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een NIEUWE FILOSOFIE voor de 

CENTRALE BEDIENINGSFACILITEIT van MEA 

Samenvatting Cm het besturen van AFBU vanaf de Centrale 
Bediemngsfaciliteit mogelijk te maken moeten een 
aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Dit heeft 
geleid tct een algehele herziening van de opzet van de 
faciliteiten aan beide consoles. 
"Tevens worden enkele, op korte termijn realiseerbare, 
suggesties gedaan orn de responstijd van het besturings
systeem te verbeteren. 

560723 

fred schimmel 



Algemeen 

^ar dit rapport ligt de opdracht ten grondslag om AFBü vanaf de centrale 
console bestuurbaar te ma* en, waarbij tevens de verschillen in 
'orrrnanöo-struktuur tussen Consl en Cons2 weggewerkt zouden moeten 
werden Tijdens de uitwerk,ng »s de doelstelling gaandeweg uitgebreid: dit 
stuk bevat nu ook een aantai suggesties voor verbeteringen van het huidige 
systeem 

Het centrale console is te verdelen in drie gedeelten die in de nieuwe opzet 
ieder een eigen noofdfunktie krijgen, te weten: 

-Cons I (COD primaire funktie: het afregelen van MEA, inclusief de 
OO0-!ijn (oa. voor afregelen spektrum). 

-Cons 2 (C02) primaire funktie: het besturen van de komponenten in de 
afbuighallen (AFBU, EM1N, LECH, LEF, PIMU) 

-Cons 3 (C03) primaire funktie: experimenten met nieuwe 
bestunngsfaciliteiten (zoals PI5A). 

Ten overvloede: hiermee wordt de oude filosofie, dat alles vanaf ieder 
console bestuurbaar moet zijn, losgelaten. Wel zal worden gezorgd voor een 
zodanige overlap van de faciliteiten per console dat frequent gebruikte 
algemene kommando's en funkties op zowel Consl als op Cons2 aan te roepen 
zi jn 

De faciliteiten van Cons2 worden uitgebreid, zodat ook de bundeliijnen 
naar EMIN vanaf dit console bestuurbaar zijn, de besturing van de beide 
bundeliijnen van LECH zal van Consl naarCons2 worden overgezet. 

Ook de momenteel geldende gedachte dat in geval van calamiteiten aan een 
console een ander console deze taken ook moet kunnen vervullen wordt 
losgelaten. Hieraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 

-het is de afgelopen twee jaar niet meer voorgekomen oat er aan een 
console zodanige storingen optraden dat er behoefte was uit te wijken naar 
een ander console 

-de sof tware-inspanningen om aan ieder console de bediening van zowel 
MEA als de experimenten mogelijk te maken zijn groot in vergelijk tot het te 
verwachten profijt ervan (zie eerste punt). 

-Cons2 is niet m staat alle funkties van Consl over te nemen: de selektie 
van videosignalen en de besturing van de plattrapper en de triggersignalen 
zijn alleen vanuit Consl te realiseren. 

-wanneer de MIK's van Consl en Cons2 zijn vervangen door Capro's zijn van 
alle voor de bediening essentiële componenten spares voorhanden zodat het 
verhelpen van hardware-storingen aar, de consoles normaal gesproken binnen 
aanvaardbare t i jd gebeuren kan. 

-doordat er bij besturing vanuit een punt eerst een selektie van de 
hoofdgroep (het station) gemaakt moet worden, is de boomstruktuur van de 
touchpanels erg omvangrijk geworden, waardoor een aantal funkties 
n ^ l W ^ l 1 ' l ^ c nohn |ikf VA/ or He>n /hof co lok for^n ie La n r n c W r h h n t 
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Apparatuur en funkties. 

touchpanel * 1 

touchpanel *"2 
[touchpanel *3J 

fig 1: schematisch overzicht apparaten 

Lokóle computers. 
Gezien de leeftijd van en het ontbreken van een reserve-exemplaar voor de 

lokale computers van Cons 1, Cons2 en E04 (alledrie MIK 1! /2's) is het zeer aan 
te bevelen om deze machines te vervangen door modernere; uit oogpunt van 
uniformiteit (identiek aan de ACM's) en programmeerbaarheid is het 
installeren van Capro's de beste oplossing. De C5G heeft reeds een aantal 
software-rnodules geschreven voor de vervanging van de ACM's die ook voor de 
consoles toepasbaar zijn en omdat deze machines op meerdere plaatsen 
worden toegepast hoeven er geen aparte reserve's te worden gekocht 

Kleurendisplay * l : hoort bij Consi 
funktie: -statusoverzicht MEA 

-display bars van wheels Consl 
-display VDHW-status MEA-VDHW (on line) 

Kleurendisplay *2. hoort bij Cons2 
funktie: -statusoverzicht AFBU/EMIN/PIMU/LECH 

-display bars van wheels Cons2 
-display VDHW-status MEA-VDHW en AFBU-VDHW 
(on-line) 
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;-, ,-tü roucnpanels van Cons i er; Cons2 enorm qroot 
q e word e o ^oornat er een uroot aantal rakkers m de nehele boomstructuur zit 
is "ét •/•',sse;en van •d'eo-hqqenoe paqma's' nocial oms'achtio, waardoor een 
aantal funs- nes nauwei'^s va net toucnpane! worden aanceroepen 

!n oe nseuwe opzet kn iqen vi |f van de zeven drukknopies boven het 
touchpanel-scherrn een andere funktie: "onder" iedere knop zit een aparte 
Doom. een gedeelte van de grote oude boom. in ieder van de nieuwe bomen kan 
als vanouds een pagina met akties geselekteerd worden, die wordt onthouden 
als een andere boom wordt aangeroepen Dit geeft de operator de mogelijkheid 
om snel van een pagina van bv. de beamcenterline-boom naar een pagina van bv 
de modulator-boom te schakelen en terug. Voor ieder touchpanel blijven de 
funkties up en 'root' gehandhaafd: ze werken op de 'current tree' in Consl in 
is afgelopen winter-onderhoudsperiode een tweede touchpanel geplaatst, 
hetgeen de mogelijkheden nog aanzienlijk groter maakt 

Touchpanel *\ (COl) 
funktiek.nop 1: 'up' in 'current tree'. 

2 'root' in 'current tree'. 
3: monitors MEA Wmea/beamcenterline/station/monitor, 

met wijzigingen) 
4 monitors experiment (nieuw). 
5 modulator (=/mea/rnodulator) 
6 console (-/console, met wijzigingen). 
7: wheels (=/console/wheels). 

De tussen haakjes gegeven aanduidingen zijn delen uit de huidige 
boom-struktuur van COl. 

Touchpanel *2 (CO I) 
funktieknop 1 'up' in 'current tree'. 

2: 'root' in 'current tree' 
3 koeling MEA(=/mea/koe1ing) 
4 hoogfrequent (=/mea/hoogfrequent). 
5: vakuum ME A (=/mea/vakuum) 
6: beamcenterline (-/mea/beamcenterline). 
7 acknowledge'foutmeldingen colour display NEA. 

De tussen haak ies gegeven aanduidingen zijn delen uit de huidige 
boom-struktuur van COl 
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up in 'current tree 
root in current tree 
beam-control (meuws 
monitors (nieuw' 
K o e 11 n Q / v a ̂  u u m (n i e u w t 
console (nieuw) 
acknowledge' foutmeldingen colour display experiment 

Input/output voor i3-komrnandos voor de bediening vanMEA plus een 
aantal handige algemene kommando's. 

Terminal *2(C01) 
Meldingen van relevante wijzigingen in de status van apparatuur van MEA 

en andere belangrijke parameters (voornamei ijk het gevolg van 
watch-meldinqen). 

Terminal *3 (C02). 
Input/output voor i3-kommando's voor de bediening van de afbuighal len 

LECH, LEF, AFBU/EMIN en PIMU plus een aantal handige algemene kommando's. 
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Kommando s 

Om fe Komen tot een universele struktuur zijn de huidige K.ornmando's van 
Cons '• en CorsC: met eikaar vergeleken Gez'en de ervaringen met de 
Kommando-strui' '.uur zoals die is gegroeid aan Consl is besloten dit 
taalgebruik (met enkele wijzigingen) als principe aan te nouden voor beide 

i3-pakketten de systematische indeling m hoofdgroepen bevordert de 
overzichtelijkheid en geeft een beperking van het aantal globale definities in 
i3, waardoor het zoek-mechanisme van i3 niet al te traag wordt Echter in 
sommige gevallen leidt de logische ordening van de vele akties in 
hoofdgroepen tot lange., moeizaam hanteerbare kommando's In deze gevallen 
wordt van ae logische struktuur afgeweken, bv "vdhmenu <nr> <station.s" 
(selekteert een groep veelgebruikte signalen) wordt vervangen door 
'sg<line<nr>>"] zoals sqOOl, de eerste signaaigroep van de OOO-lijn 

Een aantal strukturen van Cons2 worden overgenomen omdat deze een forse 
winst opleveren in de grootte (en daardoor waarschijnlijk ook snelheid) van 
de i3-pakketten (bv. magneetakties als wobble, cycle, precycle, recycle ed. 
met als key achter de magneetnaam maar als kommando met de magneetnaam 
als argument) 

Normen voor de nieuwe kommando-struktuur. 
De volgende punten zijn voor het opzetten van de universele 

kommando-struktuur als leidraad genomen: 
-de kommando's moeten zo kort mogelijk zijn (type-fouten) 
-de kommando's moeten logisch zijn. 
-identieke akties moeten met identieke kommando's aangeroepen 
worden 

-de grote verscheidenheid aan akties wordt zo veel mogelijk 
ingedeeld in hoofdgroepen met de betreffende aktie als subgroep (bv. 
sysstat <station>) 

-waar mogelijk worden de twee-letter kommando's gebruikt, met de 
hierboven genoemde regel voor de keuze van de eerste en tweede 
letter (bv ds <station>) 

-de respons op kommando's moet zo uniform mogelijk zijn en 
voorafgegaan door de stations-naam. 
-kommando's gericht op apparaten hebben als struktuur: 
"<apparaatnaam> <aktie>" (bv bOOl on, bsa04out, q2öi reset) 
Wanneer de aktie wordt weggelaten zal de status gemeld worden. 
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, ! ,j!rrr::ea: z' , r ' r!22it ae structuren in de *o rte> ommancios de voioenat 
"1CCt'dGr ?<?Dl?r! Q*?d?t'~'eet"d 

-coi coiour-oiso'ay mties 
-com akties cc 'okaie computers 
-•5yz geKomD1 ̂ erae akttes op een geheel systeem 
-tns 3K!•?•?. op ^nqqer-s'qnaien 
-*v selectie van tv-Deeiaen 
-von selectie van signalen op de VDHW 
-vfc akties op vfc-systemen (uitlezing) 

Voor de betekenis van de letters in de korte kommmando's gelden de 
voigenae normen 

Eerste letter Tweede letter: 
-D • beam -1 - aan 
-c = cooling -O = uit 
-o * dig -b - bypass 
-m = modulator -c • check 
-r »rf , hoogfrequent -d • delayed 
-v » vacuum -f » frequentie 

-p = pulse 
-pr - prepare 
-r «reset 
-s = status 
- t - temperature 
-v - valve (in vv) 

De al eerder ingevoerde norm dat alle apparaten een unieke naam 
krijgen zal volledig worden doorgevoerd (bv. shal2, twma04, cmaOI). 

Het begrip station wordt uitgebreid: naast de voor zichzelf sprekende 
versnellerstations (a00-a!2), de consoles (cOI,c02 en e04), de 
afbuighallen (leen, lef, afbu, emin en pimu) en de reeds ingevoerde 
verzamelnamen voor meerdere stations (mea, all) worden nu ook 
bundellijnen ingevoerd (1300,1220,1500) waarmee meerdere identieke 
komponenten in een bundel lijn kunnen worden aangeduid. 

Voor een overzicht van de kommando's voor Consl zie bijlage 1, voor 
die van Cons2 zie bijlage 2 en 3 ( de konversie van de "oude 
AFBU-kommando's'' naar de universele kommando-set). 

Wijzigingen in de huidige i3-pakk*ten. 
Het van?f de console bestuurbaar maken van AFBU komt eigenlijk neer 

op het aanpassen van het AFBlH3-pakket dat door Pirn Koldewijn is 
opgezet de specifiek voor AFBU geldende kommando's worden omgevormd 
naar de hierboven beschreven normen Om redenen van uniformiteit en de 
beperkingen van het computersysteem moeten ook een aantal kommando's 
van Consl worden aangepast (bv de magneetdefinitie voor de 
MEA-magneten tgv de afwykende struktuur van wobble, cycle, etc. en een 
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ornaat me akrjes niet vanaf de centrale console aestart zuilen worden 
(zoals 'n.Dii_open" en "hall_close') en een aanta! zullen al'een ïndten nodig 
voor service aan het i3-oakket worden toeqevoegd i zoa is 
'rr-aqav -rnagnamev". "rnagav ail", "magcheck <magnameN , "valvecneck", 
"vbeamcnecK.", vDearnstat'). 
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Organisatie en onderhoud van de programmatuur. 

riLe-sysreeni i3-souree files 
De huioiqe situatie is oat de source-f iles voor ae diverse i3-paketten 

op verschillende manieren in het file-systeem van G5MA zijn gerangschikt: 
met voor Consi een eigen Doom-struktuur en voor Cons2, AFBU, EMiN en 
LECH een lange li jst in de betreffende directory Doordat de diverse 
i3-pakketten door verschillende programmeurs zijn geschreven is de opzet 
van een aantal hulp-routines verschillend. Ook komen er doublures voor: 
identieke funkties zijn meerdere keren in afwijkende varianten 
geschreven. 

Om aan deze onoverzichtelijke situatie een eind te maken wordt er een 
nieuwe Doom-struktuur gemaakt waarin alle i3-source files voor de 
diverse i3-pakketten worden ondergebracht. Met het opbouwen en invullen 
van deze nieuwe boorn worden alle files kritisch bekeken en de funkties en 
kommando's op eén li jn gebracht. Het centraliseren van allerlei macro's zal 
nogal wat complicaties met zich meebrengen omdat deze op vele plaatsen 
in applicaties zijn toegepast 

Svsteem voor het maken van nieuwe save-sets. 
Momenteel is het noodzakelijk een save-set aan te maken in de 

directory van de console waarvoor deze bestemd is. De reden hiervan is dat 
dr meeste source-files voor de save-set van zowel Consl, Cons2, E04, als 
voor het zgn ACM-i3 gebruikt worden en deze faciliteiten in hardware 
verschillen. Bij het maken van de save-set worden alleen de afwijkende 
(wat inhoud betreft) kommando's uit een aparte file onder de 
home-directory voor dat console gelezen, zodat er voor identieke akties 
maar een source-file hoeft te zijn. Dit is een voordeei omdat wijzigingen 
dan slechts op een plaats hoeven te worden doorgevoerd. Het nadeel van dit 
systeem is dat de aanmaak in de homedirectory van het betreffende 
console plaats moet vinden en de bestaande/oude save-set gedurende die 
t i jd niet beschikbaar is. 

Om aan bovenstaande bezwaren tegemoet te komen zal er in 
samenwerking met de C5G gezocht worden naar een systeem om nieuwe 
i3-save-sets te kunnen maken zonder het bedrijf te storen. Wanneer de 
nieuwe save-sets voor Cons 1, Cons2, LECH en E04 met behulp van dit 
"make'-mechanisme met routines uit de i3-source directories gemaakt 
worden zal het eenvoudiger zijn om de verschillende i3-pakketten op een 
li jn houden. 

Beheer van de besturings-programmatuur. 
De hierboven beschreven situatie heeft kunnen onstaan doordat 

verschillende programmeurs, ieder met zijn eigen ideeën en inzichten, de 
pakketten voor de verschillende consoles hebben opgezet en uitgewerkt. 
Om in de toekomst te zorgen dat voor alle besturings-faciliteiten de 
nieuwe standaard kommando-struktuur geldt en de programmatuur voldoet 
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persoon moet tevens toezicht houden op ae doelmanqneid van de 
programma 's. De nier voorgestelde opzet verotedt met dat operatoren nun 
ze it Gemaakte programmaatjes aan de u-facHitett toevoeqen 
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Enkele suggesties tav, de traagheid vd besturing. 

Reeds smos de realisatie van het besturingssysteem worden oe 
gebruikers geplaagd door een hinderlijke traagheid van net systeem. 
Misschien znn er een aantal zeer verklaarbare redenen voor aan te voeren 
maar daar hebben de meeste gebruikers geen bcodschap aan: zij zitten met 
een systeem dat bij tno en wijle onwerkbaar is. 

Een paar mogelijke bijdragen aan de bestrijding van dit verschijnsel 
zijn. 

-i3 is een interpreter en dus per definitie trager dan een programma 
dat, na compilatie, werkt in machinetaal In de loop der t i jd zijn er 
aanzienlijke uitbreidingen in de i3-programma's gekomen, deels door 
nieuwe, deels door verbeteringen aan bestaande kommando's. Het is 
volgens mij raadzaam om, veel meer dan nu het geval is, grotere 
routines in C te schrijven en het i3 meer te gaan beschouwen als een 
interface tussen de operator en de C-programma's die de werkelijke 
akties verzorgen dan een programmeertaal. Het argument dat i3 zich 
zo goed leent voor het aanpassen van programma's is achterhaald. De 
gewijzigde programma's worden pas ingelezen bij het opstarten en de 
daarvoor benodigde t i jd is eigenlijk onacceptabel. Wanneer een 
C-programma wordt aangepast zal bij de eerstvolgende aanroep de 
nieuwe versie gerund worden zonder verdere konsequenties voor het 
i3. 

-wanneer er bv. via de ACM-i3"s onderhoud aan de modulatoren wordt 
gepleegd verandert de status van zo'n station waak, hetgeen meestal 
via watch-akties aan oa. de console wordt gemeld. Het is een bekend 
verschijnsel dat de operator in zulke situaties soms nvnutenlang op 
respons van zijn opdrachten moet wachten. Het l i jkt daarom zinnig 
om: a. nog eens zeer kritisch te kijken welke meldingen voor de 
operator echt belangrijk zijn en welke de bijkomstige overhead niet 
rechtvaardigen, b de watch-akties zelf tot een minimum aan 
statements te beperken, c. te bekijken of een en dezelfde fout op 
meerdere manieren (bv via verschillende watchers) wordt gemeld, 

-wanneer het aantal globale i3-def inities in de buurt van 80% van de 
maximale kapaciteit van 1500 komt wordt het zoekmechanisme van 
i3 erg traag Het is dus zaak om niet ongebreideld aparte routines te 
maken en niet te veel gestruktureerd te programmeren. Ook is het 
lonend om bij elkaar horende dbvars binnen één globale definitie te 
deklareren. 

-bi j het opstarten van het huidige console-i3 kost het opstarten van 
de watch- en delay-akties voor de 12 stations veel t i j d de 
statements van de akties worden per watcher eerst dan 
pseudo-geëxecuteerd 03 checkt dan oa. de syntax van de statements). 
Wanneer de watch-akties bestaan uit een aanroep van een reeds in de 
save-set bekende definitie zal het opstarten aanmerkelijk sneller 
gaan. 

-ho f huH ino cnf fu /aro-cx/c tporn \/rinr rto wnrcthoMoi l in in/ i hact-*-xï u i t 
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(afhankelijk van oe buitenremperatuur) ae koelers cneccen en ais er 
bevnezmosqevaar bestaat een waarschuwing op de terminal geeft 
Daarna start iedere aktie een nieuwe voor de voiaende check 
Aangezien ai aeze acties direkt na elkaar worden opgestart en ieder 
met een zelfde ae'av-tijd znn opvolger start zal iedere 15 of 30 
minuten net systeem druk zijn het de afhandeling van deze 
beveiiigmgsroutines Het effekt wordt nog versterkt doordat 
deiay-akties door M als interrupt worden behandeld en dus voorrang 
krijgen boven de "gewone" opdrachten. Het is duidelijk dat hiervoor 
een elegantere oplossing gevonden moet worden 
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Bijlage 1 

Nieuwe kommando-HJst voor Const 

"ML-n ikgedrukt Je mogelijke stations/ounde'lijnen en moniton 

Kommando's voor gekombineerde akties: 
sys enrg mea 
sys.set mea 
sys.set mea print 
sys.stat mea 
sys.stat mea print 
m 

grof berekende energie, zonder beamloading 
overzicht settings bundel besturing riEA 
idem, geprint op LA34 
overzicht status versnellerstations MEA 
idem, geprint op LA34 
=sys.stat mea 

Kommando's voor lokale computer s. 
com.reset <station> 

com.refresh <station> 

com restart <station> 

com.stat 
com.spy 

zet lokale computer van <station> UP voor 
alfawatch 
<statfon>=aOO-a12, cOI, c02 
refresh centrale database van <station> 
<statfon>=a00-al2, cOI, c02 
load programma in lokale computer van <station> 
<stat!on>=aOO-a12, cOI, c02 
overzicht status lokale computers (UP/DOWN) 
overzicht gebruikers G5MA via lokale computers 

Kommando's voor koeling 
es <station> 

et <station> 

cl <station> 

cO <statton> 

er <station> 

status koelsystemen van <station> 
<station>=aOO-a 12, mea 
overzicht temperaturen koelsystemen v. <station> 
<station>=aOO-a12. mea 
zet koelsystemen van <station> in bedrijfs-stand 
<station>=aoo-a!2, mea 
zet koelsystemen van <station> in standby-stand 
<statton>=aOO-a12, mea 
reset koelsystemen van <station> (indien mogelijk) 
<statlon>=a00-al2, mea 
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Kornmanüo's voor vacuum 
vs <station•• status vaKuumsvsteem van ''station-1, 

<station>=aOOa12, mea 
vc'jr sr.3r.10n> uitlezinq pompstromen vaKuumsysteem van <station> 

<station>=a00-a12, mea 
vcur 'Station-' com =vcur, echter kontinue, eincnq met <cntrl>c 

<station>=a00-a12 

Kommando's voor modulator. 
mc <station> status modulator-hardware van <station> 

<station>=a01-a12, mea 
mO <stati&n> zet modulator-hardware van <station> uit 

<station>=a01-a12, mea 
mpr <station> breng modulator-hardware van <station> naar 

"prepare-level" 
<station>=a01-a12, mea 

ml <station> breng modulator-hardware van <station> naar 
"standby-level"' 
<station>-a01-a12, mea 

ds <station> overzicht dig-status van <station> 
<station>=a01a12, mea 

os <station> conf bevestig foutmeldingen pfn's en/of tsc's van 
<station>(1->4,2->5) 
<station>=a01 a12 

ds <station> set "ec nt na nb" schrijf in dig-status-register, 
ec=error-code(0-9,A) 
n=item-nummer, t=tsc, a=a-pfn, b=b-pfn. 
<station>-a01-a12 

dr <station> reset dig of <station> 
<station>=aOO-a12, mea 

dt <station> start de dig van <station> op 1MW en 10 Hz 
<station>»aOO-a12, mea 

dO <station> stop de dig van <station> 
<station>=aOO-a12, mea 

df <station> geef herhalings-freauentie hf-puls van <station> 
<station>=aOO-a12, mea 

df <station> <value> zet de frequentie van <station> op <value> (10-tal) 
<station>«aOO-a12, mea 

de <station> geef hf-energie van <station> 
<station>=aOO-a12, mea 

de <station> <value> zet de hf-energie van <station> op <value> (0,1,2,4) 
<station>»aOO-a12, mea 

http://sr.3r.10n
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r--Qfrt'":":.3r)dQ'S VOOr r :QüQf reQüeHt 

rpr zet het hf-svsteem in AOO OD 'prepare-level' 

r ; zet net hf-systeem in AOO op stanaoy-ieve!" 
ro qeef huiaige waarde hf-oulsiengte 
ro 'vatue.- zet hf-pulsiengte op <value> (In usee) 
rr "Etatjo:"!> reset net nf-systeem van vstation> 

<station>=a00-a12, mea 
rs <station> status van net hf-systeem van <station> 

<station>=aOO-a!2, mea 
rf.chpb on-line vfc uitlezing fase & attenuator van 

chopper en prebuncher 

Kommando's voor bundel. 
bO zet bundel uit 
b 1 zet bundel aan 
bd zet bundel in delay-mode 
bf geef herhalmgs-frequentie van bundel 
bf <value> zet bundel-frequentie op <value> (Hz) 
bp geef pulslengte van bundel-puls 
bp <vatue> zet pulslengte van bundel op <value> (u.sec) 

Kornmando's voor tv-select ie 
tv <chnr> to <station> selekteer kanaal <chnr> van <station>, 

<chnr>=1-9, 
<station> - mea, lebu, afbu 

tv <chnr> to <station> nr <vidsw> selecteer tv-beeld <vidsw> van een 
videoswitcher van <station>, 

<vidsw> » 1-5, 
<station> - LEBU -> <chnr> - 8 , 
<station> - AFBU -> <chnr> = 3 - 7 . 

tv stat overzicht geselekteerde tv-beelden. 
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r.onirn.jnGo /oor n"Ornr.ors 

vein Minnr -• to ïtton" 

vöhstat 

vdh -cnnr> to -station:' selecteer vdhw-signaai <cnnr> van <st3*ion> 
<chnr> = 1-8 
<station> = a 0 0 a l 2 , LEBU, AFBU. PIBU 

nr vsigno selekteer signaal van een v3n de signaal 
muitiDle.vers van <station>, 

<signr> =1-15 
<station> = LECH, <chnr> - 1.4,6,7 
<station> = AFBU, <chnr> = 3,4.5,6 
overzicht geselekteerde VDHW-signalen 

vfc <station> <scamvar> on/off zet uitiezing van <scamvar> in <station> 
aan/uit, <scamvar>= 

AOO vccgun, vccds, vccawg, ictpv 
A01 -A12:vccsec,vccrwg,vcckl,vccres, 

tmprwg.tmpsec.tmpwko.tmpf r f, 
tmpfr2,tmpssl,tmpdla,tmpdlb, 
curmod 

<station>=aOOal2, mea 
informatie over gebruik vfc-kommandos 
status van bundel-profiel-monitor 
monitors pmaO I ,pma02,pma04,pma05, 

pm001,pm002 
zet profielmonitor aan in X of Y-richting en selecteer 
"Dybehorend vdhw-kanaal 
zet profielmonitor uit 
status of beamviewer 
monitors: bva02, bva04, bvOO I 
zet beamviewer in bundel en selecteer bijbehorend 
TV-kanaal, na 1/2 uur automatisch "bv<name> off" 
zet beamviewer uit bundel 
selecteer signaal van emissiemonitor em02I 
status van toroide-monitor 
monitor: cmaOl, cma04, erna 12 
selecteer signaal van toroide-monitor 

cm<name> gain <value> zet de versterking van toroïde op <value> 
(1,20,100)????? 

status van traveiling-wave-monitor 
monitor: twma02,twmaO3,twmaO4,twmaO5, 

twma06,twma07,twma09,twma 10 
twmal l.twmOOI 

selekteer twm-monitor voor yken 

vfc.hlp 
pm<name> 

pm<name> x/y 

pm<name> off 
bv<name> 

bv<name> on 

bv<name> off 
em021 on 
cm<name> 

cm<name> on 

twm<name> 

yk twm<name> 
na "yk twm<name>' 
xy 
yy 
xs <value> 
ys <value> 
home 

zet geselekteerde twm in yk-mode voor x-richting 
zet geselekteerde twm in yk-mode voor Y-richting 
beweeg yksignaal x-richting <value> stappen 
beweeg yksignaal Y-richting <value> stappen 
zet twm weer in meet-mode 
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Aiper-'e ••e status-*,orrimanoo s 
resort -sta^or^ status van meldingen-systeem van <statjon> 

<station>=aOO-a12, mea 
report v i ts t 'cr i - orvoff zet meldingen status-wijzigingen var, -station-

on/off 
DC algemene Dearncheck, evt melding waardoor bundel 

tegengehouden wordt 
m = sys.stat mea 
knmi geef uitlezing van buitentemperatuur b i j AO1 

KorrnYiando's voor magneten. 
q 1 <stat name> status van q-pole q 1 van station <stat.name> 
q2<stat.name> status van q-pole q2 van station <stat.name> 
sh<stat name> status horizont, stuurmagn van station <stat.name> 
sv<stat name> status vertikale stuurmagn van station <stat.name> 
bovenstaande namen worden hierna aangeduid met "<magname>" 
<magname> to <value> zet setting magneet op <value> 
<magname> wobble wobble magneet met default range (20%) en t i jd 
<magname> wobble dr <value> dt <value> 

wobble magneet met gegeven range en ti jd 
wobble off stop wobbling en reset magneet op oude setting 
wobble off forced stop wobbling zonder reset naar oude setting 
wobble on kontinueer wobble'n 
wobstat status wobble-proces 

Kommando s voor triggers. 
trig adjust <station> zet triggers op default settings tov de bundelpuls 
trig link <station> zet automatische trigger-aanpassing aan (standaard 

aan bij opstarten i3-menu) 
trig.sync synchronizeer opnieuw aan 50Hz 

Kommar.dos voor kleurendisplay. 
col reset reset kleurendisplay tussen Cons 1 en Cons3 
col mea nieuw status-overzicht MEA (on-line) 
col.bars nieuw overzicht schalen van aan knoppen van Cons 1 

gel inkte variabelen 
col.bast * col bars • col.mea 
col.mod statisch plaatje: blokschema modulator 
col.pfn statisch plaatje: schema pfn-unit 
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•Diverse K om mango-s voor bediening 
link 'vsrraoete' to <knobnr-' link een variabele aan knop ^knoonrj-

<knobnr> = 1-4 
• ml ink krr>D^r- verbreek link aan knop ^knobnrv, 

<knobnr> = 1-4, all 
rpiioK -.^rocnr' link ze'ffde vanabele'.n) aan knop <knobnr>, 

<knobnr> = 1-4, all 
error <nr> geef tekst die hoort bi j errorcode <nn 

<nr> wordt als "[nr]" aangegeven in een aantal 
foutmeldingen 

pc <5tation> geef powerconsumptie van <station> 
<station> = aOO-a!2, mea 
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Bijlage 2: 

Nieuwe kommando-lijst voor Cons? 

Dikgedrukt: de mogelijke stations en/of bundel lijnen en 
de komrnando's waarvoor nog geen oplossing is gevonden. 

Kom.T.ando's voor oekombineerde akties. 

sys.all <station> stby 

sys.all <station> on 

sys.all <station> off 

sys.calc <line> 

sys.adjust <line> adjust all magnets of <line> (except k002) to their 
calculated settings, 
<line>=1200, 1220, 1300, 1400, 1500, 
1ech(selected line), emin(=1400*1500), 
pimu(=l300) 
asks further information, switches on all needed 
systems of <station> that not influence the beam, 
<station>=lech, (afbu, em in, pimu). 
asks further information, switches all needed 
systems of <station> on, 
<station>=lech, (afbu, em in, pimu). 
degausses, closes vac-valves, etc. and switches all 
systems of <station> off, 
<statton>=lech, (afbu, emin, pimu) 

sys.all <station> reset tries to reset all resettable components in <station>, 
<station>-lech, (afbu, emin, pimu). 
calculate theoretical settings of magnets in <line> 
<line>=1200, 1220,1300, 1400, 1500, 
1ech(selected line), emin(=1400* 1500), 
pimu(*l300) 
calculate spectrometer-settings 
cycle magnets of line to calculated values 
<1ine>= 1000,1300. 1400, 1500, 
emin(=1400*l500), 
pimu(=l300) 
calculate energy in <station>, 
<station>=afbu, pimu,emin (=same,energy 
calculated from bOO I-setting), 
lech (from b20t-setting) 

sys.enrg <station> to <value> set wanted energy to <value> (reference for 
calculation of settings), 
<station>safbu, pimu, emin («same dtovar), 
lech. 

sys.mag <line> off put magnets of line off, 
<1ine>«1200, 1220, 1300, 1400, 1500, 
lecMselected line), emim>1400+l500), 
pimu(-1300) 

sys.mag <line> on put magnets of line on 

sys.calc specmags 
sys.cycle <line> 

sys.enrg <station> 
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list of settincs * theoretical settings nror 
<line>=1400, 1500, emin(H400*l500*specmags) 
as prevo'js. out prtnrea c^ LA34 
cycle all magnets of line to caic value *\Q% 
<line>= 1300, 14C0, 1500, emin(=1400*1500), 
pimu(=1300) 

sysiecvce --line.' cvcle ail magnets of ine again to tneir current values 
<line>= 1300, 1400, 1500, emin(=1400*1500), 
pimu(=1300) 

sys stat <st3tion> st3tus of all relevant systems of «-stations 
<station>=lech, (afbu, emin, pimu). 

sysset <station> settings+theory settings on terminal. 
<station>=mea, lech, afbu, emin 
(=afbu+specmags), pimu 

sys set <station> print settings+theory settmgs on printer (LA34) 
sys set <station> reprint reprint of last settings of <station> on LA34 

Akties OP imviduele magneten. 
<magname> adjust adjust magnet to calculated setting 
<magname> calc calculate theoretical magnet-setting 
<magname> on/off put magnet on/off 
<magname> reset reset magnet 
<magname> ss <value> set stepsize to <value> 
<magname> to <value> set magnet to <value> 
cycle <magname> cycle magnet to calculated value 
cycle <magname> to <value> Cycle magnet to given value 
cycle <name> via <maxvalue> to <endvalue> No comment 
k002 degauss degauss k002 if allowed 
force <magname> to <value> force magnet to given value 

precycle <magname> cycle <magname> to calculated value • 10% 
recycle <magname> cycle magnet again to its current value 
recycle <magname> to <va;ue> cycle magnet again to 

given value 
wobble <magname> <range> <time> wobble magnet with desired range and 

time 
wobble off return magnet to its original setting 
wobble off forced force wobble off without reset 
wobble on continue wobbling of last wobbled magnet 
wobstat status of wobbling 
magav <name> (service only) check analogue read-out of magnet 
magav afbu (service only) check analogue read-out AFBU-magnet 
magcheck <name> (service only) check status of magnet 
init.enrg <station> give new energy for <station>, 

<station>=lech, 
afbu, em in, pimu («same dbvar) 

init mode give new dispersion-mode (for afbu/emin only) 
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Arties OP men'.''due! e apparaten 
os 'name - status beamstopper 
Ps-name- in/out put beamstopper in/out (if allowed) 
bvvnarrie- status of beamviewer 
pv<name> m/on put beamviewer m, lamp * camera on, seiect picture 
bv<name> out/off put beamviewer otit of beamlme 
bvvname> to/ver/mt <value> set intensity bv-lamp to <value> (1-15) 
cm<name> status toroide-monitor 
cm<name> put toroide on/off 
cm<name> gain <value> set qain toroide 

put sem in beamline for l/2hour • select signal 
put sem out of beamline 
status of momentumselector 
put momentumselector in the beamline 
put momentumselector out of the beamline 
status of profilemonitor 
put profilemonitor off 
put profilemonitor on for half an hour 
status travelling wave monitor 
select twm-signal on vdhw 
select twm for calibration 

em<name> on/in 
em<name> out/off 
momsei 
momse! <in/on> 
momsei out/off 
pm<name> 
pm<name> off 
pm<name> on 
twm<name> 
twm<name> on 
yk twm<name> 
after yk twm<name>: 

xy 
yy 
xs <value> 
ys <value> 
home 

set selected twm in calibr mode for X-direction 
set selected twm in calibrmode for Y-direction 
move calibr.signal X-direction <value> steps (• or-) 
move calibr.signal Y-direction <va!ue> steps (• or-) 
set selected twm back in measurement-mode 

Akties OP triggers 
trigadjust <station> 

triglink <station> 

trigsync 

adjust triggers to default settings, 
<station>-afbu, lech, cOI, c02 
automatic adjustment of triggers in <station>, 
<station>«afbu, lech, cOI, c02 (standard on) 
synchronize timing-system again to 50Hz 

Akties OP koelsystemen. 
cs <station> status cooling of <station>, 

<station>«aOO-a!2. afbu ,emfn, lech 
cl <station> put cooling of <station> on 

<station>-aft>u ,emfn, lech 
cO <station> put cooling of <station> off 
cr <station> reset cooling of <station> 

<station>»aft>u ,emln, lech 
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VDHW-korrimando s 
sq'-. 11ne<nr>> se 1 ect a grOLID of signa15, 

<Une> = 000, 200,220,300.400.500 
van -rnnr • to --station-- [nr •va!'je>i connect vdn-ch to «.stations optional to 

sign multiplexer input nr <value>. 
<value> - 1-15, 
<station> = LECH -> <chnr> = 1,4,6,7 
<station> = AFBU -> <chnr> = 3,4,5,6 

vdh level <chnr> of <station> on/off zero-restorer of chnr of station on/off 
vdh.stat status vdhw MEA/AF6U/PIMU 

Algemene status-kommando's. 
be general beamcheck command 
bs beam-status and specifications 
m mea-status 
knmi knmi 

Beam-kommando's. 
bO 
bl 
bd 
bp <va1ue> 
bf <value> 

Comouter--kommando's 

beam off 
beam on 
beam delayed 
set beampulse width to <value> 
set beamfrequency to <vatue> 

com.reset <station> 

com.restart <station> 

com.refresh <station> 

set local computer of station UP for alfawatch 
<station>=aOO-a 12,lebu,af bu,cO I ,c02,e04 
load local computer of station 
<station>«aOO-a 12,»ebu,af bu.c01 ,c02,e04 
refresh central database of station 
<station>»aOO-a 12,lebu,af bu.cO I ,c02,e04 

Specifieke tv-kommandos 
tv.stat 
eminhall on 
emintarget on 
hall on 
target on 
bv.cam <on/off> 
bvoff 
bv ver <on/off> 

overview of selected camera's 
??overview-camera eminhall on 
??camera target emin on 
??overview-camera eminhcM on 
?? camera target emin on 
?? 
?? 
77 



- 5 Ju i v 24. 1986 

Kieurenaispiay-Kornmando's 
colreset reset kieurendisplay 
col.ermn new status-overview EMIN 
co^pimu new status-overview PiMU 
col.lech new status-overview LECH 
col oars new overview scales+values of variables linked to 

wneels 

Vakuum-kommandos 
vc <station> 

vs <station> 

vacview 
vv <line> 

vv <line> close 
vv <line> open 

check status of vacuum that influences the beam 
<station> - meajech.afbu.emin.pimu. 
status of vacuum in <station> 
<station> = meajech.afbu.emin.ptmu. 
vacview (maintenance only) 
status vacuumvalves in line 
<line> = 1200.1220.1300J400.l500Jech.afbu. 
em in,pimu 
close vacuum-valves in <line> 
open vacuum-valves in <line> 

Perslucht-kommando's. 
ap 
ap reset 

status pressurized air-system 
reset pressurized airsystem 

http://1200.1220.1300J400.l500Jech.afbu
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Bijlage 3: 

Omzetting van huidige AFBU-kommando's 
naar een geïntegreerde kommando-struktuur. 

In de kolom Nieuw kommando betekent: 
-- niet overgenomen, ?? nog geen goede alternatief gevonden 

Huidiq commando 

<name> on/off 
<narne> reset 
<name> ss <stepsize> 
<name> to <value> 
adjust <name> 

adjust_all 

adjust—trig 

afbucur 
afbuset 

afbuset facit 

beamcheck 
beamcheck.afbu 
beamcheck.mea 
beamreport <on/off> 

beamstat 
bs<name> 
bs<line> in/out 
bv.cam <on/off> 
bv.off 
bv ver <on/off> 
bv<name> 
bv<name> <in/on> 

bv<name> <out/off> 

calc <name> 

calc energy 

Nieuw kommando 

<magname> on/off 
<magname> reset 
<magname> ss <value> 
<magname> to <va1ue> 
<magname> adjust 

sys.adjust <line> 

trig.adjust < > 

— 

sys.set afbu 

sys.set afbu print 

bc 
bc 
bc 

Omschrijving 

put magnet on/off 
reset magnet 
set stepsize to <value> 
set magnet to <value> 
adjust magnet to 
calculated setting 

adjust all magnets of 
<1ine> except k002 

adjust triggers to default 
settings 

settings+theory settings 
on terminal 

settings+theory settings 
on printer (LA34) 

} one general beamcheck 
} command, finds out what 
) error and where 

—(standard "on" in menu) report status beam 

bs 
bs<name> 
bs<line> in/out 
?? 
?? 
?? 
bv<name> 
bv<name> in/on 

bv<name> out/off 

<magname> calc 

sys.enrg <line> 

(on/off/del/ error) 
beamstatus afbu 
status beam stopper 
put beamstopper in/out 
put all bv-camera's off 
put all bv's out of beam line 
put all bv-lightsoff 
status of beamviewer 
put beamviewer in, lamp + 
camera on 

put beamviewer out of 
beam line 

calculate theoretical 
magnet-setting 

calculate energy in <line> 
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C3ÏC frrsr 
calc maqnets 

sys.calc '000 
svs calc <hne/ 

L 3 IC or Tir 

C3lc specmaqs 

cam<nr> on 
camstat 

cm < name> 
cm<name> ü_>n/off> 
cm<name> amp <value> 
cm<name> to <value> 
cooling 
cooling <fast/on> 
cooling <slow/off> 
cooling hef <f3st/on> 
cooling hef <slow/off> 
cooling reset 
cycle <name> 

cycle <name> to <v3lue> 

cycle <name> via <maxval 
cycle_all 

degauss k002 
em 400 
em400 <on/in> 
em4C0 <off/out> 
em<name> on 

em<name> off 
eminhall on 
emintarget on 
emtrigl to <value> 
emtrig2 to <value> 
energy 

energy to <value> 
force <name> to <value> 

hall on 
hall-dose 
hal1_open 

sys calc specrnaqs 

tv.stat 

cm<name> 
cm<name> on/off 
cm<n3me> gain <value> 
crmname> gain <value> 
cs afbu 
cl afbu 
cO afbu 
cl emin 
cO emin 
cr afbu 
cycle <m3gname> 

calculate DOOI + qOOO 
calculate theoretical 

settings of magnets m 
-line' 

calculate nrnr-frequencies 
calculate spectrometer-

settings 

overview of selected 
camera's 

status toroide-momtor 
put toroide on/off 
set gain toroide 
set gain toroide 
status cooling afbu 
put cooling afbu on 
put cooling afbu off 
put cooling emin on 
put cooling emin off 
reset cooling afbu 
cycle magnet to calculated 

value 
cycle <magname> to <value> Cycle magnet to given 

value 
ue> to <endvalue> IDEM 
sys.cycle <line> cycle magnets of line to 

calculated values 
degauss k002 if allowed 
status of em400 
put em400 in beam line 
put em400 out of beamline 
put sem in beamline+ 

select signal 
put sem out of beamline 
overview-camera hall on 
camera target emin on 
set start-trig em021 
set stop-trig em021 
calculate energy for tune-up 

and emin. 
sys.enrg emin to <value> set emin-energy to <value> 
force <magname> to <value> forces magnet to given 

value 
?? overview-camera hall on 

all actions after visit EMIN 
all actions to visit EMIN 

k0O2 degauss 
em 400 
em400 on/in 
em400 off/out 
em<name> on/in 

em<name> out/off 
?? 
?? 

sys enrg emin 
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im tiener qy 

7 r> ? r_n ioce 
mit_nmr 

knm: 
magav <name-

magav all 
maqcneck <name> 
magnets off 
magnets on 
magnets reset 
meastat 
momsel 
momsel <in/on> 

momsel <out/off> 

nmrcur 
nmrset 

p be<1ine> 

ïmt enrq atbu 

mit mode 
imvnmr 

knmi 
(service only) 

(service only) 
(service only) 
sys mag <line> off 
sys.mag <line> on 
sys.mag <iine> reset 
m 
momsel 
momsel <in/or» 

momsel out/off 

— 

sys.nmr <line> 

integrated in the cor 

p k002pol 

p persok 
p savpers 
pm<name> 
pm<name> off 
pm<name> on 

precycle <name> 

precycle_a11 

q<name>pol 

recycle <name> 

give new energy (to 
calculate settings; 

give new dispersion-mode 
qive new energy for 
calculation nmr-frequencies 
outside temperature 
check analoque read-out of 

magnet 

check status of magnet 
put magnets of line off 
put magnets of line on 
reset magnets of line 
mea-status 
status of momentumselector 
put momentumselector in 

the beamline +select signal 
put momentumselector out 

of the beamline 

list of settings • 
theoretical settings nmr 

ands 
bs <line> and sys.stat <line> 

integrated in the commands 
bs <line> and sys.stat <line> 

status of profilemonitor 
put profilemonitor off 
put profilemonitor on for 

half an hour 
cycle <magname> to calc 

value + 10% 
cycle all magnets of line 

to calc. value +10% 
polarity of q503+q505 

integrated in command 
sys.mag 

cycle magnet again 
to its current value 

recycle <name> to <value> recycle <magname> to <value> cycle magnet again to 
given value 

cycle all magnets of line 
again to their current values 

pm<name> 
pm<name> off 
pm<name> on 

precycle <magname> 

sys.precycle <line> 

integrated in comm. 
sys mag <1500> 

recycle <magname> 

recyde_al sysrecycle <line> 

reprint 
reprint facit sys.set afbu reprint reprint of last afbu-settings 

nn I A7d 
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S rncs<hne-' - on/o f f > 

s persrest i 0 
scotnq to value 
se! <momtor.signal> 
sem on 
sg<nr> 
target on 
tng_link off 

tng_link on 

twm<name> 

twrn<name> on 
twm<name> to normal 

twm<name> to xyken 

twm<name> to yyken 

vaccheck 

vacstat 
vacview 
valvecheck 
valves <line> close 
valves <line> open 
valvestat 
vbeamcheck 
vbeamstat 
vdhw 

vdhw <on/off> 
vdhwstat 

<maqnarr>e> reser 

svs rn3a 'line'* reset 
svs maq !me> reset 
V? 

f f 

sys.maq <lme> on/of f 

?? 

?? 
em021 on 
sg<1ine<nr>> 
?? 

tr ig link afbu off 

tng.ltnk afbu on 

twm<name> 

twm<name> on 
twm<name> to normal 

twm<name> to xyken 

twm<name> to yyken 

vc <station> 

vs <station> 
vacview (maintenance) 
integrated in vv <line> 
vv <line> close 
vv <line> open 
vv <line> 
—(integrated in bc) 
—(integrated in bs <stat 
vdh.stat 

vdh.stat 
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reset maqnet 
reset all maqoets of ime 
reset all magnets of line 
select 400/300-line 
select 600' 500-line 
puts all steennq-rnagnets 

of line on/off, integrated 
in command sys mag <ltne> 

reset pressurized airsystem 

select signal of em02! 
select a group of signals 
tv-camera target emin 
unlink triggers from 

beampulse 
automatic adjustment of 

afbu triggers (monitors) 
status travelling wave 

monitor 
select twm-signal on vdhw 
set twm to measurement-
mode 

set control to X-axis for 
calibration 

set control to Y-axis for 
calibration 

check vacuum-system 
status of vacuumsystem 
overview raw PLC-bits 
status vac-valves <line> 
close vac-valves 
open vac-valves 
status vac-valves <line> 

ion>) 
status vdhw MEA/AFBU/ 

PiMU 

status vdhw MEA/AFBU/ 
PIMU 
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wobble "-name" ',ranqe> \t>me> wobble magnet with 
wobble ^maqname-' ranae> 'time> desired range and 

t ime 
wobble c t wobble off return magnet to its original 

setting 
wobble off forced woob'e off forced force wobble off without 

reset 
wobble on wobble on continue wobbling of last 

wobbled magnet 
wobstat wobstat status of wobbling 
yk twrmname> vk twm<name> select twm for calibration 
zero-steer 


