en een 'tape deck' dat weinig gebruikt wordt en
dus goedkoop mag zijn.
Alle genoemde systemen zijn te koop,zodat men niets zelf behoeft te
ontwerpen en het systeem snel operationeel kan

zijn.

26.

HOOFDSTUK 5. DAGOVERZICHTPROGRAMMA.

In §
re

2.5 is de procedure gegeven,die ge~olgd moet worden b~ de datastratie en àataopslag.Onderdeel

hier~an

is een dagoverzichtprogramma

waarmee men 'events' kan opsporen en kan zien of het grondstation en de
dataregistratie naar behoren functioneren.

5.1. Ontwerpeisen voor het dagoverzichtprogramma.
De ontwerpeisen voor het dagoverzichtprogramma kunnen als volgt
geformuleerd worden :
1. Het programma moet "gebruikers'Vriendelijk" zijn.
Een interactief programma (d.i. een programma waarbij de computer

~ragen

stelt,die de operator moet beantwoorden) zou hiervoor een goede
oplossing zijn,mits het programma voldoende beveiligd is tegen foutief
gebruik,zoals het geven van verkeerde antwoorden.
2. Een onderdeel van het dagoverzichtprogramma zal de data geschikt
moeten maken om naar de plotter gezonden te worden.Omdat het gebruik van de
van de plotter niet is voorbehouden aan dit programma, is het zinvol
deze plotroutine in een universele,flexibele vorm te gieten,zodat dit
stuk software gemakkelijk kan worden overgenomen t. b•v. andere
programma 1 s.
Dit is des te belangrijker omdat de plotroutine een gecompliceerd stuk
software is.Het schrijven ervan vereist grondige kennis 'Van de programmatuur van de HP-calculator en

~an

de communicatie tussen de Nova

en de HP.

3. De Nov a bezit de mogelijkheid om twee programma's sirnul taan af te
handelen (zgn.'background foreground programming').Als de programma's
die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd, samen

meer

geheugenruimte

vereisen dan de computer bezit,kan van 'background foreground programming' geen sprake zijn.Er dient dus gestreefd te worden naar een
dagoverzichtprogramma dat zo weinig mogelijk geheugenruimte nodig heeft.
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5.2. Globale werking van het dagoverzichtprogramma.
Om

de door

het programma gebruikte geheugenruimte zo klein mogelijk te

maken,is besloten het programma op te delen in zgn. 'overlay's '.Een
'overlay' is een programmasegment,dat door het 'Öperating system' van de
No-va van 'disc' gelezen wordt en geplaatst wordt in het werkgeheugen van
de computer op het moment dat dit segment uitgevoerd moet worden (lit. 1).
Het dagoverzichtprogramma bestaat uit 3

1

ollerlay 1 s ',waarmee het programma

opgedeeld is in 3 logische eenheden (fig. 5.2-1) :
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1. Het programma 'DATA 1 •
De operator kan kiezen uit een standaard plotopdracht.die opgeslagen
ligt in de files 1 DEF1 1 en'DEF2', of een zelf samen te stellen plotopdracht.Het samenstellen van een plotopdracht geschiedt aan de hand
van vragen in het programma 'DATA' (interactief).De uit de vragen
resulterende definitieve plotopdracht wordt opgeslagen in de files
'TASKO' en 'TASKl'.Hiermee eindigt de inbreng van de operator en
start de uitvoering van de definitieve plotopdracht.
2. Het programma 'DAT Al'.
'DATAl' wordt gestart door 'DATA' en voert de administratie tijdens de
uitvoering van de plotopdracht.'DATAl' gaat na welke file uit de plotopdracht aan de beurt is om geplot te worden en voorziet iedere grafiek
van een label,zodat naderhand nog duidelijk is welke file bij de grafiek
behoort.
De 'overlay' bestuurt verder het papiertransport van de plot ter .In
geval

er~en

nieuw papier op de tekentafel van de plotter verschijnt,

verzorgt 'DATAl' het aanbrengen -van de x-as,y-as (beide met langsschrift) en de datum.
'DATAl' geeft aan 'DATA2' een opdracht tot het plotten van

~~n

file

uit de definitieve plotopdracht,zoals die door 'DATA' is samengesteld.
Deze opdracht wordt vastgelegd in de 'inputfiles' van het programma
é:

'DATA2'' 'INTXT' en 'INPARA').

3. Het programma 'DATA2'.
'DATA2' wordt gestart door 'DA'r Al' en plot de door de laatste aangegeven gesorteerde datafile.
Als het plotten voltooid is,roept 'DATA2' het programma 'DATAl' aan.
De punten 2 en 3 worden herhaald voor iedere gesorteerde datafile uit de
definitie-ve plotopdracht.Het dagoverzichtprogramma stopt zodra 'DATAl'
bemerkt dat alle files uit de opdracht geplot zijn.
Het

programma 'STNDRD' in fig. 5.2-1 staat opzichzelf.'STNDRD' vult op

interactieve wijze

de files 'DEFl' en 'DEF2' met een standaard plotop-

dracht.In het algemeen namelijk,zal een gebruiker van 'DATA' steeds
dezelfde plotopdracht willen geven.Hij kan dan een standaard plotopdracht
samenstellen en de vraag in 'DATA' :"Wilt u de standaard plotopdracht

wijzigen ? 11 met "nee" beantwoorden, zodat de standaard plotopdracht uitgevoerd wordt.
De operator moet om het

dago~erzichtprogramma

te starten,op de teletype

DATA intoetsen.Verder moet tenbehoeve van 'DATA!' en
lator geladen worden met het programma

1

1

DATA2 1 de HP-calcu-

HP-DATAPLOT',dat te vinden is op

cassette 3,track O,file 28 of 29 (zie § 2.4).
Op het videoscherm verschUnt de standaard plotopdracht en de vraag of deze
gehandhaafd dient te worden.BU een negatief antwoord is de taak van de
operator nu voltooid.Antwoordt de operator met

11

ja",dan wordt hem

achtereenvolgens gevraagd welke files hij wil plotten,welke stapgrootte hij
wil gebruiken en welke kleur pen de plotter moet gebruiken.De stapgrootte
geeft aan over welk aantal samples gemiddeld wordt bU de bepaling van één
plotpunt.
De op te geven filenaam is één van de symbolische namen uit tabel 2.3/1.
Door het toevoegen van de naam van de 'disc drive' kunnen ook files opgegeven worden die op een andere disc staan dan die waarop het programma
'DATA' staat.Wil men de file van de regenmeter,die op disc DP0 staat,
plotten dan antwoord men met

DP0:REGHO •

De operator moet ook, als hij de standaard plotopdracht afwUst,opge"Ven
hoeveel grafieken hU op één vel papier wenst en of het vel papier moet
worden voorzien van het opschrift

11

Eindhoven Univarsity of Technology

11

etc.
'background foreground programming' is niet mogelijk om de reden aangegeven in ê 5.4.Het zou echter ook weinig zinvol zijn omdat het dagoverzichtprogramma zo veel geheugenruimte nodig heeft,dat er weinig ruimte
overblijft voor een ander programma.
In de volgende paragrafen zullen de programma's 'DATA', 'DAT Al',. 1 DATA2 1 en
'ST~illRD'

uitvoeriger beschreven worden.Voor de bediening van het dagover-

zichtprogramma is kennis van deze paragraaf "Voldoende.
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5.3. Het programma 'DATA'.
De programma's 'DATA' etc. zUn logisch opgebouwd uit functionele eenheden
(blokken).Ieder blok start met een 'comment' waarin uiteengezet wordt wat
de functie

~an

het blok is en wat de betekenis

~an

de gebruikte

~ariabelen

is.
De gebruikte taal is het (Nova) extended Algol (lit. 2).
Voor een volledig begrip van de werking van het dagoverzichtprogramma is
kennis vereist omtrent de werking van de HP-calculator/plotter (lit. 3 1
lit. 4) en omtrent de communicatie tussen Nova en HP (

B 2.4).

Het doel van het programma 'DATA' is het opstellen van een definitieve
plotopdracht,waarin beschreven is welke files geplot moeten worden en hoe
dit dient te geschieden.Deze

plotopdr~cht

kan dan zonder interventie van

de operator door 'DATAl' en 'DATA2' uitgevoerd worden.
De listing van 'DATA' is in dit verslag opgenomen als appendix I
In het eerste programrnasegment wordt de datum,waarvan men de data wil
plotten,opgevraagd.Hier vindt controle op triviale fouten plaats : Een
datum zoals 32 januari 1960 wordt niet geaccepteerd.
De plotter zal langs de horizontale as de tUd van de dag uitzetten.
Verticaal wordt de decimale waarde van de A/D-converter output uitgezet.
In beide

gevallen moet er dus een wiskundige afbeelding gemaakt worden

van een reële fysische grootheid op de afsta.nd langs een coordinaatas
t.o.v. een vast punt.De HP-calculator/plotter is zo georganiseerd,dat men
kan volstaan met het associëren van beginpunt en eindpunt van de x-as met
respectievelijk de minuut in het jaar waarmee de dag aanvangt en die
waarmee de dag eindigt,zodanig dat een punt op de x-as aan te geven is met
een tijd, uitgedrukt in het aantal minuten dat het jaar oud is.Op soortgelijke wijze kan men de 'scaling'van dey-as realiseren.
Voor de 'scaling'van de x-as moet men dus

de minuut (refxl) in

het jaar kennen waarmee de betreffende dag aanvangt en ook die (refx2),
waarmee de dag eindigt.De berekening van refxl wordt uitgevoerd door de
externe procedure 'DATCONV' .De werkelijke 'sealing' van de plotter geschiedt
in 'DAT Al', zodat de ref-waarden aan het einde van het programma opgeborgen
moeten worden in een. file ('TASKO~.
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In het volgende programmasegment wordt de standaard plotopdracht weergegeven.Uit 'DEF2' wordt gelezen hoeveel files N de standaard plotopdracht
bevat.Vervolgens wordt er een stukje programma N maal doorlopen,waarin
steeds één filenaam uit 'DEFl' wordt gelezen en waarin gecontroleerd
wordt of de file op disc aanwezig is en of het juiste tijdsinterval van
de file aanwezig is.De eerste controle gebeurt door het ge-'label'-led
openen van de gesorteerde datafile.Hier is lbl4 het 'error label',
waarnaar het programma springt als de file wegens afwezigheid niet geopend kan worden.Deze eigenschap maakt het programma gebruikersvriendelijk.
Was namelijk geen 'error label' toegevoegd dan zou het programma gestopt
zijn zonder dat hiervan melding zou zijn gemaakt op de teletype of op het
bee ldscherm.Het ontbreken van 'error 1 abels' is een hinderlijke tekortkoming van de in § 3.1 en § 3.2 beschreven programma's.
De tweede controle geschiedt door het lezen van de 'header' van de gesorteerde datafile (§ 3.1) met behulp van de externe procedure 'HEADER'.
De data die in de 'header' staan worden vergeleken met de door de operator
opgegeven datum.
Is het juiste tijdsinterval in de gesorteerde datafile aanwezig,dan worden
achter de filenaam op het beeldscherm de stapgrootte en de penkleur aangegeven.De laatste staan in de file 'DEF2' (voor de structuur van 'DEFl'
en 'DEF2 1 zie § 5.6).'Ienslotte worden de namen van de gesorteerde datafiles opgeborgen in de file 'TASKl' en de parameters'stpgr'(stapgrootte)
en'kleur'(penkleur) in de file 'TASKO'.
In het volgende programmasegment wordt de operator de mogelijkheid geboden
zelf een plotopdracht samen te stellen .vaarna wordt de de definitieve
plotopdracht op het beeldscherm afgebeeld.
De computer bepaalt tenslotte voor iedere file die genoemd is in 'TASKl',
de startpositie

(~rstre2)

in de datafile en daarna het aantal'records'

('ree') dat uitgaande van die positie geplot moet worden.Het algoritme
zoekt naar het 'record' in de file,waar de minuut in het jaar inligt,
waarmee de gegeven dag aanvangt.De externe procedure 'SEAHCHDAT' haalt
de begindatum uit een 'record' van de datafile.
Het aantal records (ree) dat geplot moet worden,wordt steeds z6 groot
gekozen dat de laatste minuut van de opgegeven dag zeker geplot wordt.
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Er worden slechts gehele records uit de datafile geplot.De ~ariabelen
'frstrec' en 'ree' worden opgeborgen in de file 'TASKO'.
De structuur van 1 TASKO 1 en 1 TASKl 1 is hieronder af gebeeld(éC4be.l 5:.3/1 tn ?31.2.)
-l:a.b~l IS.'~ /i

Structuur van 1 TASK0 1
betekenis van de variabele
'iariabele
filnr
nummer van de file,die aan de beurt

byteposities in file
0 en 1

is om geplot te worden.
ma x

totaal aantal te plotten files

papier

aantal files per vel papier

A[OJ

jaartal

Afl]
A[2J
kop

maand
dag
1

l

2 en 3
4 en 5
6 en ?

opgegeven door de operator

boolean' true :wel opschrift "the" etc.
false :geen

''

',

kleur

x-coÖrd. van het 1 e 'sca1.1ng point'
2e
x''
''
''
'' ''
le
y',
'' ''
''
''
2e
y''
'' ''
''
''
penkleur

ree

aantal te plotten records

stpgr

stapgrootte

frstrec

startpositie in de datafile

refxl
refx2
refyl
refy2

8 en 9
10 en 11
12 en 13

''
20 t/m 23
24 t/m 27
28 en 29
30 en 31

e rste
datafile

L

32 en 33
34 en 35
36 en 37
40 t/m 43

refxl

50 t/m 53

refx2
refyl

54 t/m 57
58 en 59

refy2

60 en 61

i Je~.

kleur
ree
stpgr
frstrec

etc.

tweede
datafile

+

62 en 63
64 en 65
66 en 67
70 t/m 73
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Structuur van 'TASK1 1

•

naam van de eerste te plotten file (15> naam van de tweede te plotten
file {15) naam van de derde te plotten file (15)

etc.

Opmerkingen :

- <15) is de ASCII-aanduiding voor een 'carriage return 1 -teken,dat in
files als 1 TASKl 1 twee strings van elkaar scheidt Cl it. 2).
- 'TASKl' wordt gelezen met het 'read'-statement (lit.2)
- 'TASKO' wordt gelezen met het 'byteread'-statement (lit. 2).

5.4. Het programma 'DATAl'.
De programma's 'DATAl' en 'DATA2'
~astgelegd

~oeren

de plotopdracht uit,zoals die is

in de files 'TASKO' en 'TASKl'.

Iedere keer als er nieuwe file geplot moet worden,wordt het programma
'DATAl' aangeroepen (fig. 5.2-1).
De listing van het programma is afgedrukt '" o.ppe""d~~' lt"
De precieze werking van het programma is eenvoudig uit de listing af te
leiden hoewel er enkele details zijn die een nadere toelichting vereisen.
In het programmasegment "openen 'ian de benodigde files" is ook de file
$TT01 (line printer terminal) geopend.Hiermee wordt voorkomen dat via
deze terminal een programma in Toreground' wordt gestart.Een programma dat
in foreground draait,kan het in background draaiende programma

1

DATA1'

(en ook 'DtTA2') zodanig vertragen dat de computer een 'handshake'-woord
van de HP mist

c§

2.4). Dit handshake woord komt wel aan in het ont'iangst-

register van de i/o-mul tiplexor van de Nova,maar wordt onmiddelijk daarna
overschreven door het scheidingsteken "null".Als de Nova dus pas na ontvangst van het handshake woord in het programma aankomt bij het statement
'read (2.,A)',dat het handshake woord zou moeten lezen,dan leest de
machine het scheidir.gsteken "nullf' .Hierop loopt de synchronisatie fout.
wordt een 'format' commando

In het tweede programmasegment

naar de calculator gezonden.Dit heeft tot gevolg dat alle getallen door
de HP behandeld gaan worden als gehele getallen en niet,zoals gebruikelijk
in de calculator,als getallen met 2 cijfers achter de komma.Het aangegeven
'format' is nodig omdat de te schrijven datum- en tijdaanduidingen bestaan
uit gehele getallen (fig. 5.5-1).
Tekens "/",die vaak na commando's en parameters naar de calculator worden
gezonden,dienen om "tijd te rekken 11 .De HP krijgt nu de gelegenheid om de
aangeboden data op te nemen.De tekens verstoren de communicatie niet omdat
ze niet-numeriek zijn (evenals het

11

null 11 -teken,S 2.4).

Aan het einde van het programma worden de files '!NPARA' en 'INTEXT'
gevuld.In 'INTEXT' is de naam van de file vermeld,die door 'DATA2 1 tseplot
moet worden.Onderstaand is de structuur 'ian 'INTEXT' en 'INPARA' vermeld.
ta.b~l ?.'1

/1
Structuur van 'INTEXT'

naam van de te plotten datafile <15).

I

-l::a.bd ? . "1 I

I

35.

ta.be\ .;'.4 /1.
Structuur van

I

IN PARA I

variabele
refxl
refx2
refyl
refy2

byteposities in de file

i

voor betekenis van de
variabelen, zie

kleur
ree
stpgr
frstrec

1 t/m 4

l

s

5.3.

5 t/m 8
9 en 10
11 en 12
13 en 14
15 en 16
1? en 18
21 t/m 24

5.5. Het programma

1

DATA2'.

Het programma 'DATA2' kan een file plotten,die de structuur bezit van een
gesorteerde datafile (§ 3.l).De naam van de te plotten file moet in de
file 'INTEXT' staan,de benodigde parameters in 'INPARA' (§ 5.4).
'DATA2' kan ongeveer 800 plotpunten per minuut weerge•en.Deze snelheid is
het resultaat van een diepgaand onderzoek naar de factoren,die in•loed
hebben op de verwerkingstijd van een programma.
Deze factoren zijn :
1. De rekentijd en'file access'-tijd (tijd nodig om informatie op te halen
'Van disc).
2. De tekensnelheid van de plotter in combinatie met de organisatie van
het HP-systeem.
3. De snelheid van de datatransmissie tussen Nova en HP (4800 baud).
4. De 'handshaking',die nodig is om beide computersystemen te synchroniseren.
ad 1. Hoewel men te maken heeft met een groot databestand (voor sommige
datafiles 320 kbyte =160 k samples) is de voor 'file access' benodigde tijd verwaarloosbaar kort.Dit is o.a. te danken aan het feit dat
de file-organisatie 'random' is (lit.l).
De rekentijd van een computer kan lang worden als bijvoorbeeld een lus in
een programma een zeer groot aantal malen doorlopen wordt.Een voorbeeld
van een dergelijke lus is het middelen over een aantal samples, wat nodig
is om uit 160 k samples een aantal van 1000 plotpunten te berekenen.
Het middelen kan geschieden met het volgende stukje Algol-programma,dat
voor ieder plotpunt herhaald moet worden :
integer array
integer (2) S

A[1 : 160];

integer (1) J
for J:=l step 1 until 160 do S:=S+

A[J]

S:= S/160 ;
De 160 samples staan in array A, S is eerst de som der samples, daarna. het
gemiddelde ervan.

3].

Sis gedeklareerd als een 'double precision integer',d.i. als geheel
getal van 32 bits en een dus een bereik van (globaal) -2• 109 tot
+2• 109.B~ een dergel~k bereik kan in het bovenstaande geval geen
'overflow' optreden.
Het deklareren van S met een dubbele woordlengte is verantwoordelijk
voor een groot verschil in verwerkingstijd vergeleken met deklaratie
van S met enkele woordlengte.Als in het programma 'DATA2 1 bovenstaand
programmasegment gebruikt zou worden en men zou een file plotten met
een lengte van 24 uur en met bemonsteringsfrequentie van l Hz,dan is
de verwerkingstijd 5 (!) minuten langer dan in het huidige geval.
Ter vergelijking :

1

DATA2 1 in de versie van a.pp.

m:

heeft in genoemd geval een verwerkingstijd van 1 minuut en 20

seconde~

De gekozen oplossing werkt als volgt:
S wordt 'single' gedeklareerd en er vindt sommatie plaats in groepen
van 127 samples,zodat net geen 'overflow'op kan treden.Daarna wordt
gesommeerd over een resterend aantal als de stapgrootte niet deelbaar
is door 1

.Tenslotte wordt het gemiddelde bepaald door deling van S

door de stapgrootte.
ad 2. De toevoer van data aan de plotter wordt in de handboeken van
HP (lit. 4) omschreven met traag als er 15 coÖrdinaten per
seconde gegeven worden.Hieruit valt af te leiden dat de plotter een zo
grote tekensnelheid bezi t,dat het niet bij voorbaat zinloos is te
trachten de verwerkingssnelheid van 'DATA2 1 te vergroten.
De organisatie van de calculator/plotter blijkt zodanig te zijn dat de
calculator niet behoeft te wachten totdat de plotter de plt-instructie
heeft

uitgevoerd,om het handshake-woord aan de Nova te zenden ( zie

programma'HP-DATAPLOT',regel 8 ;

~

2.4.).Dit betekent dus dat noch de

calculator noch de Nova door de plotter bezet wordt gehouden.
ad 3. l:"' a.pp. "Dr staat een programmasegment dat het plotcommando naar
naar de HP zendt.Hier wordt de korte,éénletterige,versie van het
commando gebruikt,omdat het HP-systeem het programmasegment van regel
t/m 40 van het programma 'HP-DATAPLOT' doorloopt.
In het geval van de korte plotinstructie moeten er 260 bits aan de HP
worden overgedragen,hetgeen voor 1000 plotpunten neerkomt op een
zuivere transmissietijd van(260 bits/4800 baud)•lOOO:: 54 s.

In het geval van de lange plotinstructie (regel 8 van 1 HP-DATAPLOT 1 ) is
de transmissietijd 75 s.
ad 4. Een belangrijkere tijdsbesparing wordt in regel 35 t/m 40 bereikt
doordat slechts éénmaal per plotpunt een handshake-woord aan de
Nova wordt afgegeven.De handshaking treedt op na het overdragen van
regel 37 van

commando "P" (

1

HP-DA'rAPLOT 1 ).Het gevolg hievan is

dat de Nova verder kan gaan met zijn programma (berekenen van een volgend plJpunt) terwijl de coÖrdinaten van het plotpunt aan de HP worden
overgezonden door de •output spooler 1 (lit. 1).
Er onstaat nu echter weer een probleem,dat samenhangt met de aanwezigheid van scheidingstakans in de communicatie

(S 2.4).Normaliter werkt

het HP-programma s~ller (!) als het Nova-programma,zodat de HP aan het
begin van een programmalus (regel 36) moet wachten op een commando van
de Nova.Er zijn gevallen denkbaar waarin de Nova sneller werkt.Hierdoor wordt het Nova-commando in het ontvangstregister van de HP overschreven door een "null",zodat de HP niet kan achterhalen welk commando
gezonden is.
Het probleem is opgelost door toevoeging van regel 40 in'HP-DATAPLOT'.
In deze regel gaat het programma verder als in regel 36 een "null"
wordt gelezen ;Er wordt dus vanuitgegaan dat het commando "P" gezonden
is.
Wil men nu vanuit de Nova het commando

11

R11 of "U" geven,dan moet,om

verzekerd te zijn van de goede werking,de Nova kunstmatig vertraagd
worden.Di t gebeurt met de procedure 'WAIT'.
De procedure (extern)

1

FILLAR 1 (o.pp, m)

file met een lengte van D[0] bytes

leest een record uit de data-

= N s<Jmples .Het

record staat dan in

array B,terwijl in array F de begindatum en lengte van het volgende
record komt te staan.De variabele 'pos' geeft de bytepositie van de
grootheid 'record lengte' van de huidige record aan (zie structuur
van de gesorteerde datafile , § 3.1 ).Het cijfer 5 is het kanaalnummer
waarop de datafile geopend is.
Het maken van het programma

1

DATA2 1 te samen met

1

HP-DA'rAPLOT' heeft

veel tijd gekost.Het resultaat (fig. 5-5-l) mag goed genoemd worden.

Er is namelijk een tamelijk universele,goed werkende verbinding tussen
de Nova en de HP tot stand gekomen.
De tijd,die nodig is voor het plotten is vrijwel optimaal, d.i. niet
veel langer als de zuivere transmissietijd.
Tot slot kan gezegd worden,dat het programma in duurproeven bewezen
heeft feilloos te kunnen werken.
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5.6. Het programma 'STNDRD'.
Aan de hand van het programma 'STNDRD' kan men een standaard plotopdracht samenstellen,die wordt opgeborgen in de files 'DEFl' en 'DEF2'.
tG\hd ;;.(;/•
~"'b~l ").6/1 e.., t~be.l5 b./2.
Structuur van 'DEFl'
Naa van de datafile die het eerst geplot moet worden< 15) naam van

de datafile die als tweede geplot moet worden (15)

etc.

b::~.bel #f.' /z..
Structuur van 'DEF2 1
variahele

betekenis van de variahele

byteposities in file

max

totaal aan tal te plotten files

0 en 1

papier

aantal files per 'iel papier

2 en 3

kop

·• boolean 1 wel/geen opschrift

4 en 5

"Eindhoven Universi ty of Technology".
kleur

penkleui:'

stpgr

stapgroottte eerste file

12 en 13

kleur

penkleur tweede file

20 en 21

stpgr

stapgrootte tweede file

22 en 23

eerste file

10 en 11

etc.

Xn o..pp.lV

is de listing van 'STNDRD' afgedrukt.De werking van het

programma is analoog aan 'DATA'.

lf I.

5.7. Het laden van de dagoverzichtprogramma's.
Bij het ontwikkelen van de dago'ierzichtprogramma 1 s is gebleken dat de
'relocatable loader'(RLDR) niet
werkt de RLDR

alt~d

feilloos werkt.In het algemeen

goed als de omvang van het programma klein is.

Het aantal externe procedures,dat meegeladen wordt,mag ook niet te
groot zijn.Tenslotte kan de "'IOlgorde waarin de externe procedures in de
'command line' staan van invloed
De volgende commando's

z~n

z~n

op de werking van de RLDR,lit. 5).

nodig om van het algol-programma een uit-

voerbaar programma te maken (_2a-ve file (SV)-versie).
ALGOL DATA2

J

Algol-compiler aanroepen

RLDR DATA2 SEARCHDAT DATCOrN FILLAR
OALGOL.LB 7/C QTY:0/1 J

Relocatable loader aanroepen

De bibliotheek OALGOL.LB moet meegeladen worden omdat hierin de algolprocedures

staan.De bibliotheken ALGOL1$LB t/m ALGOL4.LB zijn minder

volledig dan OALGOL.LB.

5.8.

Literatuurl~st

lit. 1 Lister, A.M.

hoofdstuk 5.
Fundamentals of eperating systems

Macmillan

1975 •
lit. 2 Extended Algol ;User's manual van Data General Corporatien
nr. 093-000052-05 (rev. 05,januari 1975).
lit. 3 Hewlett Packard 9825A calculator.,Operating and programming
Handboek van Hewlett Packard.
lit. 4 Hewlett Packard 9825A calculatar/9872A plotter programming
handboek van Hewlett Packard.
lit. 5 Relocatable loader

handboek van Data General Corporatien •
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HOOFDSTUK 6. STATISTISCHE BEWERKING VAN DE MEETGEGEVENS.

6.1. Kwaliteitseisen voor een satellietcommunicatiesysteem.
Het CCIR (li t.l) doet aanbevelingen voor de kwaliteit van een te
ontwerpen satellietcommunicatiesysteem.Betreft deze communicatie een
telefonieverbinding dan zijn de ~ecommendations' 352-3, 353-3, 521, 522
van toepassing (resp. Appendix V t/m Vlll ).
'Recommendation' 352-3 definièert een 'hypothetical raferenee circuit'
(HRC).Dit HRC geeft de principi~le opbouw van een analoge telefonieverbinding via een satelliet weer.Tot het HRC behoren twee grondstations
en

é~n

of meerdere satellieten.

In 8ec.353-3 worden aanbevelingen gedaan voor het ruisvermogen aan de
uitgang van de telefonieverbinding die gebaseerd is op het HRC uit
Qec.352-3.In Qec.353-3 wordt gesteld dat bepaalde ruisvermogens in een
telefoniekanaal gedurende een zeker percentage van de tijd niet over--~schreden mogen -worden.Di t geldt voor een kanaal in basisband (modulatie
en demodulatie-apparatuur behoren tot het HRC),terwijl in de genoemde
ruisvermogens de 'Frequency division multiplex'-ruis niet begrepen is
(note 1 ,Rec.353-3).
In Rec.521 wordt een HRC gedefiniëerd voor een digitale (PCM) telefonieverbinding via een satelliet.Uitgaande hiervan worden in Rec.522
'""

aanbevelingen gedaan voor de in het systeem optredende 'bit error
rate'.
In l\ec.521 wordt gesteld dat de ingangssignalen en uitgangssignalen
11an het HRC digitale (PCM) signalen zijn. Tot dit HRC worden dus niet
gerekend de codeer- en decodeerapparatuur,die nodig zijn om analoge
signalen in PCM-signalen en PCM-signalen in analoge signalen om te
zetten.
Met het grondstation van de vakgroep (§ 2.1) kan men de propagatieeigenschappen van de 'down-link' bestuderen.Om een satellietcommunicatiesysteem te ontwerpen dient men tevens de eigenschappen van de 'up-link'
te kennen.De propagatieeigenschappen van een 'link' zijn afhankelijk van
van de geografische ligging van het grondstation.Omdat in dit stadium
niet duidelUk is waar het zendende grondstation zich bevindt,nemen
we aan dat de propagatieeigenschappen van de 'up-link' geen invloed

hebben op de ruiseigenschappen van het totale communicatiesysteem.
In dit geval kan men wel eisen opstellen voor de parameters van de 'downlink' op basis van meetgegevens verkregen met behulp van het grondstation van de vakgroep.
Om de samenhang tussen 'down link'-parameters,de CCIR-normen en de
propagatieeigenschappen van het 'down path' te bepalen,beschouwen we
de 'down link' uit fig. 6.1-1.
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Hierin is T de ruistemperatuur van de satelliet gerekend aan de klemmen
s
van de 'up-link'-ontvangantenne.Een praktische waarde voor Ts is 500 K
(lit.5). p is het zendvermogen van de satelliet (praktische waarde :
s
40 W,(lit.5)). g is de winst van de satelliet-zendantenne.De diameter
s
van deze antenne is meestal niet veel groter dan 1,5 m,om een groot
verzorgingsgebied te verkrijgen. g
repeater in de satelliet (g ~10
V

10

is de vermogensversterking van de

V

oftewel

100 dB).

lp is de vrije-ruimte demping die het signaal ondervindt,terwijl ae de
extra demping is die optreedt in de atmosfeer.De voornaamste oorzaak van
atmosferische demping is neerslag,terwijl ook scintillatie een rol van
betekenis speelt.Bij 11 GHz bedraagt

10 log lv =205 dB,terwijl 10 log ae

zelden groter is dan 20 dB.De 'absorber temperature' van de neerslag is
is Tb ,die in ons geval (Eindhoven) varieert tussen 270 en 280 K (lit.6).
a s

.

Het grondstation wordt gekarakteriseerd door de antennewinst g ,
-

a

de versterkingsfactor g van de ont~anger (de a.g.c is ruis~rij),
g
I
de ruistemperatuur T van het grondstation onder clear sky' -condities
g

en en de variabele versterking a g van de

a.g.c.-~ersterker.

De variabele versterking ag zorgt ervoor dat het signaalvermogen op het
punt P constant blijft bij wisselende propagatiecondities.De variabele
versterkingsfactor van de a.g.c. is dus gelijk aan de extra demping a

e

van de atmosfeer.
Na de a.g.c.-versterker is de demodulator opgenomen,waarvan wordt
aangenomen dat deze het signaalvermogen niet en het ruisvermogen met
een factor d versterkt.De factor d is afhankelijk van het type modulatie
dat gebruikt wordt.In de factor d zijn dus begrepen de verbetering van de
signaal-ruis-verhouding t.g.v. de demodulatie en tevens het feit dat de
bandbreedte v66r de demodulator groter is dan die erna (In de navolgende
berekeningen kan danook steeds de bandbreedte in het gehele systeem gelijk
gesteld worden aan de bandbreedte

~an

het spraaksignaal of van zijn PCM-

representatie).Voor FM kan,afhankel:ijk van de modulatie-index, d=O,Ol

zijn.

Tenslotte stellen we dat punt P zich op 'zero relative level' bevindt,
omdat in de CCIR-aanbevelingen de ruisvermogens op dergelijke punten
gespecificeerd worden.Een punt van een communicatiesysteem

be~indt

zich

op 'zero relativa level' als een testtoon van 800Hz toegevoerd aan het
systeem,op het betreffende punt een vermogen bezit van 0 dBm.

6.2. Het ruisvermogen aan de uitgang van de 'down link'.
Beschouwen we fig. 6.1-1 dan geldt voor het gemiddelde ruisvermogen
n 2 op punt P
p

+ n

2

ps

+ n

2

6.2(1)

pa

met: n 2 is het vermogen van de ruis op punt P ,t.g.~. het grondpg
station (geassoci~erd met T ).

~ps
-2

n

is het vermogen van de ruisgap punt P, t.g.v. de satelliet
(geassociëerd met T ).
s

is het vermogen ~an de ruis op punt P, t.g.v. absorptie in
pa
de atmosfeer.

-

Voor n 2 geldt :
pg

= (n 2pg)'.

d • a

g

6.2(2)

met:

(nS )' is het vermogen van de ruis op punt P, t.g.v. het grondpg
station onder 'clear sky'-condities.
k
konstante van Boltzmann.
B
Bandbreedte van een telefoniekanaal ( 3,1 kHz effectief)

Formule 6.2,2) drukt uit dat in

ge~al

van atmosferische demping,de

versterkingsfactor van het grondstation verhoogd moet worden om punt P
op 0 dBm te houden en dat de ruis t.g.v. het grondstation dan ook
extra versterkt wordt.
Als de satelliet een zendvermogen bezit ter grootte p ,terwijl het
5

vermogen op punt P 1 mW bedraagt,dan geldt

2n

ps

~Ps)-l
l~ .d.k.T .B.g
mw
s
v

(uitsluitend thermische ruis)

6.2(3).

Als Tb de door de grondstationantenne ontvangen 'brightness temperature'
is,dan geldt

Uit li t.2 blijkt dat voor de transmissie 1/a

e

van electromagnetische

golven door een absorberend medium geldt :
6.2(5).
Invullen van 6.2(5) in 6.2(4) levert :
2
n pa

= gg .ae .d.k.B.(l

- 1/ae ).Tb
a s

= g g .d.k.B(ae

- l).T ab s 6.2(6).

Invullen van 6.2(2), 6.2(3) en 6.2(6) in 6.2(1) geeft :

-np2 = g • d • k • B• [ a • T
g

e

lmW.gv.T ....
(a - l).T
g + g .p
s ,
e
abs
g s

r

Ij(.

ofwel

np2 = g g .d.k.B. fa e (T g +Tb
)
a s

+ lmW.gv.T - T
gg.ps
s
abs

Jl

6.2(7).

Voor het signaalvermogen op punt P geldt
1 mW

6.2(8).

Uit 6.2(7) en 6.2(8) volgt een uitdrukking voor de signaal-ruis-verhouding op punt P,waarvan de numerieke waarde moet voldoen aan
Rec. 353-3 en 522.0m deze toetsing mogel~k te maken zullen in § 6.3
toetswaarden voor de signaal-ruis-verhouding worden bepaald uit
Rec. 353-3 en ~c. 522.

6.3. Bepaling van de toetswaarden voor de signaal-ruis-verhouding uit
de CCIR-aanbevelingen.
In het geval van analoge transmissie is Sec.353-3 van toepassing.
In § 1

van deze aanbevelingen worden ruisvermogens gespecificeerd,die

gedurende een,eveneens gespecificeerd,percentage van de

t~d

niet mogen

worden overschreden.
Als voorbeeld zal uit de gegevens in§ 1.1 van de aanbevelingen de
signaal-ruisverhouding (toetswaarde) worden bepaald.
10.000 pWOp
waarin

= 1,78

• 10.000 pWO

1,78 de psophometrische weegfactor is (lit.3).

Een ruisvermogen van 1 pWO betekent 1 pW ruisvermogen op een punt van
'zero rel a ti ve level', zodat in het onderhavige geval de signaal-ruisverhouding is :
S/N

=1

m1.'J/ 17800 pW, zodat SNR

= 47

dB.

Op dezelfde wijze volgen de SNR-waarden uit§ 1.2 en

ê 1.3 van de aan-

bevelingen.Deze zijn resp. 40 dB en 29 dB.
In het geval van PCM-transmissie is

Rec.

522 van toepassing.

Om te komen tot een verband tussen de 'bit error rate' en de signaalruisverhouding in een transmissiekanaal van het HRC,worden de volgende
veronderstellingen gemaakt
l.De bandbreedte W van het kanaal,dateen rechthoekige doorlaatkromme
bezit,wordt optimaal benut. D.w.z. dat de seinsnelheid 2W (baud)
bedraagt.De uitgangssignalen zijn derhalve sine-pulsen met maximale
amplitude A.
2.Het kanaal is behept met additieve Gaussische ruis met een gemiddelde waarde gelijk aan nul en en een standaarddeviatie q.
Als

N

het ruisvermogen is,geldt :

3.De kans dat een
een

"~An"

11

nul

11

N

=~

gezonden wordt,is

2

•

even groot als de kans dat

gezonden wordt.

4.Er is sprake van communicatie d.m.v. bipolaire signalen,d.i. er
wordt geen gelijkstroomvermogen overgedragen.
Onder bovenstaande voorwaarden geldt voor de foutenkans. (li t,4) P
aan de uitgang van het transmissiekanaal :
p

met

A
= Q(-)
CT

Q(x)

=~

6.3(1)
fexp(-i/2)

1"-Tf x

d~

Omdat de afzonderlijke uitgangspulsen onderling orthogonaal zijn,kan de
energie van een aantal overlappende pulsen M bepaald worden door
sommatie van de energiein van de afzonderlijke pulsen,
De energie in éAn sine-puls is A2/2W,hetgeen volgt uit de beschouwing
van het energiespectrum van de sine-puls.
De energie in Haverlappende pulsen is dan

"8.

De tijd benodigd om M pulsen over te dragen, is M/2W, zodat het ontvangen
vermogen S

s

gel~k

is aan

=

Het ruisvermogen N aan de uitgang van het transmissiekanaal is
2

~

aan

gel~k

,zodat nu voor 6.3,1) geschreven kan worden :
p = Q(f)

6.3(4)

Passen we formule 6.2(4) toe op de waarden van de 'bit error rate'
(BER

= 1/P),zoals

die in Rec.522 genoemd worden,dan vinden we resp.

een SNR van 13,6 dB , 11,5 dB en van 9,9 dB. Onder SNR wordt hier verstaan
de verhouding van het vermogen van het digitale (PCM-gecodeerde) signaal
en het vermogen van de ruis,beide gemeten aan de uitgang van het HRC.
Zou men met een PCM-decoder het signaal in analoge vorm brengen,dan
zou men een signaal-ruis-verhouding voor het analoge signaal vinden,
die van dezelfde orde van groottte is als die in het geval van analoge
transmissie.
In fig.6.3-l is het verband aangegeven tussen de signaal-ruis-verhouding
SNR

v

v66r de PCM-decoder en die (SNR ) erna (lit.4). Aangenomen is dat er
n

hier sprake is van een 8-bits PCM-systeem.
De berekende waarden voor de PCM-signaal-ruis-verhouding (SNR ) leveren
V

SNR-waarden voor het spraaksignaal op die goed overeenstemmen met de SNRwaarden die p;evonden zijn op basis van Rec.353-3.

5o

3o

2.0

)0

0

1.0

.,

30

So

SNRy {dB)

fig.6.3-1 Verband tussen de signaal-ruis-verhouding SNRv v66r
de PCH-decoder en die erna ( SNR ) in het geval van
n
een 8-bits systeem.

6.4. Enkele aspecten van het ontwerp van een satellietcommunicatiesysteem.
Uit de formules 6.2(7) en 6.2(8) volgt de signaal-ruis-verhouding aan
de uitgang van de 'down link' :

~

.T

s

l.
abs I

- T

x

6.4(1)

r;o.

HierbU moet tevens voldaan zUn aan 6.2(8)

1 mW

In formule 6.4(1) is X één van de in § 6.3 berekende toetswaarden.
De 'down link' moet dus z6 ontworpen worden dat aan 6.4(1) en 6.2(8)
wordt voldaan.De in te vullen waarde van a

e

volgt uit de experimenteel

bepaalde cumulatieve verdeling van de atmosferische demping.In deze
verdeling wordt de waarde van de demping opgezocht,die gedurende het door
het CCIR gespee ificeerde tijdspereen tage wordt overschreden.
Naast de bovenstaande formules zijn er een groot aantal niet-electratechnische restricties op te leggen aan de 'down link'-parameters.
Zo kan bijvoorbeeld de diameter van een antenne niet onbeperkt vergroot
worden om de winst te vergroten.De diameter van een satellietantenne
is om praktische redenen niet groter als 1,5 m.
Uit bovenstaande formules kan men desalniettemin enige conclusies
trekken.
Bij lage frequenties (4 GHz) is a z.l,zodat SNR in 6.4(1) onafhankelijk
e

wordt van T b .De coifficiint van T is gelijk aan de verhouding van
a s
s
het vermogensniveau aan de ingang van de grondstationontvanger en het
vermogensniveau aan de ingang van de satellietontvanger.
Door het zendvermogen in de 'up link' te vergroten,kan men het effect
van T op de SNR in 6.4(1) verkleinen.Door het zendvermogen voldoende
s
groot te maken,kan 6.4(1) vereenvoudigd worden tot :

Dit impliceert dat in dit geval het grondstation de enige bron van ruis is.
Bij hoge frequenties (

10 GHz) zal de in de cumulatieve verdeling gevonden

waarde van a

groot zijn,zodat de SNR in 6.4(1) wel afhankelijk is "Van Tb •
e
a s
Het is dan niet langer zinvol om T zeer klein te maken.Hetzelfde geldt
g

voor de term met T met betrekking tot de overige termen in de noemer van
s

6.4(1).
Als Tg

= Ts = Tb
as

en a e

= 2,dan

is de term met Ts klein t.o.v. de overige

SI.

termen als de coëfficiënt van T gelijk is aan l.Di t betekent (bij gelijke
s
antennes in 'up' en 'down link') dat het zendvermogen in de 'up link'
evengroot is als dat in de 'down link'.
Tenslotte zien we dat de 'absorber'-ruis de ondergrens voor de SNR in

6.4(1) bepaalt •

6.5. Het programma 'MNDVEHD'.
Het programma

·~mDVEHD.'

is een programma dat in staat is een waar-

schijnlijkheidsdichtsheidsfunctie te bepalen "ian een meetsignaal.
Het programma is bedoeld om een dergelijke functie van een meetsignaal
te bepalen op maandelijkse basis. Aan het einde van de maand kan dan
het programma 'CUMULATIEF' gestart worden

(S

6.5), dat een integratie

uitvoert over de genoemde functie, zodat een cumulatieve verdeling
van het meetsignaal onstaat. 'CUMULATIEF' brengt de cumulatieve verdeling in een zodanige vorm dat het met het bestaande plotprogramma
'DATA 2 1 weergegeven kan worden.

Voor de bediening van het programma 'MNDVERD' is slechts het volgende
-van belang:
In principe worden verdelingen samengesteld van alle datafiles,
waarvan de namen zijn

~ermeld

in de file

'DP4:CNTXT~',

het nummer van het sampleschema voorstelt.

~

waarbij

~

wordt door 'MNDVEHD'

opgevraagd.
-De te verwachten datafiles moeten zich bevinden op disk DP4F.
- De files waarin de verdelingsfuncties zijn opgeslagen zijn aanwezig op DP4.
De naam van een verdelingsfile stelt de computer samen door aan
DP4:V

achtereenvolgens toe te voegen het nummer van de maand

(2 cijfers) en de naam van de datafile.
De waarschijnlijkheidsdichtheidsfunctie van het TM-baken (file
'AMPTM') over de maand juli ligt dus opgeslagen in de file
'DP4:V07AMPTN'.
- Het is de bedoeling dat iedere dag nà het sorteren en plotten van

f2.

de data de verdelingsfiles worden bijgewerkt. Het programma is
beveiligd tegen het meermalen opnemen van dezelfde gesorteerde data.
Ook kunnen gesorteerde data van de ene maand niet terechtkomen in
de verdelingsfiles van een andere maand. In de verdelingsfiles
wordt bijgehouden welk tijdsinterval uit de betreffende maand het
laatst is verwerkt.
Men dient er rekening mee te houden dat gesorteerde data, van een
eerdere datum dQn

de begindatum van het laatst verwerkte interval,

niet meer verwerkt kunnen worden. De gesorteerde data moeten dus in
cKonologische volgorde worden verwerkt. Wel mag een nieuwe datafile
een reeds verwerkt gedeelte overlappen.
Bij het begin van een nieuwe maand, moet de verdelingsfile nog gecreëerd worden. De operator moet dan het nummer van de maand aangeven.
Het programma 'MNDVERD' is uitvoerig getest op zijn goede werking.
Het programma is voorzien van een groot aantal beveiligingen, die ervoor zorgdragen dat de data niet verminkt kunnen worden door fouten van
de operator. Vrijwel alle beveiligingen zijn voorzien van begeleidende
text op de videoterminal.
De gedetailleerde werking van het programma is af te leiden uit de
'source listing' (appendix IX),. die uitgebreid voorzien is van
'comment'-statements.
In tabel b.4/l is de structuur van de verdelingsfiles weergegeven.
In de verdelingsfiles zijn de tijdsintervallen vermeld, op basis waarvan de verdeling is bepaald. Het is dan ook mogelijk om naderhand te
bepalen welke tijdsintervallen ontbreken. De ontbrekende tijdsintervallen kunnen 'met de hand' in de verdelingsfile verwerkt worden.
De verdelingsfile kan bekeken worden met behulp van het programma
'FILETEST I .

53,

Tabel 6.4/1

Structuur van een verdelingsfile

variabele

bytepositie(s)
1 t/m 4

A(o)

d.i. het aantal geobserveerde samples met
waarde 0.

5 t/m 8

A(l)

d.i. het aantal geobserveerde samples nBt
waarde 1

9 t/m 12'

A(2)

d.i. het aantal

geobser~eerde

samples met

waarde 2
I
I

4x+l t/m 4x+4

A(x)

I

d.i. het aantal geobserveerde samples met
waarde x

I

I
1021 t/m 1024

A(255) d.i. het aantal geobserveerde samples met
waarde 255

1040 en 1041

aantal tijdsintervallen,dat verwerkt is

1042 en 1043

jaartal

1044 en 1045

nummer van het sampleschema waarmee de data opgenomen zijn

1046 en 1047

aantal samples per minuut

-1050- en 1051

dag

1052 en 1053

uur

1054 en 1055

min.

1056 en 1057

duur

}

begintijd van het eerste verwerkte tijsinterval

van het tijdsinterval in minuten

•

1050+10n en l051+10n dag
1052+10n en 1053+10n uur

)

begintijd van het n-de tijdsinterval

l054+10n en l055+10n min.
1056+10n en 1057+10n duur van het interval in minuten

6.6. Het programma 'CUMULATIEF'.
Aan het einde van een maand, als alle data van de maand verwerkt zijn
door 'MNDVERD', kan het programma 'CUMULATIEF' gestart worden.
Tegelijkertijd moet op de HP-calculator/plotter het programma
'HP-DATAPLOT' worden gestart.
'CUMULATIEF' (appendix X) verwerkt de verdelingsfile tot cumulatieve
verdelingsfiles. Van deze cumulatieve files wordt een hulpfile afgeleid, die de structuur heeft van een gesorteerde datafile. Het gevolg
hiervan is, dat de hulpfile met behulp van

1

DATA2 1 geplot kan worden.

De cumulatieve verdelingsfunctie zoals die in de hulpfile is opgeslagen, is de logaritme van de cumulatieve verdelingsfunctie in de cumulatieve verdelingsfile.
De manier waarop de logaritme van de cumulatieve verdelingsfunctie
wordt weergegeven, kan door de operator aangegeven worden.
Langs de x-as kan de A/D converter output uitgezet worden, maar ook
het 255-complement ervan.
Langs de y-as kan de loggritroe van het percentage van de tijd, dat de
waarde op de x-as overschreden wordt, weergegeven worden, maar ook de
logaritme van het percentage van de tijd dat de waarde op de x-as
niet overschreden wordt.
Dit levert dus vier verschillende presentatiemogelijkheden.
Verder biedt het programma aan de operator de mogelijkheid om zelf
(met de hand of met behulp van de HP-calculator/plotter) de x-as te
tekenen. Op deze manier is het mogelijk een fysische grootheid langs
de x-as uit te zetten i.p.v. de A/D-converter output.
Vergelijk twee presentatievormeD van dezelfde cumulatieve verdeling
in fig. 6.6-1 en fig. 6.6.-2.
Aan het einde van het programma wordt de hulpfile vernietigd; De
cumulatieve verdelingsfile blijft bestaan. Opnieuw aanroepen van
'CUMULATIEF' heeft dan ook tot gevolg dat de cumulatieve file niet
opnieuw hoeft te worden bepaald. In tabel 6.5/1 is de structuur van
de cumulatieve verdelingsfile aangegeven.De naam van de cumulatieve
verdelingsfile wordt gevormd door aan DP4:C achtereenvolgens toe te
voegen het maandnummer en de naam van de gesorteerde datafile.
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tabel 6.6/1 Structuur van de cumulatieve verdelingsfila.
variabele

bytepositie
1 t/m

4

5 t/m 8

1021 t/m 1024
---~------

1036 t/m 1039

Q(O) aantal samples met waarde kleiner of gelijk 0
Q(l)

,,

"

"

"

"

"

''

1

Q(x)

''

t '

''

' t

t '

''

t ,

x

t '

''

''

''

''

' ' 255

Q(255) ' '

-- -

outage time d.i.totale
de data niet verwerkt

t~d

z~n

1042 en 1043

jaartal

1046 en 1047

aantal samples per minuut.

van een maand,waarvan
(eenheid : minuten).

Bij de grafische presentatie van de cumulatieve file wordt de 'outage
time' aangegeven. Dit is de tijd in de betreffende maand, gedurende
welke er geen data voor verwerking beschikbaar waren.
In principe kan 'CUMULATIEF' ook gebruikt worden om een cumulatieve
verdeling te plotten, die opgenomen is gedurende een tijd korter dan
één maand. Dit uit zich dan in een grote

1

outage time'.

Wanneer de operator besluit om zelf de x-as te tekenen, kan hij gebruik maken van de HP-calculator/plotter. Als voorbeeld dient hier de
instructielijst die de operator moet afwerken om de x-as in fig. 6.,-2
te tekenen.

st..

HE SET
RESET

GSIZ
SCL

1.5,
O,

XA)C

o,

PLT

0, -20,

LBL

o.67,

1.0,
17.b~,

o,

o,

20

1,

1'

5, -20, 1'

LBL

"5"

PLT

20, -20,

exc. lettergrootte instellen

700 exc. schaalpunten invoeren
exc. x-as tekenen
exc.1 positioneren van de pen, schrijven van het
exc. T cijfer 0 langs de x-as

"0 11

PLT

0

exc.l positioneren van de pen, schrijven 'ian het
exc.

1,

J cijfer

5 langs de x-as

exc.L positioneren van de pen, schrijven van het

r getal

LBL

11

PLT
LBL

exc. positioneren van de pen en schrijven "Van de
10, -40, 1,
11 ATTENU ATI ON
titel van de x-as.
(dB) -) " exc.

pe.....,

#O

20 11 ,

exc.

exc,

20 langs de x-as

pen terugzetten in de houder.

exc. betekent execute.
De eerste drie instructies

Z~Jn

voor iedere cumulatieve verdeling het-

zelfde. Bij de SCL-instructie (zie ook § 5.3) behoeven allen de eerste
twee parameters berekend te worden. Dit gaat
6.6~2

in het geval van fig.

als volgt: De oorsprong van het assenstelsel

komt overeen met een

'attenuation' van 0 dB, zodat de eerste parameter waarde 0 wordt.
De maximale demping "Van 20 dB komt overeen met een complementaire A/Dconverter outputwaarde van 255. Het schaalpunt bij het plotten is 225.
zodat de tweede parameter wordt: 20 x 225/255
De

parameterwaarde~in

= 17.65.

de XAX-instructie zijn afhankelijk "Van de te te-

kenen x-as. De eerste parameter is steeds 0. De 3e geeft het begin van
de x-as aan in de eenheid van de uit te zetten grootheid. In dit geval
begint de x-as bij het punt 0 dB attenuation, dat krachtens de SCLinstructie overeenkomt met de oorsprong van het assenstelsel. De 4e

57.

parameter geeft het einde van de x-as aan in de eenheid van de uit te
zetten grootheid. De 2

9

parameter geeft de afstand tussen 2 verticale

streepjes aan 1 uitgedrukt in de uit te zetten grootheid.
De operator moet vervolgens waarden langs de x-as tekenen.
Hiertoe wordt de pen gepositioneerd in de x-richting door de 1
meter de gewenste waarde (in dit geval in dB) te

ge~en.

e

para-

De andere para-

meters hebben resp. -20 en 1 als waarde.
De text

die na LBL tussen aanhalingstekens staat komt

letter~

lijk op papier.
Tenslotte wordt op soortgelijke WlJZe de titel van de x-as geschreven.
(Daartoe wordt de pen steeds gepositioneerd met PLT ,10, -40, 1
Met de laatste instructie wordt de pen in de houder teruggezet.
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BEGIN
COMMENT':DIT PROGRAMMA GEEFT IN 5.AMENW'EH<ING MET 'DATA1' EN
'DATA2' EEN GRAflSOi OVEreiCHT VAN DE MEETSIGNALÊN VAN-DE OTS GEDURENDE
ËEN DAG. 'DATA' STaT AAN DE HAND VAN VPAGEN EEN PLOTOPDRAOiT SAMEN.. DIE
OPGESLAGEN WOADT IN DE FILES 'TASK0' EN 'TASK1' <FIESP.
PARAMET El1S EN F1 L ENAMEN> •
DE lNPtn'flLES 'DEFl' EN 'DEF2' <RESP•FlLENAMEN EN PAFW1EfERS)
BE.VATTEN EEN i!GN. STANDAARD Pl.OTOPDFI.A.OiT •
VOOR VERDERE INFORMATIE i!IJ VERWE!EN NAAR HEr AFSTUDEERVERSLAG
VAN J • VAN DlLL EMEN.. 198 U

COMMENT 1 DEKI..ARAT I ES;
I Nr EGER <2> 011 .. Dl 2.1 FRSTRB:.. POS.. REFX 1.. ftEFX 2i
1 NTEGffi MAX .. J .. PAPIER- KLEUF., STPGR.. FtLNR.. K.. H.. REC., REFY 1.. REFY2.. NJ
INTEGER ARFlAY AC0: 4J .. DC0: 4]" EC 0: 4J .. Ft:0: 4H
EOOLEAN S.. KOP;
POINTER Pi
LABEL LB..l .. LE:L2..LE:L3.. Lf:L.4.. LB..SILB..6.o LEL 7 .. La..8 .. LB..9"LB..l0 .. ERROR;
STRING ST.. ST 1i
EXTERNAL.. PROCEDURE DATCON V.. HEAO~ SEARCHDATJ
CCM'1E.NT: OPENEN VAN DE BENOOI GDE F1 LESi
OPEN< 1.. "Q'l'Y: 0">; COMMENT: VI DEODI SPL.AY;
OPEN< 2.1 "DEFl"~ EP.ROR>; COMMENT: DEFAtLT FILE WOE STRI NGSJ
OPEN< 3.. "DEF2".. EP.ROR> i COMMENT: DEFAtL T FILE WOR iARAME.TEF.S;
OPEN(4" "TASKl">; COMMENT: Otn'Ptn' fiLE WOR STF.lNGS;
OPEN< 5.1 ''TASK0''H COMMENT: OtrrPtrr F'ILE WOR PAFAME.TEF.S;
COMMENT: DATt.M OPVRAGEN;
'WP.l TE< 1.. "< 1 5>< 1 5>< 1 5>< 1 S;:.< 1 5;:.< 1 5>< 1 5>< 1 5>< 1 5>< 1 5>< 1 5>< 1 5>'' H
WFlTE<l .. "DIT IS HET DAGOV~IQiTPROGPAMMA 'DATA' ..:tiEV• 10/80<15><15>");
LB..l:
ANTWOORD: "H
WRITE<l .. "VAN WEI..J<E DAG \JILT U EEN O'JEH!IQiT 1<15>DAG ?
READ< t .. At2JH
Ir <AC2l<l> OR <AC2J>31> THEN GOTO LELH
LB..2:
'WPlTE< 1" ''MAAND 1 ANTWOORD: ">i
r.EA.D< 1.. At 1 J H
IF <ACll<l> OR <ACll>12> TiiEN GOTO La~:;
LU...3:
WfilTH 1.. "JAAFI 1
ANTWOOPD: 19");
READ< 1.. AC 0 J >;
I f <AC0l<78) OR <AC0J>90> 1HEN GOTO UL3;
AC 3]: :.0; AC 4]: "'tH AC 0J: =:A( 01+ 1900J
COMMENT:EE.FfHE:NEN VAN DE. MINUUT IN HE.7 JAAF EN DAAPl1EE VAN DE SCAL.ING POINTS
<REFX1 EN REFX2H
DATCONV<AI REFX 1 >; RE.FX2: =RE.FX 1+ 14.41èH
CCl'IME.NT: DATlt1 IN 'T.ASK0 ';
POSITI ON< 5.16HPP•ADDRESS<A[ 0J H E'fTE.:WR!TE< 5.1 p" 2H
POSITI ON< 5.-8H P: =ADDFESS<AC 1 3 H &TEWRITE< 5"p.. 2H
POSITI ON< S, 10H P: =ADDFESS<AC 2J H BfTE.WP1TE< S" P.. 2H

6 t.

CCJ'IMOOa IJEEflGEVEN VAN DE STANDAAFD PLOTOPDF.AOiT M·E:· v. DEF1 EN DEFf:J
POSI TI ON< 3.,0>; P: ::;.ADDFE.SS< N>J EYTEFEADC J."p" 2>J
POSI Tl ON< J., 2H P: -=ADDFE.SS< PAPI ERH BfTEFEAD< J" p, 2H
POSIT10NC3,4>;P:=ADDRESSCKOP>;EfTEFEAD<J"P"2>;
WF'J TE< 1" "< 1 5>< 1 5>< 1 5>
STANDAAF..D PLOTOPDP.ACHT" H
WFIITEC1""<15><15>AANTAL FILES PEF VEL PAPIEf.: "."PAPIEFH
IF KOPTHEN WRITEC1""<15>0P IEDER VEL HET OPSCHPlFT "T·H·E·' ETC ... >
El..SE 1JRITE(1.""<15>GEEN OPSOiRIFT 'T·H•E•' E'f'C·"H
WRlTE(1"''<15><15>FILENF FILENAAM STAPGROOTTE Kl...EUF :SAMPLES/MIN.">;
M.AX I =0J E: -=TRUE.i
FOP FILNP& =1 STEP 1 UNTIL N DO
BEGIN
READ< 2" ST>; OPEN< 6.1 ST"LE:L4H
H EADER< 6.. D.- u FH
DATCON V< 0.. DI 1 >; DATCON V< u 012>;
IF NOTCCRE.FX1>Dl2> OR CREFX2<DI1» THEN GOTO LELS;
CLOSE<6>;
LEL4&
CCM1ENT: GE\t.IENSTE <DEB.. VAN DE> FILE NI ET AANWEiH GJ
OUTPUT< 1.- "<15> 11
1111111111 lfl"" FILNF.... ST.,
"GEIJENSTE <DEEL VAN DE> FILE NIET AAMJEliG.. H
GOTO LEL6J
LB..S:
COMMENT: GEWENSTE <DEB.. VAN DE> FILE A.ANWEZI G·AFDRt.IKKEN VAN DE PAR.AMEI'ERS
UIT DEF2 EN OPI:lERGEN IN TASK0J
K:=10+10•<FILNR-l>;
M.AX: :f'l.AX+ IJ
POSITIONCJ"K>JP:=ADDRESSCKLEUR>JEYTEP.EADC3"P"2>;
P05IT10N(J"K+2>JP:=ADDRESSCSTPGR>JEfTEREADC3."P"2>J
111" ..
OUTPUT< 1." "< 15> 11
1111111111
1111
I
FILN& ST" STPG&KL EU& Ft 2l >;
WRITE<4" ST,"< 15>''>;
K: =20+30•<MAX-DJ
POSITI ON< SJOK+ 12>; P: =ADDRESS<KLEURH BfTEIJFJ TE< s, p, 2H
POSI TI ON< S, K+ 16>J P: =ADDRESSC STPGRH Bx'TEWFl TE< s, p." 2H
CLOSE< 6>;
LB..6:
ENtJ
CCI'lMENT: vu...LEN VAN DE HEADER VAN TASK0J
FILNR: =U
POSITIONC S, 0>J P: =ADDRESSC FILNRH EfTEWF.l TE< S, p, 2H
POSI TI ON< S, 2>; P: =ADDF.ESS<MAX>; EfTEIJRl TE< s, p, 2>;
POSI Tl ON< S, 4H P: =ADDRESS< P.API ERH BiT EWFl TE< S, P" 2H
POSI TION< S., 12H P: =ADDRESSCKOPH B'fTEWRI TE< 5.r p, 2H
CLOSE<4H OPENC4" "T.ASKl ">;
WRITEC 1, "< 15>< 15>\JlLT U DEZE PLOTOPDF.ACHT \rJIJli GEN ? JCA> /NCEE> ANT\rJOOPD: "H
READ<l.-ST>JST:=SUOSTRCST .. t,1>J
I F ST=="N" nt.EN GOTO LB.. 7;
CCXtlMENT: 5.AMENSTB..L.EN VAN NI EU\rJE TASK FILES AAN OE HAND VAN
VRAGEW
MAX 1 "'0; E: =TRUEi
IJRITEC1,"<15><15>HOEVEEl.. FILES \rJILT U OP 1 VEL PAPIER 1 ANTWOORD; ••>.;
READ< 1, PAPI ffi>J
1 F iAPl ER< l niEN PAPIER: =U
WRtTE<l .... WILT U HE.T OPSOiRIFT 'T•H·E·' E.TC• GEE>RUIKEN? JCA>INCEE>"H
WRITE< 1"" ANTWOORD: "H
READC l.- St>; ST: =SUESTR( ST, J, 1 H

b2..

1 F ST="N" THEN KOP: =-FALSE ELSE KOP: ==TEUEI
FOR H: =H WilLE E DO
EEGlN
WRITE<l~"<l5><15>"~MAX+1~"
WELKE FILE WILT U PLOTTEN? ANTWOORD: "H
READ< 11 St>;
OPEN< ~ STI LIL8);
HEADEJ1< 6.1 D1 E.. F);
DATCON V( D1 DI 1 >; DATCON V< E" Dl 2>;
IF <R.EFX1>DI2> OR <REFX2<Dll> T'rlEN EEGIN CLOSE<6HGOTO LELS END;
WRITE<l~sT~" IS AANWEliG·HET AANTAL SAMPLES PER MlNUtJr IS :"~FC2lH
W?l TE<l1 "< 1 $> ST.APGhOOTTE ? ANTWOORD: "H
READ< 11 STPGRH
1 F <STPGR< 1> OR <STPGR>3tl30> TiiEN STPGR: ::f( 2H
WRITE< 11"PENKLEUR ? 1 TIM 4 ANTWOORD: "H
READ< l1 KLEUR>;
1 F <KLEUR< 1> OR <KLEUR>4> TiiEN KLEUR: =41
WRITE<41 ST~"<15>"H
MAX: :;:MAX+ 1;
K: =20+30•<MAX-1 H
POSI Tl ON< SIK+ 12>; P: =ADDRESS<KLElJR); B'fTEWTil TE< SI ?1 2>;
POS! Tl ON< SIK+ 16>J P: =ADDRESS< STPGR>; E'fTEWFl TE< SIP... 2>;
CLOSE< 6);
GOTO La.9;
LH..B:
\JFlTE< 1.. ST.. "
GEWENSTE <D.EEL VAN DD FILE Nl Ef AANWEllG•"H
LB...9:
Wf'1TE<l~"<15>WILT U NOG MEEE FILES PLOTTEN? J<A>IN<EE>
ANTWOORD: ");
READ<1~ST>JST:=SUESTR<ST~1~1>i

I F ST="N" THEN E: =FALSE.i
ENDJ
POSITION< SI2H Pz =ADDRESS<MAXH BtTE'IJRI TE< SIP1 ;2);
POS! Tl ON< S"4H P: =ADDRESS<PAPI ERH B'fTE\/Rl TE< SIp... 2H
POSI Tl ONC SI12H P: =ADDRESS<KOPH BfTE\Jf\1 TE< SI P1 2>1
CLOSEC4>J OPEN<4~ "TASKl"H
L.a. 7:
C(li1MENT: WEERGEVEN VAN DE UI TEl NDELIJKE PLOTOPDRAQITJ
WRl TE< 1" "< 1 5>< 15>< 15>< 1 5>< 15>
DEFl NI Tl EVE PLOTOPDP.AQIT"H
11
WRl TE<l.t < 1 5>< 15>AANTAL FILES PER VEL PA.Pl ffi t "" PAPI ERH
IF KOP TiiEN WRITE<l~"<15>0P IEDER VEL HET OPSQ-iFlFT 'T·H•E•' ETC·">
ELSE \JFJTEO .. *'•cl5>GEEN OPSQ-ifUFT 'T•H·E·' ETC~"H
WRl TECl .. "< 15>< 1 5>F1L.ENR FILENAAM ST.APG1100TTE KLEUR'');
FOR FILNR:=1 STEP 1 UNTIL MAX DO
BEGIN
READ<4~ STH
K:=20+30•<FILNR-1);
POSITlON< SIK+12H P; =ADDEESSOQ.E.URH BYTEREAD< S.. p" 2>1
POSITION< SIK+ 16H P: =ADDRESSCSTPGRH B'fTEliEAD< 5~P.. 2>1
OUTPUT< 1... "< 15> lil
1111111111111
111111
1"" FILNR... ST"' STPGR..KLEl.JfU;
El\IDJ
CL.OSE<4>J OPEN<4~ ''TASK1">;

COMMENI':&EPALING VAN DE STARTPOSITIE IN f1LE CFRSTREC> EN AANTAL FILES DAT
GEPLOT MOET WORDEN <REC> ·VffiWLGENS biJWERKEN VAN TASK2· J TELT HET
AANTAL DOORLOPEN RECORDS IN DE FILE.;
FOP. FILNR:=l STEP 1 UNTIL MAX DO
BEGIN
READ< ~ ST>;
OPEN< 61 sn;
COMMENT:èOEKEN FRSTREC;
HEAO ER< 61 D.. .E.o F);
J: = 1.: DC 0J: =0; B: =TP.UEJ FRSTREC: =22.:
FOR H:=H WHILE B DO
BEGIN
K:=DC0J;DI2:=DI1;
SEAROiDAT< 61 FRSTREC" D>;
DATCONV< D" Dil);
I F Dil >= REFX 1 TI-l EN
BEGIN
B:=FALSD

COmENT: BEGIN VAN DE DAG LIGT IN HEi HUIDIGE RECORD·
ALS HET MOGELIJK IS BEGINNEN BIJ HET WRI GE
RECORD.;
IF J=l THEN FRSTREC:::;;fRSTEEC-HH
IF J<>l AND Dll-DI2 > 30 THEN FRSTREC:=FRSTREC-10;
IF J<>l AND DI1-DI2 <= 30 THEN
BEGIN
J:=J-11

FRSTREC:=FRSTREC-K-20
END;
END

ELSE
BEGIN
FRSTREC: = FRSTREC+ DC 0 J;
J: =J+ 1
END.:
END;

COMMENT: AANTAL RECOPDS <REC> TELLEN.:
E: =TRUEJ REC: 1; POS:= FF.STF.EC;
FOR H: =H WrliL.E E DO
EEGIN
SEARCHDAT< 61 POS, D>;
DATCON V< D.. Dil >;
I F Dil >REFX2
THEN BEGIN B: "'FALSD REC: =F:EC-1.: El\10
ELSE BEGIN
I F J=FC 3) THEN B: =FALSE
ELSE BEGIN
POS: =POS+DC 0 H

=

J:=J+t;

REC: =REC+ 1
END
END

END;
CLOSE< 6H

COMMENT: VASTI..EGGEN V.AN DE OVER! GE PAH.AME.TEF$i
REPY l : =01 REFY 2: =300i B: =TRUEi
COMMENT: Vl.Ll..EN V.AN TASK'H
K: =20+30•< FILNB-1 >i

POSI TI ON< 5fK>i Pa =ADDRESS< REFX 1 >i óYTEJJRl TE< S.. p., 4>J
POSITION( 5fK+4>iP: ::::ADDR.ESS<REFX2>J BYT~ru TEeS.. P.~4>i
POSITlON< S,K+8>; Pa =ADDR.ESS< REFf I >i B'fT~Rl TE< s.,p., 2);
POSITlONC S..K+ l0>i P: =ADDR.ESS< REFf2H EfTE\JRl TE< S.. P.. 2H
POSITION< S..K+ 14>J P: =ADDR.ESS< REC>i E'fTEWfilTE< s.. p., 2>J
POSITION< S,K+ 16 >i P: =ADDRESS<B>; BYTE1JF1TE< S.. p" 2>;
POSI TIONC S..K+20); P: =ADDRESS< FP.STREC>; EfTI:.IJFI TE< s.,p.,4);
ENDJ
Bz=FAL.Sü
EP.RORI
COMMENT:HEI' PROG!Vit1MA SPRINGT NAAR DIT LABEL ALS ER ElJ HEr OPENEN
V.AN DE FILES DEFl EN DEF2 I ErS Ml S GAAT;
IF B THEN WRITEO""<l5>Fll..E MEr STANDAARD PLOTOPDRACHT NIEr .AANWEi!lG""
"<IS:>MAAK EERST EEN STANDAARD PLOTOPOEACHT M·E•V• HET PROGRAMMA".,
u
'STNDRD' •">
ELSE CHAIN<"DAfAl•SV">;
END·

Al"" .. •>

n

BE.Gl t-:
COi"JJo1El\i1: :Jl ": ·'f:OGF.Al1MA KAN lN SE\MEN\o/ffiHNG MET HET PROGRAM11k 'DAT.Aé
Em PLüTüPDFJ\Q!T UlTVOffiE&DIE DOOF-: 'DATA' VlA DE FILES 'TAsK0' El\ 'TASKl'
GEGI:.VEN ! S·
Dl"' ;:..'ROGFJ1l'ot1A VrntuHGT DE LAY-Otrr VAN DE GP.AFI EKEN EN VU'DEF. DE Ail1lNl STRATll
TIJDENS Di:. PLOTSESSl E·
•DAT.Al' ~EE.FT EBI! PLOTOPDRAQtT VOOf l f1LE VlA DE F1LES '1 NTEXT' EN
'INPARA • 'RESP. VOOR DE FILENAAM EN DE PAFAMETERS> AAN HÊ.T PROGFiAMMA 'l.J.ATA2' •
!EN B.EHOE:V~ VAN 'DATAl' Dl ENT DE HP-C.ALCU..ATOR Ga.ADEN TE liJN MET HE!
PROGJi.AM1A Ht--DATAPLOT f<EV• l0/8kl <CASSETTE J"TPACK 0 .. FILE 28 Of fiLE 291 •
VOOR VERDERE I NFOF.MATI E liJ VERWEl EN NAAF HET AFSTUDEERVERSLAG V.AN
J ·VAN DtLLEl1EN.. 19Sli
COMMENT: DEKLAFATI ESi
INTEGER F1LNR..MAX .. PAPI ENAIJi
INTEGER ARRAY EC 1: 24li
BOOL EAN KOP;
STRING ST.. ST2i

POINTER Pi
LABEL El ND E.;
t:e;~OCillUHE

wUL< G>;

1N1' EG EF a;
GEGIN

IJRl TE( 2" •'l..AH.. II> ; RE.AD< 1.. A);
l..JFJ T E< ~ G>; REfi.D( 1.. A> i
t ..\\ID

LAJ::i.i

PFOCEDUHE Lbt. TC ST l) i
STRING <80> ST li
bEGIN
I NT EG ER Li
L: =LENGTH<STl>i
\JR1 TE( 2." ''LELT">; READ< 1.. AH
WRl TE< 21L>; WR1 TE< 21 STl .. "< 12>"H READ< l .. A>;
END La.Ti
ROC.EDUFE PLQT(X"Y .. PH
x.. v_,p;

rr-.,...,.~·~r:p

:C.E.:.J.~
~.:~·.

JPJ "'."'>:_•,

.J'

"PL!J"'''J;READC l .. A>;
'..JF:I TE< 2." y .. "/"); WFl TE< 2 .. PH READ< l .. AH

·...,; .. ' I " ) ;

.!i11:1l:N... Jt~:. ·.:'." VN.>I DE BENODl GDE FILES;
:'I::!Y '"' ."_-.-, ~.; : .: G0t1MENT: C011MUN1 CATI El..lJN HP->NOVAi
•:·~.N\<:_.":~'Y~
·,;CQMi.1ENT:
....
NOVA->HP;
''JV•,J,. '""1-;..'if·,'"';.COMI"'ENT:lNPtrrflLE VUOF ::TRINGSi
'fl,. :-4•• •-k· ..\k:t ' , '.:;OMMENT;
....
"..
PARAt1ErERS;

.. ::·~:-:N.;")r · \"~)
j;cor1MENT;OtrrPtrrHLE WOR STfiJ.NGS;
fN( 6.. ., N'i- '('" '....~<., ) ; :OMMENT1
,..
.."
PAFlAMET ERS;
'"N.~.~ ·
.r.- '• 1 1 GOMMENT: OM INVLOED VAN FOREGF.OUND OP BACKGROUND ""E. V.ERMI,JDEN;
/ 0

COMMENT:LF.ZEN VAN DE HEADl:. F VAN 'TASK0' • RESPU:TI E\.'ELIJK: Nllt'Ï"i.EE VAN DE
ErnSTVOLGENDE TE PLOTTEN FlLuTO'tAAL ~ïAL TE PLOTTEN FlLES.~AAr,m-tL
FILES PER VEL EN DE DATU1J
POSlTI ON<4.. 0>i P: =ADDF:ESS< FILNRH EtTEiiE:A.DC4., p., 2>;
POSITlONC4.. 2>JP:=ADDPESS<~~);EfTtREA0(4.,P.,2>J
POSI Tl ON< 4.. 4); P; =ADDRESS< FAPI E.F >; EYT EREAD< 4., P.. 2>;
COMMENT: SCALI NG.. FOFMAT., Oitif>ACT EP

SI~ E

EN Pllia...UJF! DEFI NI EF!:.Ni

WRITE< 2.. "0".,"/">; WPJTE.< 2.. "240".. "I"H WRITE.< 2.. "0"., "I" >i lJPl TE< 2.. "300">;
REA.D< 1.. A) J
WPJ TE< 2.. "CSI è "H READ< 1., A>i
WBI TE< 2.. "1 • S".i "l">i WRl TEC 2.. "1 .0".. "/"); Wlil TH 2.. "10''., "/"); IJPJ TE< 2.. ''15"., "I">J
WRl TE< 2.. ro0 ·0">.# READ< 1.. AH
WRI TE.< 2.. ..PENN">; RE.AD< 1., AH
WRlTE< 2.. ''4"); J:\E.AD< l.,A);
WRl TE< 2.. "FX ID" >; READ< 1.. AH
WRl TE< 2.. "0">; READ< 1., A>J
COMMENT: VE.tiKLARENDE TEXT ALS HUI Dl GE FlLE NI Er DE. EERSTE I Si
I F FILNR > 1 TriEN
BEGIN
COI:1MENT: PEN POS! Tl ONEiiE.N" FlLENUMl1ER BIJ GP.Afl El{ SOU:1J VENi
LAB..< FILNR-1 )J
COM1'1ENT: PEN POSIT 1 ONE.F\E.N" VERKLAPENDE T EXTJ
PLOT( 25S.. 300-< FILNP-2-P.API EBI< FIX<< FlLNR-2> /PAP I EF> >*2S" 1 >;
FOR J:=l STEP 1 UNTIL FlLNF-1 DO READ<J.,ST>;
LAB..< FILNP-1 >J
LEi.TC .. : ">;
LELT< ST>;
1 F FILNR-1 ..MAX TI-i EN GOTO El NDEJ
ENDJ
COMMENT:NlEl.JlJ VEL PAPlEF 7 130 JA..DAN ASSENSTELSEL.~DATUM EN KOP;
1 F FILNR-P.API m.FIX< FILNP./P.APl EF.> = 1 'Ii:t:Bt or- F'.I u . n·· .::t 1. TliS.tJ
BEGIN
WRITEC 2.. "FOFM"); READ< 1., A) i READ< l.~AH
COMMENTIX-AS 't'EKENENJ
WRITE.C 2.. "0"., .. /"); \JFl TEC 2.. "20"., "/"); IJRl TE< 2.. "-20"., "I" >i WEl TE< 2.. "260"., "I"H
WRl TE< 2.. "0''H READC l .. A>J
COI:1MENT: WAÀflDEN LANGS X-AS;
FOR J: =0 STEP 20 UNTIL 240 00
BEGIN
WR1 TE< 2.. '"PLOT">; READ< 1.. A);
WRI TE< 2..J- S" "/")i WRI TE< 2.. "-10"., "I" >i WRI TE< 2.. "1 "H READ< 1.. AH
LAB..(J/ 10);
END;
COMMENT:TITEL X-AS;
PLOT<160.,-20.,l>J
LB..T< "TIME. <GMT> ">;
COMMENT: DATu-t AANGEVEN;
PLOT< l6:'ll 300.. 1 H
LB.. TC "DATE: "H
POS1TlONC4.. 10HP: =ADDRESS<J>i EfTEREAD<4.. p" 2HLAB..<J HLEL.T<" -");
POSIT10N(4.,fDJ P: =ADDRESS<JH EfTEREAD<4., p., 2HLAB..<J >JLE:LT<" -"H
POS1TION<4.. 6)J P: =ADDRESS<JH EfTEREAD<41P.. 2HLAB..<J H
CCI'1MENT:Y-AS TEKENE,N., WAARDEN ER LANGS SCHRIJVEN;
WR1 TE< 2.. "-10"" "I"H WRl TE< 2.. "50".. "/"); WR1 TE< 2.. "0".. "I" >i \JFl TE< 2.. "300".,"/"H
WRITE<2.. "2"HREADC l .. A>J

CCM"'ENT:TlTEl.. Y-AS;
WRITE< 2.1 "CSI2"H REA.D< l.•AH
WR1 TE< 2.. "1 • S"1 "/"); WFJ. TH 2.. "1 .~"~ "/''); WFl TH 2.t "10" .. "/"H
WJUTE< 2.1 "I S"1 "/"); WRI TE< 2" "9~ .~"H READC l .. AH
PLOTC-301100 .. 1>;
LB..TC "OUTPt.rr AID CONV.t.RT ER" H
Cor-t1ENT: EVENTUEEL KOP:THE ETC. EREOVE.N;
POSITIONC4..t 12H P; =ADDF.ESS<KOPH Bl'TEREAD<4~ p" 2H

1 F KOP THEN
BEGIN
WR.ITEC 2" ''HEA.D"H PEAD< l1 A> i
WR1 TE( 2.t ''0. 67">; READ( 1I A);

El'IDi
END;

COMMENT: VlLLEN VAN DE Ot.rrPt.rr FILES;

Ja =2.0+30*< FlLNR-1 >;
POSITI ONC4..tJHP:=ADDRESS<Ei 1 ]); BYTEREAD<4~P .. 24>J
POSITI ON< 6" 1 >; P: =ADDRESS< BC 1 J H BfTEWRITH 6.r p" 24>;
READ< 3~ ST2>;
WFU TE<~ ST2.t "< 15>");
EINDE.:
I F FI LNR- 1=MAX TH EN
BEGIN
WRl TE< 2" ''P ENN"); F. ffiD( 1I A);
WRl TE< 2.t "0"); ~ EAD< 1I AH
FILNR: =U
POSITIONC410H P: =ADDRESS< FlLNFH &TEW'Rl TE<4 .. p" 2H

END
El..SE
BEGIN

Fl LNR: = Fl LNR+ 1;
POSITI ON<4"0H P:;=ADDRESS< FILNRH BfTEiffii TE<4~ p" 2);
OiAl NC "DAT.A2 • S V''>;
ENDJ
END•

Appendix
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LJ.

BEGIN
COMMENT:DIT PROGRAl"1M.A KAN MET GROTE SNELHElD WJ GESOETEEliDE DATAFILE
PLOTTEN <81i10 PLOTPUNTEN PER NINUUf).
DE INPUTFILES WAARIN DE PLOTOPDPACHT 1 S BESCHREVEN.. liJN 'lNTEXT' cVOOE
DE NAAM VAN DE GESORTEEFiDE DATAFILD EN 'lNPAFA' <VOOR DÈ PLOTP.ÀRAMETERS>.
DE HP-CALClLATOR MOU GELADEN i!:IJN ME.T HEr PROG~.AMMA HP-DAT.APLOT CCASS!:..îT.E J,
TRACK 0.~ FILE 28 OF FILE 29 >•
VOOR VERDERE INFOAMATI E liJ VEF.WEiHN NAAF HET AFSTtiDEEF.VERSLAG VAN
J • VAN DUJ..f.MEN.. 1981;
COMMENT: DEKLARA.Tl ESJ
RF.AL.< 4) Rl" R2.o RJ., x" Dl SPW
RF.AL. y;
INTEGER< 2> REFX 1" RE.FX2., Dil.~ Dl~ FRSTREC.~ POS;
INTEGER KL.ElJR..A# REFY 1, REFY2., REC.~ STPGR..ASM..J.~K.~L" N"H., 5., 11.~ 12.,131 I4J
EOOLEAN Bl" B2J
STFlNG STl.~ ST2J
POINTER p;
INTEGER ARRAY EC1:3600J.~DC0:4J.,f[0:4J;
EXTERNAL PROCEDURE SEAHCHDAT" DATGONV" Flll.AP;
PROCEDURE. WAlT< SEC);
INTEGER <2> SEC;
BEGIN
COMMENT: DEë.E PROCEDUF.E GEEFT EEN WAQiTTIJD VAN SEC SEX:ONDENJ
1 NTEGER <2> lJ
SEX:: =SEX:•68;
FORc:=l STEP 1 tiNTIL SEC DO SEC:=Sf.CJ
END;
CCM1ENT: OPENEN VAN DE BENOOI GDE FILES;
OPEN< 1""STTOl"HCOMMENT:OM INVLOED VAN FORE.GF.OUND OP BACKGROUND TE VEFMIJDEW
OPEN< 2.1 "Q1Y: 1"H COMMENT: COMMUNI CATI El..lJN HP->NOVAi
OPEN< 3" "Q1Y: 2">J COMMENT: COMr1UNI C.A.TIELIJN NOV.A.->HPJ
11
OPENC4.~ INPAPA''H COMMENT: INPUTFILE WOR Dl T PfOGRAM:>l.A..i
OPEN< 61"1NTEXT 1 ')J COMMENT: INPUTFILE OOOF. STflNGSJ
F:E.t\D{ 6,. !JT 1 ) J
OPEN< S.. ST 1 H COt1ME1JT: WEER TE GEVEN FILEJ
COMI"iENT:PEN<L.ElJR EN PLOTTERSC.A.LlNG;
IJ'R1 TE< J" ''PENN"H READ< 2., AH
POSI TI 0N(4" 13H P: =ADDRESS<KLEUR>J Bt'TEF.EADC4.r p" 2); WRITE< J"KLE.tJHH READ< 2"A>;
IJ'RllE< 3.r "SCLE''>; RE.A.D< ~A>;
POSI T10N(4" l )J P: =ADDRESS< REFX 1 H bYTERE.A.D(4"p., 4H 'WRI TE< 3" REFX1" "/");
POSIT10NC4" S>JP: =ADDRESS< REFX2>J Bt'TEREAD<4" P"4)J WEl TE< 3" REFX21"/.,);
POS1TION<4.19 >; P::=ADDRESSC REFY 1 >J BfTEREAD\4" p" 2H 'WRl TEC 3., REFY 1.. "I">J
POSI TIONC4.r 11 >J P: =ADDRESSCREFY2>; Bx'TEREAD<4." p" 2); IJRl TE<3" REFY2H RE.A.D< 2.o.AH
COMMENT;LElEN VAN DE OVERIGE PARAMErERS UIT DE INPUTFILEJ
POSITIONC4.~21>JP:=ADDRESSCFRSTREC>JBfTEREAD<4 .. P .. 4>J
POS1T10N(4"1S>;P,=ADDRESSCREC>JBiTEREAD<4"P.o2>;
POSITIONC4.ol7>JP:=.A.DDRESSCSTPGR>JBYTEREAD<4"P"2>;
POS1TIONC4"19>JP:=ADDRESS<Bl>JBfTEREAD<4.. P"2>;

COMMENT:LEl.EN VAN HET .AAI\ITAL SAMPLES PER MINWI' CASM>"f:&:ORDLENGTE
DC0J EN DE BEGINDATU'I VAN HET lE RECORD DC 1:4] UIT DE VEER TE GEVEN flLEi
POS! TlONC 5.- 18).; P: :.ADDRESSCASM); &YTEREADC 5.- p" 2>;
SEARCHDATC 5.- FRSTREC" D>J
COMMENT:BEREXE.NEN VAN DE MINutrr IN HEf JAAR.DlE BIJ DE DA.TU'I D HOORT.DIT
1 • V•M• DE PLOTTERSCALlNG Dl E OOK IN MINUTEN GEGEVEN 1 s;
PATCONV< 0... DI 1 >;
COMMENT:HP OP "FA.ST PLOTTING" OVERSCHAKELEW
WR1 TE< 3" "FPLT"); READ< 2.t A.>;

-

.

COMMENT:J TELT HEf AANTAL RECORDS DAT GELE!EN IS UIT DE FILE;
POS: = FRSTREC;
fOR J: = 1 STEP 1 UNTlL RE.C DO
óEGlN
COMMENT:LE!EN VAN EEN RECORD MEf LENGTE DC0J EN OPBERGEN IN B·
VERVOLGENS EEGlNDATtl-1 EN LENGTE VAN WLGENDE RECORD IN RESP.
FC h 4J EN Ft: 0J OPBERGEN;
flLLA.R( S, POS" F" B, DC 0 J >;
N:=DC0l/8
B2:=TRUEJ
R1: =DI lJ
COMMENT:llCSTARTPOS·lN FlLEJ al 12CWERKEL1JKE STAPGROOTTE)
I NI Tl .ALl SERENJ
11:=li
12: =STPGRJ
COMMENT:KEI..EE VAN DE JUl STE STAPGROOTT~ VERVOLGENS óEP.Al..lNG VAN
DEY-WAARDE VAN HET PLOTPUNT DOOR HE.T MlDDELEN OVEF; EEN AANTAL
SAMPLES TER GROOTTE 12.;
FOR H: =H WdlLE ó2 DO
BEGIN
IF I2>N THEN I2:=NJ
I4: =FIX <I 2/127H
FOR K:=1 STEP 1 UNTIL I4 DO
BEGIN
S::0J
I3l =I1 + 126i
FOR Ll=11 STEP 1 UNTIL 13 DO S:=S+ECLJJ
COMMENT: OVEEGAAN OP GP.OTERE WOORDLENGTE I • V·M· 15 BITS PR:S::I SI E
VAN SJ
R3: =SJ R2: =F2+R3J
Il: =13+ 1
ENDJ
COMMENT: 14 WOF.DT NU GELIJK .AAN HE.T RESTEF'.ENDE AANrAL TE MlDDELEN
SAMPLES;
l4:=12-127*14JI3:~14+11-1J

S:=0J
FOR L: =Il STEP 1 UNT1L 13 DO S: =S+ECLJJ
RJ: =SJ R2: =R2+R3J
11: =I3+ lJ

COMMENr:COORDINATEN VAN nET PLOTPUNT OVEFtENDEN NAAP. DEHP·
X IS HIERBIJ GELIJK AAN HET TIJDSTIP DAT MlDDEN IN HET lNTffiVPJ..

1..1 GT WAAROVER GEMIDDELD WOFDT;
R3: =12,;
Y: =R2/R3;
R2: =2*ASi.U
IF 12=1 TiiEN DISPL.:=0 ELSE DlSPL.;;::RJ/F2;
X:=Rl+DISPL.;
WRI TE< J., I 'P"); READ< 2" A);
WFU TE< 3" 1 '/''"X>;
WRITE< 3" "I'',YH
F2: :ASM; !=U: =Rl+R3/R2.i
COMMENT: .Al..S DE REST VAN DE RECOFD KL El NEE 1 S DAN DE ACTUELE STAPGROOTTE <I 2> DAN 12 GELIJK AAN Dft E REST .11 =N+ 1 BETEKEN!' El NDE
RECORD;
1 F N-11+ 1< 12 TI-i EN 1 2: =N-1 1+ 1;
IF ll=N+l THEN B2:=F.ALSE
El'Jl);

COMMENT: PEN Ot1HOOG .Al..S HI:.1 El NDE VAN DE F.ECORD NI Er AANSLUIT BIJ HEr
BEGIN VAN DE VOLGENDE F.ECOPD;
DATCON V< f, D12>;
Dil: =Dll+ENTI ER< DC0JI< 2•ASM> >;
1 F <Dll-012> < > 0 TH EN
BEGIN
COMMENT:"WAIT" T·B·V· GOEDE SYNCHRONISATIEMET DEHP;
REFXl: = lJ
WAlT< REFX 1 H
WRl TE< J., "U" H
READ< 2"A)

END;
Dil: =D12.i
D(0J: =F!0];

COMMENT:TERUGKEER VAN "FAST PL.OTTING".\JAIT T·B·V· GOEDE SYNCHRONISATIE
MET DE HP.
;
REFXl: =U
WAlT< REFX 1>;
WRI TE< J., "R"H
READ< 2" A); WRl TE< 3 .. "PENU''H
READ< 2" A);
IF Bl TiiEN QiAIN<"DATAl·SV''H

BlilllN
COMMENT:DIT PROGRAMMA VULT DE FIL.ES 'DEFl' EN 'DEF2' MEi EEN STANDAARD
PLOTOPDRAaiT TEN BEHOEVE VAN HET DAGOVEF.ê1CHTPFIDGFAMMA 'DATA' •
VOOR VEliDERE INFOFMATI E liJ VERWEEN NAAR HEi AFSTUDEERQERSL.AG VAN
J • VAN DUJ..EMEN" 1981i
COMMOO": DEKl..APATl ES;
INTEGER KL.EtJR, STPG& N" PAP! mMAX.~HJ
STRING ST;
EOOL.EAN EU
POINTER p;
COMMENT: OPEN!:N VAN DE BENOOI GDE FILES;
OPEN< 1.~ "QTY:0 .. H COMMENT: VIDEDTEFMINAL.;
OPEN< 2" "DEFl "); COMiENT: OEFAlL T FILE WOR STPl NGS;
OPEN< 3., toDEF2"H COMiENT: DEFAU..T FlLE WOR PAF.AMEiERSJ
\tJRITE<l .. "< 15>< 15>< 15>HOEVEEL FILES WILT U OP I vE... PAPIER ? ANTWOOPD; ");
READ< 1.~ P.API EP.>;
1 F ?.A?l f.'C(< 1 Tdhl>J p;-.::1 Ui:: =U
POS !Tl ON< 3., 2H P: =HDDPESS<PAPll:.:F >; E'fTEWf:l TE< 3., p., 2H
\tJRITE<l.~"wiLT U 'T·H·E·' ETC· Al..S OPSOiFlFT GEBFUWEN? J<A>IN<EE>
ANTWOOPD: ">;
READ<1.~ST>JST:=SUBSTR<ST .. l.~1>J
1 F ST="J" TH EN B: =TRUE ELS E B: = FAL.S ü
POSITI ÖN( 3.~4>; P: =ADDRESS< EH PfTI:.'WRl TE< 3" p., 2H
MAX; =0; E: =TRUE,;
FOR H: =H WilLE B DO
BffilN
WRITE(1.,"<15><15>".,MAX+l.," WEl.J\E FILE WILT U PLOTTEl\1 ? .ANTWOORD: ">;
READ< 1.~ ST>;
WR1 TE< G, ST.~"< 1 5>");
WFl TE(!., ''PEl'lU.El.Jl1 ? 1 T1M 4 ANTWOORD: "H
REAO< 1.~ KLEUR>;
IF <Kl.EUR<l> OR <Kl.E:t.ffi>4) THEN KLEUR:=4J
POS! TION< 3., 10+ 10>t<MAX>; P: =ADDFESS<KLEUF:>; EYTE'W'RITE< 3., p., 2>J
WRITE<l.~ "STAPGROOTTE ?
ANTWOOF'D: ");
READ< 1.~ Si'PGP>;
1 F <STPGR< 1> TH EN STPGP: =U
POSl Tl ON< 3.. 12+ l0>t<MAXH P: =ADDRESS< STPGRH I:YTEWH TE< 3" p., 2H
M.AX : =!'I.PX + I ;
IJRlTE(l""<lS>WlLT U NOG MEER FILES PLOTTEN'? J<A>IN<EE> .ANTWOORD: ">;
READ< 1.~ ST>; ST: =SUESTR< ST.~ 1.. 1H
1 F ST="W' THEN B: =FALSEi
ENW
POSl TI ON< 3..0); P: =AODFESS<MAXH BfTEWRITE< 3., p" 2H
END·

SJ
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RECOMMENDATION 352-3
HYPOTIU..ïiCAL REFERENCE CIRCUITS f<'OR TEtEPHONY
AND TELEVISION IN THE FIXED SATELUTE SERVICE

(Question 2-3/4)
(1963- 1970- 1974)

'The CCIR,
CONSIDERING

(a)
that it is desirabie to establish a hypothetical reference circuit for active fixed satellite systems to afford
suldance to designers of equipment and systems for use in telephone and television networks;
. {b)
that only high-altitude satellites are being used or planned;
(ç)
that with such satellites it will become possible for most connections to be made with one satellite link,
with occasional need for two links in tandem, particularly for television;
( d)
that the overall performance of each satellite link depends only to a small ex tent on the great ei rele
distance between the earth stations;
{t:)
that, to overcome fading, earth stations may operate in site diversity configurations, requiring terrestrial
interconnection links between pairs of antennae;
(I)
that systems in the Fixed Satellite Service may include intersatellite links,
UNANIMOUSL Y RECOMMENDS

I.
that a hypothetical reference circuit for systems in the Fixed Satellite Service should consist of one
Eartb-space-Earth link in which the space portion may contain one or more satellite-to-satellite paths.
2.
that for earth stations not connected in site diversity this circuit should include one pair of modulation and
demodulation equipment for translation from the baseband to the radio-frequency carrier, and from the
radio-frequency carrier to the baseband, respectively;
3.
that links between these earth stations and their associated switching eentres should not be included in this
hypothetical reference circuit;
'
4.
that, for site diversity earth stations, the hypothetical reference circuit shall also include the necessary
terrestrial links and where appropriate additional modulation and/or demodulation equipment; the terrestrial/
satellite system interface should then be assumed to be situated at the baseband, after the diversity switching
point;
S.
that terrestrial links between the site diversity switching points of such earth stations and the associated
switching centres, should not be included in the hypothetical reference circuit.

Satelllte link
t-------------·----~-·----

Eorth station

Earth station

Space station In the Flxed-Satelllte Service,
or stations lnten;onnected by lntersatelllle links

FIGURE I -- Hypothelical rejerence circuit

Rec. 353-3

73.

Appendix Vl
RECOMMENDATION 353-3
ALLOWABtE NOISE POWER IN THE HYPOTHETICAL REJ<'ERENCE CIRCUIT
FOR FREQUENCY-DIVISION MULTIPLEX TELEPHONV
IN THE FlXED SATELLITE SERVJC}:
(Question 2-3/4)
(1963- 1966- 1970- 1978)
The CCIR,
CONSIDERING

(a)
that the hypothetical reference circuit is intended as a guide to the design and construction of actual
systems;

(b)
that the cost of establishing and maintaining systems in the fixed satellite service are critically dependent
on the overall signal-to-noise performaénce requirements:

that the total noise power in the hypothetical reference circuit should not be such, as would affect
(cj
appreciably conversation in most telephone calls or the transmission of telephone signalling;
(d)
that the extent of fading cannot be determined fully until more experimental data are available, but is not
expected to be appreciable in active systems in the Fixed Satellite Service;
(e)

that there may be other sourees of noise of short duration,
UNANIMOUSLY RECOMMENDS

J.
that the noise power, at a point of zero relative level in any telephone channel in the hypothetical
reference circuit as defined in Recommendation 352-3 should not exceed the provisional values given below:
1.i

10 000 pWOp psophometrically-weighted one-minute mean power for more than 20% of any month;

1.2

50 000 pWOp psophometrically-weighted one-minute mean power for more than 0.3% of any month;

1.3

l 000 000 pWO unweighted (with an inlegrating time of 5 ms), for more than 0.01% of any year;
that the following Notes should be regarded as part of the Recommendation:

2.

Note /. - Noise in the multiplex equipment is excluded from the above. For frequency-division multiplex
telephony, noise additional to the above values is introduced· by the equipment necessary to translate the satellite
baseband to and from the multiplex level required for interconnection to a terrestrial link. In considering the
performance of an overall connection, the noise introduced by such equipment should be added to the values
given in RECOMMENDS I, § I. The noise allowed by CCilT for multiplex equipment is given in CCilT
Recommendation G.222, § (d).
Note 2. - H is assumed that noise surges and clicks from power supply systems and from switching apparatus
(including switching fr-om satellite to satellite) are reduced to negligible proportions and therefore wiJl not be
taken into account when calculating the noise power.
Note 3. - Some Administrations are continuing to use the objective that the noise power should not exceed the
vaiue of I 000 000 pWO unweighted (with an inlegrating time of 5 ms) for more than 0.03% of any month.
Note 4. - In applying the hypothetical reference circuit and the allowable circuit noise to the design of satellite
and earth-station equipment for a given overall signal-to-noise performance, the system characteristics preferred by
the CCIR, as found in its Recommendations, should be used where appropriate; where more than one value is
recommended, the designer should indicate the value chosen; in the absence of preferred values, the designer
should indicate the assumptions used.
Note 5. - For frequency-division multiplex telephony, it wiJl be assumed that, during the busy hour, the
baseband signal can be represented by a uniform-spectrum signal, the mean absolute power-level of whicb, at a
point of zero relative level is equal to ( -15 + 10 log N) dBm for 240 channels or more, and
(-I + 4 log N) dBm • for numbers of channels between 12 and 240, N being the number of channels. These
formulae apply only to baseband signals without pre-emphasis and using independent amplifiers or repesters for
the two directions of transmission. Further information on the conventional load, in particular in the case of a
repeater which is common to both directions of transmission, is given in CCilT Recommendation G.223
{Orange Book, Vol. 111-1, Geneva, 1976).
Note 6. - It is not yet possible to make firm recommendations regarding requirements to be met, if VF
telegraphy and data transmission are required over telephone channels in a system in the Fixed Satellite Service.
•

H is considered that these formulae give a good approximation in calculating intermodulation noise when N > 60. For
small numbers of channels, however, tests with uniform-spectrum random noise are less realistic, due to the wide dilTerenee
in the nature of actual and test signals.
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Note 7.
The noise power indicated in § I above should include interference noise (see Recommendations 356-4
and 466-2) and noise resulting from atmospheric absorption and increased noise temperature due to rain. l.n
eertaio cases, however, .additional noise may cause the limits fixed in the general objectives to be slightly exceeded.
This should not cause serious concern, provided that the provisions of CCITr Recommendation 0.222, § (b) 6,
are met.
Note 8. - The value given in § J.3 may on occasions be exceeded due to solar interference in the beam of the
antenna but, because of the predictability of such interference, this is excluded from this Recommendation.
Detailed information is given in Annex 11 of Report 390-3.
Note 9.
The objectives set out in this Recommendation are performance objectives, as distinct from availability objectives.
Further study is required to determine whether these objectives are still applicable when the link is
\Jnavailable.

Note JO. - lt may be necessary to make special provision regarding the performance of intersatellite links. The
elltent of this provision is a matter requiring further study.
Note 11. - Short interruptions (less than JO seconds) shall be treated as equivalent to the case where noise
power of a circuit is more than 106 pWO unweighted.
Note 12.
It is desirabie that systems be planned on the basis of propagation data covering a period of at least
four years. The performance recommended to be met in 'any year' should be based on the cumulative propagation
stalistics for all the complete years for which reliable data are available. The performance recommended to be met
for •any month' should be based on the propagation data corresponding to the median 'worst month of the year
taken from the monthly stalistics for all the years for which reliable data are available'.
Note JJ.
In 1977 Joint Study Group CMBD suggested to the CCIR that it should add to clauses l.l and 1.2
an intermediate clause referring to 20 000 pWOp and 3% of any month. Administrations are therefore requested to
study the advisability of introducing such a clause during the next study period.

RECOMMENOATION 354-2
VIDEO BANDWIDTH AND PERMISSIBLE NOISE LEVEL
IN THE HYPOTHETICAL REFERENCE CIRCUIT
FOR THE FIXED SATELUTE SERVICE •
(Question 2-3/4)
(1963- 1970- 1974)
The CCIR,
CONSIDERING

(a)
that the hypothetical reference circuit is intended as a guide to designers and constructors of actual
systems;
(b)
that the costs of establishing and maintaining systems in the Fixed Satellite Service are critically dependent
on the video bandwîdth and the overall signal-to-noise ratio to be provided and these should, therefore, oot be
greater than is strictly necessary for acceptable transmission;
(c)
that it is desirabie for the noise level in satellite transmission not to exceed the permissible level for
international terrestrial transmissions (see Recommendation 567);
(d)
that it is desirabie for international television programmes via space stations in the Fixed Satellite Service
to be transmitted according to the television standards and system of origin, so as to eosure the best quality of
service in conformity with Opinion 38,
UNANIMOUSLY RECOMMENDS

l'.
that, in the hypothetical reference circuit for systems in the Fixed Satellite Service, as defïned in
Recommendation 352-3, the nomina! upper limit of the video bandwidth should be compatible with the necessary
bandwidth for the television system or systems to be transmitted (see Recommendation 567);
•

These requirements are provisional. In Question 13/CMTI and Study Programme 130/CMTI, the CMIT invites Adminis·
trlltions to study the characteristics of a hypotbetical reference circuit for the transmission of Ielevision by satellite.

}5.
60
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RECOMMENDATJON 521
HYPOTlJ:ETICAL REFERENCE CIRClJIT FOR SYSH~MS USING DI(;ITAL TRANSMISSION
IN THE f~XIm SATELUTE SERVICE
(Study Programme 2N/4)
(1978)

The CCJR,
CONSIDERING

(a)
that it is desirabie to establish a hypothetical reference circuit for active fïxed satellite systems to afford
guidance to designers of equipment and systems for use in networks employing digital transmission techniques;

that it wîll become possible for most connections to be made with one satellite link, with occasional need
for lwo links in tandem;

(b)
(cj

that inter-sateilite îinks may be used in the Fixed Satellite Service;

(d)
that satellite links using digital transmission should form part of the recommended plesiochronous
!mernational digital network;
{e)

thac only geostationary satellites are heing planned for use in such networks;

(I)
that the transmission delay variation introduced by satellite movement relative to the Earth is of particular
significanee in a plesiochronous network;

that a number of new techniques such as TDMA (time division multiple access) and DSI (digital speech
interpolation) are being developed for use in digital satellite links;

(g)

(h}

that primary or higher order digital multiplex signals may be transmitted on digital satellite links;

(j)
that the problems raised by the use of digital satellite links in an international plesiochronous network are
still under study in the CCIIT,
UNANIMOUSLY RECOMMENDS

1.
that the hypothetical reference circuit for systems using digital transmission in the Fixed Satellite Service
should consist of one Earth-space-Earth link, including inter-satellite link(s), if used;

2.
that this hypothetical reference circuit should include the equipment indicated in Fig. I, which is required
to interface with the terrestrial network at the primary multiplex levels recommended by the CCIIT (Recommendations G.732, G.733);

M

0

-o

Earth station

Earth station
FIGURE I

llyrothetiml re/áencp circuit

S: Space stations In the Flxed-Satelll!c Service, or space station In the flxed-Satelllte Servlee
lnterconnected by satelllte links
D · Direct dlgltal Interrace equlpment (DDIE)
M: Modem equlpment (lncludlng TDMA equlpment tl used)
R : IF/RF equlpment

:'1"
that the direct digital interface equipment should include any equipment required for the purpose of
compensatîng for the effects of satellite link transmission time variation;

4.
that links hetween these earth stations and their associated digital switching eentres should not be included
in this hypothetical reference circuit:
5.
that for site diversity earth stations the hypothetical reference circuit should also include the terrestrial
links and any associated equipment necessary for connecting the diversity earth stations to the diversity switching
point;

A ppend i
· Note 1.
tion.

;1\

V 11 I

Si~gle-channel-per
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carrier digital systems are not considered for the purposes of this

Recomm~pda-

Note 2.
In the case when part of the direct digital inteJface equipment is located at the transit centre (TC).
further study is required as to whether its functions are to be included in this hypothetical reference circuit.
Note 3. - The concept of "hypothetical reference circuit" as used in this Recommendation is analogous to tlla.!
of "digital hypothetical reference path" used in Recommendation 556 of Study Group 9 and in CCilT Recorr.lmendation G.721 (see definition 9003 in CCI1T Recommendation G.702, Volume IJl of the Orange Book). 1t is
. desirabie that a standard terminology should be considered by the CCIR and CCI1T Study Groups concerned,
with the aim of developing terms which take due account of the problems of the various Study Groups.

RECOMMENDATION 522
AU,OWABLE BIT ERROR RATES AT THF~ OUTPUT OF THE HYPOTHETICAL
REFERENCE CIRClJIT F'OR SYSTEMS IN THE FlXED SATELLITE SERVICE
USING PUIBE-CODE MODULA Tl ON FOR TELEPHONY
(!978)
The CCIR,
CONSIDERING

(a)
that the hypothetical reference circuit is intended as a guide to the design and construction of actual
systems;

(b)
that the costs of establishing and maintammg digital communication-satellite systems are critically
dependent on the overall bit error rate performance;
(c)
that the bit error rate in the hypothetical reference circuit should not be such as to appreciably affect
conversation in most telephone calls, or the transmission of telephone signalling;

(d)

that the bit error rate may vary with time due to the effect of varying propagation conditions;

(e)

that high bit error rates may occur for short periods due to other sourees of noise, such as interference,
UNANIMOUSLY RECOMMENDS

1.
that the bit error rate at the output of the hypothetical reference circuit, as defined m Recommendation 521, should not exceed the provisîonal values given below:
I. I

one part in 106, 10-minute mean value for more than 20% of any month;

1.2

one part in 104 , I-minute mean value for more than 0.3% of any month;

t.3

one part in 103 , 1-second mean value for more than 0.01% of any year;

l.

that the following Notes should be regarded as part of the Recommendation:

Note 1. - Only the effects of random bit-errors are considered in this Recommendation. The Recommendation
may be taken at present to apply also to bursts of errors, but further study of requirements for bursts of errors is
needed.
Note 2. - It is assumed that the errors caused by noise surges and transients from power supply systems and
from switching apparatus (including switching from satellile to satellite) are reduced to negligible proportions and
therefore need oot be taken into account when making the calculations.
Note 3. - The performance of a digital satellite system is generally much more sensitive to a variation in
performance in the radio-frequency part of the network than is the case with analogue systems. It is therefore
particularly important for designers to allow adequate margins for degradations which may occur during the life
· of the system if the recommended performance is to be maintained;
Notc 4.
The objectives for bit error probability indicated in RECOMMENDS I. above, include the effects due
to interference noise, and noise due to atmospheric absorplion and rain;
Note 5. - lt is assumed that no framing information other than that required for the adequate operation of the
satellite system, would be transmitted over the satellite. If PCM multiplex framing information is to be transferreG
unmodified via the satellite link, note should be taken of the possible effect of the ttigher error rates in
RECOMMENDS 1.2 and 1.3 on the alarm indication system of the terrestrial systems.
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Note 6. -- The ohjectives for bit error prohability indicated in RECOMMENDS 1. above apply only to the
transmis~ion

of PCM-telephony (see CC I TT' Recommendation G.711 ). Different objeclives may be required for the
transmission of data.

Note 7. ·· The objectives set out in this Recommendation are performance objectives, as distinct from availability objectives. Further study is required to delermine whether these objectives are still applicable when the link
is .mavailahie.
Note 8. -· lt may be necessary to make special provision regarding the performance of inter-satellite links. The
extent of this provision is a matter requiring further study.
Note 9. - Short interruptions (less than 10 sec.onds) shall be treated as equivalent to the case in which the bit
error ratc of a circuit is more than one part in Hl~.
Note JO. - ft is desirabie that systems be planned on the basis of propagation data covering a period of at least
four years. The performance recommended to be met in "any year" should he based on the cumuialive
propagation stalistics for all the complete years for which reliable data are available.
The performance recommended to be met for "any month" should be based on the propagation data.
corresponding to the median "worst month of the year" taken from the monthly stalistics of all the years for
which reliable data are available.

RECOMMENDATION 446-2

CARRIER ENERGY DISPERSAI. FOR SYSTEMS EMPLOYIN(; ANGLE
MODlJLATION BY ANALO(;tJE SI(;NALS OR DI<;ITAL MODLJLATION
IN THE FIXED SATELUTE Sf:RVICE
(Study Programme 2D-l/4)
(1966

1974- 1978)

The CCIR,
CONSIDERING
(aJ
that use of carrier energy dispersal techniques in systems in the Fixed Satellite Service can result in a
suostantial reduction of interference to stations of a terrestrial service operating in the same frequency bands;

(b)
that in many cases the use of such techniques can result in a moderate to suhstantial reduction in the level
of interference between systems in the Fixed Satellite Service operating in the same frequency bands, although in
other cases the use of such techniques may not reduce the level of interfenmee between such systems:
(cj
that such techniques are being regularly and successfully employed in systems in the Fixed Satellite Service
without noticeable deterioration of the quality of operation;

(d)
that a Recommendation, (Spa2
11 ), relating to carrier energy dispersal in systerns in the Fixed Satellite
Service, was adopted by the World Administrative Radio Conference for Space Telecommunications,
Geneva, 1971,
lJNANIMOlJSLY RECOMMENDS

I.
that systems in the Fixed Satellite Service shmtld use carrier energy dispersar techniques, as far as is
practicabie and in a nianner consistent with satisfactory operation of the systems (see Report 384-3, §§ 2 and 3),
with a view to spreading energy such that the interference to stations of a terrestrial service operating in the ~ame
frequency hands is maintaincd within specified tolerahle limits at all times:

2.

that the capability for carrier energy dispersal up to the maximum degree practicabie (see Report 384-J)

slwuld he included in the design of satellite syslems to he available for implemcntation when necessary to

maintain a reduced level of interference hetween systems in the Fixed Satellite Service operating in the same
frequency bands.

IX

BEGIN
C()v]MENT:DIT PROGF..AMt1A VERWEFJ<T DE ll\HOUD VAN DE GESOFTEERDE DATAFILES DlE
GENOEMD liJN IN 'DP4:CN'IXT*' EN .A.ANWE:l G MOETEN liJN OP DP4F TOT EEN
MAANDELIJKSE VERDELING <lGN; VE.RDEL1NGSF1LE> •
IN DE VERDELlNGSFlLES 1 S AANGEGEVEN WELKE TIJDSlNTERWll.l.EN Ul T DE MAAND liJN
VERWEHIT·
WOR VEP.OERE INFOR1ATI E l.IJ VERWEEN NAAF HET AFSTUDE.ERVERSl...AG VAN
J •VAN DUJ...EMfN, 19811
CCl-lMENT: DB\L.AMTI ESJ
lNTEGEl1 <2> 010 .. Dil .. 012... 013.. DI4.. Dl S" Dl6.. 017.. FRSTR.EX;;
INTEGER H.. J .. K.. N.. lNTRU.... N'l.l1MER" T.. SPAT! E.. STAFI'.. AQITJ
EOOLEAN Bl .. B2.. B3.. 84.. BS.. B6.. B7" IB., ro .. LAST !=la;.. NI El.JWJ
POINTER p;
INTEGER <2> APRAY QC 0: 256J;
UTTEGER ARRAY AC0: SJ .. BC 01 SJ .. CC0: 361210J .. DC 0: SJ .. EC0:4J ..
F( 0: 4J.. GC 0: 4J .. MC 0: SJ, PC 0: 2S6H
LABEL LEL0,LB..l .. LB..2,LEL3.. LB..4.. LB..S..LEi.6.. FOtrri
STRING STl .. ST2.. STJ, ST4, STS.. ST!J
fXTERNAI... PROCEDURE UATCONV,H.EADEF... SEARQIDAT, FlLLARJ
COMMENTc VIDEOTERMINALFILE OPENEN:
OPEN<0 .. "QlY; 0">;
Ca-1MENT:IN 'CNIXT*' WOEDEN DE NANEN \lA.N DE DATAFILES GELElEN·
EERST HET NtM-lER *-VAN HET SAMPLESQUMA OPVRAGENi
Bl: =F.ALSEi
WRI TE<0 .. "< 14>");
LB..0:
IF Bl THEN WRITE<IO""<lS>",STl .. " IS NIET AANW&:IG">J
WRITE<0.. "<1 S>WAT IS HET NtlMMER VAN HET SAMPLESa-t.EMA? ANTWOOFID: ");
READ< 0 .. ST2>;
STl: ="DP4: CNTXT";
SUBST-RCST1 .. 110.. 10>:=ST2i
Bl: ::T-RUEi
OPEN< 1.. STl .. LB..IO>J
COMMENT:t1AANI:M.M1ER OPVE.A.GENi
LB..l:
WR1TEC0,"<1S>V.A.N WELKE NA.A.ND WORDT EEN CU'1· VERD. GB1AAKT? ANTWOORD: ••>;
RE.A.DC 0 .. Ar 1 J H
I F <AC 1 J< I> OR <AC 1 J > 12> THEN GOTO LR.li
WRl TE< 0 .. "< 1 5> 1 S DIT EEN NI ElJlJE M.A..A.ND? ANTWOORD: "H
READ<0.. ST3H NI ElJlJ: =F.ALSEi
I F ST3="J" TIHN
BEGIN
NI Et.JW: =TRUEi
WRITE<0""W.A.T IS HET JAARTAL? .A.NTWOOP.D: 19")1
RE.A.D< 0" .A.C 0 ] )J
ENDi

COMMENJ": ONDERSTAAND PROGHAMMASEGMENT MOEr WOR 1 EDERE DATAF1LE OPN1 EUW 'WORDEN
tJITGE\JOERD·HET M.AX1Mt11 AANTAL KANALEN 1 S 32.i
FOR J::;;1 STEP 1 UNTll. 32 DO
BEGIN
COMMENT:IN1Tl.AL.1SATIESJ
B2a =FALSEJ BJ: =f.ALSEJ B4: :.::fALSEi ES: =FAL.SEJ E6: =FAL.SE;
B7: ::f'.ALSEi Ei): =FALSEi e:J: =FALSEi
CCJ1ME.NT:LEEEN VAN DE NAA!.'1 VAN DE DATAFILE UIT 'DP4:CNTXT'~OPENEN VAN
DE DA'f.AFILE.. S.AMP1..ESOiEl1ANU11.1'1ER CONTROLEREN EN NAGAAN OF HE.ï
TlJDS1NTERu:ll.. VAN DE DATAF1l.E BRUIKBAAR 1 SJ
READ< 1~ ST3H
SPAT! E: =INDEX< STJ" u
">;
I F SPAt! E < 3 TiiEN BEGIN E3: =TP.UEJ GOTO FOtrr ENo;
ST3::;;SUESTR<ST3~1"SPATIE-l>J

ST6: =''DP4F: "J
SUBSTJi<ST61 614+SPATI E>: =STJJ
B2: =T.RUE;
OPEN< 21 ST61 FOtrr>; E2: FAL.S EJ
P: :ADORESS< NU1MER>; POS! Tl ON< 2" 16>; BfTEREAD< 21 P., 2>;
N:=ST2J
1 F NOT<N-NU1MEFJ TiiEN BEGIN B4: ==TRUEJ GOTO FOtrr ENDJ
HEAO ER< 2" G" E,. F>; DATCONV< C» Dl 2>; DATCON V< E.. Dl 3);
AC 2l: =U AC 3l: =0JAC 4l: =0; DATCONV<AI DH!l>J
lF <Dl2>D10+44640) OR <DI3<DHD TiiEN
EEG! N B2: =TRUEi GOTO FOUT ENDJ

=

COMMENT: SAi1ENSTELLEN VAN DE NAAM VAN DE VERDELI NGSF1LE•
BIJ HEf BEGIN V.A.N EEN NI Et.JlJE MAAND l"lOE.ï DEZE FILE GECREEEP.D WORDENJ
ST4: =AC 1JJ STS: ="DP4: V"J
K: =l..ENGTii< ST4);
I F K=J TiiEN
BEGIN
SUBSTR< ST S" 61 6): =ST4J
St.JBSTR< STS, 7" 1 J >: =ST3

END
El. SE
BEGIN
SUBSTR< S'f.S" 617>: =ST4J
SUESTR< STS"S~ 12>: =ST3
ENDJ
1 F NOT NI EU\J TiiEN GOTO l..8..2J
OPEN<~ ST 511..8...3>; EB: =TRUEJ GOTO FOtrrJ
LEL3:
OPEN<~STSH

FOR K::;;0 STEP 1 UNTIL 256 DO QtKJ:=0J
P: =ADDRESS< Qt 0 l >;POS! TI ON< 3~ 1); BfTEWl TE< 3~ p" 1028);
1 N'f.R\1.: =0; A[ Sl I =0J
P: :;ADDRESS<AI: 0] >i POSI TI ON< 3" 1042>i &TEWR.l TE< 3" p" 2>i
P:=ADDRESS<N>JPOSI TION< 3~ 1044H BfTEWPlTE<3~ p" 2>;
P: =ADDRESS<AC 2l >J POS! TION< 3" 1050>; BfTE\JRITE< 3~P~S>;
P: =ADDRESS< F! 2l ); POS! Tl ON< J." 1046H BfTE\ffil TE< 3., p." 2H
CLOSE <3>J

LB..2:
COMMENT: OPENEN V.AN DE VE1IDa.INGSF1LE.. Tl:..STEN VAN HET S.AMPLESCHEMANt.M1E&
LEUN VAN HE.T .AANTAL VERWERKTE INTERVALLEN<INTRU...> EN LEèEN VAN OE
BEGINTIJD EN DUUR VAN HEr LAATSTVERWER<TE INTEli\lALCD).;
S5:=TRUEJ
OP EN< 3" ST S.. FOUT>;
BS:=FALSE;
P:=ADDRESS<NUMMER>iPOSITION<J~l044>iBYTEREAD<J~P~2>;

I F NOT<N=NU1MER> THEN BEGIN B6: =TRUE; GOTO FOtrr ENDJ
PJ=ADORESS<INTRVL>iPOSITION<3~1040)J8VTEREAD<J~P~2);
P:=AODRESS<DC2l)iPOSITION<J~1050+10*INTHU...>i~TEREAD<3~P~8>J

DC 1J 1 =Al: 1 J;
CCM1ENT:ZOB\EN NAAR HET PUNT 'START' IN DE DATAFlLEIDAT AANSLUIT OP DE
INTERVALREEKS UIT DE VERDEl...INGSFlLE;
Dil IS HEr EINDPUNT VAN DE INI'ERVAL.REEKS <IN MINUTEN DAT HET JAAR OUD IS> •
DI2
11 SEXJINPUNT VAN DE DATAFILE•
DIJ
n
El NOPUIT
u
Dl4
u
BEXli NPUNT VAN EEN RECORD •
Dl 5
u
EINDPUNT VAN HET REX;OFJ) DAT HET LAATST VERWERKT WORDT •
DI6 n
BEniNPUNT IN DE DATAFlLEIWAAR HET ALGORITME START·
H TEL.'t: HET AANTAL DOOR..OPFl\1 RECORDS·
'f. IS DE REX;ORI:LENGTE IN MINUTEN <NAAR BENEDEN AFGEROND>;
DATCONV< o., Dil>; Dil: =Dil +DC SH
IF Dil >=013+ 1 THEN
BEGIN
COMMENT:B..IJKBAAR IS HET TIJDSINTERVAL VAN DE DATAFlLE AL OPGENOMEN IN DE
VERDEl...INGSFILE;
B7:=TRUE; GOTO FOUT
ENDi
H:=liFRSTREX;:=22;
LB..4:
SEAF:CH.DAT< 21 FRSTRECI G>;
IF GCll<>ACll THEN BEGIN OO::TRUE;GOTO FOl!f ENDJ
DATCON V< G" 014);
T: =ENTI ER< GC 0)/( 2* Ft 2l > >;
I F Dil>= DI4+T THElv
BEGIN
COM."1ENT: EINDTIJD VAN DE INTERV.Al..REEXS LIGT NA HET ACTUEL.E RECORD;
H:=H+liFRSTREC:=FP.STREC+GC0l;
GOTO LB..4
ENQ;

IF (Dll>=DI4> .AND CDil<Dl4+T) THEN
BEGIN
COMMENT: EINDTIJD LIGT BINNEN HET ACTUa.E RECOF.D•
'START' GEEFT HET S.AMPLENUMMER BINNEN HET RECOF.D WAAR DE VERWEHUNG BEGIN
START: ::i::<DI1-DI4>*FC 2l+ U
IF DI 1<014 THEN
BEGIN
COMMENT: EINDTIJD LIGT VOOR HET ACTUEL.E RECORD·DI T BETEKENT DAT DE EINDTIJ
VOOR DE DATAFILE LIGT OF TUSSEN 2 RECOFDS ERV.AN,DIE NIET OP E1.KAAR AANSLU
START: =U
ENDi

·.'

ei/

CCX>lM.ENT: NU KAN DE VERWERKING bEGl NNEN BIJ 'STAF-T' •
M IS DE BEGINTIJD VAN HET EEE.STE NI EU\JE INfEFVALR EN Q 2 IJN DE VEJIDELI NGSAREAY S •
HET ALGORITME STOPT AAN iiEi ElNDE VA.I\J DE DATAF1LE OF OP HET EINDE VAN DE
MC 1J: =GC 1 liM( 2J: =GC 2li MC 3l: :::::G( 3]; 1'1( 4]: •G(4]+( START-1 >IFC 2li MC 5J: :::::~H
P: =ADDRESS< Q( 0 J); POSI TI ON< 31 1); BfT EREAD< 31 pI 1028);
FOR K: =0 STEP 1 UNTIL 2S6 DO F.CKJ: =0;
I NTRVL: =I NTR\.L+ 1i
P:=ADDRESS<MC2l>iPOSITION<3~1050+10*INTFUl>iBYTEWRITE<3~P~8>i

AOiT: =0; LASTREC: = FALSD
Las:
AaiT: =AOiT+ 1i
Fl ll.AF.< 2.t FFSTREC1 B" C1 GC 0 l >;
COMMENT: ONDEH:OEKEN OF DE MAANDGRENS AAN HET EINDE VAN HET RECORD Ll GTi
1 F NOT<H=F1 3J) AND <El 1 l< >AC 1 l > THEN LASTREC: =TRUEJ
I F H=F1 3J TiiEN LASTREJ:;: =TRUEi
N: =GC0l/8
FOR K:=STAF:T STEP 1 UNTIL N DO HCCKJJ:=RCCCKJJ+U
1 F AOiT=6 OR LASTREG TH EN
BEGIN
FOR K: =0 STEP 1 UNTIL 2S6 DO
BEGIN QCKJ: =QCKJ+RCKli RCKJ: =0 ENDi
AOiT:=0

ENDi
T: =ENfl ER< G[ 0 l /( 2>1< H 2l »;
DI 5: =Dl4+Ti
I F LASTREG TiiEN
BEGIN
DATCONV< :1.. DI 6); î1[ 5]: =DI 5-DI (;J
P: =ADDEESS(M( SJ); POS! TI ON< J1 1056+ 10*1 NTR\L)i bYTE.WFl TE< 3" P1 2);
P: =ADDRESS<I NT RVU; POS! TI ON< 3~ 1040 >i BfT E.Wl TE< J1 P1 2H
END

ELSE
BEGIN
DATCON V< ó. DI 7);
lf DI7 <>DIS THEN
BEGIN
COMMENT:RECORDS SLUITEN NIET AAN:EEGIN VAN EEN NIE.U\11 INTERVAL;
DATCONV<MI DI 6); M( SJ: =Dl S-DI 6i
P: =ADDRESS<MC SJ >i POS! TI ON< 3~ 1056+ 10*INTR\LH BI"TEWRl TE< 3~ P1 2>i
INTR\.L: =INTR\.L+ li BC SJ: ::::0;
P: =ADDRESS< EC 2l ) i POS! Tl ON< 3~ 1050+ 10*1 NTR\L); bYTEWRl TE< 3" P18> i
M( 2l: =BC 2]; MC 3l: =BC 3]; MC4l: =BC 4Ji
ENDi
GC0 l: =BC 0 li 014: =DI 7;
START: =li
H: =H+li
GOTO Las;
ENDi
CCJ1MENT: Q OPBERG EW
P: =ADDRESS< Q(0J); POSITION< 3~ 1 H BfTEWPJTE< 3" P1 10~);
WRl T EX 01 "< 1 S>"1 ST 6"" IS IN "1 ST S"" VERWEFKT"H

Jz..

Co.t1'1ENT1NA HET L.Abl:l.. FOUT WOEDEN EEN .AANT.AL FOUH·1ELDINGEN GEGENEREffim

FOUT:
WFl TEC0., "< 15>"., STt»" OF EEN DEE... ER\W'J IS rJI ET AANW&:I G.,H
WRITE<12J.,"<l5>".,STS.,'' IS NIET AANWEllG"H
WRIT.E:<k!!.,"<1S>".,STS., 11 IS .AL GEx::REEERD·HEEFT U DE VF.AGEN GOED EEA.N
WRITEU~.,''<15>''.,ST61" IS .AL VEF:WE.FKT."H
\J'Rl TE(0., ''<lS>MAANDGF.ENS IN "., STt» '' IS OVEP.SCHREDEN"H
WRI TE< 0., ''< 15>".,
SAMPL.ESCH EMANR· KOMT NI EI' OVEREEN MEI' DAT IN ".,ST 6H
WRITE(0.,"<15>".,
"OPGEG~"Vb"'J SA.t1PL.ESQiF.MANt.MiEP KOMT NI ET OVEFEEN MET DAT IN "", STSH

I F b2 TIU.N
IF SS TiiEN
IF B3 UiEN
IF E7 UiEN
I F E9 UiEN
I F B4 UiEN
"OPGEGEVEN
IF B6 nfEN

CCl>1fvlENT: SLUIT El\! VAN DE DATAFILE EN VEl'Dfl..INGSFlLU
I F B2 OR B3 THEN GOTO L1L6i
CLOSE< 2>;
I F BS THEN GOTO LH.. bi
CLOSU3H
LE:L6;
FJ.ll);

EliiD•

x

BEGIN
CONMF.Nr: DIT PF.OGP.At1MA BEP.A.ALT UIT EEN VEFDELINGSFILE EEN CUMlLATI EVE
VERDELINGSFIL& Dl E VERVOLGENS GEPLOT WORDT •
DE EQUIPMEJIJT Ot.rrAGE TIME WOP.DT TEVENS BEPAALD·
DE CAI..CtLATOR MOET GELADEN WORDEN ME.T 'HP-OAT.APl..OT '"CASSETTE J" TPACK 0"
FILE ~ •
VOOR VERDERE INF'OR-IATI E i! IJ VERwElEN NAAR HET AFSTUDEEFVEFSLAG VAN
J • VAN Du.L EM EJ.Ji
COMMI:NT& DEl<LAPATI ES;

INTEGER < 2> Dil .. 0121 Ot.rrAGEt FRSTREC" REfXl" fl.EFX:?J
INTEGER MAAND..l.~K"KLEtJR.. N"JR" REC.. STPG& RE..FY 1.. REFY2.i
INTEGE!i <2> ARRAY QUh 256JJ
INTEGE!i ARRAY DUh4J" flC0: 255H

REAL Ai
POINTER p;
STRING ST1 .. ST21 ST3.. ST4... ST5i
LABEL Ll:L1 .. LEL21Lll..3 .. Lll..4.. FOUT;
BOOl.. E1iN NOFMAAL... COMPLEMENT" B 1.. B2.. BJ" E4i
EXTERNAL PROCEDURE DATCONV;
PROCEDURE LAB..< G>;
INTEGffi GJ
BEGIN
WRITE.< 6.. ''l..AB...">i READ< ? .. è>;
WfU TE< 611 G>; flEAD< ?,l. >;
ENW

PF<OCEDURE LELTCST>;
fiTRING <80> STi
BEGIN
INTE.Gffi W
1..: =LENGTH< STH
WRITE< 6.. ''LEL T"H READ< ? .. è );
WR!TE< 611l..H WRlTEC 611 ST .. "< 12>">; READ< ?.. è>;
ENDi
PROCEDURE PLOT<X .. Y.. P>;
REAL. x,y;
1NT E.G.ER p;
BEGIN
WRlTE.! 611X .. "/"" Y" "/""p>; READ< ? .. C. H
END
COl".!MENT:MAANDNU1Mffi EN NAAM VAN DE GESORI'EERDE DATAFILE OPVRAGEN;
OPENC0.. "Q'JY:0");

LELl: .
WRl TE<0.. "< l4>VAN WELKE MAAND WILT U EEN Ct.Mtl..ATI EVE VERDELING? .ANTWOORD: ");
READ< 0" MAAND>;
1 F MAAND< 1 OR MAAND> 12 ni EN GOTO LB.. U
WPlTE<0.. "< lS>VAN WELKE GESORTEEliDE DATAFILE WILT U EEN Cllitl.ATI EW'H
WRl TEC 0.. "< 1 5> VDIDELl NG? .ANTWOOFID: ">;
F.EAO< 0 .. ST 2>;

COMHENT: OPVRAGEN HOE DE OUTPUT WEERGEGEVEN MOEr IJOF.DEW
WRlTE(0.,"<15>HOE WILT U DE OUTPUT GEPRESENTEERD HEBBEN?">;
WRITE<0., "< 15>1> LANGS Y-.A.S: LOG·PE.RCENTAGE OF Tl ME AECI SSA IS EXCEEDED">;
WRITE<0.,"<15>2> LANGS Y-.A.S: LOG·PERCENTAGE OF TIME AECISSA IS NOT EXCEEDED"H
WRITE<0., ..<15>ANTWOORD <1 OF 2>: ">i
READ<0.,è>JNOR1A.AL:=TRUEilF l=2 THEN NOR1A.AL:=FALSE1
WRlTH0.,"<15>1> LANGS X-AS: AID-CONVEF.TER OUTPUT"H
WRITE<0., ''< 15>2> LANGS X-AS: 255-COMPLE11ENT OF AID-CONVERTER OUTPUT"H
WFUTE<e.,••<l5>.ANTWOORD U OF 2>: ">;
RE:AD( 0., ë )j
1 F è;:;2 TIUN COMPLEMENT: =TRUE ELSE COMPLEMENT: =FALSEi
WFU 'fE(0., "< 15>\JlLT U ê ELF DE X-AS TEKENEN 1 J<A> /N( EE> ANTWOORD: ");
READ<0., ST5>i
WRI'FE(0.,"<15>WEl..KE KLEUR PEN WILT U GEBRUIKEN? .ANTWOORD: ");
READ< 0., KL EtJR>;
lF KLEUR <0 OR .KLEUR>4 ntEN KLWR:=4J
1F C()ofPLEMENT THEN NOR1A..AL: :o:NOT<NOfM.AAL.H
Ccx-IMENT: SAMENSTELLEN VAN DE NAMEN VAN DE \T.EFDELI NGSFILE EN VAN DE
Ctl1ll..ATI EVE VERDELI NGSFlLEi
S'P 1 : =MAANDJ
S'P3: ="DP4: C"J ST4: = .. DP4: V';
K: =LENGniC ST 1 >;
StJBSTRCSTJ.. 6" S+K>: =STU
StJBS'tR( STJ.. 6+K.. 10+K>: =ST2J
StJBSTR< ST4.. 6" S+K>: =ST U
SUBStR<ST4.. 6+K.. 10+K>: =ST8
CCI+lENT:CONTROLEREN OF DE CUMFILE AL BESTAAT"Z:O NI Er DAN HliOUD BEPALEN.i
Bl ~ :~:TRtJEJ OPEN< 1., STJ.,LB...2H El: =FALSEi
WFU. 'PE< 0., "< 1 5>"" STJ.," IS AL BEPAALD EN cAL NU GEPLOT WOPDEN"H
B2: =FALS:E;
GOTO LB..Ji
L.B..2:
CCI+lENT: CREEREN EN vU.LEN VAN DE CU1FlLEi
OPEN( 1" ST-3>;
B2: =TRUEJ OPEN< 2.. ST4 .. FOUTH E2: =FALSEi
P: =ADDRESS< Q[ 0l >.: POSI TI ON< 2.. 1); BfTffiEAD< 2.. p., 10fS H
FOR K:=l STEP 1 UNTIL 255 DO bi(KJ;:::Q(KJ+QtK-1];
P: =ADDRESS< QC 0 l >; POSI TI ON< 1" 1 >; óYTEWRI TE< 1.. p" 1024>;
COMMENT: TOEVOEGEN VAN EXTPA I NFOFMATI E AAN DE CUM FILE.. T • W• AANTAL
S.AMFLES PER MINUUT.,JAART.AL.r EX;IUIPI:-lENr OtJTAGE TIME·DE LAATSTE MOEr NOG
EEREKEND WORDENJ
DC 1 l: =MAANDJ D( 2J: "'lJ DC 3l: =0J DC 4J: =0i DATCONV( 0.. DI 1 H
IF DC1l <> 12 1HEN

BEGIN
DC 1 l: =IX 1 l + lJ DATCON V< D.r Dl 2H
OtTPAGE: =DI 2-DI lJ
END
ELSE OtJTAGE:=31*1440J
P: =ADDRESS<NHPOSI TION< 2.. 1046); BfTEREAD< 2.. p., 2>;
OUI'AGE: ::OtTPAGE- ENTI Eli< Q( 2551 IN>;
P: =ADDREiS< Otn'AGEH POSI TI ON< 1., 1036>; BfTE".JRI.TE< 1.. p" 4H
P: =ADDRESS(N); POSl TION< 1.. 1046>J BfTEWFl TE< l.r p" 2H
P: =ADDRESS<JR>; POS! Tl ON< 2.. 1042); BfTEREAD< 2.. p" 2>J
P: =ADDRESS<JRH POS! TI ON< 1., 1042H BfT.EW'FJ TE< 1.. p., 2H

LB..3:
CCI'f1Wf; \IU..L.EN VAN DE INPt.rrFILES UAN HET PFDGF.AMMA 'FILEPLOT' •
DE TE PLOTTEN FILE IS 'HlLP'<MET DE STRUCTUUR \JiN UN
GESORTEERDE DATAflLE>"DIE DÊ LOGAFlTME VAN DE CUMFILEWAAJiDEN BEVAT•
A~El..lJK VAN DE GEJ{(lê EN RE.PRESENTATI E WO FOT 'HlLP I GEVlLDJ
OPEN< 3" "HlLP">;
OPENC4.r ulNTEXT">J
OPEN< S" '"INPAF.A''>;
CCH'1ENTi Vtl.J..El\1 VAN 'HULP';
P:aAOORESS<G.',C121lH POSlTI ON( 1" 1 >; bYTEREADC 1.. p" 112124>;
At•LNCQC 2551> /LNC 1121.0>J B3: =T:RUEJ DC ll: ::::IJ DC 2l: =UDC 3J: =0J
I f' NORiAAL. nl EN
SE.GlN
FOR Ka•121 STEP 1 UNTIL 255 DO
BEGIN
1 f' Q[Kl=QC 2551 niEN
BEGIN DL121J: =2~:K~Ks :::;255 END
ELSE
BEGIN
RCKla=1+flXC100•C<LNCQ[255J-Q[KJ>>I<L.NC10·0>>-A+7>>J
BID;

ENW
Pa •.ADDRESS<RC01H POSI TI ONC 3" 32>; Hr'TE.lJFUTECJ" p" DC 0J H
DC4J: =0J
P: =.ADDRESSCDC 0J>J POSl TI ONC J" 22>J ElYTEWFl TECJ" p" 10>J
END
ELSE
BEGIN
FOR K: =0 STEP 1 UNTIL 255 DO

BEGIN
I F QCKJ >0 THEN
BEDIN
RCK1: =1+FIX< 100•< CLNCQ(Kl >>I<LNC 10 ·0> >-A+7) >;
1 F b3 niEN BEGIN DC41: =KJ DC01 :=2*< 256-KH B3: =FALSE ENDJ
ENDJ
a-,~o;

K:=DC4JJ
Pt =.ADDRESS< RCKJ H POSl TI ON< J" 32H BfTE\riRITE< 3" p" OC0J >J
P: =.ADDRESS< DC0l >J POSITI ONC 3" 22H BYTEWRITE< 3"p" 1121>J
ENDJ
Ps =.ADDRESSC DC 01 >J POSI Tl ON< 3" 32+0[ 0l >J BYTEWFUTE< J"p" 10>;
Nt=lJ
P: =.ADORESS< N>J POSITION< 3" 18>J BfTEWFUTE< 3" p" 2> J
COMMBI/f: \IU..L.EN VAN 'I NTEXT •;
WR1 TE< 4., ''HtlLP"" "< 1 5> .. >;
COMMENT: VlLLEN VAN 'INPARA';
FRSTREC: =22J REC: =U STPGR: =IJ B4: =FALSEi
1 F COMFLEMENT niEN BEGIN REFX1: =255i REfX2: =30 END
ELSE BEGIN REFX 1 : =01 REfX2: =225 ENDJ
REFY 1: ::0; REFY2: =75/iH
P: =.ADDRESS< FRSTREC>J POSl Tl ON< S.. 21 >J E"l'TEWRITE< S.. P.~4>;
P: =.ADDRESS<KLEUR>J POSITION< S.. 13H EfTEWRlTE< s"p" 2>J
· Pc =.ADDRESS< REC>J POSITl ON< S..lS>J BfTEWRITE< s"p., 2>J
Pc =ADDRESS< STPGR>J POSlTlON< S.. 17>J Hr'TEWRITE< s"p" 2H
P: =AODRESS< B4>J POSl Tl ON< S.. 19 >; EfT EWRITE< S.. p" 2>.;
P: =ADDRESS< REFX 1 >; POSI TI ONC S, 1); EYTEWRI TE< S.. P"4);
Pt =ADDRESS< REFX2>; POSI Tl ON< S, S>J EfTEWRITE< s, p" 4H
1: =.ADDRESS< REfY 1)J POSI Tl ON< S.. 9 H EfTE\tiRITE< s"p., 2>J
P: c.ADDRESS<REFY2>J POSI Tl ON< S.. 11); EfTE.iJRlTE< s,p" 2>;

Jlt.
COMMENT:VOORDAT HEr PLOTTEN LEGlNf"\JORDT EERST HEf <NlE.WE> PAPIER
VOORC.l EN VAN EEN ASSENSTELSEL.. OPSCHRl FT THE EfC"TITEL.. MA.ANDNUMMER..
EQUIPMENT OUTAGE TIMEJ
GOMMENT: N1 B..1W' VEL PAP! E1U
OPEN< 61''Q1Y: 2">; COMMENT: NOVA->HPJ
OPEN< 7" "Q1Y: l">J COMMENT:HP->NOVA:
WRITEC ~ ''FORt1ttH REA.D< ? .. ë H READ< 7.~èH
COMMEN'F: SCALING" CHARACTER Sli: E.. FOR1AT.. PEN\L.EUR:
WfUTE< 61 ''0"" "/"" "225"" .. , .." "- 5"" "/"" "2• 5"); READ< ?"t >J
WR1 TE< 61 "CSic "); READ< 7~ l);
'WRl 'FE< 61''1• 5"" "/"" .,1 ·0"" .. , .." "10"" "I"" "1 5"" •• , .." ••0 ·0">; READ< 7" 2; >;
WRl TE< 61 ftFXED''H REA.D< ?"è H .
WRITE< 61''0">J READ< 7"2 >J
WRITE< 61''PENN"H READ< 7"è )J
WfU TE< 61 kL E.1.JR); READ< 7" è);
I F S'f.S="J" THEN GOTO La4;
COMMENT:X;..AS + LANGSSCHRI fi' + TITEL VAN DE. X-AS TEKENEN.i
WRITEC 61 ''XAXE''> J READ< 7.~è>J
WRITE< 61''-5"., ••, .." "50"., "/'•" "0"" "/"" "2t;l3"" "/"" "0">J fl.EADC ?"è)J
FOR K: =0 STEP 50 lJNTlL 2~ DO
BEGIN
WFUTEC 61 ''PLOT"); READ< 7"l)J
WfU TE< 61K-S.. "/"" "- 5·2"" "/"" "1 "); READ< 7" i!>;
LAEL<KH
ENDJ
PL.OT<I20 .0.. -s. s., 1 H
I F COMPLEMENT TiiEN LB.. TC "255-COMPLEMENT OF AID-CONVERTER OUTP1.Jr.,>
ELSE La TC "AID-CONVERTER OUTP1.Jr">J
LB..4:
COMMENT:TITEL VAN DE GFAFIEK..MAAND/JAA.R..01JTAGE TIME AANGEVEN;
Pl..OT< 0 .0" 2 • 61 1>;
LaH "Cll1tL.ATl VE DISTRIB1.Jrl ON OF ">JLELH ST2H
P:=ADDRESSCJR>JPOSITION<l"1042>JEYTEREAD<1"P.. 2>;
P:=ADDRESS<OUTAGE>JPOSITION<l .. 1036>JEYTEREAD<1 .. P"4>J
Pl..OT< 0 .0" 2 • 3" 1 H
N:=FlX<OUTAGE/60>;
D11: =NJ DI2: =éiài Dil: =Dl1*DI2J Dll: =OUTAGE-DlliK: =DllJ
LaT< •'MONTH/YEA.R: "Hl..Aa<MAANDHLELT<., /")JLAB...CJRH
LaT<''
OtJTAGE TIME : "HL.AB..<NHLËLTC'' HR"HL.Aa<KHLaT<" MIN")J
COMMENT:Y-AS + LANGSSCHRIFT +TITEL VAN DEY-AS AANGEVENJ
\JRITEC 61 ''YAXF!'>J READ< 7.~è)J
WR1 TE< 61 1 '0"" "/"" "1".... , .." "-5"" ''/"" "2"" "/"""I"); REA.D< 7" è) .i
WfU T-E< 6.. "CSlè "); 11EAD( ?~è );
WRl ,:E< 61 n 1• 5"~ "/"" "1•0"" "/", "10"" "/"" "15".., "1••" "90 .0 .. >J READ< ?"è H
PL.are -20 .0... -4 .0.. 1 >J
1 F NOR1AAL XOR COMPLEMENT
'lliEN LB.. T< •'LOG.PERCENTAGE OF TIME .ABC1 SSA 1 S fXCEEDED .. >
ELSE LaT<''LQG.PERCENTAGE OF TIME AECISSA 15 NOT EXCEIDED">;

c9.7.

FOtrr:
IF B2 1HEN

EEGIN
WRl TE< 0., "< 1 5>"., STLu " 1 S Nl El' AANWEl 1 G"H
CLOSE< 1)}
DB..El'E< ST3>;
EliD

B..SE GWN< "DATA2•S\r');

BID·
R

