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1. GEMERELi Xi PROGRAMMET 

1.1. Indledning 

Denne rapport beskriver anvendelsen af programsystemet STATDATA, 
der er skrevet i B7800-Algol. Dele af programmet har været i brug 
siden 1973 og er beskrevet i flere rapporter (Risø-M-1780, juni 
1975 på engelsk, RisØ-M-2144, dec. 1978 på dansk). 

STATDATA er et system til generel databehandling omfattende lag
ring og sortering af indlaste måleresultater, matematisk og sta
tistisk behandling af disse, listeudskrivning og plotning etc. 
En væsentlig del er procedurer til beregning af multikanalanaly
sator-spektre . 

Nærværende beskrivelse afløser tidligere udgivne beskrivelser og 
indeholder en række ændringer og tilføjelser. 

1.2. Programstruktur 

STATDATA er opbygget i en blokstruktur bestående af en ydre blok, 
der indeholder en initialisering af en række "globale" variable 
til passende begyndelsesværdier (default-værdier), der tillader 
umiddelbar brug af programmet; det gælder således visse over
skrifter og udskriftspecifikationer. Den ydre blok indeholder 
desuden en læsefunktion for ordrer og en række fælles hjælpe
funktioner for den interne filbehandling i systemet. 

En ordre består af en enkelt linie eller kort indeholdende et 
kaldenavn eventuelt suppleret med yderligere oplysninger, der 
bl.a. kan indsætte værdier af "lokale" variable, der kun benyt
tes i denne ordre. Ud fra ordrenavnet kaldes en procedure-blok 
i programmet. I denne analyseres ordreteksten og ordren søges 
udført. Hvor dette af en eller anden grund ikke kan lade sig 
gøre, udskrives fejlmelding, hvorefter ny ordre kan indlæses. 
De resterende kapitler i denne rapport beskriver de forskellige 
ordrer, medens selve opbygningen af en ordre beskrives i afsnit 
1.9. 

Start af en kørsel, der kan være enten i batch eller fra termi
nal omtales i afsnit 1.8. 

1.3. Datastruktur 

Systemets grundenhed er et DATASST, hvorved forstås enten en 
eller flere sammenhørende talværdier (måleresultater) eller 
en tekststreng. Til beskrivelse af DATASÆTTET er der 6 frit 
disponible talkoder her benævnt PARAMETRE (0-5) samt en talvær
di for datasættets størrelse, PARAMETER 6 også benævnt ANTAL 
eller DIMENSION. 

Et D7800 lager-"ord" indeholder enten en talværdi eller en 
tekststreng på 6 tegn (bogstaver, tal, specialtegn eller mel
lemrum) . Dataa-et lagres således* 
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a) PARAMETER 0-5 er de 6 frit disponible talkoder, 
b) PARAMETER 6 er antallet af talværdier (resultater) eller, så

fremt dens fortegn er negativt, antallet af 6-tegns ord i en 
tekststreng - vi taler da om et TEKSTS4T. 

c) RESULTATER eller TEKST. I visse ordrespecifikationer anvendes 
PARAMETER 7 som fællesbetegnelse for samtlige resultatværdier. 

Det maksimale antal resultatværdier er 100 000 i et enkelt data
sæt eller 6000 tegn i et enkelt tekstsæt. 

1.4. Datalagring 

Datasæt indlæses til programmet fra regnemaskinens pladelager 
(disk), fra magnetbånd eller direkte fra terminal eller hulkort. 
Under kørslen med programmet oprettes midlertidige arbejdsfiler, 
som indeholder de datasæt, der skal behandles. Indholdet af ar
bejdsfilerne kan kopieres ud som pemu nte filer på pladelager 
eller magnetbånd til senere anvendelse -- dette eller andre pro
grammer. Disse filer lagres i binær form, der er hurtige at Isse 
for maskinen. Til første indlæsning kan filer skrives i læselig 
form, f.eks. via terminalsystemet CANDE. 

Permanente diskfiler kaldes ved deres navne i maskinens filkata
log, hvorimod arbejdsfilerne i STATDATA kaldes ved numrene 0-5. 
Der er visse begrænsninger på arbejdsfilernes anvendelse: 
a) Fil 0 benyttes fortrinsvis til indlæsning, idet nye datasæt 

adderes til tidligere indlæste ved gentagne læseordrer. Ind
holdet kan udskrives i lister og sorteres samt kopieres til 
de øvrige arbejdsfiler. 

b) Filerne 1,2,3 og 4 anvendes ved udførelsen af programmets 
ordrer. Ved indlæsning og kopiering til disse slettes et 
eventuelt tidligere indhold. 

c) Fil 5 anvendes til intern mellemlagring under kørslen. Fil 5 
kan normalt ikke anvendes af brugeren, men dens indhold kan 
dog kopieres til en af de andre filer eller listes ved fejl
søgning . 

Udover disse arbejdsfiler indeholdende datasæt, benyttes for
skellige filer indeholdende ordre-sekvenser eller specifikatio
ner i tabelform. Disse filer omtales i forbindelse med de ord
rer, der anvender dem. 

1.5. Parameterspecifikationer 

Til hver parameter er knyttet en række specifikationers grænse
værdier, såvel faste som midlertidige, udskriftbredde, antal 
decimaler og type. De nødvendige ordrer til ændring heraf er 
omtalt i kapitel 2. Grænseværdierne anvendes ved kontrol af 
indlæsning og afgrænsning af uddrag og lister. Betydningen af 
typespecifikationerne, der kun gælder for parametrene 0-5, er 
følgende: 
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a) NUMERISK (default). 
b) TABELTYPE, der tillader udskrift af takster fra an indlast 

oversættelsestabel svarende til de forekuisMiiiia talvardier. 
Talværdier uden tilh#rand« oversattelse udskrives son NU
MERISK; Beregninger påvirkes ikke af denne specikation. 

c) TIDKODE, se nedenfor. Visse kalenderberegninger er mulige; 
talvardier oversattes til datoangivelser i udskrifter. 

d) HEXKODE udskriver parametervardier i hexadecimal for«; be
regninger påvirkes ikke. 

e) POSITIONSKODE, se nedenfor. Anvendes til geografisk posi
tionsangivelse og tillader geografisk afstandsberegning. 

Paraneter 6 er altid et heltal (decimalangivelse har ingen be
tydning) og RESULTATER er altid numeriske. 

TIDKODE kan optråde i to former: datokode og ugekode. Datokoder 
består af 6 cifre AAMMDD eventuelt efterfulgt af decimaler. Be
tydningen af disse er: 
AA: årstallets 2 sidste cifre, 
MM: månedens nummer 01-12 eller 0O ved årstal eller ugekoder, 

se nedenstående eksempler. 
DD: datoen 01-31; ved årstal eller hele måneder angives 00, 

ved angivelse af kvartal skrives 50, se eksempler. 
Der kan efter et decimalpunkt angives klokkeslet i 4 cifre som 
timer og minutter: —.0000 til —.2400. 

Til brug ved listeudskrivning findes en mulighed for angivelse 
af periodelængde efter et angivet tidspunkt ved at gå ud fra 
— .50 og dertil addere 0.01 for hver tidsenhed, perioden an
drager (begrænsningen af perioden bliver af numeriske grunde 
+49. Enheden vil vare år når MMDD * 0000, måneder når DD * 00 
og ellers dage, se eksempler nedenfor* 

Ugekode kan enten indeholde årstal og vare på formen AA00UU, 
hvor UU: ugens nummer i året eller et maksimalt 4-cifret løbe
nummer. Skrives — . D vil D være dagens nummer i ugen begynden
de fra mandag. Der findes ordrer for omregning mellem dato- og 
ugekoder beskrevet i afsnit 5.4. 

Følgende eksempler illustrerer TIDKODE: 
820000 
820400 
820406 
820406 .1310 
820450 
820400.52 
820016 
820016.2 

= 1982 
- 1982, 
- 1982, 
* 1982, 
* 1982, 
- 1982, 
• 1982, 
= 1982, 

APR 
APR, 6 
APR, 6, KL. 13.10 
APR. KVARTAL 
APR. + 2 MDR. (+ AFVIGELSE FRA XXXXXX.50) 
UGE 16 
UGE 16, DAG 2 

TIDKODfi-berejninger tager hensyn til skudår. 
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POSITlotfSKODE specifikation illustreres ved: 
5717.1215 - 57°17* M. 12°15" E (tegnet ° vil i 

udskrift blive skrevet ~) 
-6000.0730 » 60°00' N. 7°30* W 

1.6. Programfunktioner 

Dataindlæsning og -udlæsning, rettelser og uddrag samt brug af 
filer indeholdende ordrer beskrives i kapitel 3. 

Liste- og tabeludskrift, histogrammer og plot omtales i kapitel 
4. 

Kapitel 5 omhandler s liable aritmetriske operationer, visse mate
matiske funktioner samt kalenderfunktioner etc. 

Kapitel 6 omhandler vektorer, der her defineres som datas«.t med 
et fast antal RESULTATER. Dette antal i parameter 6 benævnes 
DIMENSION. De enkelte elementer i en vektor har deres egen be
tydning og kan behandles individuelt ved særlige vektor-ordrer. 

En speciel type vektorer er spektre fra multikanal-analysatorer; 
disse er omtalt i kapitel 7 sammen med en lang række hjælpefunk
tioner til deres behandling. Til fuldstændig beskrivelse af en 
måling kræves flere sammenhørende datasæt med visse restriktio
ner pa parameteranvendelsen. 

Generel statistisk analyse samt behandling af tidsserier findes 
omtalt kapitel 8. 

1.7. Specielle anvendelser af programmet 

Der er udarbejdet en række ordrer for forskellige anvendelser 
som fallout-registrering og persondosimetri; disse indebærer 
faste parameteranvendelser i lighed med spektrometri. Parameter
specifikationer og tilhørende ordrer behandles i kapitel 9. 

1.8. Kørsel med STATDATA 

Programmet kan startes fra terminal ved: 
R*RISOE/STATDATA/R hvorefter B7800 svarer: 

? 
STATDATA/V10, COMP. D. xx /xx -82 . 
? Der kan nu indlæses STATDATA-ordrer som 

beskrevet i det følgende i n d t i l der 
s l u t t e s med: 

END 

B7800 svarer derefter ned oplysning om tidsforbrug og kørslen 
er afsluttet. 
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Under terminalltørsel kan alle udskrifter med undtagelse af vis
se testudskrifter afbrydes med BREAK-tasten; herved forlades 
den igangværende ordre i almindelighed uden ændring af pågæl
dende arbejdsfil. Indenfor spektrometri vil BREAK bevirke« at 
der rykkes frem til næste spektrum, der derefter kan behandles 
eller overspringes; evt. kan resten af filen overspringes, se 
syntax for de enkelte ordrer. 

Under terminalkørsel f .ex. fra en skærm er det ved option PRINT-
KOPI muligt at udskrive kopi af al udskreven tekst på printeren 
(med undtagelse af visse testudskrifter). 

Batch-kørsler startes enten ved brug af hulkort eller indskriv
ning af tilsvarende tekst på en JOBFIL, der derefter STARTES. 
I begge tilfælde ser styrekortene ud som følger: 

JOB nnnnj CLASS= x* CHARGE« xxxxxxj 
PROCESSTIMEs xxxx; IOTIME* xxxx; PRINTLIMIT= xxxx; 
BEGIN RUN* RISOE/STATDATA/R; DATA 
(STATDATA-ordre) 
- do. - etc. 

?END JOB 

Der findes en specifikation TEST, der bevirker testudskrifter 
under udførelsen af den efterfølgende ordre. Den nærmere for
tolkning af disse udskrifter er i almindelighed ikke beskrevet 
i rapporten, men kan findes ved læsning af programmets kilde
tekst . 

Der henvises i øvrigt til B7800-manualer vedr. CANDE og WFL m.v. 

1.9. Syntaxbeskrivelse 

Ved specifikationen SYNTAX foran et ordrenavn, udskrives en be
skrivelse af den pågældende ordres funktion. Disse beskrivelser 
er indsat i denne rapport i den generelle omtale af de forskel
lige ordrer og samlet i alfabetisk orden i appendix A. 

Syntaxbeskrivelserne er opbygget således, at første linie inde
holder det, der kan skrives i ordren med angivelse af begræns
ninger for visse talkonstanter, især fil- og parameternumre. 
Den næste linie indeholder understregninger, der angiver, at 
det understregede SKAL angives, medens øvrige talværdier oftest 
erstattes med default-værdier. De efterfølgende linier beskriver 
dels eventuelle options, dels default-værdier og detaljer ved
rørende ordrens funktion. 

Skematisk opstillet kan syntaxreglerne se således ud (eksempel 
senere); 
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OUK ft<t-4>, • d - 7 > ( C IM) - f i lasvs- » T I M 
a t n i c t n t t n n 

Ai ealifaterisk talaefivelsc aes' m l i f s vaertfitr 1-4 
• ( D i ta laaf ival** •*•' evfMlt-vaeréi 1 v e a l i f t værdier f -7 
C d ) : ta laa j ivdsc, éefselt 1» vilfcaarlif aesitiv være! 
"filaava": salisatsrisfc aava eaa ekstera f i l , M K . M kar. 
OTTIM * •TTltMl/ V»TIM2 

KCSXSXZ 

8PTIINI1(4«fMiU)s sernal faafctiea 
OfTIOtt: al t traat iv faaktisa kaa specificeres i styrekortet 

NtTEs »»ar ear i *a talaaiivelse iaefaar ' F I L ' , refer** t i l es af ét i a -
ttrae arbejdsfiler; aaéerstreesiaf ( « * ) eetysvr, at aafivelse* er eft l i -
gatarisk. 
Ra*kkef«*i9*» af satioa-aasivalser er i a l« , aaéarsréast. 
Usetrstrcssiss. («««) aefiver eta aieéste sel af tekstes, ser saa skr i -
vts, for at oasaa 4ca daske** virkaiaa. 
Naar es *ara**t*r aafives ved '7', betyder det, at saatliee reseltater 
behaedles. 

Det bemærkes, at enhver ordre (med et par enkelte undtagelser) 
indledes med ordrens navn ev t . forkortet e f t er fu lg t af talan
g ive l s er , der adski l les ved kommaer og kan betyde: 

Pilnummer: 0,1,2,3,4 (evt. 5); 
Parameter: 0,1,2,3,4,5,6,7, hvor 7 refererer til samtlige 

RESULTATER 
Talkonstant, der anvendes i forbindelse med ordrens udførel

se. 

Derefter kan forekomme filnavne etc. i anførselstegn (") og/ 
eller opt ion-angivelser i form af optionnavne, der kan varre 
forkortet til et enkelt bogstav; disse skal altid skrives 
efter et filnavn. 

Alle navne og optionangivelser skrives med store bogstaver; 
i overskrifter, der kun skal udskrives på terminal, kan også 
benyttes små bogstaver. 

Talværdier i parentes i selve ordrespecifikationen er de anven
delige værdier; hvor intet er angivet, stilles der ikke spe
cielle krav til tallet. 

I syntaxbeskrivelsens næste linier, kan der i forbindelse med 
omtalen af de enkelte talkonstanter og options være angivet 
en værdi i parentes; dette er programmets default-værdi, d.v.s. 
den værdi, der anvendes, såfremt brugeren ikke indlæser nogen. 
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Ekseapel: 
Nan ønsker at indies« en tidligere gemt biner fil XFIL. Syntax 
for ordren HENT, som vi ønsker at bruge, er: 

mn FII<#-«>, •si.anaL -FiUMwr •run 

»artiS »isser i W l m i i i ) af éatasaet ttrsvet ami 8EI siler fra et 
asset prsaraa. fas M*i*»lt* af mtf . asm éatasatt latsss tea sttts 
astal fra iaaatfilea. 
Faraastillct OtCK eller IaTOfsl ka» Besattes t i l s*vael$elte af 
éatasaet; i saa fe l t virkers 
sf TIM = iatet/ LISTE svar fases* satasiets aaraaetsrvaeréitr. 

Vi v i l kun indlas« verdier af parameter 1 mellem 100 og 1000 og 
•aJcsiaialt 12S datasats v i v i l gerne have «n oversigt over det 
indlas te . Først skrives en intervalspecif ikation (se INTERVAL) S 

Is 100, 1000 

og derefter selve indlasesordren: 

HENT 0, 125 "XFIL" L 

Ved indlesning og låsning af ordrer benyttes B7800 "FREE FIELO 
READ", hvis regler kort skal omtales her: 

Talvardier består af cifre 0-9, fortegn (-) og eksponentangiv
else (E) samt punktun son decimaltegn. 

Eksempler: 1, -1, 123, 12.34, 12.3 E 4, E-2, hvor tallet efter 
et E angiver en potens af 10. 

Felter med talvardier adskilles ved komma og linieskift. Inde
holder et felt ingen talvardi, overspringes låsningen og en 
default-vardi eller en tidligere indlast vxrdi beholdes. Findes 
tegnet "/" i en linie, vil den resterend« d«l af linien fkke 
blive lest og der fortsattes eventuelt i neste linie; tegnet 
"*" afslutter en låsning og vil vare påkravet i en del tilfalde. 

I dette eksempel, hvor der kan indiases 10 talvardier, vil lås
ning af linien: 

1, 2, 1.23E2, A, X, , 7, 8, * 

medføre flg. resultat: 

1, 2, 123, gl.vardi, gl.vardi, gl.vardi, 7, 8, gl.verdi, gi. 
vardi. 

I ordrelinier, der indeholder flere talværdier foran et fil
navn, kan det vara nødvendigt at afslutte med "*" foran anfør-
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selstegn såfremt ikke alle tal indlæses; grunden hertil er, 
at også tekst i anførselstegn opfattes som tal af B7800. 

Syntaksbeskrivelserne indeholder derudover en kort tekst, der 
beskriver ordrens resultat. Dette vil være uddybet i denne 
beskrivelses tekst evt. ved eksempler. 

1.10. Programændringer og -rettelser 

Idet alle syntax-beskrivelserne findes på en fil: 
RISOE/STATDATA/DC, der holdes løbende opdateret, vil ændring
er i ordrer samt nye ordrer altid findes herpå. Filen indehold
er i de første linier bemærkninger og henvisninger til ændring
er tilkommet siden udsendelse af denne beskrivelse; udskrift 
kan fås i STATDATA ved ordren NYT. 

Forfatteren modtager gerne forslag til forbedringer af program
met. 
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2. SPECIFIKATIONER CX5 PROGRAMSTYRING 

2.1. Generelt 

I STATDATA findes en række "globale" variable anvendelige under 
hele kørslen i modsætning til "lokale" variable, der kun benyt
tes i en enkelt ordre. De "globale" variable, der omfatter pa
rameter specifikationer (type, betegnelse, udskriftbredde og an
tal decimaler, grænser for værdier), projekt- og brugeridenti
fikation samt en række tabeller til spektroraetri, kan indsættes 
af brugeren i en kørsel og derefter overføres til næste kørsel 
via særlige filer jfr. DISK-, TABEL- og TAPEOUTPUT og - INPUT. 
Parameter specifikationerne har fra starten sådanne "default
værdier, at mange anvendelser af programmet er mulige umiddel
bart; disse værdier findes i beskrivelsen af de enkelte vari
able anført i parentes. 

2.2. Identifikation og overskrifter 

Der er reserveret 3 tekstlinier til projekt- og brugeridentifi
kation samt listeoverskrift. Disse indsættes ved følgende ordrer: 

PROJEKT tekst 
3XSS 

Indsaetter projektidentifikation paa visse filer. 

BRU6ER tekst 
ssssss 

Indsaetter brugeridentifikation paa visse filtr. 

tekst 

En linie, der begynder Med et flellenruft, indsaettes SOM overskrift 
over lister 09 tabeller *ant paa visse filer. 

Bemærk, at en tom l i n i e også be tragtes som en "overskri f t" . 

2 . 3 . Parameterspeci f ikat ioner, f a s t e 

Parameterspecif ikat ionerne, der nærmere omtalt i a f s n i t 1 .5 , 
f indes i 2 niveauer: f a s t e og m i d l e r t i d i g e , hvor de f a s t e er 
a t regne som brugerens egne default -værdier og sættes ved: 
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GRAENSER PAR<0-7>, HIM, NAX, PAR etc., nax 8 sået 

PAR: parameter. 
MIN<-1 E 50): nedre fast graensevaerdi; par. * »in. dog -4000. 
MAX( 1 £ 5 0 ) : Nvre tast graensevaerdi; par. 6 nax. dog 10000. 

PARAMETER PARC0-7), BREDBE(0-30>, BEC(O-IO) »NAVN" TTPE OPTION 

PAR: parameter. 
BREDBEMO): udskriftbredde i l ister etc. 
DEC(2,par.» dog 0 ) : antal decinaler i udskrift. 
NAVNCPAR.O" e tc . ) : paraneterbetegnelse, kolonneoverskrift. 
TTPE = NUMERISK/ TABEL/ TIBKOBE/ HEXADECIMAL/ P0SIT10NSK0BE 

NUMERISK: BREDDE, BEC fNlges i udskrift. 
TABEL(kun par. O-S): der indiaeses en oversaettelsestabel i de 

følgende l in ier ved: 
PARARAHETERVAERBI, ØVERSAETTELSE ( tekst eller anden talvaerdi). 
Ber afsluttes ned ' * ' . Nulvaerdier 09 vaerdier udenfor de faste 
graenser (se GRAENSER) afvises. Efter indlaesningen sorteres 
talvaerdierne efter størrelse. 

TIBKOBE(kun par. 0-5): denne specifikation er nødvendig for ud
førelse af kalenderfunktioner. Paranetervaerdier oversaettes t i l 
AARSTAL, HAANEB, DATO, (KL.) i udskrift. 

HEXADECIMAL(kun par. 0-5): anvendes t i l udskrift af bitftøtster 09 
kraever nin. BREDDE = 12. 

POSITIONSKODEUun par. 0-5): talvaerdier udskrives son geografisk 
bredde og laengde, se tekst. Son betegnelse for grader anvendes 
tegnet " " . IREDDE skal vaere nin. 15. Visse ordrer kraever 
angivelse af POSITIONSKOBE. 

OPTION = t i l f ø j / NY, slet t i d l . / RET U d i . / SLET t i d l . tabel 

TILFØJ: ny oversaettelsestabel indiaeses og indsaettes i fortsaet-
telse af en evt. t idligere tabel. 

MY: en evt. t i l igere tabel slettes inden indlaesning af ny. 
RET: tidligere indlaeste oversaettelser rettes eller fjernes 

saafrent kun talvaerdien indiaeses. 
SLET: tidligere tabel slettes og TYPE saettes t i l NUMERISK. 

NOTE: der kan nax. indiaeses 1000 oversaettelser t i l hver paraneter. 

Som det fremgår af ovenstående, kan der t i l hver af parametre
ne 0-5 indlæses o v e r s æ t t e l s e s t a b e l l e r , der senere anvendes i 
l i s t e u d s k r i f t e r . Når der ved en sådan l i s t e skal udskrives vær
dien af en parameter i e t datasæt, v i l en procedure i program
met undersøge, om der t i l denne værdi er indlæst en o v e r s æ t t e l 
se og udskrive denne; f indes ingen o v e r s æ t t e l s e udskrives t a l 
værdien i s t e d e t . 
Som oversæt te l se kan indlæses 30 t egn , men yder l igere 18 kan 
indeholde kommentarer og v i l b l i v e o v e r f ø r t . 



- 13 -

Disse tabeller overføres også mellem kørsler ved hjælp af de 
nævnte tabelfiler (jfr. TABELOUTPUT, DISKOUTPUT). 

Eksempel: 

Der ønskes indlæst specifikationer for parameter 0, der skal 
anvendes til koder for isotoper; hertil angives: 

PARAMETER 0, 8, 2 "ISOTOP:" 
7.04, 7-BE 

40.19, 40-K 
137.55, 137-CS 
226.88. 226-RA 

* 

2.4. Midlertidige parameterspecifikationer 

I løbet af en kørsel kan det være hensigtsmæssigt at ændre nogle 
af specifikationerne midlertidigt; oftest gælder det grænse
værdier, der indsættes foran f .eks. INPUT, HENT, LISTE og UDDRAG 
(se flg. kap.): 

INTERVAL PARfO-7), HIN, HAX, PAR, HIN, MAX etc., nax. 8 sået 

eller: 
P: «IH, MAX, PAR, HIN, HAX etc., »ax. 8 sået 

P: PAR, 1 ciffer; ':' i kolonne 2. 
PAR: parameter. 
MNtfast vaerdi): nedre Midlertidig graensevaerdi. 
HAX(fast vaerdi): rfvre Midlertidig graensevaerdi. 

NOTE: Af hensyn t i l snaa afrundingsfejl o . l ign. , subtraheres henholdsvis 
adderes en l i l l e størrelse t i l de indlaeste vaerdier ( 1 £-20). 

Disse midlertidige grænseværdier t i l b a g e s t i l l e s automatisk t i l 
de faste værdier efter brugen, ønskes alene de faste grsnser an
vendt kan de aktiveres ved: 

CHECK 
= 3 3 = = 

Santiige nidlertidige graensevaerdier aktiveres ned de indlaeste vaer
dier eller defaultvaerdier tér indlaesning af datasaet, uddrag eller 
listeudskrivning. 

Udskriftbredder og antal decimaler ændres samtidigt for en e l l e r 
f lere parametre ved: 

DEC1HAL P A R I v - 5 , 7 ) , K C ( O - I O ) , PAR e t c . , wax. 8 sac t 

PAR: parameter. 
BECUidl.vaerdi) 8 antal decinaler i udskrift. 
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FORMAT PAR(0-7>, BREDDE(0-30), PAR itc, nax. 8 sået 

PAR: paraneter. 
BREDBE(tidl.vaerdi): udskriftbredde i lister »te. 

Midlertidig ændring af en parameters type og/eller betegnelse 
sker ved: 

NUMERISK PAR(0-7), BREDDE(0-30)t DEC(O-IO) "NAVN-

PAR: parameter. 

BREDDE«10): udskriftbredde i lister etc. 
DEC(2, par.A dog 0): antal deciiialer i udskrift. 
«AVN("PAR.O" etc.): paraneterbetegnelse i kolonaeoverskrift. 

NOTE: NUMERISK er default ved start af projrannet; denne ordre anvendes 
til at tilbagestille en TABEL eller HEXADECIMAL paraneter eller f.eks. 
til at aendre kolonneoverskriften. 

TIDKODE PAft(0-5>, BREBDE(0-30>, DEC(O-IO) "NAVN" 
SZ333SS === 

PAR: paraneter. 
BREDDE«J2): udskriftbredde i lister etc., bn> vaere nin. 12. 
DEC(0): antal decinaler i udskrift; anv. ikke ved TIDKODE. 
NAVNCPAR.O" etc.): paraneterbetegnelse i kolonneoverskrift. 

HEXK0DE PAR(0-5), BREDDE<0-30), DEC(0-10) K**V»K_ 

PAR: parameter. 
BREDDE(12): udskriftbredde i lister etc; bar vaere nin. 12. 
DEC(0): ?ntal decinaler; anvendes ikke ved HEXK0DE. 

PDSKODE PAR(0-5), BREDDE(15-30), DEC(O-IO) "NAVN" 
3>:ss:s 

PAR: paraneter, der aendres til P0SITI0NSK0DE. 
BREDDE(15): udskriftbredde i lister etc. 
DEC: antal decinaler; anvendes ikke ved P0SITI0NSK0DE. 

Bemærk, a t en indlæst o v e r s æ t t e l s e s t a b e l sæt tes ud af funktion, 
dersom typen ændres t i l en anden end TABEL, men a t den b ibeho l 
des og kan genkaldes ved RESET af den pågældende parameter. 

T i l b a g e s t i l l i n g t i l de fas te spec i f ika t ikoner kan ske ved: 
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RESET PMUO-7), 1RE0IE(0-3V), KC(O-IO) -NåVN" OPTIOIS 

PAJKse irate)i paraaeter. 
MEMECfast værdi ) : udskriftbredde for angiven paraneter. 
KCCfast vaerdi): antal deciaaler for aajiven paraneter. 
MåVNtfast vacrdi): kelonneoverskrift for angiven paraneter. 
OPTIONS = PARMETRE, FORK*TER, KALIIRERIR6ER, FILOPTIONS 

PARMETRE: s?"»tlife paranetrt t i lbagesti l lcs. 

FORMATER: saatlige fornater tilbagestilles Ukke paranettrtyprr). 

KALIIRERIMER: kalibreringer 09 tabeller t i l spektronetri fjernes. 

FIL9PTI0NS: t i lbafcst i l l io f t i l OSERPACK; PRIRTKOPI opnaeves. 

NRTEt Naar paraaeter angives, t i lsaoestii les eller aendres specifikati-
• r alen« for doooc. Vdoa paramter angivelse ti lbagestil les saatlige pa-
ramtres specifikatieaer t i l de fast* vardier 09 santlige tabeller t i l 
spettroftctri fjeroes oed niadre ea el ler f lere af OPTIONS angives. 

Berns rk, at uspecif iceret RESET også t i l b a g e s t i l l e r spektrometri-
tabel ler og pakkenavn. 

2 . 5 . Kontroludskrift af specifikationer 

Følgende ordrer udskriver de indsatte specif ikationer: 

CRECKLISTE 
S S S S S E 

Testudskrift af graeasevaerdier for paranetrt. 

PARAMETERLISTE PAR<0-7> 
ssssssssss 

PARisantlige par. hvis intet er aag.): paraoeter. 
NBTE: Udskriften onfatter santlige specifikationer sant en l iste over 
iidlaeste oversaettelser. 

FIRNATLISTE 

Testudskrift af udskriftbredder 09 antal deciaaler. 

2 .6 . Programstyring 

Programmet styres normalt ved direkte indlæsning af ordrerne fra 
terminal e l l e r i batch-kørsel; der findes imidlertid to mulig
heder for at kalde hyppigt benyttede ordresekvenser ved en en-
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kelt ordrelinie: man indlæser sine ordrer på en permanent CANDE-
fil og kalder denne ved JOB eller man indlæser ordrerne til er. 
midlertidig fil i programmet (DEFINEP1L) ved DEFINITION; de 
kaldes herfra ved angivelse af definitionens NAVNs 

JIB "FILNAVN" 

FILNAVN: navn paa 'jobfil' skrevet i CAN1E. 
Ordrer laeses fra den angivne fil (paa USERPACK). 
Denne han evt. indeholde B7800-styrekort, der overspringes ved lacs-
ningen. 

DEFINITION "NAVN* 

Der skal herefter fdlge en raekke ordrer; der afsluttes ned ' I ' . 
NAVN: dette skal begynde ned et bogstav og iiaa ikke falde satinen 

ned navnet paa en gyldig ordre ( i saa fald srfges denne uétért). 
Ved senere indlaesning af en ordre ned det definerede NAVN, 
opsiges den indlatste raekke ordrer paa BEFINEFIL og udfires. 

NOTE: Indiaeses en ny DEFINITION ned sanne NAVN, vil den nye gaelde. 
Definitioner overfdres nei DISK- og TAPEINPUT/OUTPUT. 

I sådanne j o b f i l e r , der kaldes ved JOB-ordren, kan indsættes i 

STOP TEKST (NB. KUN VED TERMINAL INDSAT I JOBFIL) 

TEKST i denne udskrives og der spdrges: 
FORTSAET T hvor t i l svares: 
' - ' : jobfilen forlades, 
' ' : der fortsaettes eller: 
'x', hvor x er tal, bogstav eller tegn i kolonne 1: der sdies et 

styrekort paa jobfilen, der begynder ned denne karakter, og fort
saettes herfra; disse etiketter bN> nornalt vaere tal, idet de 
iivrigt overspringes under laesningen af ordrer. 

Betydningen af etiketterne kan anfdres i styrekortets TEKST. 
NOTE: se ogsaa syntax for SLUT. 

Det s e s , a t det derved er muligt a t vælge mellem f o r s k e l l i g e 
forløb undervejs i j o b f i l e n . Hver af sådanne a f s n i t mærkes med 
en ETIKET i form af e t t a l e l l e r tegn, e v t . e t bogstav, der ikke 
kan forveks les med en ordre e l l e r navn på en DEFINITION. Her
e f t e r fø lger så de ønskede ordrer og der a f s l u t t e s med: 

SLUT 
ai:t 

En jobfil forlades her; i Ivrigt identisk ned END. 
NOTE: se ogsaa syntax for FEJL og STOP. 
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Efter et sådant SLUT, kan der så indset tes endnu en ETIKET etc. 

Ved visse fejlmeldinger. f.eks. "INGEN DATASÅT PA PILx" efter 
et UDDRAG, kan det were Ønskeligt at ændre forløbet. Det kan 
gøres ved brug af passende ETIKETTER og: 

FEJL -ETIKET" ( f KM. - K M I JttFIL ElLEt MTCi) 

V M fejlneldie« i efterfdlatee* erdrer, f.efcs. 'INSEJ MTåSåET — 
'IINENSIONSFEJL' etc., der eeetNrer, at den iflMavaercaØe ardre 
afsluttes, safes freeefter pea jetfilea til ea tår9, der t M 
first* kar. kar eta aafivae ETIKET; det faaeae styrekorts iedfceld 
udskrives, aea adfares ikke. »»rafter fertsaettes i jetfilea. 
Et ayt FEJL-styrekort aaaallerer et tidlifere ladleest. 

NiTE: se ejsaa syatax far SLIT. 

Den normale afslutning af en kørsel er : 

E« eller ?ENi 
S S S SS.SZ 

Afslutter kdrslea. 

2 .7 . Diverse specifikationer 

Det kan i v i s s e t i l fæ lde være nødvendigt at andre linielængden 
på l i s teudskri f ter: 

LINIE L I«aAEU»l£(72- , j i , 
szs 

LINIEL*EN6»E(132): skrivebredde i l ister av. 

Ved arbejde på skærmterminal kan det være Ønskeligt at få ud
skrevet en kopi af skærmbillederne på printeren; dette styres 
ved: 

PRINTKOPI -FILNAVN" 

Option PRINTKOPI saettes 09 »edfNrer, at al eoraal udskrift til 
teraiaal eller prutter sast kopi af udlæste ordrer udskrives paa 
printeren eller en diskfil, avis nave nerpaa »fives. 
Denne option kan opnaeves ved PRINTSTOP ej senere saettes ifea ned 
udskrift til dea saaae fil uden ay aafivelse af filaava. 
PRINTKOPI-øptioe epfr»<»ve* 09 ny diskfil kaa veeloes efter RESET. 

NITEs Visse testudskrifter overføres ikke til kopien. 

PRINTSTOP 
3 I U I I 1 

Option PRINTKOPI øpftaeves. 
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Da visse udskrifter er forskellige ved batch (JOB-) kørsel og 
terminalkørsel, kan der omstilles ved: 

BATCH 

Udskrifter nv. son ved batch-krfrsel. 

TERMINAL 

Tilbagestilling af udskrifter nv. son ved terninalkdrsel. 
NITE: Mr noma I t ikke anvendes ved batch-kdrsel. 

Bemærk isxr, at medens en del ordrer ved terminal udskriver 
spørgsmål, der kræver svar, undertrykkes disse i batch. 

I de f l e s te t i l fælde findes de f i l e r , man skal Isse med program
met på USERPACK; det er imidlertid muligt at sk i f te t i l at ar
bejde på andre diskpakker undervejs i en kørsel ved: 

PAKKENAVN "PAKKENAVN" 

Eksterne f i ler laeses fra/ skrives paa PAKKENAVNt brugerejet 
pladepakke, default navn USERPACK). ttulige navne er f.eks. 
FIREPACK og HFPACK. Ordren RESET saetter navnet tilbage t i l 
USERPACK. 

NITE: let kan vaere hensigtsnaessigt at understfge, on den 
fuskede pakke er wonteret, inden en kørsel startes. 

Mange ordrer a f s lut tes med en udskrift af tidsforbrug m.v.; 
denne kan også kaldes direkte ved: 

TID 

Der udskrives tidsforbrug. 

Testudskrifter af den efterfølgende ordre fremkaldes ved: 
TEST 
=ass 

Der udskrives tidsforbrug og fremkaldes testudskrift 
fra den efterfølgende ordre. 

De f l e s te l i s t e - og tabeludskrifter starter med et s ideski f t 
på printeren; ekstra s ideski f t og overskrift kan kaldes veds 

SIDE 
31X3 

Fremkalder sideskift <ved batch) og udskrivning af TEKST« indlaest ned 
indledende 'nelle«ru«'). 
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Udskrift fra SYNTAX-filen kaldes ved: 

SYNTAX 
3SSSSS 

Syntax for efterfølgende ordrenav* udskrives. 

»YT 
ESS 

De seneste progranaendringer udskrives. 
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3. FILHÅNDTERING 

3.1. Indlosning af datasat 

Datasat so« beskrevet i afsnit 1.3 er progra— ats grundenhed. De 
kan indiases til en af arbejdsfilerne 0 - 4 i tekst-fora f .eks. 
fra en CAMDE-fil eller direkte fra en terminal eller hulkort. En 
anden og hurtigere »ulighed er binar indlæsning fra en fil skrev
et af et andet program eller af STATDATA ved en tidligere kørsel. 

Indlasning af datasat i tekst-fora sker ved: 

IKflT Fil<#-«>, SPECfse aeetafer) TTPE -FILMfi" IFTISftS 

SPEC: afaaeafcr af tys«, se tabel aeéeafer. 
TTfC * TER*./ KJtT/ IISK/ TAPE 

xzxx 

TEMt «efaalt ve« teraiealUrsel . 
KMTt ssfaslt ve« batcli-Ursal <a$saa v. j «b f i l> . 
• I SK c «efaalt, »Mr F I U M f iaéts. 
TAPE: FILRAVR skal være eejivet; SfCC kar ea afvi§ea«e bety«aiast 

se tabel aeéeafer. 
OPTItJS * KNRf IM i , »AtAHETERt»TIM, FttJtFTIl«, FEJLCKCK 

KMKTIM * kaaelette «atasaet/ REMCEtEtE éatasæt iaélæscs. 

t f l . s ear laéiæses aser« aaa ét variereas* earaaetre i «ea 
f i rst« l ie ie efter styrefcertet; éereftcr ea l i a i e eeit 

rttJMCTER, VAERRI, r * t . fer fast« »arMatre. 
Raar ieAiæsaiejea af et variable earaaetres værdier, én 
f i l f a r Herefter, af ( lettes «e« ' • ' , kM ser ie«iæses aye 
værdier af ét faste eareeetre el ler ererea afsluttes ae« eedeu 
ca ' • ' , se ekseee«l i tefcstee «f j f r . »AtAKTERJFTIf*. 
lefaalt far faste earæetre er i , AATAL es* 1 . 

reRARCTERtrTIMUua ve« i t MK TIM «f HSR »Iler TAPE) * 
Alle ta l fra i a a e t f i l / faste PARMETRE fra U r « . / kart 

(k«a eet f i rste sæt faste earasetre). 
F f t M f f l M « f r u feraat/ FAST farnat 

n u 
Ve« frit feraat iedlæses tal adskilt v«d kanea; ve« fast far«at 
veelses bredder far hver aaraaeter ved FMMT eller f At ME TER. 

FEJLCKCK - CHECK af ledlæste datasæt/ edvæleelse fra ieawt 
» 

fe« CHECK sdskrives fe j læld ia f aaar ladlæst INTERVAL everskrides 
ellers faas ea vdvælælse a« fra de ia«l»esti jra«as«r. 

NtTEi Er TEST sat t udskrives de iedlæste datasæt se« k«atr«l. 

I ædeastaæede tabel betyderz 
Kl« aatal resultater t saaæ l ia ie se« aaraeetre. 
K2: aatal resultater i evt. f i læade l i a ie r . 
REC: l isielæefde i «rd ( * kar.) 
•LOKi blekstdrrelte i ar«. 

(Fortsattes) 
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TABEL OVER SPECIFIKATIONER OG BEFAULT-VAERBIER. ! 
4 * 1 

!TYPEOPTION 'FOR« !SPECIFIKATION ! 
4 4 + 

!KORT/TERN .'FRIT FORNAT! ! 
•FAST FORHAT! R1(3),R2<8) ! 
f + + 

'DISK "FRIT FORHAT! > 
!FAST FORHAT! R1(3),R2(8) ! 
4 4 4 

»TAPE !FMT FORHAT! REC(14),BLOK<420) ! 
!FAST FORNAT! REC(14),BLOK(420),R1(3>,R2<8) 
4 4 . _-4 

NITE: Ved indlaesning af TAPE naa den anvendte blokopdeling angives. 

Binær i n d l æ s n i n g f o r e t a g e s med: 

HENT FIUO-4), HAX.ANTAL "FILNAVN" OPTION 
X I » SS> I I I I N I f B 

Hurti9 binaer indlaesning af datasaet skrevet nid 6EH eller fra et 
andet progran. Ved angivelse af HAX.ANTAL datasaet laeset RUR dette 
••tal fra inputfilea. 
Foranstillet CHECK fi ler INTERVAL kan benyttet t i l udvaelgelse af 
datasaet; i saa fald virkers 
OPTION * intet/ LISTE over fundne datasaets paranetervaerdier. 

Skrives HENT-filer med andet program, ska l MAXRECSIZE være 10 . 

Indlæsning af t e k s t s æ t , d . v . s . datasæt indeholdende t e k s t s t r e n g e 
i s t e d e t for re su l ta tværd ier , f ore tages enten binært ved HENT 
e l l e r i t eks t - form ved: 

TEKSTINPUT FIUO-4), LAEN6ftE(4-6000) "FILNAVN" 
s m i t a t i » i 

LAEN8BE(30): nax. antal karakterer pr. tekstsaet. 
FILNAVNi navn paa diskfil ellers laeset fra 

terninal eller kort. 
NOTE: Ber indiaeses tekstsaet af nax. den angivne laengde. 
Er en tekst laengere end linien paa inputfilen, afsluttes 
ned'«' o$ der fortsaettes paa naeste linie. Hvor der 
diskes en kontrolleret opdeling paa linier i en senere 
listning af teksten, skrives 'V ved Hver linies afslutning. 
Ved indlaesningen kan paranetervaerdierne kontrolleres vtd INTERVAL el* 
ler CHECK. Ved TEST udskrives de indlaeste tekstsaet. 
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Der kan re t tes i de indlæste datasæt enkeltvis ved: 
n 

RETTELSE FIUO-4) 

Films datasact udskrives (kun vtd terniaal). Til hvert datasact kaa 
nu indskrives nye paraneterværdier i raekkefeUge: 
PAR.O, PAR.1,— 

•Iler ved: 
PAR.U ciffer): NV VAERDI (':' i kolonne 2). 
SZZ S SSSSS3XSS 

Endvidere kan der svares: 
' '(ton linie), hvorved datasaettet overføres uaendret, 
'-', hvorved datasaettet udskydes, 
'F' eller 'I' evt. efterfulgt af talvaerdier: 
ler indsaettes et nyt datasact henholdsvis foran eller efter det 
sidst viste, 

'D <antal>/i der udskydes det angivne antal datasact, 
"S <aatal>": der overspringes dette antal (inkl. det viste), 
'E', hvorved resten af filen overføres uaendret. 

Skrives '?' i en linie ned rettelser, vil datasaettet blive praesee-
terøt for ny aendriag eller akecpt. 
Ved foranstillet TEST udskrives de resulterende datasact. 
Benyttes BREAK undervejs, annuleres santlige aendringer. 

NOTE: Rettes ANTAL (par. 4) til en højere vaerdi, vil de herved 
ildførte nye resultater kunne hidrøre fra tidligere datasact. 
Det iiaa fraraades at rette i ANTAL ved tekstsaet; selve teksterne 
kan ikke umiddelbart rettes. 

Ændring af parameterværdier eller resultater i alle en fils data
sæt vil blive behandlet i kapitel 5. 

3.2. Udlæsnina af datasæt 

Datasæt kan udskrives tii eksterne filer enten i tekstform eller 
i binær form til senere indlæsning. Ordrerne hertil er modsvaren
de til INPUT og HENT: 

OUTPUT FIKO-4) , SPECtse nedenfor) TYPE "FILNAVN" OPTIONS 

SPEC: afhaenger af type, se tabel nedenfor. 
TYPE ' TERMINAL/ PRINTER/ KORT/ DISK/ TAPE 

TERMINAL: default ved ternmalkørsel. 
PRINTER: default ved batch, separat printerfil ved terninal. 
BISK: default naar FILNAVN findes. 
KORT: nornalt kun ved batch. 
TAPE: FILNAVN skal findes; SPEC har afvigende betydning, se tibel. 

OPTIONS ' REDUKTION, FOftrt, SLET 
REDUKTION = konplette datasact/ REDUCEREDE datasaet udlaeses. 

sax 

RED.: nunre paa variable paranetre angives i linien efter styrekortet. 
FORM s frit fornat/ FAST fornat 

SlfS 

Ved frit fornat udlaeses talvaerdierne adskilt ved konna; ved fast 
fornat overholdes de ved FORHAT og DECIMAL eller PARAMETER etc. 
angivne specifikationer. Er en udskriftbredde sat til 0, vil den 
paagaeldinde paraneter ikke blive udskrevet. 
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TAKL AVEt SrCCIFIKåflMU N KFASU-«A£ttICt. 
i . _ „ _ _ . _ — # „ — _ — _ — • — — . — — — „ _ _ - _ « _ - . 

'TTPCSfTIAt •Ftftl !SPCCIFIKATIM >MM 

»IIS« »Fil l F K H T ! • • 
• »FAST FStJMT! KCI1« I t ILB l («2« l v t f l l } v t2 t t ) ! • 
• !•!••» • ! • 

._«—— 
• !K i 
..«—— 

•KMT •FtIT Fl 
•FAST Fl 

T! 
T» ti13),12(1) 

! • 
f • 

•Taft 
i 
! 
i _ _ — - — 

•PtlATEt 
i 

•FtIT Fl 
•FAST Fi 
•SIMCt 

•FtIT Fl 
•FAST Fi 

T! t£CH4>,M.AX(4?t) ! • 
T! KC(t4) ,»LtK(42«) v l1(3) f t2( t ) ' • 

! KCC1t! tILKCSM> ! • 

T! ! • 
T! t l (3) , t2(B> ! • 

•TEMMAL IFtlT FtJMT! 
• "FAST FNMAT! tl(3>,t2Ct> 

MTEs ' • ' » aolifatarisk, ' • ' : a e l i i , ' - ' : 

i -
! • 

ikke. 

GEN FIL (4-4) -FILMMW SLCT 

Rsrtif b tMtr aelaasaiafl af satecaet t i l teaere f*a iaéia*Miat •**" 
NEMT el ler l i l et aaeat arefraa. 
SLET * t i e l . f i l af saeae save SLETTES/ fa j laa lé ia i v. t i e l . f i l . 

NfTEi Mc* 'SLET' faas ejsaa fc j lacMiaf fctis aaa-rasieaat f i l fiaeas 

Udlssning i form af l i s t e r , tabe l ler og plot behandles i kapi
t e l 4 . 

3 . 3 . Overføring af specifikationer og tabel ler mellem kørsler 

Som navnt kan datasat overføres hurtigt ved HENT/GEM-ordrerne. 
Tilsvarende kan pararaeterspecifikat ioner og - tabe l l er samt »pek-
trometritabeller overføres ved: 

TAKLItFIIT "FILNAVN" SFTItN LISTE 
tttlflfl ItftfllXt 

OPTIØN « alt/ kn* »•tANETEtSrEC./ ksa RALlttEtlMSMTA *tc. 

LISTE * tf*r skrive« lift*/ iNfta list* aver é*t iaelaasl*. 
s 

B*r iatflaascs • * sp*ci*l f i l tkravat »•« TAKLMTPBT åaØeAjeleesØe 
para*«t*rfa«cifikatiea*r af avaatsall* kaliarariafateaeJlar av. t i l 
briif vae* Naaaalia«. af spektre, j f r . aaptaiix I . T i t f l i f t r * i a i l a ta t * 
saacifiketieeer af taA*11ar erstattes af f i l * * * iasAalA. 
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TABELOUTPUT 'FILNAVN" FILTYPE 
S S S S Z B 2 S s t s s t : : : : 

FILTYPE - CANDE/ BINAER, se NOTE. 

LISTE = oversigtsliste over indlaest/ IN6EN liste. 

Der udskrives en speciel fil til senere genindlaesning ned ordre* 
TABELINPUT indeholdende projekt- os brugernavn, tekst, paraiieter-
specifikationer og evt. oversaettelsestabeller. Desuden findes, 
saafrent de har vaeret indsats detektorkalibreringer, baggrunds-
tabeller, isotoptabel og coiacidenstabeller. 

NBTEi Binaer laesning og skrivning er 5-10 gange hurtigere og fylder 
neget Mindre, nen filen kan ikke laeses i CANBE. 
Det er nuligt at foretage rettelser i filen i CANBE-forn, nen faste 
fernater og antalsangivelser naa ubetinget overholdes, jfr. appendix 

En samlet overføring af såvel specifikationer og oversaettel
sestabeller som definitioner og datasæt kan fås med: 

DISKINPUT eller 
2 S X X S X 2 

TAPEM>UT FIL(0-4> "FILNAVN" OPTION 
s t s s i E i : : : sssssssss 

OPTION * alt/ TABELLER/ DEFINITIONER/ BATASAET 

Der indiaeses en disk- eller tapefil, frenstillet ved henholdsvis 
DISKOUTPUT eller TAPEOUTPUT indeholdende paraneterspecifikationer, 
oversaettelsestabeller, definitioner og datasaet eller del« heraf. 

NOTE« Vedr. filens opbygning, se appendix B. 

DISKOUTPUT eller 
= 1 . 1 1 3 1 

TAPEOUTPUT FIL "FILNAVN" OPTION 
= 1 3 1 3 3 1 I » Z3CSS33 = S S 

OPTION = alt/ kun TABELLER/ kun DEFINITIONER/ kun DATASAET 
s i l i i x i i » i : 

Der udskrives en speciel disk- eller tapefil indeholdende paraneter-
specifikationer, oversaettelsestabr, definitioner og datasaet el ler 
dele heraf SOM beskrevet i appendix B. 

NBTEi Foranstillet CHECK eller INTERVAL kan anvendes t i l udvaelgelse 
af dt åfnskede datasaet ved indlaesningen. 

Disse ordrer, der stadig bibeholdes af hensyn t i l ældre anvendel
ser, kan ikke anbefales ved nye anvendelser, da de er betydeligt 
langsommere, især hvad angår oversættelsestabellerne. Spektro-
metritabeller overføres ikke. 
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3.4. Intern filhåndtering 

Datasæt kan flyttes mellem de interne arbejdsfiler 0 - 4 (og 
evt. 5) ved samlet kopiering eller som uddrag efter nære spe
cifikationer. Ved kopiering slettes det tidligere indhold af 
en arbejdsfil: 

KOPIERING FIU(O-S), FILK1-4) 
ssss ssss ssss 

Indholdet af FILA overfdres til FILD, idet dennes tidligere indhold 
slettes. 

NOTE: Kopiering af FIL5 er taeakt anvendt i forbindelse ned fejlfinding, 
idet dens indhold ikke defineres i disse syntaxregler. 

Sammenlægning af f i l e r fore tages raed: 

FILAMITION FILAd-4), FILKO-4) 
X U I t S SSEB S S S S 

Indholdet af FILA overføres t i l FILI i fori»engtis* af dennes hid
tidige indhold. Bet resulterende antal datasaet udskrives. 

Det kan undertiden være hensigtsmæssigt, at s ikre, s i g , at en 
f i l er s l e t t e t inden en bestemt anvendelse: 

SLET FIUO-5) eller "FILNAVN" 
ssss sss sssssssrs 

Angiven intern el ler ekstern f i l slettes. 

Til udvælgelse af datasæt med bestemte værdier af en e l l e r f lere 
parametre findes ordrerne: 

UIDRA6 FILA<0-4>, FILM1-4), FILCM-4) OPTION 
as ssss 

OPTION * INTET/ LISTE over fundne datasaetldef.v.patch) 
s 

Der foranstilles et eller flere INTERVAL-styrekort til angivelse af 
de daskede paranetervaerdier. 
FILA: herpaa sdges de ønskede datasaet. 
FILJ(FILA): hertil overfdres de fundne datasaet. 
FILC: hertil overfdres alle Ivrige datasaet evt. 

FIND FILACO-4), PAR(Q-a), FILIU-4), FILCH-4) 
ssss ssss sss 

Herefter indiaeses (i en eller flere linier) en raekfce vaerdier af PAR 
og der afsluttes ned '»'. 
Fra FILA udvaelges datasaet ned en af de angivne PAR-vaerdier 09 d» 
fundne overfdres tilj 
FILKF1LA) nodens FILC evt. indeholder de resterende. 
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Sammenkobling af datasæt mellem to arbejdsfiler styret af visse 
parameterværdier kan foretages med: 

HIX FILAH-4), FILHO-4), PACI-5), PKO-5), PC<0-5>, FILCM-4) OPTIOM 
si: ssss ssss es 

OPTION * SORTERING af FIL* 09 FILI efter »givne par./ ingen sortering 

FILA suppleres ned saadanae datasaet fra FILI, son ikke har Sanne 
vaerdier af PA, PI(PA) 09 PC(PI). Filerae naa enten vaere sorteret 
korrekt i forvejei eller de naa sorteres ved optio« SORT. 
De udskudte datasaet fra FILI kan evt. overfdres til FILC. 

TILØRMIN6 FILO-4), IASIS<0-4>, PA<Q-5>, PMO-5), RESTFIK»-4) OPT. 
S K :i: S S S K S ss 11 

FIL* dennes datasaet suppleres ned infornation fra datasaet paa: 
BASIS, idet der skal gaelde falsende betingelser: 
PA: denne paraneter skal vaere identisk paa de to filer. 
Pit hvis option IIENTITET er sat, skal demo paraneter ogsaa vaere 
identisk ellers er kravet, at Pt paa FIL skal vaere stdrre end 
eller lig ned PI paa IASIS. 

RESTFIL: hertil overfdres evt. datasaet, hvortil der ikke er fundet 
tilsvarende paa IASIS; er RESTFIL ikke angivet, forbliver santlige 
datasaet paa FIL. 

Findes der i de udvalgte datasaet paranetervaerdier paa 0, iadsaettes 
i stedet den tilsvarende vaerdi fra IASIS. 
OPTIONS = HIX0PTI0N, SORTOPTION, II-0PTI0N, RESULTATOPTION 
MXOPTION = intet/ HIX/ IASIS 

xsst sssss 

HIX: det fundne datasaet fra IASIS indfyres paa FIL foran de til
svarende herfra. 

IASIS: kun de fundne fra IASIS overfdres til den nye FIL. 
SORTOPTION * usorteret/ SORTcret IASIS findes (tidsbesparende). 

ID-OPTION - intet/ IOENTitet, se ovenfor under PI. 

RESULTATDPTIØH « Produkt/ Forhold/ Differens 
s « s 

Med RESULTATOPTION dannes henholdsvis produkt, forhold eller differens 
nellen resultater paa FIL og de tilsvarende paa IASIS saafrent der 
findes vektorer af sanne dininsion paa de to f i ler . Er antallet af re
sultater ikke ens, benyttes kun det fdrste paa BASIS. 

Det skal benwrkes, a t TILORDNING også kan anvendes t i l regne 
operat ioner , der i ø v r i g t behandles i k a p i t e l 5 . 
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3 . 5 . Sortering 

Sortering af datasæt på en f i l e f t e r en e l l e r f i r e parametervær
d ier e l l e r f ø r s t e resultatværdi foretages med: 

SJRTERIN6 F1U0-4), PARfO-7), PAR, - — < M X . 8) OPTION 

OPTION = voksende/ faldende(OMVENDT) orden. 

Filens indhold sorteres i voksende eller faldende orden efter de an
givne paranetre saaledes, at den sidste af disse giver den doninerende 
sortering. 
Ved PAR = 7 sorteres kun efter den fdrste af evt. flerdobbelte re
sultater og f i len iiaa i dette ti lfaelde ikke indeholde tekstsaet. 
Jfr. ALFAS0RTERIN6. 

NOTEx Sortering kan vaere neget t id - og pladskraevende. 

Sorteringen udføres s å l e d e s , at hvor ens ta lværdier forekommer, 
v i l den oprindel ige rækkefølge af datasættene b l i v e bevare t . 

Det må her bemærkes, at a d s k i l l i g e andre ordrer kalder SORTERING 
automatisk for at s i k r e en korrekt rækkefølge a f f i l e n s data
sæt inden påbegyndelse af pågældende procedure. 

Al fabet i sk sor ter ing af TEKSTSÆT kaldes ved: 

ALFASORTERING F I K Q - 4 ) 
ssssssss sss 

Filen, der kun naa indeholde tekstsaet, sorteres i alfabetisk orden 
efter de frfrste 19 karakterer af teksten. 

3 . 6 . Sammenfatning og opdeling af datasæt. 

Datasæt med et e l l e r f l e r e r e s u l t a t e r kan sammenfattes i enke l te 
datasæt under forudsætning af, at v i s s e b e t i n g e l s e r er o p f y l d t . 
Grupper af datasæt på en a r b e j d s f i l , hvor samtl ige værdier af 
parametrene 0-5 er e n s , samles ved: 

SAMMENFATNING FIU1-4) 
ssxssz sss 

Datasaet ned identiske paranetervaerdier, der ligger i fortsaettelse 
af hinanden paa filen, sanies til et enkelt datasaet indeholdende 
santlige resultater; tilsvarende gaelder for tekstsaet nedens nune-
riske datasaet og tekster ikke kan sanies i sanne datasaet. 

NOTE« Sannenfatning kaldes autonatisk af AEUDRING og AFSKAERING. 

For at opnå den ønskede virkning, kan det være nødvendigt at fore
tage en sortering først. 
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Gruppering af r e s u l t a t e r e f t e r mere e l l e r mindre ens værdier a f 
en enkel t parameter fås ved 

GRUPPERING FILA<0-4), F U I O - 4 ) , PAR<0-5>, 1IFFO0) OPTIOU 

OPTION - 5QRTERIN6 af FILA efter PAR/ ingen sortering 

Datasaet fra FILA overføres t i l F R I i grupper efter vaerdier af PAR 
hvor differensen nellen største 03 niadste vaerdi ikke overskrider 
DIFF. Indenfor hver gruppe aeadres PAR t i l mddelvaerdien af de fundne 
vaerdier. Paranetervaerdlerae i de resulterende datasaet v i l hid-
rdre fra det /drste datasaet i hver gruppe. 

NOTE: Tekstsaet er ikke t i l l a d t . 

Den modsatte proces t i l d i s s e v i l være: 

SEPARATION FILd-4), PAR<0-5) 

Dataset ned flerdobbelte resultater opldses i en raekke datasaet 
ned enkeltresultater. Resultatets auraer i raekke* kan evt. indsaettes 
i PAR. 

I forb inde l se med ordrerne TILORDNING og MIX kan det være n y t t i g t , 
at kunne operere med grupper af datasæt sammenknyttet ved ens vær
d ier af en enke l t e l l e r f l e r e parametre. Dette er muligt ved, a t 
man samler d i s s e datasæt i s tørre gruppe-datasæt, der senere kan 
opdeles igen: 

GRUPPESAMLING F I L d - 4 ) , PAhA<0-5>, PARK0-5), PARC(0-5) OPTION 

OPTION = S0RTERIN6 af FIL/ FIL er sorteret efter PARA, PARI, PARC. 

Grupper af datasaet paa F i l , der er karakteriseret ved ens vaerdier af 
en el ler flere af paranetrene PARA, PARI<PARA) 09 PARC(PARI) sanles i 
nye datasaet, hvor paranetrene 0-S hidrdrer fra det fdrste i grup
pen. Santlige datasaet i gruppen laegges derefter ind son en vektor 
ned en dinension svarende t i l det sanlede pladskrav. 6ruppe-4atasaet-
tene kan senere opldses igen ved 6RUPPESEPARATI0N. 

NOTE: ler bdr ikke udfdres operationer paa gruppe-datasaettets vek
tor, nedens aendringer i dets paranetervaerdier ikke har indflyd
else paa den senere opldsning. 
Denne ordre er egnet fø> gruppevis tilordning o.lign. 

GRUPPE SEPARAT i ;. F ILd-4) 

Paa FIL findes datasaet dannet ved 6RUPPESAHLIN6. Disse opldses i en 
kelte datasaet identiske ned de oprindelige . 

NOTE: Saafrent <ier har vaeret udfrfrt operationer paa gruppe-datasaet-
tenes resultatvektor, kan nan ikke regne ned at denne ordre kan 
gennenfdres. 

Det skal benwrkes, a t der indenfor områderne VEKTORER og SPEKTRE 
findes en række ordver, der l i g e l e d e s samler og opdeler datasæt, 
se kapi t l erne 6 og 7 . 
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4. LISTER, TABELLER og PLOT 

4.1. Lister 

Den simpleste form for l is tning af en f i l s indhold fås med den 
t id l igere omtalte ordre OUTPUT. En l i s t e , der benytter ev t . 
indlæste oversættelsestabeller og øvrige parameterspecifika
tioner fås ved: 

LISTE FIMO-5), RESULTATER, LINIER, SIDE "TE6N" OPTIONS 

FIL: alle arbejdsfiler kan l istes. 
RESULTATER: so« default udskrives f lest »ulige resultater pr. l in ie ; 

angives et t a l , 4f.es dette antal udskrevet evt. efter reduktion 
af udskriftbredder*«. Angives 0 el ler sacttes FORMAT 7 t i l 0, ud
skrives ingen resultater eller tekst fra tekstsaet. 

LINIER: son default udskrives santlige resultater fra hvert datasaet; 
aagives et t a l , udskrives nax. dette antal l in ier pr. datasaet. 

S IK(53) : aatal l inier pr. side - kun ved printerudskrift. 
TESNt'-'): geatagelsestega ved ens paranetervaerdier - 1 tegn. 

OrTIMS * OVERSKRIFT/ PRINTER/ FORNAT 
OVERSKRIFT = tekst og kolonneoverskrifter/ iNgen overskrifter 

PRINTER - l i s t e sannen ned a l « , output/ separat PRINTER-fil 
3 S 3 S S S S 

FØRIMT * F-for«at/ E-for«at 
3 

Ved printerudskrift skiftes side efter det angivne anta! l inier pr. 
side; de efterfølgende sider v i l dog indeholde 4 l inier «ere. 
Udskriftfornatet for resultater er norMit F-fornat; ved saerligt 
stor* eller s«aa vaerdier foreko««er skift t i l E-for«at (udskriftbred
de > 5) . Er E-fornat angivet i styrekortet udskrives santlige resulta
ter i dette fornat paa en saadan naade, at eksponenten findes i raek 
ken 0, 3, 6, —. 

NRTE: Foranstillet INTERVAL-specifikation v i l begraense l isten. 

Ønskes en oversigt over antal let af værdier af en parameter og 
de tilsvarende oversættelser, benyttes: 

KODELISTE FILCO-4), PAR(0-5) SORTERING 

S0RTERIN6 * j a / NEJ 
s 

Filen gennenlaeses, evt. efter sortering, og der udskrives en liste 
ned angivelse af antal datasaet umiddelbart efter hinanden ned sanne 
vaerdi af PAR, dennes vaerdi og eventuelle oversaettelse. 

http://4f.es
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En gruppeopdelt l i s t e fås med: 

GRUPPELISTE FIUQ-4), PA<0-5), PMO-5), PC<0-5), PI<_0-3) 

PA, PB, PC, PO: paranetre. 
Der udskrives en liste for hver gruppe af datasaet Hed eas vaerdier af 
de i styrekortet angivne paranetre; disse vaerdier udskrives, evt. ef
ter oversaettelse, i hovedet til listen. Benne vil derefter indeholde 
talvaerdi eller oversaettelse af de resterende paranetre ( undt. a) 
sant saa nange resultater, der er plads til paa linien. 

NOTE i saettes udskriftbredden til O, udskydes den paagaeldende paranetor 
helt af listen og bidrager ikke til gruppeinddelingen. 

Til brug ved spektrometri findes endvidere ordrerne SPEKTRUM-
LISTE og SPEKTRUMTABEL, se kap. 7. 

En særlig form for liste, der er specielt beregnet til udskrift 
på selvklæbende etiketter, kaldes med: 

ETIKET FILd-4) PA<0-5,7), PNG-5,7), PC<0-5,7), ANTAL "TEKST" 

Paa 125 HM brede selvklaebende naerkater udskrives et: 
ANTAL<2> etiketter ( 2 paa hver), idet hver etiket indeholder tal
vaerdi eller oversaettelse for hver af paranetrene PA, PI, PC sant den 
eventuelle TEKST. En linie indeholder 18 karakterer og hver paranettr 
har 2 linier til raadighed. 
Er en af paranetrene * 7, udskrives enten t resultat eller ved tekst-
saet ( den fdrste del af) teksten. 

4.2. Tabeller 

Der findes 2 generelle tabel-ordrer: 

TABEL FILM-4), PA(0-5), P8<0-5), PX(0-5) OPTION FORNAT 

PA: der udskrives en tabel ned denne paraneter i linierne og: 
PB: parameter for tabellens sdjler (nav. 12). 
PX: variation i denne parameter ignoreres, nedens variationer i de 
*>ri3es vaerdier vil nedfdre opdeling af tabellen. Der udregnes 
niddelvaerdier og spredninger for hver linie og s>4jle i henhold 
til: 

OPTION = aritnetrisk/ GEOMETRISK niddel. 

Udskriftbredden er fast 8, nedens antal decinaler vaelges nornalt; 
der udskrives i: 
FORNAT: F-fornat/ E-for«at. 

Ved E-for«at findes eksponenten i raekken O, 3, 6, — etc. 
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T A B E L kalder SORTERING og SAMMENFATNING for at sikre, at der kun 
forekonner et enkelt datasåt evt. »ed flere resultater til hver 
tabelposition. 

FåUOUTTAKl FIUO-4), PA<0-5), PMO-5), PCCO-5) OPTIW 

PA: der udskrives en tabel ever fileas resultater o$ de tilhdrende 
spredninger (PC) ned ens værdi af denne parameter i liaierne ej: 

PI: ned ens vaerdi i sdjlerne; der naa naksinalt forekonne 100 for
skellige vaerdier af hver paraneter. 

PC(4): indeholder spredning son S.I.Z; den udskrives efter fdlsende: 
OPTION - synboler for PC-vaerdi/ Vaerdien af PC. 

lisse synooler er: : PC < 20 Z 
'o': 20 < PC < 33 Z 
'•': PC > 33 I. 

Tabellen udskrives i overenssteimelse ned mdlaeste udskriftspec. i 
F-fornat; derson antallet af sdjlor er stirre end pladsen paa en 
side tillader, opdeles udskriften i 2 eller flere dele ned * kar. 
overlap for sener? satmenk linning. Benyttes synooler for PC, vil disse 
fylde 2 positioner. 
Tabellen forsynes ned et hovede indeholdende overskrift sant betegnel
se of vaerdi af de dvrige »»ranetre; aendrer en af disse vaerdi, vil 
tabellen blive opdelt, lette kan uedgaas ved at saette udskriftbredden 
til 0 for en eller flere paranetre. 
Tabellen afsluttes ned den beregnede niddelvaerdi 09 sprednings.I.Z) 
for hver sdjle. 

NOTE: ter naa kun forekonne et resultat pr. tabelposition. 

4.3 . Plot 

Fordelingen af en f i l s r e s u l t a t v s r d i e r kan p l o t t e s med: 

HISTOfiRM FIU1-«), NINIKM, MKSIIHM, MIM. SfJUIU-lOv) 
SSSSSK SSS 

NI MMM, MKSIIHM: bestemtes fra filen, hvis de ikke angives. 
ANTAL SIJLEIf 51 VEI MTCN, 25 ved terninal): vaerdiintervallet op
deles i dette antal ens delintervaller; antallet af resultater i 
hvert af disse optælles og narkeres i et »let ved en '•'. Indehol
der en saadan sdjle nere end 100 resultater, udskrives antallet. 
For hver sdj le angives resultatvacrdi 09 dot procentiske indhold. 

XTHISTOoNoif FILM-4;, X<0-5>, T(0-5), ZCO-7) 
S i S t t l X I t l t » Z S S 

I 3 fdlgende linier indiaeses: 
X-enhed(f), XN1N, XNAX ( def.i filens værdier) 
r-enhed(f), YMN, YNAX ( def.t filens værdier) 
Z-eehtd<l), ZNIN(O) 

Ud fra de indlaeste specifikationer defineres en tegneplan, hvor der 
til hver X-enhed afsaottes 2 cifferpositioner, til hver Y-enhed f li
nie. Antal X-vaerdier begraeases herved til (linielaengde-12)/2 og 
antal Y-vaerdier til SO; der udskydes eventuelt de stdrste vaerdier. 
I hvert felt skrives sunnea af Z-vaerdi»r»e fr» de tilsvarende data-
saet son et antal: (sun-ZHIN)/Z-t»hed; or dette >9? skrives '**'. 
il iver det beregnede »ntal <0, udskrives intet. 
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P l o t som funkt ion af en parameterværdi udsk reve t på t e r m i n a l 
e l l e r l i n i e s k r i v e r ( p r i n t e r ) , fås med: 

PLOT FIL(f-4>, 1(0-5), T(0-5), ANTALH-10), HIN, HAX, SPNIN6 OPTION 

X: abscisseparaneler for plot af resultater Hed: 
Y: son kurveparaneter. ler kan naksinalt plottes 30 forskellige sået 
der narkeres ned ' * ' , ' ! ' — ' 2 ' , ' 1 ' , ' 1 ' , ' f . 
ANTAL(I): plettet fre«traeder SON et sdjlediagran, hvis dette antal 

sættes > 1. 
HIN., MAX.: bestemtes evt. af filens resultater idet MIN. dog ikke kan 

være negativ. 
SPRINStO): det naksinale antal l in ier , der overspringes, hvis X-vaer-

dierte ikke er aekvidistaate. 
OPT 10« = saiilet plot/ ENKELT plot 

Iciiae option bevirker udskrift af et separat plot _for hver vatrdi 
af V, idet akserne bibeholdes. 

P l o t kan endvidere udføres på RMA's CALCOMP-plotter ved : 

XTPLOT FILU-4) , X(0-5) f Yfft-'S), Z«0-5r7) PLOTTYPE, VINKEL "00TPUTFIL" 
ssssss z t : s s 

Herefter skal fdlge 3 l inier ned specifikationer for hver af X, 1f 1 
indeholdende: 

ENHED, HIN., NAX.t AKSELAEN60E "AKSETEKST" (flax. 12 k i r . ) 
idet der dog findes eller bestemtes default-vaerdier for disse; 
daskes disse anvendt, indiaeses en ton l in ie . 

Ser udskrives en datafi l t i l prograimet DATAPLOT, son udfdrer et 
plot paa RMA's CALCOHP-plotter. Denne f i l faar t i t len PLOTDATA/xxxx 
• H e r det i styrekortet angivne navn. 

NITE: Se separat beskrivelse af 0ATAPL0T vedr. plottyper etc. 
0ATAPL0T startes fra teritinal ved: 

RUN(LIPPERT)»ATAPLOT; FILE PD*PLOTDATA/XXX eller OUTPUTFIL. 

Som nævnt kræver denne o r d r e e t s e p a r a t k a l d a f DATAPLOT-
programmet. 

Indenfor k a p i t l e r n e 6 og 7 f i n d e s desuden: 
VEKTORPLOT, TOPPLOT og SPEKTRUMPLOT. 
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5. OPERATIONER PÅ PARAMETRE OG RESULTATER 

5.1. Simple operationer. 

Med henblik på den tidligere omtalte SAMMENFATNING, kan man xndre 
parameterværdier med: 

AENBRIN6 FILU-4), PAR(0-5,7), VAERDI, (MX. 4 SÅET) SAM»EHFATHI»6 

PAR: paraneter, der skal aendres til: 
VAERDI(0): vilkaarlig talvaerdi. 
SAHHENFATNIN6 = ja/ NEJ 

Den eller de angivne parametre aendres til angivne vaerdi og evt. kal
des SAHHENFATNM6. 
Aendres paraneter 7, vil santlige resultater resultater i et flerdob-
belt datasaet blive aendret; ved tekstsaet vil teksten blive erstattet 
af et enkelt tal. 

AFSKAER1NS FILd-4), PAR(0-5,7), FAKTOR, KORREKTION SANNENFATNIN6 

PAR: parameter, der heltalsdivideres og Multipliceres ned: 
FAKTOR(t) etter addition (af hensyn til snaa nuneriske forskelle): 
KORREKTIONd E-n). 
Efter behandling af filen, kaldes evt. (dog ikke ved PAR = 7): 
SAMMENFATNING = ja/ NEJ 

Angives PAK-7, vil santlige resultater i et flerdobbelt datasaet blive 
aendret; tekstsaet er ikke tilladt i dette tilfaelde. 

En afskæring, hvor også d i v i s i o n s r e s t e n b e v a r e s , fås ved: 

OPSPLITNING FILd-4), PA(0-5), FAKT0RO0), PNO-5,7) 
3 I 3 I I I I I I I MX 

PA: paranetervaerdien heltalsdivideres og Multipliceres ned: 
FAKTOR(t) og divisionsresten overføres t i l : 
PB(PA); er PB = 7, aendres ANTAL(paraneter 6) t i l f. 

En normal afrunding opad/nedad fås ved brug af enten OVERSÆT 
e l l e r : 

AFRUNDING FILd-4) , PAR.(0-5,7), NO0), R<2-9) 

Resultater(def.) eller paraneter afrundes til N<2) betydende cifre; 
saafrent fdrste ciffer er nindre end R(2) dog et ciffer nere. 
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Paraaeterwerdier kan erstattes eller oabyttes ned andre veds 

EtSTåT FlLU-4), fa(t-5,7), rt(v-7> 
sxssss se ii se 

PA erstattes af »i. Er Fa =7 ma-t« MTaL til 1; er ri * 7 «dre*aes 
Middelværdi af flerdeeeelte resaltater - tekstsæt ikke tilladt. 

OUTT FILU-4), M( 0-5,7 >f r*fft-5,7> 
= » = Z S S S S S S S 

m eaeyttes «ed n. Er M af earaaetrea* * 7, eaa aer km fiades ea-
keltresaltater eæ f i l « - tekstsæt ikke t i l l a e t . 

Ved benyttelse af paraaeterspecifikat ioner og over s e t t e I s e s -
tabel ler indsat ved PARAMETER (afsni t 2.3) kan ver di en af en 
parameter andres e l l e r afrundes: 

MERSaET F l L d - 4 ) , PM(I -S) 

Pat: M ' M C t e r , avis værdi erstatte« af de* værd i , aer freakeaaer 
ved laesaiaf af dea tekststreaj, err daaaes sea edskrift t i l LISTE 
etc. svareede t i l eea eeriedelife værdi , fea læsaiaj ta aaveades 
dea aeraale feraatfr i I T t t f laesaiaf. laskes ea ta lværdi eversat 
t i l ea ay ta lværd i r iadlæses eee§e i ea aversættelsestaeel ved 
PeReJKTER. 

En koabineret andring af en parameter og r e s u l t a t e r ved h j e l p af 
en s å r l i g t i n d l a s t t a b e l f i s ved: 

KMVEtTERIK FILU-4), PeR(v-5> 
X S S S S S S S S S S S S 

PftR(S): paraaeter, der iedeeelder keder far aaaleeaaeder. fed everjaaj 
til asdre eaaeder iedsættes dea aye kede i Pat af resultaterae ml-
tieliceres ned FAKTM fra fdifcade taeel, der iadlaeses efter sty
rekortet: 
SI.KOK, NT KOK, FAKTOR 

etc. (»ax. 1*0 s æ t ) ; dea slattes aedt 

rering af d a t a s e t tene på en f i l sker veds 

NWMERERIK FIK1-4), PaMNETEKO-Sl MSIS, HFFEftENS 
sssssssss 

Fileas datasaet ewieereres i P*tM£TE» »eeyadeade ned MSIS(f) i 
sprias pa» UFFEtENSd). 
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5 .2 . Operationer på TEKSTS/IT 

Teksters længde kan ændres e l l e r nye tekster kan indsættes ved: 

TEKSTAENIRIM6 FIL(1-4), "NV TEKST"(1-30 KAR.) 

NY TEKST: mdsaettes i stedet for t idl igere tekst el ler mineriske re-
tater i santlige datasaet paa f i l e n . 

TEKSTLAENB3E F I L d - 4 ) , LAEN6DE(I KAR., HULTIPLUH AF 6 KAR.) 

LAEN6BEU8): tekster aendres t i l ny laengde ved afkortning eller ud
fyldning ned 'RelleftruR/ (blanke). 

N8TE: Ber naa ikke findes nuneriske datasaet paa f i l e n . 

5 . 3 . Aritmetriske operationer 

Resultater e l l e r parametre ændres med en talkonstant ved: 

ABBITION F I L d - 4 ) , VAERBI, PAR<0-5,7) 

VftERBHO) adderes t i l : 
PAR(7); hvis PAR = 7 adderes t i l saatlige resultater og tekstsaet er 

da ikke t i l l a d t . 

MLTIPIIKATION F ILU-4 ) , FAKTOR, PAR<0-5,7) 

FAKTOR(I) itultipliceres paa: 
PAR(7); hvis PAR = 7 nultipliceres santlige resultater 09 tekstsaet er 

da ikke t i l l a d t . 

DIVISION F I L U - 4 ) , DIVISOR, PAR(0-5,7) 

BIVISOR(I) divideres op i : 
PAR(7); hvis PAR = 7 divideres santlige resultater og tekstsaet er da 

ikke t i l l a d t . 

NORMALISERING F I L d - 4 ) , FAKTOR, PAR(0-5,7) 

FAKTOR(I.O): talvaerdi, der bliver ny niddelvaerdi af sawtlige 
PAR(7) -vaerdier efter onregning. 

Følgende ordrer benyttes t i l at kombinere værdier af parametre 
o g / e l l e r resul tater: 
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SU« FILH-4), °AC0-7), PB<0-5,7) 

PA(7) adderes til PB(7). Er begge = 7, udregnes sunnen af flerdob
belte resultater og ANTAL aendres til 1. 

NOTE: Tekstsaet er ikke tilladt, hvis PA = 7 eller PB * 7. 

PRODUKT FILU-4), PA<0-7), PB(0-5,7) 

PB(7) Multipliceres ned PA(7). Er PA = 7 udregnes geonetrisk niddel 
af flerdobbelte resultater fi> Multiplikationen; er begge = 7, ud
regnes produktet af flerdobbelte resultater 09 ANTAL aendres til 1. 

NOTE: Tekstsaet er ikke tilladt, hvis PA = 7 eller PB = 7. 

KVOTIENT FIL<0-5), PA10-7), PB<0-5,7) 

PB(7) divideres ned PA(7). Er PA - 7 udregnes geonetrisk niddel af 
flerdobbelte resultater fdr division; er begge = 7, normaliseres 
flerdobbelte resultater »ed deres geometriske niddelvaerdi. 

NOTE: Tekstsaet er ikke t i l l a d t , hvis PA = 7 eller PB * 7. 

Der er mulighed for at kombinere datasæt på to f i l e r s tyret af 
en e l l e r f lere parametre ved anvendelse af enten den t i d l i g e 
re omtalte TILORDNING e l l e r : 

FORHOLD FILAM-4), FILB10-4), PA(O-S), PB(0-5), PC(0-5), PS(0-5) 
szsssrs sxsx : : : : zs 

FILA: resultater herpaa divideres ned t i l sv . paa FILB. 
PA: styreparaneter, der skal vaere identisk paa de to f i l e r . 
PB<PA): styreparaneter. 
PC(PB): styreparaneter. 
PS: paraneter for relativ spredning; er denne angivet, beregnes resul

terende spredning ud fra de t idl igere vaerdier. 
NOTE: Er antallet af resultater i det ene af de sannenhrfrende datasaet 

et helt nultiplun af antallet i det andet, foretages divisionen 
saaltdes, at flerdobbelte resultater el ler vektorer bevares; 
er dette ikke t i l faeldet udregnes niddelvaerdier tår division. 

5 .4 . Nogle matematiske funktioner 

Der findes en række ordrer, der beregner en matematisk funktions
værdi af resultater e l l e r parameterværdier: 
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AIS F ILM-4) , PAt(0-S,7) 

ler udredtes Mmerisli værdi af PMI7 ) , d.v.s. at a*$ati*e værdier 
erstattes af tilsvareede positive. 

MTILM F1LCI-4), PAR(0-5,7> 

Værdier af ."Af(7> erstattes af deres l t - ta ls aat i le far i ta* . 

116 FIL«1-4), PM(t-5,7) 

Vaerdier af PAJN?) erstattes af deres lt-tals levaritue. alle tal-
vaerdier skal være > ). 

LI FIK1-4', PAR(l-5,7) 

Værdier af MHli?) erstattes af deres aaturli«« lejaritæ. 

EXP FIK 1-4)f PA*(t-5,7> 
sss sex 
Vaerdier af PAS(7) e.stattes af deres »atarilje aatilejaritae. 

PITEIS FILtI-4), Br PAJttt-5,7) 

Vaerdier af PMt(7) opløftes i pateasee t . Tal værdier ae aaa ikke 
vaere aegative. 

RAMON FIK 1-4), PAR(0-5), lASIS(O-ffff) 

PAI: paranetervaerdiea erstattes af et pseade-raedea ( t i l f æ l d i g t ) tal 
ael le* O of 1 beregnet vd fra MSISfkdrsleos TASK-ar). »c æ r e j -
»ede talvaerdier er l igeligt ferdelt iatervallet. 

RECIPROK FIL(1-4), PAK0-5,7) 

Der beregnes reciprok vaerdi af: 
PAR(7). Nul vaerdier aaa ikke forekome. 

5 . 5 . Middelværdier 

F o r s k e l l i g e middelværdier dannes ved: 
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HIDDEL FIK1-4), PAR<0-5> SPREDNING OPTION 

Den beregnede niddelvaerdi af flerdobbelte resultater indsaettes son 
et enkelt resultat (ANTAL aendres til 1). 
PAR: den beregnede spredning indsaettes i denne parameter, hvis den er 

angivet. Beregningen ftflger options: 
SPREDNING = relativ i Z / ABSOLUT vaerdi 

OPTION = S.E./ S.D. 

NOTE: Naar spredning beregnes, aendres den tilsvarende paraneterbeteg-
nelse i overensstennelse ned OPTION. 

6E0HETRISKHIDDEL FILt t -4) , PAR<0-5,7) 

Der beregnes geometrisk Middelvaei di af flerdobbelte resultater; den 
beregnede vaerdi anbringes i PAR(7). Hvis PAR = 7 aendres ANTAL t i l 1, 

RUS F ILU-4) , PAR<0-5,7> 

Der beregnes RNS ( kvadratroden af niddelvaerdi af kvadrater) af f ler
dobbelte resultater; den beregnede vaerdi anbringes i PAR(7). Hvis 
PAR = 7 aendres ANTAL t i l 1 . 

5 .6 . Operationer på parametre i TIDKODE 

Som nævnt i k a p i t e l 2 t i l l a d e r s p e c i f i k a t i o n af TIDKODE for en 
parameter, a t v i s s e kalender-funktioner kan udføres . 

Værdierne af en TTDKODE-parameter er normalt 6 - c i f r e d e t a l . 
Disse kan omsættes t i l dagens nummer regnet fra 1 . j a n . 1901 
ved en intern procedure, der tager hensyn t i l månedernes f o r 
s k e l l i g e længde og t i l skudår. Talværdier < 100 regnes som uge
koder, der e v t . omregnes t i l normal t idkode, i d e t kalenderfunk
t ionerne ikke v irker på d i s s e . 

Der f indes en række ordrer, der forudsætter TIDKODE-specifika
t i o n : 

DAT0TILBA6 F ILd-4 ) , PAR<0-5>, STARTDATO 
:t::::::ss sss :i: ::::»s:t 

PAR: parameter specificeret SOM TIDKODE, 
STARTDATO: dato, hvorfra der beregnes afstand i antal dage; dette 

antal indsaettes i stedet for den tidligere vaerdi af PAR. 

DATOTILUGE FIL<1-4>, PAR(0-5) 
si::>::»9 11: sss 

PAR: parameter specificeret so« TIDKODE; vaerdier i forn af datokoder 
oaregnes til ugekoder. 
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U6ETILDAT0 FILd-4), PARCO-5) 

PAR: paraneter specificeret son TIDKODE; vaerdier i for« af ugekoder 
onregnes til datokoder. 

TIDSF0RSKYDNIN6 FILd-4), PAR(0-5), ANTAL ENHED 

PAR: paraneter specificeret son TIDKODE. 
ANTAL af: 
ENHED = DAGE/ HAANEDER/ AAR 

Paranetervaerdier onregnes svarende til det angivne antal enheder. 

KVARTAL FILd-4), PAR<0-5) 

PAR: paraneter specificeret son TIDKODE. 
Paranetervaerdier i forn af datokoder onregnes til kvartalskode for 
det kvartal, de tilhører. 

DAGTILDATO FILd-4), PAR(O-S), STARTDATO 

PAR: paraneter specificeret son TIDKODE. 
Paranetervaerdier i forn af et antal dage adderes til: 
STARTDATO, der naa vaere angivet i TIDKODE 09 erstatter den tidligere 
vaerdi af PAR. 

rtAANED FILd-4), PAR(Q-5) 

PAR: paraneter specificeret son TIDKODE antages at indeholde kvartals-
koder. For hvert datasaet dannes i alt 3 datasaet indeholdende de 
tilsvarende naanedskoder i PAR; de Ivrige paranetervaerdier og re
sultater aendres ikke. 

KVARTALSSEPARATICN FILAd-4), FIL8d-4>, PAR(0-5) 

PAR<4): paraneter specificeret son TIDKODE indeholder blandede kvar
tals-, naaneds- og datokoder. 

Datasaet paa FILA opdeles saaledes, at datokoder overføres til FILB. 

5.7. Operationer på parametre i POSITIONSKODE 

Der findes en enkelt ordre til afstandsberegning mellem punkter 
angivet i POSITIONSKODE: 

STORCIRKELDISTANCE FILd-4), PARA(0-5), STARTPOS, PARB(0-5,7J 

PARA naa vaere POSITIONSKODE. Der beregnes afstand i kn fra STARTPOS, 
ligeledes angivet i POSITIONSKODE. Beregningsrcsultatet anbringes i 
PARB(PARA); Derson PARB = 7, aendres ANTAL til 1. 
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6 . VEKTORER 

6 . 1 . Generelt om vektorer 

Som omtalt i kap. 1 d e f i n e r e s en VEKTOR som e t datasæt med e t b e 
stemt antal r e s u l t a t e r ; d e t t e anta l betegnes DIMENSION. Vek
t o r e r kan også tænkes samlet t i l mul t ip le vektorer f . e k s . ved 
SAMMENFATNING hvorved d a t a s æ t t e t s ANTAL b l i v e r e t h e l t multiplum 
af DIMENSION. Den p r i n c i p i e l l e forske l mellem vektorer og almin
d e l i g e datasæt med f l e r e r e s u l t a t e r l i g g e r så ledes udelukkende 
i den betydning, man t i l l æ g g e r de enke l te r e s u l t a t e r (vek tore l e 
menter) . For at understrege d e t t e forhold, kræver samtl ige ordrer 
vedrørende vektorer og spektre , a t der angives DIMENSION. 

6 . 2 . Dannelse af vektorer 

Vektorer kan n a t u r l i g v i s indlæses som andre datasæt e l l e r de kan 
dannes ud fra simple datasæt ved: 

VEKTORKONSTRUKTION F.K1-4) , DIMENSION, PARAHETERCO-5), PAR.VAERDI 

Der konstrueres Ry vektorer af fi lens datasaet, idet vaerdien af 
PARAMETER benyttes son nunner for datasaettets (fdrste) resultat; 
er der flere resultater, indsaettes disse paa de efterfølgende 
pladser. PAR.VAERDI(0) indsaettes i PARAMETER. 
Skifter en af de øvrige paranetre vaerdi, paabegyndes en ny vektor. 

V£KT0RSA«LIN6 F ILU-4) , DIMENSION, PARANET£R(0-5), PAR.VAERDI 

Der indiaeses efter styrekortet en t i l DIMENSION svarende raekke tal 
afsluttet ned ' • ' . FIL antages at indeholde datasaet ned enkeltresul
tater ned vaerdier af PARAMETER svarende t i l en af de indlaeste. 
Der opbygges vektorer, hvor resultaterne placeres i elenenter svarende 
t i l vaerdiens placering i raekken. 
Der paabegyndes en ny vektor saafrent en af de øvrige paranetre skif 
ter vaerdi. 

Der f indes en mulighed for a t konstruere vektorer indeholdende 
simple matematiske funktioner: 

FUNKTI0NS6ENERAT0R F ILH-4) , DIMENSIONd-10000) 

~S~Der~genereres datasaet paa FIL i for« af vektorer »ed den angivne 
DIMENSION. Hvert af disse specificeres ved 2 l inier »edi 
A: talvaerdier t i l paranetrene 0-5( default 0 e l . t i d l . vaerdi> 
ti funktionsbetegnelse og konstanter. 

(Fortsættes) 
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Fjflgende funktioner er til raadighed: 
( A,B,C,- er konstanter, J elenentnummer, N di«. 09 Y et element) 
LINIE A, I, C hvor Y(J)» A*B*(J-C> 

COSINUS A, B, C hvor Y(J)= A«cos(B*3A0*J/N-C> (vinkler i grader) 

SINUS A, B, G hvor Y!J>= A*sin(B*3éO*J/N-C) (vinkler i grader) 

EXP A, B, C, D hvor Y(J) - A»exp(B*J/N-C)*D 

6AUSS A, Br C hvor Y(J) = A*exp(-(J-B)*»2/C»*2/2> d.v.s. SI6HA=C 

POLYNOMIUM A, B, C, D, E hvor Y(J) = A*t*J*C*J**2*h*J**Z*l*J**A 

POTENSFUNKTION A, B, C, B hvor Y<J) = A*(J-B)**C*D 

Der afsluttes ned '*•' efter sidste sået. 
Default for A,B,C,-- er 0 ved hvert nyt datasaet. 

6.3. Opdeling a f vektorer og dimensionændringer 

Der findes en række ordrer til ændring af vektordimensionen 
eller udvælgelse af specificerede elementer: 

DIMENSION FILd-4), NYBINENSI0NO0), PAR(0-5) 

Alle filens datasaet aendres til vektorer ned dimensionen NYDIHENSION. 
Den tidligere dimension (ANTAL i par.6) kan evt. indsaettts i PAR, 
hvis en saadan angives i styrekortet. 

NOTE: Vektorer ned sterre dimension afkortes medens andre datasaet 
suppleres ned O-vaerdier i nye vektorelenenter. 

DELVEKTOR FILU-4), DIMENSION 

FIL naa indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. Efter styre
kortet indiaeses en raekke talvaerdier, ialt svarende til dimensionen 
og afsluttet ned '*' - de kan evt. fylde flere linier. Der dannes en 
ny, nindre vektor, idet elementer svarende til O-vaerdier i talraekken 
udskydes, nedens de rfvrige multipliceres ned den tilsvarende tal-
vaerdi. 

ELEMENT FILU-4), DIMENSION, PAR(0-5>, HIN., MAX. 

FIL naa indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. 
PAR: parameter, hvori elementernes nunre anbringes idet vektorerne 

oplyses 1 enkelte datasaet. Der kan udvaelges visse elementer ved: 
MIN.(fast el. midi. graense for resultat): mindste elementvaerdi, 
MAX.(fast el. midi. graense for resultat): største elementvaerdi. 

NOTE: Foranstillet CHECK eller INTERVAL vil aktivere udvaelgelsen. 



- 42 -

vEKTORSEPARATION FILU-4), IIHENSION, PARANETER(O-S), HIN., HAX. 
= === === = = s s s s s x s x s s s s > s u t » t s 

FIL naa indeholde vektorer af de* angivne IIHENSION. ler indiaeses 
efter styrekortet en tilsvarende raekke tal afsluttet ned '*'. Mektor-
elenenterne overfdres son resultater i en raekke enkelte datasaet 09 
den til nonneret svarende talværdi indsaettes i PARAMETER. 
Angives AI«., MAX.(default: INTERVAL eller faste graeaser v. CHECK), 
overføres kun de elenenter, der falder i intervallet. 

6.4. Aritmetriske operationer på vektorer 

Til individuelle operationer på de enkelte vektorelementer 
findes: 

HATRIXHULTIPLIKATION FILd-4), IIHENSION 

FIL naa indeholde vektorer af den angivne IIHENSION. 
Efter styrekortet indiaeses en IIH.*DIH. natrix i forn af en talraekke 
der evt. kan fylde flere linier 09 afsluttes ned '•'. Filens vektorer 
miltiplicer;s ned denne natrix ved raekke-sdjle Multiplikation. 

VEKTORADDITION FILd-4), HIIERSION 

FIL naa indeholde vektorer af den angivne IIHENSION. 
Efter styrekortet indiaeses en vektor i forn af en talraekke, der af
sluttes ned '*'. Denne vektor adderes til filens vektorer. 

VEKTORHULTIPLIKATION FILd-4), IIHENSION 

FIL naa indeholde vektorer af den angivne IIHENSION. 
Efter styrekortet indiaeses en vektor i forn af en talraekke, der af
sluttes ned '*'. Filens vektorer Multipliceres Med denne vektor. 

VEKTORFORHOLD FILAd-4), FILNO-4), IIHENSION 

Filerne «aa indeholde vektorer af den angivne IIHENSION. 
Vektorer paa FILA divideres ned vektoren fra FILI's fdrste datasaet. 

NOTE s Se ogsaa FORHOLI, der udfdrer en tilsvarende operation, dog ned 
krav on identitet nellen en eller flere paranetre. 

Hvor vektorerne beskriver en sammenhængende række målinger, 
f.eks. en tidsrække, kan flg. være anvendelige: 

VEKTORINTERPOLATION FILd-4), IIHENSION, HIN., HAX. 
sssssssssss sas aaaaassss 
FIL naa indeholde vektorer af den angivne IIHENSION. 
Elenenter, hvis vaerdi falder udenfor intervallet fllN.-HAX. erstattes 
ht en vaerdi beregnet ved interpolation nellen de naerneste elenenter 
indenfor dette interval. 

NOTE: HIN. og HAX. kan ogsaa indfdres ved INTERVAL eller CHECK, hvor
ved de faste graenser aktiveres. 
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VEKTORDIFFERENTIATION FILC1-4), DIMENSION 

FIL naa indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. 
9tr dannes ny vektorer, hvis eleiienter er differensen tiellen det til 
svarende 09 det foraastaaende i raekken i den oprindelige vektor.Det 
første eleiteat aendres ikke. 

VEKT0RINTE6RATI0N FIK1-4), DIMENSION, FAKTOR 

FIL naa indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. 
Der dannes ny vektorer ved trinvis summation af elenenterne 09 Mul
tiplikation af delsiMfterne ned FAKTOR(I). 

6 .5. Multiple vektorers reduktion 

Hertil findes følgende ordrer: 

VEKTORNAX FILd-4), DIMENSION 

FIL naa indeholde Multiple vektorer af den angivne DIMENSION. 
Der dannes ny, enkelte vektorer, hvis elenenter er de største tilsva 
rende fra de enkelte delvektorer. 

NOTE: Saettes DIMENSION = 1, faas nax. elenent af flerdobbelte resulta
ter i aln. nuneriske datasaet. 

VEKTORHIDDEL FILd-4), DIMENSION 

FIL naa indeholde Multiple vektorer af den angivne DIMENSION. 
Der dannes ny, enkelte vektorer, hvis elenenter er niddclvaerdien af 
de tilsvarende ide enkelte delvektorer. 

VEKTOR-RHS FILd-4), DI MENS 10« 

FIL naa indeholde Multiple vektorer af den angivne DIMENSION. 
Der dannes ny, enkelte vektorer, hvis elenenter udregnes son RHS-vaer 
dien af de tilsvarende fra de enkelte delvektorer. 

NOTE: RN?-vaerdien er kvadratroden af niddelvaerdien af kvadraterne. 

VEKTORSUM FILd-4), DIMENSION 

FIL naa indeholde Multiple vektorer af den angivne DIMENSION. 
Der dannes ny, enkelte vektorer, hvis elenenter er sunnen af de til
svarende fra de enkelte delvektorer. 

VEKTORMEDIAN FILU-4), DIMENSI0NO5), GRUPPE, MIN., MAX., V 

FIL naa indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. For hver delvek
tor af størrelse GRUPPE(DIMENSION) - der naa gaa et helt antal gange 
op 1 DIMENSION - bestennes nedianvaerdien 09 åer dannes en ny vektor 
af lavere dinension. 
Ved pestennelsen af nedianer nedtages kun vaerdier i intervallet 
NIN.(-1E20) til HAX.(1E20>; findes ingen saadanne, indsaettes i stedet 
tallet V<0). 
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6 . 6 . P l o t a f v e k t o r e r 

V e k t o r e r kan e v e n t u e l t o p l ø s e s i e n k e l t e d a t a s æ t inden brug a f 
PLOT e l l e r XYPLOT e l l e r man kan b e n y t t e SPEKTRUMPLOT e l l e r TOP
PLOT j f r . k a p . 7 . Hvor s a m t l i g e e l e m e n t e r ø n s k e s p l o t t e t som 
f u n k t i o n a f en parameter , b e n y t t e s : 

VEKTORPLOT FILd-4), DIM.(1-30), X<0-5), ANTAL, NIK, MAX, SPRING OPT. 

FIL antages at indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. 
X: abscisse-paraneter for plot af vektorelenenter, 
ANTAL(I): antal linier pr. X-vaerdi (srijlediagran naar > 1). 
HIN, HAXifilens vaerdier): afgraensning af ordinataksen; HIN kan dog 

ikke vaere negativ. 
SPRING(O): det naksinale antal l inier, der overspringes, hvis X-vaer-

dierne ikke er aekvidistante. 
OPTION = sadlet plot/ ENKELT plot 

Denne option bevirker udskrift af et separat plot for hvert elenent 
paa linieskriveren idet akserne bibeholdes. 

Der udfares et plot af vektorelenenterne, idet disse i raekkeftflge 
narkeres ned 'A','B' — 'Z' ,"e", '# ' , '$ ' . 
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7. SPEKTRE 

7.1. Generelt om spektre 

Ved salinger med multikanalanalysatorer opsamles resultater i 
et antal kanaler, typisk potenser af 2: 256, 512, — 8096; 
son oftest findes den tilsvarende stålet id i sekunder registre
ret i kanal 0. Ved indlosning i et datasåt, der betegnes et 
spektrum, anbringes måletiden i parameter 5, antallet af kanal
er > 0 bliver dimensionen (par. 6) og det Halte spektrum bliver 
en vektor med denne dimension, der ma være større end 10 og max. 
10000. 

Et sådant spektrum karakteriseres naturligt ved et målenummer, 
der indsettes som parameter 0, en dato i parameter 1 og en kode 
for den pågældende detektoropstilling i parameter 2; sidst
nævnte kan eventuelt suppleres med decimaler til angivelse af 
forskellige målegeometrier; ved visse kalibreringer er det des
uden nødvendigt at angive en fyldningsgrad og prøvens vægtfylde 
i parameter 3 og 4. Spektre i denne form vil kunne behandles af 
de i dette kapitel beskrevne ordrer. 

For at kunne gennemføre en beregning og registrering af den mål
te prøves aktivitetsindhold, er det desuden nødvendigt at kende 
dens indsamlingstidspunkt og vegt etc. Disse oplysninger ind
sattes i et datasæt som prøvedata foran selve spektret. Sådan
ne prøvedata karakteriseres ved dels at have samme målenummer 
i parameter 0, dels at have et ANTAL på 1 - 10 mængdeangivelser 
(vægte etc.). Disse divideres op i prøvens målte totale aktivi
tet ved beregning i f .eks. TOPAREAL. 

Ved nogle forsøg tilsættes en "spike"-aktivitet til udbyttebe-
stemmelse. Til beregning af sådanne målinger, kan der indsættes 
dels en SPIKETABEL med oplysninger om spikens aktivitet m.v., 
dels for hver måling et datasæt ned spikedata umiddelbart efter 
prøvedata. Hver spike karakteriseres ved et nummer, der indsæt
tes negativt i parameter 5* som længdeangivelse findes spi
kens aktivitet henfaldskorrigeret til måledatoen. De Øvrige pa
rametre skal være identiske med prøvedata. 

I visse tilfælde foretages den indlednde udregning af spektre
ne i separate kørsler evt. med andre programmer, men man ønsker 
stadig a'. benytte STATDATAs kalibreringer m.v. I sådanne til
fælde indsættes prøvedata som sædvanligt dog med 0 i parameter 
5. Eventuelle spikedata er uændrede. Selve spektret erstattes 
da af et eller flere datasæt indeholdende toparealer; de er 
karakteriseret ved at parameter 5 indeholder energi > 0 og har 
ANTAL - 4 (se skema). 

Den normale anvendelse af parametrene ved spektrometri, der for 
resultaternes vedkommende er i overensstemmelse med den ved 
fallout-registrering (kapitel 10) anvendte, fremgår af følgen
de oversigt. 
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Parameteranvendelse ved spektrometri: 
(indlæste spektre og mellemresultater) 

Par.: 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-
-
-

Prøvedata: 

Itaal.nr. 
Prdvedato 
Prdveart 
Lokalitet 
(nr.) 
Enhed/ 0 
1 - 10 
Haengde 1 
Haengde 2 
etc. 
etc. 

Spikedata: 

Itaal.nr. 
Prdvedato 
Prdveart 
Lokalitet 
(nr.) 
-spike nr. 
1 
Spikeaktivitet 
(v. Haaledato) 

Spektre: 
(raa) 

Naal.nr. 
Haaledato 
Detektor 
(fyldning) 
(vaegtfylde) 
Haaletid 
Dimension 
Kanal 1 
Kanal 2 
etc. 
etc. 

Toparealer: 
(Hellenres.) 

Haal.nr. 
Haaledato 
Detektor 
(fyldning) 
(vaegtfylde) 
Kanal 
4 
Areal(cps) 
S.D. Z 
Bredde 
Haaletid 

Parameteranvendelse ved resultatfiler (fra TOPAREAL og TOPSUM): 

Par.: Prdveres.: Spikeres.: Toparealer: 
(ftellenres.) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-
-

Isotopkode 
Prtfvedato 
Prdveart 
Lokalitet 
S.D. Z 
Enhed/ energi 
1 - 10 
Akt. pr. Haengde 1 
Akt. pr. Haengde 2 
etc. 

Isotopkode 
Prrfvedato 
Pre^eart 
Lokalitet 
S.D. Z 
-Spike nr. 

1 
Udbytte Z 

Til brug ved effektivitetskalibrering anvendes flg.: 

Par: 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-
-

Standarddata: 

Haal.nr. 
St.dato 
(anv.ikke) 
(anv.ikke) 
(anv.ikkt) 
0 
1 (evt.2-10) 
Aktivitet 
<evt. akt.2) 
(evt. akt.3) 

St.spektret 

Haal.nr. 
Haaledato 
Detektor 
Fyldning 
Vaegtfylde 
Haaletid 
Dimension 
Kanal 1 
Kanal 2 
etc. 

Resultater: 

Isotopkode 
Haaledato 
Detektor 
Fyldning 
Vaegtfyldt 
Energi 

1 
Akt./cps v.lOOZ 
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I forb inde l se med SPEKTRUMFIT (se t e k s t ) indlæses standarder ved: 

Par.: Standardspektrun: 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-
-

Isotopfcode 
Haaledato 
Detektor 
Halv.tid 
Aktivitet 
Haaletid 
Dimension 
Kanal 1 
Kanal 2 
etc. 

NOTE: SPEKTRE har altid DIHEKS10« > 10. 
De angivne parameteranvendelser benyttes ikke i alle anvendelser 
af begrebet spektre. Kvor de ikke benyttes, overfires ae i al
mindelighed uaendret. Prøvedata overføres altid uændret. 

Den nærmere virkemåde a f de indbyggede hjælpeprocedurer t i l 
topsøgning, a r e a l - og usikkerhedsberegning v i l b l i v e beskrev
e t i en s æ r s k i l t rapport , medens de nødvendige forudsætning
er for at anvende systemet omtales i f orb inde l se med de en
k e l t e ordrer . 

7 . 2 . Indlæsning af spektre 

Spektre indlæses enten ved INPUT e l l e r HENT, såfremt de f indes 
i en form, der t i l l a d e r d e t t e . Der er i m i d l e r t i d indfør t sær
l i g e indlæseordrer for en række hyppigt anvendte former navn
g i v e t e f t e r de mul t ikanalana lysatorer , der udskriver dem: 

CANBERRA FIUO-4), DIHENSIONOIOI "DATAFIL- LISTE 

LISTE = kontroludskrift af indlaeste data/ iNgen kontroludskrift 

Der indiaeses prøvedata og parametre i efterfølgende linier samt 
spektre naalt paa Canberra-analysator fra DATAFIL. 
Prøvedata kan overspringes ved '-'. 
Default for DIMENSION er 2000. 

HP FIU0-4), DINENSI0NO10) "DATAFIL" OPTION SPIKE LISTE 

OPTION = prøvedata og parametre fra INPUTfilen/ direkte indlaesning 

SPIKE - SPIKE-nr. og maengde indiaeses efter prøvedata/ ingen spike 

LISTE - kontroludskrift af indlaeste data/ iNgen liste 

Der indiaeses spektre naalt med HP-analysator fra DATAFIL. 
Kommentarer paa inputfilen udskrives og parametre etc. kan hentes 
herfra. 
Prøvedata kan overspringes ved '-'. 

NOTE: Ved SPIKE maa der findes en SPIKETADEL indlaest. 
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OAfcfiA H U O - 4 ) , I M C I S I M O I I ! -MTAFIL" •PTIQft SMKE LISTE 
:JIIS n i ssssssxss 

OPTIM = prdvedata 05 paraaetre fra UfffTfilea/ direkte iadlaesaiaf 

SPIRE s SPIKE-ar. tf aaeefde iadlaeses afttr prdvedata/ iejee spike 

LISTE = leitreladsfcrift afiadlaast* data/ iftjea kaatraladskrift 

•ar iadlaeses keaplette aller dalta spektre aaalt paa aeeja-aaalysa-
ter fra MTAFIL. Kaaaeatarer paa iapatfilea edskrives ej prøvedata 
09 paranetre kan beates herfra, lefaalt far IIRCVSIM er lf#t. 
Prdvedata kan everspriafes ved '-'. 

NITE: Ved SPIKE aaa der fiades ea SPIKETAfEL iadlaest. 

NI FILfO~4>, H N O f e ) , »CLE, a W M , Ail, KT.KtKt -MTafIL' AfriMS 
=r » 1 sss 

OTTIMS » INPIT, SPIKE, LISTE 
•II: aaa eax. være det aatal kaealer, der er edskrevet aaa MTAF IL 

ej llft>1 aaa være delelif æ d KLE(f,2,4). 
•ELEfl): er KLE>1 kaldes SPEKTiWMLIK laternt, se deaaes syatax. 
NTIIH: se SPEKTIMKLINS; aaveades kaa ved KLE>t. 
Ai»(1> adderes saccessivt til aaaleaaareae; aav. kaa ved IELE>t. 
KT.KOKR: st S P E R T I W K L I N ; aaveades kaa ved KLE>I. 

IVPIT * prdvedata af paraaetre fra IRTtTfilea/ direkte iedleesnief 
sssas 

SPIKE = SPIKE-ar. af aaeafde iadlaeses efter prøvedata/ iafea spike 

Ved SPIRE aaa der fiades SPIKETAIEL iadlaest. 
LISTE = lentreladskrift afiadlaeste data/ iNfea keatreludskriU 

•er iadlaeses spektre aaalt aed Rwclear lata-aaalysator fra MTAFIL. 
Kaaaeatarer paa iapatfilea udskrives ej paraaetre etc. kaa heates 
herfra ved option IRPVT. 
Prøvedata kaa eversprieyes ved '-'. 

NtTE: Se 0351a syatax far RU240IAPUT. 

NI1204IHPIT FIL(0-4), FAKTOR -MTAFIL-

FARTIR<0.00I) aaltipliceres paa prdvevaejte ( earefeief f.eks. fra 
jraa til kilojraa). 

•er aaa fiades ea spiketatel iadlaest aed fif. ladheld: 
Spikear.f isatopkadef Iq/al, forskydaiaf af kaaaler, halveriafstid, 

kalibrermfsdato, jfr. SPIKETAIEL. 
Iapatfilea indeholder M1200-spektre »f laesfde 254. Foras disse skal 
fiades fif. iaforaatioa: 

1. liaie: taellinj *r.f taelledato, detektorkode for hvert delspek-
trua; iadsaet 0' for overspnnj eatea her eller i fif. 
limer v. prdvear. 

Fdljeadet 1 pr. anvendt deispefctrua): prdvear., spikaar., spike-
vol., prdvevaeft, evt. prdvedata, -art, -lokalitet oj 
eahed for resultat. 

Aefdres '• tekstkoaeeatar' efter talvaerdierne i disse linier, 
vil FIL indeholde tekstsaet aed spektrets ar. 1 par. 0 oj denne 
tekst soa aafdrt. lisse tekstsaet vil staa foraa prdvedata. 

•et mdlaeste spektrun opdeles i 4 dele oj forsynes aed prdvedata, 
spikedata øf paraaetre, jfr. oversift. Til oaaleauaeeret for hvert 
delspektrua adderes successivt 0.1. Soa default for paraaeter 1,2 09 3 
i prdve- of spikedata benyttes aaaledato, aaalenuaaer of of prdve-
noe*er( af hensyn til UIIVTTEkORREKTION). 
Saafreat spektrets toppe lijjer taet ved endepunkterne, kaa spek*»»+ 
forskydes op eller ned ved indsaettolse af en forskydning i tpiketa-
bellen( af hensyn til berefainf 1 TOPAREAL ). 
Oelspektreaos diaension bliver 90. 
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I v i s se t i l fælde indlæses f lere sammenhørende spektre med fælles 
måletid. De kan derefter opdeles med: 

SPEKTRUMELIN6 F IM1-4 ) , DI«, DELE(1,2,4), NYDIH, ADD, DELKODER OPT. 

OKI OKS - SPIKE, LISTE 
SPIKE = SPIKE-nr. 09 itaengde indiaeses efter prøvedata/ ingen spike 

LISTE = kontroludskrift af datasaet/ iNgen kontroludskrift. 

Spektre ned dinensionen DIN, hvor DIM+1 skal vaere delelig ned DELE, 
opdeles i DELE<4) delspektre. 
Prøvedata kan indsaettes fra teritinal eller udskydes vtd svaret ' - ' . 
Svares ' " v i l de oprindelige prøvedata fra f i len el ler de senest 
indlaeste blive anvendt son default. 
Ved SPIKE indiaeses derefter spikenr. og spikenaengde; der naa findes 
en indlaest spiketabel (se SPIKETABEL). Tidligere indlaeste vaerdier 
kan gentages ved ' ' . 
For hvert delspektrun skal angives paranetervaerdier; angives ' ', 
benyttes de oprindelige eller de senest indlaeste. 
De nye spektre faar dimensionen NYDIH(def.(DIH.+1)/DELE-1); evt. t i l 
føjede kanaler faar vaerdiei 0. Ti l spektrenes nuure i par. 0 
adderes successivt ADDU). 
DETEKTORKODER(def. 1,2,—) indsaettes i spektrenes par. 2; angives 0, 
v i l paagaeldende delspektrun blive udskudt. 

NITE: Ved DELE-1 kan denne ordre anvendes t i l indsaetning af SPIKE-data 
i tidligere indlaeste spektre. 

Bemærk, at disse ordrer også giver mulighed for indsættelse 
af prøvedata under indlæsningen. Eksempler i beskrivelsen af 
systemets virkemåde. 

Forekommer en række successive målinger af samme prøve i samme 
o p s t i l l i n g , kan sådanne spektre adderes ved: 

SPEKTRUnSAHHENFATNING F ILU-4 ) , DIHENSIDNO10) 

Haaletid og kanalindhold fra spektre paa FIL ned sanne vaerdier af 
parametrene 2 - 4 og identisk DIMENSION staaende uniddelbart efter 
hinanden, adderes. Prøvedata overføres uaendrede. 

7 . 3 . Korrektion for d r i f t i måleopstill ingerne 

Da energikalibreringer baseres på en konstant omregningsfaktor 
mellem energi og kanalnummer, kan dr i f t i opst i l l ingerne gøre det 
nødvendigt at kompensere herfor inden den videre behandling at 
spektrene. Såfremt nulpunktet kan regnes for fas t , kræves 1 top 
e l l e r s 2 toppe med kendt energi. Herudfra kan spektret enten om
regnes ( f l y t t e s ) e l l e r energikalibreringen justeres , idet koef
f ic ienter t i l omregning opbevares i en intern tabel under måle
nummeret. Denne tabel kan ikke overføres t i l senere kørsler. Ord
rerne her t i l er: 
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ENER6IN0RHALISERIN6 F ILU-4 ) , BIMENSIONOIO), TOPI, U1, T0P2, U2, T 
= = = = = = = = = = = = = 3 S 3 S S S S S S = = = = 

Spektre aendres saaledes, at den sUrst« top i intervallet fra 
T0P1-W1 t i l TQP1*Wt f lyttes t i l TOPt," tilsvarende f lyttes T0P2. 
Defaultvaerdier er UK5), U2(U1)f T0P2(0)f T(2) hvor T er signifikaas-
paraneter ved topsdgningen. 

TOPKORREKTION FIL(1-4), DIH.O10), XI , U1O0), X2, U2, T OPTIONS 

OPTIONS - SLETOPTION, LISTEOPTION 
SLETOPTION = t i l f ø j t i l t i d l . tabel/ SLET t i d l . tabel 

LISTEOPTIOn = der skrives Liste over fundne toppe/ iNgen l is te . 

I spektre paa FIL stfges den sWrste top »elle« kanal X1-U1 og 
XHHt. Er X2<0) angivet >0, sJges denne t i l l i g e Helle« X2-U2 og 
X2+U2, ellers benyttes X2 son et fast punkt. 
Ud fra de fundne eller angivne vaerdier beregnes koefficienter t i l 
onregning af kanal nuare og energier t i l korrektion af »indre for
skydninger p.g.af d r i f t . 
Disse indsaettes i en tabel over spektre i arbejde karakteriseret ved 
nr.(par.O), detektorkode<par.2> og DIMENSION. 
Tabellen slettes ved RESET-ordren. 
LISTEOPTION er pr. default sat ved 1-8 datasaet paa FIL. 

Note: Tabelvaerdierne anvendes i TOPAREAL, TOPPLOT, TØPVAERDI og DETEK-
TIONSGRAENSE. 

7.4 . Fejlretning i spektre. 

Der kan i v i s se t i l fælde være opstået enkelte , isolerede f e j l 
i spektre ved udfald af en kanal e t c . Sådanne kan re t tes ved: 

KANALFEJL FIL(1-4>, MNENSI0NO10), FAKT0RO1) 
========= 

Saadanne fe j l i spektre, hvor enkelte kanalers vaerdi afviger »ere end 
FAKTØR(2> fra gennensnittet af nabokanalernes vaerdier, rettes t i l 
dette gennemsnit. 

7 .5 . Udglatning og baggrundssubtraktion 

Ved spektre med en utilstrækkelig måletid kan det være hensigts
mæssigt at foretage en udglatning f . e k s . før plotning: 

UDGLATNING F I L < 1 - 4 > , »IMENSIØNOIO), W I 3 - J 5 ) , X I , X2 
2 S S S S S SES = = = = = = = = = 

Spektre udglattes ned en Gauss-funktion over U(5) kanaler fra kanal 
XI (U til kanal X2<DI«ENSIØN>. 

SPEKTRUHLAENGDE FILd-4), DIHEN5IOND10), NYDINENSI0NO10) 
31=3====== :r: r:-:ii:t; s==xs3S=s== 

Spektre expanderes eller ko*pri»eres ;on angivet. 
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Tilsvarende kan man subtrahere e t kendt baggrundsspektrua ved: 

BrøRUNlSSMTRåXTION FILå<l-4>, FILKO-4), l I K R S I M m f , t M I S l 

OPTION = MTOCHECK/ i l t e t cneck 

FILI aatajes at indeholde ba«r«dssp*ktre. Fra spektre paa F I U S*J»-
traileres eet frfrste spektrnn ned saene < I M K I I I »9 detekter* ede 
korrigeret for afvijeade tael let id; ve« MTKNECK væltes det ftfrste 
ba^srunJsspektriM ned sanne el ler Mjere maledata. 

Dcmerk, at denne operation Ødelægger spektrets s t a t i s t i s k e ind
hold. 

7 . 6 . todring og flytning af spektre 

Der findes en række »uligheder for flytning og omregning e l l e r 
begrsnsning af spektre, der b l . a . kan anvendes, når forskel l ige 
spektre skal sammenlignes: 

VINMIE F I L d - 4 ) , »INENSItNOl«), XI , 12 

Kanalindfcoldet udenfor intervallet XI t i l X2IIINENSIMI) nulst i l les. 

SPEKTRHJIFLYTNIR6 FIL'1-4), UNEtfSIONOlO), X I , Y l r X2KX1), T2«T1> 
szssssssssss ::: zzzzzzzzz xx zz 

Spektre transformeres saaledes, at kaaal XI flyttes til TI •) *2<t> 
til Y2(ø). SH addvendijt suppleres ned »-værdier i spektrets ender. 

TtPffuRftnLISERIRG FILU-4), flNENSIMOlv), X, XI, X20XI) 

Spektre onrejnes saaledes, at den stdrste vaerdi i intervallet XIti> 
til X2(»lH£NSI0lt> faar værdien K(IPe); naaletiden euroenes tilsvar
ende. 

NITE: M r kun anvendes i forbindelse ned plet etc., idet dee statisti
ske vaerdi af kanal indholdet ændres. 

TIDSN0RHnLlSERIN6 FIL(I~4>, IIHERSIMDIO), R M M U I , PnRMICTER<*-S) 
:i:ii:it =»« sxssszzss 
Spektre nornaliseres til NOkNTIKIES sek.), der indsættes sen naale-
tid. Ben oprindelige naaletid kan evt. everfdres til PARMETER. 

NITE: Idr kan anvendes 1 forbindelse ned plet etc.,idet den stati
stiske vaerdi af kanaliadnoldet aendres. 

DELSPEKTRUII FIU1-4), PMENSIØNO10), XI, X2<>X1> 

Kanaler udenfor intervallet XI til X2(»IRENSIM) fjernes ej spektret 
faar ny •IRERSION > X2-XI•!. 
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SPEKTRUHDIMENSION F ILd -4 ) , DIHENSIONOIO), NYDINENSIOMOIO) 

Spektres dimension aendres uden onregning, evt. tilftfj.es Ø-vaerdier. 
Se ogsaa SPEKTRUHLAEH6DE. 

LOGSPEKTRUH F ILd -4 ) , DIHENSIONOIO), BASIS 

Kanalindhold erstattes af 10-tals logaritnen t i l differensen nellen 
den tidligere vaerdi 09 BASIS(-I). Er denne differens <= 0 indsaettes 
vaerdien 0. 

Bemærk, at de sædvanlige ar i tmetr i ske ordter n a t u r l i g v i s kan 
benytes på en f i l med spektre; der v i l i m i d l e r t i d i så fa ld 
ved f . e k s . MULTIPLIKATION ske en m u l t i p l i k a t i o n af såvel prøve
vægt som spektrum; sidstnævnte v i l herved få s i n s t a t i s t i s k e 
information Ødelagt. De ovennævnte ordrer påvirker ikke prøve
data . 

7 . 7 . Udregning af spektre ved f i t t i n g af standarder 

Nedennævnte ordre benyt tes t i l bestemmelse af det r e l a t i v e 
indhold af kendte standardspektre i målte spektre . Metoden 
er bedst t i l spektre indeholdende r e t brede e l l e r over lap
pende toppe. Sådanne v i l o f t e forekomme i målinger med s c i n -
t i l l a t i o n u d e t e k t o r e r medens toppe fra ha lv lederdetektorer nor
malt udregnes med TOPAREAL, s e a f s n i t 7 . 8 . 

SPEKTRUHFIT F ILd -4 ) , STFIUO-4), DIH.O10), RFILd-4) OPTION KORR 

OPTION - RESTspektru« paa FIL/ Konstrueret spektrun paa FIL/ uaendret 

KORR * KORRektion for henfald/ ingen korrektion 

Herefter skal f**lge 1 - 10 specifikationer for standardspektre paa 
STFILJ 

ISOTOP(par.O), DETEKTQR(par.2), X I , X2 SPIKEOPTION 
: » « > assesses 

Iler afsluttes ned '*'. 
SPIKEOPTION * ingen spike/ paag. isotop er en SPIKE 

De angivne standardspektre opstfges paa STF1L 09 der foretages et fit 
til de Haalte spektre paa FIL i de angivne onraader XI d ) - X2(DIM.),' 
disse onraader bir norwalt vaere identiske. 
Der skal vaere sanne detektorkode paa de waalte spektre son paa de 
anvendte standarder. Son resultat udskrives de beregnedt aktivitets-
bidrag og usikkerheder for hver isotop og beregnet total usikkerhed. 
Findes der prøvedata paa FIL, vil nan paa RFIL faa overfrfrt bereg
net aktivitet/vaegt evt. korrigeret for henfald tilbage til prrfve-
datoen. 
Ved spikcoption korrigeres den paagaeldende isotop tilbage til sin 
naaledato og resultatet vil vaere udbyttet i procent. Er der kun an
givet 1 spike, korrigeres santlige resultater ned dette. 

http://tilftfj.es
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7 . 8 . Udregning af spektres toppe 

Den centra l e ordre er TOPAREAL, hv i s nærmere virkning b e s k r i v e s 
separat . Her skal nævnes, a t man bestemmer det samlede antal t a i 
l i n g er i en top og subtraherer en beregnet baggrund basere t på 
naboområderne i s p e k t r e t . Disse area ler d i v i d e r e s med målet iden 
og udskr ives . Hvorvidt en top udregnes, bestemmes af en indbyg
ge t topsøgerfunktion, der s t y r e s af en s ignif ikansparameter T, 
der typisk antager værdier fra 1 .0 , hvor enhver l i l l e e v t . t i l 
fældig top medtages, t i l 10, hvor kun meget t y d e l i g e toppe r e 
g i s t r e r e s . Topsøgeren kan kaldes separat ved: 

TOPPE FILI1-4), DIHEMSIQNO10), U(0,3-15>, XI, X2, T 

FIL indeholder spektre af laengden DIMENSION. 
U(5): t i l lige bredder adderes 1; angives 0, hentes M fra energikali

brering; indeholder denne variabel bredde, benyttes niddelbredden. 
V indgaar i topsrigerens beregninger. 

Xt, X2: srfgeonraade i spektret, default t - DIMENSION. 
T(2): signifikansparaneter, se tekst. 

Der udskrives en l iste over fundne toppes position og deres energi, 
saafrent der findes energikalibrering svarende t i l spektrets detektor-
kode. Desuden angives korrigeret kanal efter TOPKORREKTION og den bereg
nede T-vaerdi. 

TopsØgeren kaldes også af de i a f s n i t 7 . 3 . omtalte ordrer samt 
af TOPPLOT. 

Beregning af toppenes arealer foretages med: 

TQPAREAL F ILd -4 ) , DIN, U1CU2), XI , X2, T, ETA, ISOT, RFIL OPTIONS 

FIL indeholder spektre ned evt. prøvedata og dimensionen: 
IiIHOlO), se oversigt. 
W1 er topbredden, hvorover der sunneres. Ønskes variabel topbredde 

angives U1:U2. Angives Ml = 0, hentes bredden fra energikalibrering. 
Xt, X2 angiver onraade af spektret; default er U1 - (DIH-U2). 
T(1.5): signifikansparaneter ved tops4gning, se tekst. 
ETA(33 Z): nax. relativ usikkerhed for resultatudskrift. 
IS0T<5): nax. antal udskrevne isotoper pr. top. 
RFIL: resultatfil, son default benyttes on nuligt FIL+1; angiv -1, 

hvis der ikke rfnskes resultatfil. En default resultatfil naa vaere 
ton. 

OPTIONS = FIXISOTØP/ FIXKANAL, ROI, PLOT, TOPPE/ STANDARD 

FIXISOTOP: der vaelges et uddrag af isotoptabellen for hvert spektrun, 
idet der i en separat linie skrives de Jnskede isotopkoder; disse 
kan gentages ved '*' eller ton linie. 

FIXKANAL: topstfgningen suspenderes og erstattes af et eller flere 
kanalnunre, der indiaeses for hvert spektrun, nen evt. gentages 
ved '*' eller ton linie. 

ROI(region-of-interest) angives ved saadanne spektre, hvor anvendelige 
dele er adskilt af onraader ned O-vaerdier; herved undgaas falske 
toppe ved overgangene. 

PLOT: air udfares plot af de fundne toppe 09 tilsvarende baggrund. 

(Fortsættes) 
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TOPPE: RFIL vil indeholde datasaet ned: 
a) prøvedata uaendrede, 
b) toparealer i cps, se oversigt. 

STANDARD: datasaet paa RFIL vil indeholde paranetre fra spektret og 
korrektionsfaktorer (akt./cps) saafrent prøvedata indeholder akti
vitet son naengdeangivelse. Saettes desuden FIX, vil RFIL indeholde 
korrektionsfaktorer son enkeltresultater for sannenhørende aktivi-
tetsnaengder og isotopkoder; filen kan umiddelbart benyttes af or
dren EFFKAL til effektivitetskalibrering. 

Vedrørende beregningsnetoderne henvises til teksten. 
NOTE: BREAK bevirker hop til naeste spektrun paa FIL og der spørges: 

(nr) ? hvortil kan svares: 
'-•': overspring naeste 
'E': overspring resten af spektrene 
•' ': gaa videre. 

For at få det fulde udbytte af beregningerne, må der være indsat 
de forskellige kalibreringer m.v., der beskrives i afsnit 7.9. 

Ved alfa-spektre med brede (skæve) toppe kan følgende anvendes: 

TIPSUH FILH-4) , BINENSI0NO10), W1O0), U2O0), T O l ) , ETA, RFILOO) 

Der søges toppe i spektre paa FIL. Findes en top i kanal K, beregnes 
sunnen af kanalerne K-U1 t i l K+U2; denne divideres ned naaletiden og 
der beregnes relativ spredning i procent. Er denne < ETA, udskrives 
et nyt datasaet paa RFIL i en for«, der kan anvendes af TOPVAERDI. 
Default for RFIL er FIL+1, naar denne er ton,' RFIL = FIL er t i l l a d t . 
Prøvedata etc. overføres uaendret. 

NOTE: Benaerk, at der ikke tages hensyn t i l evt. baggrund under toppene 
og at taetliggende toppe ikke søges adskilt. 

De supplerende beregninger, der sker i TOPAREAL e f t e r s e l v e are
aludregningen, kan også udføres på separat beregnede area ler 
med t i lhørende prøvedata j f r . oversigtsskema ved: 

TOPVAERDI F ILU-4) , XI , X2, ETA, ISOTOPER, RFILCI-4) OPTIONS 

OPTIONS = FIX, STANDARD 
FIL antages at indeholde prøvedata og toparealer fra et andet pro-
graft eller fra TOPAREAL ned option TOPPE. Disse behandles paa sanne 
naade son i TOPAREAL, se syntax herfor. 

Hvor spikedata er indsa t , kan der foretages en v idere beregning 
af udbytte og udbyttekorrigeret p r ø v e a k t i v i t e t med: 
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UiBYTTEKOfiREKTIØN FIK 1-4), RFlLll-4) 

FIL er en resultatfil fra TOPAKEAL eller TOPVAERBI af spektre i»dlaest 
ned spikedata. Der findes herpaa grupper af datasaet ned ens vaerdier 
af paranetrene 1,2 09 3 svarende til en enkelt prøve. 
Det er nødvendigt, at der er SPIKETABEL indlaest for anvendte spike-
nunre. 
I en liste udskrives isotop, prøvenr., udbytte sant korrigeret akti
vitet. Er RFIL angivet, overføres saavel de korrigerede datasaet son 
udbytte-datasaet hertil. 

NOTE: UDBTTTEKORREKTION kaldes autonatisk af TOPAREAL; efter afslutning 
findes de oprindelige datasaet stadig paa FILS. 

7.9. Kalibrerings- og korrektionstabeller. 

Energikalibreringer, der beskriver sammenhængen mellem kanal
nummer og energi, og baggrundstabeller er tilknyttet en detek
torkodes heltalskomponent: 

EIER6IKALIBRERING DETEKTOR, BIHENSI0NO10), U1CU2), 6RAK1-3) OPTION 
========= ======== (========= ==> 

OPTION = ny/ SLET tidligere kalibrering uden indlaesning af ny. 

I efterfølgende linier indiaeses: 
KANAL, ENER6I og der afsluttes ned '*'. 

Ved saavel indlaesning son senere anvendelse fjernes eventuelle deci-
naler < underkoder for geonetri ) fra detektorkoden. 
ver bestennes koefficienter til et polynoniun af den angivne grad til 
senere beregning af energi svarende til et vilkaarligt kanalnunner. 
Der kan indiaeses naksinalt 10 kalibreringer. 
Topbredderne U1 og 02(W1) benyttes son default af TOPAREAL nfl. 
Den angivne GRABU) nedsaettes, saafrent der ikke er indlaest et til-
straekkeligt antal punkter, nin. 2. 
Option SLET og nyindlaesning sletter tidligere kalibrering for en 
detektor, nedens ordren RESET slettpr santlige kalibreringer (se 
syntax). 

BnGGRUNDSTABEL FIK-1.0-4), DETEKTORKODER (HAX.10) OPTION 

OPTION = ny tabel indiaeses/ SLET tidligere uden indlaesning af ny. 

Tidligere tabeller for santlige angivne detektorkoder slettes. 

Der indiaeses baggrundslinier fra FIL ( der *an vaere fremstillet i 
TOPAREAL ved option TOPPE ) , son indeholder datasaet ned bl.a.: 
Par. 2: Hetektorkode ( decinaler anvendes ikke ) 
Par. 5: Kanalnr. 
Antal: 4 
Res.: cps ved paag. kanal<top), S.D. X, bredde (keV), tid. 

(Fortsættes) 
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Filen kan indeholde baggruadsdata for flere detektorer; kun de i sty
rekortet angivne benyttes, lecmaler i underkeder for geenetri ) fjer 
nes saavel ved indlaesniagen son ved senere anvendelser, Det er des
uden nødvendigt, at der findes energikalibrering t i l disse. 
Anføres -1 for FIL, indiaeses direkte for en enkelt detektor l inier 
ned: 

Energi, baggrund i cps, S. ) . Z 

og der sluttes ned ' * ' . 
Der kan naksinalt indiaeses !3 baggrundstabeller ned hver 100 l in ier . 
Ordren KALIIRERIN6SCHECK kan anvendes t i l en oversigt over de ind-
laeste tabeller. 

Ønsker man at bestemme aktivitets indholdet i en målt prøve, må 
man desuden kende opst i l l ingens korrektionsfaktor (der er den 
reciprokke ef fekt iv i tets faktor) ved den pågældende tops energi; 
denne kalibrering kan for den samme detektor afhænge af geometri
en i ops t i l l ingen . Disse forskelle markeres ved forskel l ige deci 
maler t i l detektorkoden. For hver geometri kan der forekomme for
ske l l ige fyldningsgrader e l l e r vægte i målebeholderen. Dette kan 
registreres i spektrets parametre 3 og 4 , se skema. Selve vægt
fyldekorrektionen sker ved en fast indsat formel, se den separa
te beskrivelse . 

Effektivitetskalibrering indlæses ved: 

EFFKAL FIL<-1 ,1-4>, BET, BIN, U1CU2), F(O-S), 6 ( 0 - 5 ) , EMI.',', EJIAX OPT. 

FIL: angives -1, indiaeses direkte: 
Energi, aktivitet pr. cps v. 100 Z, — for santlige fyldninger 

og der afsluttes ned '*'. Fyldninger nv. skal vaere indlaest, se 
under F nedenfor, 

ellers hentes kalibreringspunkter fra FIL i forn af datasaet ned: 
Par. 2: Detektor- • geonetrikode ( der kan vaere flere paa FIL ) 
Par. 3: Fyldning eller vaegt < nødv. for F > 1 ) 
Par. S: Energi ( keV ) 
Antal: 1 
Res.: Aktivitet pr. cps v. 100 Z udbytte. 

Disse datasaet kan f.eks. frenstilles af TOPAREAL i option STANDARD. 
DIMENSION, Vi, U2(M1) bør svare til de ved ENER6IKALIBRERIN6 ind

satte og kontrolleres ved senere anvendelser af kalibreringen. 
F: antal fyldningsgrader eller vaegte, der kalibreres for. Angives 

F = 0, foretages ingen supplerende korrektioner, ved F * 1 indiaeses 
en enkelt niddelsbsørbtionslaengde i den første linie efter ordre
linien. Er F > I, indiaeses dette antal fyldningsgrader i den før
ste og sanne antal niddelabsorbtionslaengder i den anden lime efter 
ordrelinien. Ønskes ingen vaegtfyldekorrektion, saettes laengderne 
til 0 eller der skrives '*'. Anvendelse af disse korrektioner forud-
saetter kalibrering ned vandige standardopløsninger. 

(Fortsættes) 
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6(1): grad af det polynomun i dobbelt logaritmisk afbildning, der 
benyttes til udregning af korrektionsfaktorer, naar kalibreringen 
anvendes; ved gannaspektre saettes i reglen 6 = 5 , ved alfaspektre 
er 6 = 0 det nornale ( sv. til fi.st korrektionsfaktor). 6 nedsaettes 
saafrent antallet af indlaeste kalibreringspunkter er utilstraekke-
ligt. 

EHIN, ENAX: kan afgraense de benyttede energier fra FIL. 
OPTIONS = SLETOPTION, KONSTRUKTION 

SLETOPTION = ny kalibrering, evt. tidl. slettes/ SLET tidl., ingen ny 

KONSTRUKTION - KONSTruktion af nye datasaet/ ingen konstruktion. 

Option KONSTRUKTION tillader beregning af op til 10 konstruerede kor
rektionsfaktorer., naar data indiaeses fra FIL. Energierne indiaeses 
i en linie umddelbart efter selve ordren, d.v.s. ffr evt. fyldning-
ger. Der tilfNjes datasaet til FIL ned ftflgende indhold: 
Kal.nr., 9, detektorfcode, fyldning, 0, 0, energi, 1, beregnet korr. 

NITE: Testudskrift faas ved KAL1IRERIN6SCHECK. 

Til bestemmelse af isotopindhold kræves endvidere kendskab til 
de mulige isotopers data; Disse indlæses ved: 

ISOT0PTASEL FIL(0-4) "DATAFIL" OPTION 

OPTION s tilfrfj til tidl./ NY tabel, tidl. slettes/ SLET tidl. tabel 

Indlaesning til isotoptabe] *.=>n foretages paa en af flg. 3 naader: 
fra extern fil: DATAFIL(HENT-fil), intern FIL eller direkte. 

Ved indlaesning fra en fil, naa denne indeholde TEKSTSAET ned flg.: 
Par. 0: Isotopkode, f.eks. 137.55 for Cs-137 ( 137 Cs) 
Par. 2: Energi i keV 
Par. 3: Halveringstid i dage ( 0 betyder intet henfald) 
Par. 4t Sannaudbytte ( se NOTE) 
Tekst: Isotopbetegnelse, a karakterer, f.eks. 'CS-137'. 

Foranstillet INTERVAL vil begraense indlaesning t i l angivne paraneter-
vaerdier. 
Udelades angivelse af FIL eller DATAFIL, indiaeses direkte: 

IsotopbetegnelseU kar.), energi, gannaudb., isotopkode, halv.tid 

og der afsluttes ned '*'. 
Anvendelse af tabellen forudsaetter eksistensen af en energikalibre
ring. En testudskrift faas ved foranstillet TEST. Tabellen slettes ved 
ordren RESET. 

NOTE: Angives gannaudbytte ned negativt fortegn, vil beregoingsretulta-
tet blive udeladt i resultatfiler; vaerdien 0 anvendes ved escape-teppe. 

For v i s s e i sotoper og geometrier v i l det være nødvendigt at kor
r i g e r e for co inc idenstab på grund af samtidig måling af f l e r e 
gammakvanter hidrørende fra det samme henfa ld . H e r t i l indlæses 
en korrekt ionstabel baseret på måling af standarder af de på
gældende i so toper : 
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CQ1NCIBENSTABEL FIL<-1,0-4), BETEKTORKOBE, ANTAL<1-5> OPTION 

OPTION = tilføj til tidl. tabel/ RET tabel/ SLET Udi. tabel 

Til brug for bl.a. TOPAREAL indiaeses korrektionsfaktorer for coinci-
denstab knyttet til saavel isotopkode son energi ( svarende til en li
nie i isotoptabellen) 09 detektorens energikalibreriag. Er denne kali
breret for flere fyldninger, bør coincidenskorrektionerne ogsaa be
stemtes for dette ANTAL(I). Saafrent ANTAL>1 indiaeses fyldningerne i 
en efterfølgende linie i voksende orden. Ved tilføjelse til en 
tidligere tabel, kan indiaeses aendrede fyldninger, idet disse lagres 
separat. 
FIL, der kan vaere en resultatfil fra TOPAREAL ned option STANDARD, 
hvor der son prøvenaengde har vaeret angivet aktiviteten af den 
naalte standard, skal indeholde: 

Par.O: isotopkode 
Par.2: detektorkode 
Par.4: fyldning eller vaegt 
Par.5: energi 
Res.: korrektionsfaktor for paagaeldende linie. 

Saettes FIL til -t, indiaeses tabelvaerdierne direkte son: 
ISOTOPKODE, ENER6I, C01NCI»ENSK0RREKTI0NER (sv.til ANTAL) 

og der fsluttes ned '*'. 
Ved RET indiaeses en linie ned de isotopkoder, der ønskes fjernet, 
umiddelbart efter ordre-linien; ved SLET fjernes den tidligere tabel. 

Ved beregning af målinger med spike, må spikens data indlæses med: 

SPIKETABEL NR., ISOTOPKODE, BO/NL, FLYTNIN6, HALV.TID(DAGE), KAL.BATO 

Der indiaeses spikespecifikationer til brug for spektrunindlaesning 
og UDFYTTEKORREKTION. 
Indiaeses alene NR., slettes tidligere indsatte vaerdier. 
TABELOUTPUT og TABELINPUT overfører disse data wellen kørslerne. 
FLYTNIN6(0): spektrets kanaler flyttes dette antal op eller ned 

ved indlaesning ( af hensyn til beregning af toppe naer dets 
oprindelige endepunkter). Naar FLYTNIN6 anvendes, naa energi-
kalibreringen rettes tilsvarende. 

Note: Santlige spec, slettes ved RESET; foranstillet TEST giver en liste 
over santlige spikespecifikationer. 

Kontroludskrift af kalibreringer og tabeller kan fås med: 

KALIBRERINGSCHECK DETEKTORKODE OPTION 

OPTION = alt/ KALibr./ BAGgrundstabel/ COINeidenstabel/ SPIKetabel 
sss sss ssss ssss 

Øer udskrives en oversigt ovtr energikalibrering og korrektionsfak
torer sant eventuelle tabeller over baggrundslinier, coincidenskor-
rektioner og evt. spikes for den angivne detektor eller for santlige 
indlaeste sant efter Of'TIO*. 
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En kal ibrer ing kan korr igeres e l l e r omsættes i anden enhed ved: 

KfLI»fiEftI»6SFftKT0t KTEKT8RO0), Ft?0) 

Effektivitetskalibrermg(korrektio»sf akterer) for IETEKT0R 
Multipliceres ned F. 

Samtlige de i dette afsni t beskrevne tabe l ler v i l b l ive over
ført via TABELOUTPUT/ TABELINPUT-sys tonet, hvi lket v i l være langt 
hurtigere end indlosning f . eks . fra en j o b f i l . 

7»10« Speciel le l i s t e r og plot 

Det kan være vanskeligt at få overblik over indholdet af en f i l , 
der indeholder f lere sæt af spektre, toparealer og tilhørende 
prøvedata ved brug af LISTE. Denne ordre fremsti l ler en modifi
ceret f i l på FIL5, der derefter udskrives: 

SPEKTRURUSTE FIUQ-4) 

Der udskrives en oversigt over prdvedata og spektre eller toparealer 
paa FIL. 

Som fuldstændig dokumentation af en måling, hvor såvel spektre 
som de deraf beregnede resultater findes (på hver sin fil), kan 
denne anvendes: 

SPEKTRUHTABEL FILAO-4), FILK1-4) 

FILA(I) indeholder prdvedata 09 enten spektre eller toparealer, 
FILH2) indeholder beregnede isotopindhold fra TOPAREAL eller 
TOPVAERDI. Der kan evt. findes resultater fra flere spektre paa 
filerne. 

Der udskrives en oversigt over hvert spektrun for sig n«d oplysning 
on dato for indsaitling og naaling, nrf detektor etc. sant isotop
indhold. Sidstnaevnte del af listen fdlger de nornale fornater 09 
oversaettelser nv. 

Et plot på printer/terminal af toppene eller et bestemt område 
af et spektrum fås ved: 

TOPPLOT FlLd-4), DINENSI0NO10), U, X!, X2f T, MAX OPTIONS 

FIL indeholder spektre og evt. prdvedata, der overspringes; findes 
tekstsaet, udskrives teksten. 

U(5): bredde af. plot pr. top; benyttes desuden ved bestennelsen 
af toppenes signifikans ( ved vaerdier 3-15); angives 0, hentes 
bredden fra energikalibrering svarende til spektrets detektorkode. 
Til saaledes bestente bredder adderes 2; ved variabel bredde anven
des ftiddelbredden. 

XI, X2: afgraensnmg af sdgeønraade, default 1 - DIMENSION. 
T<2>: signifikansparatteter ved topsdgning. 

(Fortsættes) 
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MAX: ordinataksens naksinin kan angives fast; son default benyttes 
en vaerdi bestent ved det enkelte spektruns hrfjeste top. Wed ter-
ninalkérsel spérges on denne vaerdi skal bruges; der svares: 
' ': OK 
ny talvaerdi. 
'-': overspring dette spektrun 
'E': overspring resten af spektrene 

OPTIONS = PRINTER, TOTAL/ FIXISOTOP/ FIXKANAL 

TOTAL: hele onraadet XI - X2 plottes; U anvendes til bestennelse af 
signifikante toppe. 

PRINTER: plottet udfires paa separat printer-fil. 
FIXISOTOP: der indiaeses en raekke isotopkoder i den Higende linie. 

De tilsvarende energier onregnes til kanalnunre, hvoronkring der 
plottes i bredden U. 

FIXKANAL: der indiaeses en raekke kanalnuitre i den følgende linie; 
onkring disse plottes i bredden U. 

Saafrent der findes energikalibrering og isotoptabel, anfrfres energi 
09 on Huligt isotopbetegnelse ved signifikante toppe. 
NOTE: Ved BREAK hoppes til naeste spektrun. 

Et plot på Calcomp-plotteren kan fås ved en variant a f XYPLOT: 

SPEKTRUHPLOT FILd-4), DIH.O10), PLOTTYPE, VINKEL "OUTPUT" OPTION LP 

OPTION = energiKALibreret abscisse/ kanalnunre son abscisse 

LP = output til Calconp-plotter/ plot paa linieprinter(LP) 
SS 

Herefter skal filge 3 linier ned spec, for X, Y og Z: 
Enhed, nin., nax., akselaengde "aksetekst" (nax. 12 kar.) 

Der udskrives en datafil: OUTPUT« default navn PLOTDATA/taskno ) t i l 
progrannet (LIPPERT)DATAPLOT, der udfirer plot paa Calconp-plotteren 
ved B7800, se separat beskrivelse. 
Son abscisseakse anvendes enten kanalnunre eller energier i henhold 
t i l option KAL; i sidstnaevnte tilfaelde naa der findes energikalibre
ringer for de indgaaende detektorkoder. Son kurveparaneter Y benyttes 
naalenunneret i par. 0. 
Plottyper er bl.a. 1: punkter, 2: sijler, 3: trappekurve, 4: streger 
default er type 4. 
Der findes ftflgende default specifikationer: 
Abscisse X: 1 , 1 , DIN.(eller tilsv. energi), 250 "KANAL"("KEV") 
Paran. Y: 1, nin. nr., nax. nr., 8, "NR." 
Ordinat Z: 100, 0, 10000, 200 "COUNTS" 

Desuden indeholder TOPAREAL en opt ion PLOT, der tegner de bereg
nede toppe og t i l s v a r e n d e baggrunde. 

7 .11 Bestemmelse af detekt ionsgranser 

Såfremt der f indes de nødvendige ka l ibrer inger og en i s o t o p t a b e l , 
kan man bestemme detekt ionsgranser for de indlæste i so toper e l l e r 
e v t . for udvalgte topplaceringer ve^i 
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DETEKTI0NS6RAEUSE F1LU-4), U N . , U1CU2), XI , X2, RFIL<1-4), Q Bf T I M 

OPTION - FIXISOTOP/ FIXKANAL/ alle energier fra isotoptabel. 

Ved FIXISOTOP 09 FIXKANAL iadlaeses isotopkeder henholdsvis kanal-
nunre i den fdigende l i a i e . 
Der besteitnes detektionsgraenser for toppe af bredde 111(5), evt. var i 
abel bredde U1:U2 ( j f r . TOPAREAL) nellea kaaal XK1) 09 X2<IMU>; f i n 
des energikalibreriag, v i l II = 0 bevirke, at bredde* beates fra denne. 
Findes energi- 03 effektivitetskalibrennger sant isotoptabel, faas 
detektionsgraenser for santlige tabelleas energier nellen XI os X2 
eller kun de ved FIXISOTOP specificerede; ved FIXKANAL er kalibrering 
ikke nødvendig. 
Findes baggrundstabel, indregnes baggrundstoppenes arealer ag t i l 
hørende usikkerheder i resultatet. Er RFIL angivet, udskrives de 
beregnede detektionsgraenser pr. enhed i prtf»en for hver isotop og 
energi. 
Tallet 0(4.65) er den faktor over den beregnede sanlede spredning af 
en tops baggrund, son detektionsgraensen bestennes t i l ; j f r . Asaas I 
Dans, p. 233). 

7.12. Supplerende ordrer 

Idet toparealer kan forekomme enten som r e s u l t a t f i l e r e l l e r son 
datasæt i speciel form, kan man have behov for en omregning ved: 

TOPTILRESULTAT F IK1 -4 ) , PARACO-5), PARI(0-5) 

Datasaet paa FIL, der kan vaere frensti I l e t so« input t i l TOPVAERII og 
indeholder 4 resultater ( cps, S.D.Z, topbredde 09 tae l le t id ) , aeadres 
t i l for« son paa resultatf i ler fra TOPAREAL og TOPMAERII, idet ANTAL 
bliver t , S.I.Z indsaettes i FARA(4> og topbredden indsaettes i PARI, 
dog kun naar denne er specificeret. 
Prtfvedata ( ned ANTAL * 4 eller par.5=0 ) overftfres uaendret. 

Under anvendelse af data fra en isotoptabel kan man foretage en 
henfaidskorrektion af t i d l i g e r e registrerede målinger: 

HENFALISKORREKTION F I L d - 4 ) , DATO 
3 i : : s : : : : : ssss 

DATO i TIDKDDE hvortil resultater paa filen ouregnes ud fra dato i 
paraneter 1, åtr naa vaere specificeret son TIPKOBE. let er desuden 
en forudsaetning, at der fiodts en indiaest IS0T0PTAIEL og at para
meter 0 indeholder isotopkoder svarende til tabellens vaerdier. 
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8. STATISTIK 

8.1. Generelt om statistikordrerne 

For de fleste af de i det følgende omtalte ordrer gælder, at de 
kun arbejder pi resultater, idet en eller flere parasietre inde
holder uafhængige variable. De enkelte procedurer er enten hen
tet direkte eller kodet ud fra følgende publikationer: 

Analysis of Variance with unequal numbers in groups, I. Vester 
gaard, A/S Regnecentralen, Oct. 1964. 

Regressionsanalyse, (A.E.K. program 123), Hans Doll, Juli 1963, 
Forsøgsanlæg Risø. 

Biometry, R.R. Sokal and F.I. Rohlf, W.H. Freeman and Co., San 
Fransisco 1969. 

8.2. Gruppering og sample tests 

Vedrørende middelværdier henvises til afsnit 5.5. Medianer og 
vægtede middelværdier dannes ved: 

NEHM FIU1-4), PARANETER<©-5,7>, NIM., MAX. 

fer bestemtes »ediae af fileas vaerdier af PARAMETER eller resultater, 
sidstaaevnte er default; ved besteitnelsea nedtages kun talvaerdier 
i intervallet HIN.(-1E20> til WAX.<1E20). 

vAESTETNIIiEL FILU-4), PARAMETER(0-5) OPTION VAE6TE 
=XXI=== sss XXXSXXSXX 

OPTION * ALLE datasaet udgrfr en gruppe/ grupperi»9 efter PARAMETER 

VAE6TE * ETA(rel. S.D.Z)/ S.Il./ FAKTOR 

Der udredes niddelvaerdi af resultaterne indenfor grupper af datasaet 
ned ens vaerdier af santlige paranetre ned undtagelse af PARAMETER, 
hvorfra vaegtfaktorerne hentes direkte eller beregnes son reciprokke 
varianser; for hver gruppe udskrives et nyt datasaet ned den beregnede 
niddelvaerdi son resultat og den beregnede spredning eller vaegtsun i 
PARAMETER. Indeholder en gruppe kun et enkelt datasaet, overføres 
dette uaendret. Saafrent filen indeholder flerdobbelte resultater, 
naa antallet vaere ens i santlige datasaet; 
Ved option ALI.E regnes hele filen for en enkelt gruppe. 

Vægtede summer d a n n e s a f : 

SISU« FILd-4), PARAMETER(0-5) OPTIOM BRUPPER 
:>=:: sss ssxsxsxsx 

OPTION * ETA(rel. S.D.I)/ S.D. i PARAMETER 
ssss 

GRUPPER * ALLE resultater/ grupper efter ens paranetervaerdier. 
sxss 

Der beregnes sun og spredning af resultatvaerdier indenfor grupper 
af datasaet ned ens vaerdier af de 5 dvrige paranetre, idet PARAME
TER indeholder enten relativ eller ab;, spredning. Ved option ALLE 
regnes hele filen for en enkelt gruppe. 

NOTE: der naa kun forefconne enkeltresultatsr paa FIL. 
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Kontrol af, om en gentagen måling er i s ta t i s t i sk kontrol kan 
foretages med: 

KONTROLKORT FIL<1-4), PARAMETER«0-5), 6RUPPE<2-20), BASIS, F, RFILO-4) 

Der udfares kontrolkortberegninger og plot ( efter A.Hald), idet FIL 
sorteres efter PARAMETER og resultaterne sanies i grupper af stør
relse 6RUPPE(5), hvis niddelvaerdi og variationsbredde beregnes. 
De fundne variationsbredder af det ved BASIS(def. santlige) angivne 
antal resultater og faktoren F(3) benyttes t i l udregning af kontrol-
graenser for variationsbredde og grupptniddel. Angives MSIS=-1, ind
iaeses i stedet t idligere besteiite kontrolgraenser i den følgende 
l in ie . Er RFIL angivet, overføres for hver gruppe f l g . : 

Vaerdi af PAR., n in . , nax., var.br., gruppe nr. , 0, 1, gr.niddel. 

Udskil lelse af "outliers" af en population foretages ved: 

POPULATION FILU-4) , MAX.ANTAL 

Resultatvaerdierne paa FIL antages at tilhøre en normalfordelt popu
lation. Største og nindste vaerdi findes; det undersøges OH sand
synligheden er nindre end ca. 1 l for, at disse tilhører popula
tionen. Findes det, at en vaerdi falder udenfor, fjernes den og 
processen gentages den indti l der ikke er flere eller NAX.ANTAHdef. 
er et ubegraenset antal) er naaet. Der udskrives en liste over de 
fjernede vaerdier. 

Test af en række målingers middelværdier foretages med en af 
følgende varianter af t - t e s t : 

T-TEST1 F ILd-4 ) , Hl, H2, —, H10 

Niddelvaerdien af santlige filens resultater testes nod en eller flere 
kendte vaerdier H K O ) , H2, —, HtO. 

T-TEST2 FlLAd-4), FILBd-4), C 

Niddelvaerdien af santlige resultater paa FILA testes nod niddelvaer 
di en af resultaterne paa FILB nultipliceret ned C d ) . 

T-TEST3 FILA(1-4), FILBd-4), PA(0-5), PB(0-5), PC(0-5), H 

Procedure FORHOLD kaldes ned de angivne paranetre PA, PB og PC. Nid
delvaerdien af den resulterende fils (FILA) resultater testes nod tal 
let H d ) . 

T-TEST4 FILd-4), PARAMETER(0-5) 

Filen sorteres efter PARAMETER. Niddelvaerdien af resultaterne i en 
gruppe af datasaet ned ens vaerdi af PARAMETER testes nod Niddel
vaerdien af den foregaaende gruppe. 

T-TESTi'FILAn-4), FlCid-4), PARAHÉTÉR7O-5) 

-3-SSSS S3SS SSS9E ItSSlSSIt 

FILA forudsaetttf at indeholde datasaet ned flerdobbelte resultater; 
der beregnes niddelvaerdi og spredning (S.E.). Niddelvaerdien testes 
nod resultatvaerdier i datasaet paa FILB ned sanne PARANETER-vaerdi, 
idet flerdobbelte resultater paa FILB nedfører et tilsvarende antal 
tests. Testens resultat indsaettes i FUn's datasaet. Har flert data 
sået satin« vaerdi af PARAMETER, anvendes sanne test'-aerdi paa FILB 
hertil. 

http://var.br
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8 . 3 . Regression og korrelation 

Regressionsanalyse af datasæt på en f i l , der indeholder målere
sultater svarende t i l en e l l er f lere sammenhørende regressions-
l i n i e r , udføres med: 

REGRESSION F ILd-4 ) , X<0-5), Y(0-5), RFILd-4) OPTION 

OPTION = Sokal S Rohlffs netode/ DOLLs netode (efter A.Hald) 

Filens datasaet sorteres i grupper efter paraneter Y, idet hver gruppe 
faar sin egen regression efter parameter X. Be beregnede koefficienter 
etc. udskrives; saafrent RFIL er angivet, udskrives tilsvarende data
saet ned beregnede resultater herpaa. 
Er der bestent flere regressionslinier, foretages en sannealigning. 

Note: Der kan vaelges »elle« to forskellige netoder, se tekst; begge 
giver dog sanne beregnede vaerdier. 

Begge de i ordren indeholdte varianter giver samme regressions-
koeff icienter, idet dog Halds metode er middelværdi-orienteret 
medens den anden metode giver y-akse skæringspunktet.. Vedrøren
de fortolkningen af de udskrevne testværdier henvises t i l re
ferencerne . 

Regression efter 2 variable e l l e r 1 variabel og dennes kvadrat 
kan udføres med: 

REGRESSI0N2 F ILd-4 ) , X(0-5), Y(0-5), RFILd-4), HIM, STEP, MAX OPTION 

OPTION = analyse af nat. LOOaritne t i l res./ lineaer analyse, se note. 

Der udfares en regressionsanalyse efter 2 variable i paraneter X og 
paraneter Y(X) el ler , saafrent Y = X, en parabolsk regression i X. 
I udskriften anfdres resultat af analysen og variansanalyse heraf. 
Er RFIL anfrfrt, efterlades konstruerede resultater herpaa; disses X-
vaerdier er enten de oprindelige eller nye begyndende ved HIN i spring 
paa STEP op t i l HAX naar de 3 sidstnaevnte ta l er opgivet - dog kun i 
det parabolske t i l faelde. 

Note: LOG-option kun i det parabolske t i l faelde. 

Analyse af korrelation mellem resultater , der er funktioner af 
1, 2 e l l er 3 uafhængige variable, udføres med: 

HORRELATION FILAM-4), FILBd-4>, PA, PB, PC, XHIN, X*AX, YHIN, YHAX 
S H t S t l l S S S S S S S S S S S Z S 

Der srfgts sannenhrfrende resultater paa de to filer bestent ved i-
dentiske vaerdier af parametrene PACO-5), PB(def. PA) og PCCdef. PB). 
Der beregnes korrelationskoefficient og evt. korrelationslinie; des
uden udftfres et plot ned akser bestent ved XHIN, XHAX, YNIN og YHAX, 
der son default har filernes vaerdier. 
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8.4. Variansanalyse 

Variansanalyse kan udføres på resultater, der aftwrager af 1, 2 
eller 3 faktorer ved: 

VéRI FIU1-4), PAMNETEIt(O-S) 

Bcr edfdres en ensidet variansanalyse, idet f i leas resultater frap
peres svarert* t i l identiske vaerdier at MMKTEt . 

VAR2 FIL( f -4) t PA<0-5), PNO-5), PX(e-5>, I , » I , MX OPTIICS 

VÉR3 FILt l -41, PAIO-5), Plte-5>, PC<t-5>, PI(#-5) , 1 , R i l , MX »fTIMS 

OP TI OKS » LOG, PLIT, P»IMT, SUPPLEMENT, HYPOTESE I 
LOS » LtSantnisk/ lineaer analyse 

PLOT = i»tet » let / Hal« af PLOT fer hver ftovedvirkniai 

PRINT - nornai odskrift/ udskrift paa saerl i j P t l lTer f i l 

SUPPLEMENT = inpnt SUPpleres ned beregnede vaerdier »aa FIL«/ iatet 

HYPOTESE 1 = HTPotese 1-værdier paa FIL4/ iatet ( evt. SUP-opt.) 

D*r udfires en en 2- eller 3-sidet variansanalyse ved Hjælp af 
proeraftnet VAR3, se tekst. 
Filens datasaet sorteres 09 saiineafattes efetr På, PI af evt. PC; 
det kontrolleres, at de øvrige paraeetres værdier, evt. ned Mod
tagelse af PX, er identiske i santliee datasaet. 
Efter beregningen i VAR3, efterbehandles resultaterne herfra, idet 
der overføres beregnede, udjaevnede resvltater for alio keabina
tioner af PA, PI of evt. PC t i l FIL uanset, on saettet var kenplet 
inden analysen, fnskes kun en udfyldning af kuller i Materialet, 
specificeres SUPPLEMENT; den herved dannede f i l findes sea FIL4. 
Vedr. HYPOTESE t - option henvises t i l teksten. 
Ved PLOT-øption naa FIL vaere 1; der udfdres 1 saa fald nellenreg-
ninger paa FILI . Ti l plottene kan specificeres I , NIN, MX - se 
syntax for PLOT. 
Ved PRINT-optioa udskrives beregningsresultatet fra VA*3 direkte t i l 
linieprinteren 03 FIL aendres ikke. 

VAR2 og isår VAR3 kan vxre meget tidsknevende ved et produkt 
af faktorniveauer, der overstiger ca . 200 og det v i l vatre ure
a l i s t i s k at forsøge at behandle materiale med produkt over 
ca. 1500. 

8 .5. Vektor- 00 tidsserieorienterede analyser 

Idet t idsser ier kan indlxses i vektorform, e v t . som multiple 
vektorer, se kapitel 5, kan der udføres forske l l ige analyser 
på sådanne« 
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GLIDENDEMIDDEL FIL<1-4>, DIMENSION, U(3,5,7, — ) , MIN.ANTAL, VAERDI 

FIL antages at indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. Over et 
antal elenenter U beregnes et glidende Middeltal, der indsaettes i in
tervallets nidte. 
Foranstilles ordren: INTERVAL 7, run., nax. udskydes de ele
nenter, der ligger udenfor nin. - nax. af beregningen. Bliver det re
sterende antal derved Hindre end HIN.ANTAL(I), indsaettes i stedet 
VAERDI(1). 

HISTQNAX FILU-4), DIN.04), U(>4). ENHED, 6(1-5), VAERDI, NIN OPTION 

OPTION = PLOT/ intet plot 

Vektorer paa FIL taenkes opdelt i et antal(default 1) delvektorer af 
dimension W. For hver af disse udregnes og evt. plottes et histogran 
ned 101 sejler onkring gruppens niddelvaerdi og breJde ENHEDU). 
Der bestennes den nest sandsynlige vaerdi ved vaegtning Hed antal pr. 
siJjle i potensen 6(2). 
Foranstilles : INTERVAL 7, Hin., nax. vil vaerdier udenfor dette 
interval ikke biive nedtaget i beregningerne; bliver antallet pr. 
gruppe derved nindre end HIN(I), indsaettes VAERDI(0) i stedet son re
sultat. 

En egenværdi-analyse udføres v e d : 

E6ENFUNKTI0N FILU-4), DINENSI0NO1), VFILd-4), ANTAL(0-DIN.) OPTIONS 

FIL antages at indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. 
VFILdkke ang.): fil til beregn, egenvektorer, 
ANTAL(O): hvis > 0 tilbageregnes ned dette antal egenvektorer. 
OPTIONS - REST, TIDLIGERE, NORMALISERING 
REST s intet/ REST: diff. nellen input og beregnede vektorer til FIL. 

TIDLIGERE = intet/ TIDLIGERE bestente egmvektorer paa VFIL benyttes. 

NORMALISERING - intet(se tekst)/ INGEN normalisering 

Der bestennes et sået enpiriske ortogonale funktioner (egenvektorer) 
til en vari?ns/kovarians Matrix opbygget udfra vektorer paa FIL 
eventuelt norneret ned elensnternes varians. 
Er ANTAL - 0 udskrives de beregnede koefficienter til de fundne egen
vektorer paa FIL ellers beregnes det sanlede bidrag fra det opgivne 
ANTAL nest betydende egenvektorer eller REST efter subtraktion af 
dette. 
Ved bestennelsen af egenvektorerne findes et sået egenvaerdier, der 
repraesenterer den andel af den sanlede varians, son de tilsvarende 
egenvektorer beskriver og de findes sorteret saaledes, at de nest be
tydende er forrest i raekken. Ved terninalkrfnel har nan nulighed 
for at. vaelge ANTAL efter at egenvaerdieme er udskrevet. 
Ved option TIDL foretages ingen ny beregning af egenvektorer, nen 
koefficienterne iitigregnes \»i fra et s^it tidligere bestente egenvek
torer paa VFIL. 
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Ved opsøgning af max. værdier kan også enkelt- eller flerdob
belte resultater uden bestemt DIMENSION behandles med: 

GRUPPEMAX FIL(l-4), PARAHETER(O-S) 

FIL antages at indeholde grupper af datasaet ned faciles vaerdi af 
PARAMETER. For hver gruppe findes de« største resultatvaerdi; efter 
genneftlrfbet findes denne vaerdi satinen ned paranetervaerdierne fra 
det sidste datasaet i gruppen. Ved nultipie datasaet ned indbyrdes 
forskellige paranetervaerdier, findes derfor sMrstevaerdien pr. 
datasaet. 
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9. SPECIELLE ANVENDELSER 

9.1. Falloutregistrering 

Der defineres en fast anvendelse af parametrene, der er egnet 
til beskrivelse af målinger af radioaktivt nedfald og anden 
forurening etc. 

FALLOUTDATA, parameteranvendelse: 

Par.: Indhold: 

0 
1 
2 
] 
4 
5 
i 
(7) 
(1) 
etc. 

Isotopkode el. lign 
Prdvedato 
Pr4veart 
Lokalitet 
Rel. S.D. 2 ( eta ) 
Enhed for resultat 
Antal resultater 
t. resultat 
Evt. 2. resultat 
etc. 

NOTE: se ogsaa SPEKTRE. 

Da STATDATA i sin oprindelse er udviklet til behandling af den
ne type opgaver, vil denne anvendelse af parametrene også smit
te af på en del andre ordrer jfr. SPEKTROMETRI. 

Der findes nogle ordrer, der udfører analyser af sammenhæng mel
lem nedfald elier udslip og resultater af prøvemålinger: 

FALLOUTFIT FILU-4), FRISK, FALLOUT, RFIL, DLED, HI, STEP, H2, FIX OPT 
s > : : 3 » H 9 sgi sssss :>::::: 

OPTIONS = GAMLE, INPUTOPTION 
GAMLE = GAMLE input fra FRISK 09 FALLOUT benyttes/ nye indiaeses 

INPUTOPTION = intet/ OPTION: input tidsforskydes 1 aar tilbage. 

Data fra filerne FALLOUT 09 evt. FRISK( hvis ang.>0) fittes til resul
taterne paa FIL. Der foretages en henfaldskorrektion paa FALLOUt-res. 
inden fittet, enten variabelt fra HKO) i spring STEP(I) til H2(0), 
hvor tiderne angives i aar. Er H2=0 anvendes Hl son FIX, der er en 0-
verlejret halveringstid, f.eks. for radioaktivt henfald. Antallet DLED 
angiver et anta1 led(1-3>, der indgaar separat i fittet < def. 0, dog 
t naar FRISK er ang.>0), nedens der af de rivrige beregnes korrige
rede suftfier bagud. 
Son resultat udskrives de beregnede fit-koefficienter og korrelationen 
nellen naalte og beregnede vaerdier paa FIL. 
Der kan arbejdes ned op til 10 lokaliteter i sanne fit. 
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TRANSFER FILd-4), UDSLIP(0-4), HAANEBEROI), RFILd-4) OPTION 

OPTION = intet/ VEKTOR 

Herefter skal frflge: 
BASISISOTOP, ISOTOP, isotop, — ( nax. 10) 

Fra filen UDSLIP (par.O: isotop, par.1: naaned, par.4: halv.tid i dg., 
res.: udslip i itaaneden) opbygges tabeller over 9ns. dagligt udslip og 
henfaldskorrektion. Fra FIL laeses naaledata i grupper indeholdende 
besteHfielser af en raekke isotop*1- i sanne prrfve. Der beregnes for
hold nellen naalt aktivitet og henfaldskorrigeret og sunneret udslip 
i HAANEDER(24) foruri far pr*>edato(transfer-koefficienter). 
Findes saavel BASISISOTOP son en eller flere andre angivne isotoper 
i en gruppe, udférss plot af forholdet nellen disse og BASISISOTOP 
son funktion af tiden. 
Saafrent der forekommer en skaering af kurverne for BASISISOTOP og 
ISOTOP, udskrives paa RFIL de beregnede forhold for santlige isotoper 
i den paagaeldende naaned; dennes nunner indsaettes i par. 4. 
Ved VEKTOR-option udskrives i stedet santlige beregnede transfer-
koefficienter i vektorform (din. HAANEDER) og der udfares ikke plot. 

NOTE: Prøver ned data udenfor det ved UDSLIP definerede tidsinterval 
sant ikke angivne isotoper overspringes. 

TRANSFERFAKTOR FILM-4), UDSLIP<0-4), HAANEDEROI), RFIL<1-4) 

Ud fra UDSLIP indeholdende naanedlige udslipdata(par.O: isotop, 
par.1: naaned, res.: udslip) opbygges en tabel for hver af nax. 10 
isotopkoder. For hvert datasaet paa FIL opsrfjes den til isotopkoden 
i par.O svarende tabel; af de seneste MAANEDERs<12> udslip beregnes 
niddelvaerdi og rel. S.D.-vaerdi, der placeres i henholdsvis par. 5 
og par.4 pas RFIL(FIL). Son resultat indsaettes transferfaktoren, der 
er naaling/ mddeludslip (uden henfaidskorrekt ioner). 

ISOTOPFORHOLD FIL(1-4), K0DE1, K00E2, ENHED 

FIL indeholder naalevaerdier svarende til forskellige isotopkoder 
i par.O for sannenhifrende vaerdier af parametrene 1, 2 og 3. 
Resultater svarende til K0DE1(137.55) divideres ned tilsvarende 
for K0DE2(40.m. Oer indsaettes nye datasaet paa FIL ned KODEI 
i par.O, konbineret spredning i par.4 og ENHEIM108) i par.S. 

NOTE: Kun enkeltresultater er tilladt. 
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9.2. Dosisreoistrering 

Til registrering og bearbejdning af målinger i forbindelse med 
persondosimetri er udarbejdet en særlig parameteranvendelse og 
en række tilsvarende ordrer: 

DOSISREGISTRERING, parameteranvendelse. 
Personer: 

Badge nr. 
Afdeling 
Arb.sted 
CPR-nr. 
Dato 
Statuskode 
<0 
Navn 
"~~ 

Doser: 

Badge nr. 
Afdeling 
Arb.sted ( afdelingskode ) 
CPR-nr. 
Dato 
Dosistype 
2 
Overfladedosis 
Gennentr.dosis 

NOTE: Se i ivrigt beskrivelse af dosisregistrering i RISf-H-2144. 

AFDELINGSLISTE FILd-4), AFDELIN6 OPTION 

OPTION = intet/ AKKumilerede doser udregnes 
FIL antages at indeholde persondata efterfulgt af personens doser. Der 
udskrives lister over doser til personer ned tilknytning til hver en
kelt afdeling eller til den angivne AFDEUN6 { afdelingskoder naa fin
des i paraneteroversaettelsestabellerne for par. 1 og par. 2. 

NOTE: se ldvrigt RISØ-H-2144. 

DOSISLISTE FILd-4) OPTION 

OPTION = intet/ AKKunulerede doser beregnes 

FIL naa indeholde persondata efterfulgt af de tilhørende doser. Der 
udskrives en liste over santlige personer, der har faaet doser regi 
streret. Eventuelt beregnes akkumulerede docer pr. person og type. 

PERSONLISTE FILd-4) 

FIL »aa indeholde persondata efterfulgt af personens doser. Der ud
skrives separate lister for hver person(CPR-nr) over doser og de akku
mulerede doser beregnes. 

NAVNELISTE FILM-4), AFDELING 

FIL naa indeholde persondata. Der udskrives separate lister for hver 
afdeling eller den specificerede AFDELING indeholdende santlige per
sonoplysninger for personer ned tilknytning til paag. afdeling. 

DOSISSTATISTIK FIL< t-4) 
:::::::::: sss 

Der udarbejdes en statistisk opgørelse af op til 10 dosistyper og de 
den totale dosis pr. type udregnes. 

PERSONALE FIL(1-4) 

FIL antages at indeholde santlige registrerede til- og afgange af per
sonale. Herfra uddrages det nuvaerende personale. 

Par. 

0 
t 
2 
3 
4 
5 
i 
(7) 
(8) 
(9) 
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APPENDIX A . 

Alfabetisk syntaxliste 

tekst 

En linie, der begynder ned et nellenrun, indsaettes SON overskrift 
over lister og tabeller sant paa visse filer. 

•BS FIL 1-4), PAR(0-5,7) 

Der udregnes numerisk vaerdi af PAR(7), d.v.s. at negative vaerdier 
erstattes af tilsvarende positive. 

AMI;ION FILd-4), VAERDI, PAR<0-5,7> 

VAERDKO) adderes til: 
PAR<7); hvis PAR = 7 adderes til samtlige resultater og tekstsaet er 

da ikke tilladt. 

AENDRIN6 FILd-4), PAR(0-5,7), VAERDI, (MAX. 4 SÅET) SAHHENFATNIN6 

PAR: paraneter, der skal aendres til: 
VAERDKO): vilkaarlig talvaerdi. 
SAHHENFATNING = ja/ NEJ 

Den eller de angivne paranetre aendres til angivne vaerdi og evt. kal
des SAMMENFATNING. 
Aendres paraneter 7, vil santlige resultater resultater i et flerdob
belt datasaet blive aendret; ved tekstsaet vil teksten blive erstattet 
af et enkelt tal. 

AFDELINGSLISTE FILd-4), AFDELING OPTION 

OPTION = intet/ AKKunulerede doser udregnes 
FIL antages at indeholde persondata efterfjlgt af personens doser. Der 
udskrives lister over doser til personer nid tilknytning til hver en
kelt afdeling eller til den angivne AFDELIN3 ( afdelingskoder naa fin
des i paraneteroversaettelsestabellerne for par. 1 og par. 2. 

NOTE: se irfvrigt RISØ-N-2M4. 

AFRUNDING FILd-4), PAR.(0-5,7), N O 0 ) , R(2-?) 

Resultater(def.) elle" paraneter afrundes til N(2) betydende cifre; 
saafrent fyrste ciffer er »tindre end R(2) dog et ciffer itere. 

AFSKAERING FILd-4), PAR(0-5,7), FAKTOR, KORREKTION SAMMENFATNING 

PAR: paraneter, der heltalsdivideres og Multipliceres ned: 
FAKTORd) efter addition (af hensyn til snaa nuneriske forskelle): 
KORREKTION*1 E-6). 
Efter behandling af filen, kaldes evt. (dog ikke ved PAR = 7): 
SAMMENFATNING = ja/ NEJ 

Angives PAR=7, vil santlige resultater i et flerdobbelt datasaet blive 
aendret; tekstsaet er ikke tilladt i dette tilfaelde. 
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ALFAS0RTERIN6 FIKO-4) 

Filen, der kun naa indeholde tekstsaet, sorteres i alfabetisk orden 
efter de første 1? karakterer af teksten. 

ANTILOG FILtl-4), PAR<0-5,?) 

Vaerdier af PAR<?> erstattes af deres 10-tals antilogaritme. 

BAG6RUNDSSUBTRAKTI0N FILA< 1-4), FILB<0-4), DINENSIONOIO) OPTION 

OPTION = DATOCHECK/ intet check 

FILB antages at indeholde baggrundsspektre. Fra spektre paa FILA sub
traheres det første spektru« ned sanne dimension og detektorkode 
korrigeret for afvigende taelletid; ved DATOCHECK vaelges det første 
baggrundsspektrun ned sanne eller højere naaledato. 

BAG6RUNDSTABEL FIL<-1,0-4), DETEKTORKODER (MAX.10) OPTION 

OPTION = ny tabel indiaeses/ SLET tidligere uden indlaesning af ny. 

Tidligere tabeller for santlige angivne detektorkoder slettes. 
Der indiaeses baggrundslinier fra FIL ( der kan vaere fremstillet i 
TOPAREAL ved option TOPPE ), son indeholder datasaet ned bl.a.: 

Par. 2: Detektorkode ( decinaler anvendes ikke ) 
Par. 5: Kanalnr. 
Antal: 4 
Res.: cps ved paag. kanal(top), S.B. X, bredde (keV), tid. 

Filen kan indeholde baggrundsdata for flere detektorer; kun de i sty
rekortet angivne benyttes. Decinaler ( underkoder for geometri ) fjer
nes saavel ved indlaesningen son ved senere anvendelser. Bet er des
uden nødvendigt, at der findes energikalibrering til disse. 
Anføres -1 for FIL, indiaeses direkte for en enkelt detektor linier 
ned: 

Energi, baggrund i cps, S.D. Z 

og der sluttes ned '*'. 
Der kan naksinalt indiaeses 10 baggrundstabeller ned hver 100 linier. 
Ordren KALIBRERINGSCHECK kan anvendes til en oversigt over de ind-
laeste tabeller. 

BATCH 

Udskrifter nv. son ved batch-kørsel. 

BRUGER tekst 

Indsaetter brugeridentifikation paa visse filer. 

CANBERRA FIL<0-4), DIMENSI0NO10) "DATAFIL" LISTE 

LISTE = kontroludskrift af indlaeste data/ iNgen kontroludskrift 

Der indiaeses prøvedata og paranetre i efterfølgende linier sant 
spektre naalt paa Canberra-analysator fra DATAFIL. 
Prøvedata kan overspringes ved '-'. 
Default for DIMENSION er 2000. 



- A 3 -

CHSCK 

Santlige Midlertidige graensevaerdier aktiveres ned de indiaeste vaer-
dier eller defaultvaerdier før indlaesning af datasaet, uddrag eller 
listeudskrivning. 

CHECKLISTE 

Testudskrift af graensevaerdier for paranetre. 

C0IMCIDENSTA6EL FIL(-1,0-4), DETEKT0RK0DE, AHTALd-5) OPTION 

OPTION = tilføj til tidl. tabel/ RET tabel/ SLET tidl. tabel 

Til br.ig for bl.a. TOPAREAL indiaeses korrektionsfaktorer for coinci-
denstoD knyttet til saavel isotopkode son energi ( svarende til en li
nie i isotoptabellen) og detektorens energikalibrering. Er denne kali
breret for flere fyldninger, bør coincidenskorrektionerne ogsaa be
stemtes for dette ANTAL(I). Saafrent ANTALM indiaeses fyldningerne i 
en efterfølgende linie i voksende orden. Ved tilføjelse til en 
tidligere tabel, kan indiaeses aendrede fyldninger, idet disse lagres 
separat. 
FIL, der >an vaere en resultatfil fra TOPAREAL ned option STANDARD, 
hvor der son prøvenaengde har vaeret angivet aktiviteten af den 
naalte s >!«j3rd, skal indeholde: 

Par.O: ^sotopkode 
Par.2: ^-'.gktorkode 
Par.4: fyldning eller vaegt 
Par.5: energi 
Res.: i arrektionsfaktor for paagaeldende lime. 

Saettes FIL til -1, indiaeses tabelvaerdierne direkte son: 
ISOTOPKODE, ENERGI, COI«CIl>^SK0RREKTI0NER (sv.til ANTAL) 

og der fsluttes ned '*''. 
Ved RET indiaeses en linie ned de isotopkoder, der ønskes fjernet, 
umiddelbart efter ordre-linien; ved SLET fjernes den tidligere tabel. 

BAGT1LDAT0 FILd-4), PAR(0-5), STARTDATO 

PAR: paraneter specificeret son TIDKODE. 
Paranetervae.'dier i forn af et antal dage adderes til: 
STARTDATO, der naa vaere angivet i TIDKODE og erstatter den tidligere 

vaerdi af PAF:. 

DATOTILDAG FILM--), PAriP-5>: STARTDATO 

PAR: paraneter specificeret son TIDKODE, 
STARTDATO: dato, hvorfra der beregnes afstand i antal dage; dette 

antal indsaettes i stedet for den tidligere vaerdi af PAR. 

DHTOTILUGE FIL(1-4), PAR«0-5) 

PAR: paraneter specificeret son TIDKODE; vaerdier i forn af datokoder 
onregnes til ugekoder. 

BECIHAL PAR(0-5,7), DEC(O-JO), PAR etc., nax. 8 sået 

PAR: paraneter. 
DECUidl.vaerdi): antal decinaler i udskrift. 
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DEFINITION "NAVN" 

Der skal herefter fillge en raekke ordrer; der afsluttes ned "•'. 
NAVN: dette skal begynde ned et bogstav 09 naa ikke falde satinen 

ned navnet paa en gyldig ordre < i saa fald søges denne udført). 
Ved senere indlaesning af en ordre ned det definerede NAVN, 
opsøges den mdlaeste raekke ordrer paa DEFINEFIL 09 udfares. 

NOTE: Indiaeses en ny DEFINITION ned sanne NAVN, vil den nye gaelde. 
Definitioner overføres ned DISK- 09 TAPEINPUT/OUTPUT. 

DELSPEKTRUM FILd-4), DIHENSI0NO10), Xt, X 2 0 X U 

Kanaler udenfor intervallet XI til X2(DIHENSIQN) fjernes 09 spektret 
faar ny DIMENSION = X2-X1+1. 

BELVEKTOR FILd-4), DIMENSION 

FIL naa indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. Efter styre-
kortet indiaeses en raekke talvaerdier, ialt svarende til dinensionen 
09 afsluttet ned '*' - de kan evt. fylde flere linier. Der dannes en 
ny, nindre vektor, idet elenenter svarende til O-vaerdier i talraekken 
udskydes, nedens de ivrige nultipliceres ned den tilsvarende tal-
vaerdi. 

BETEKTIONSGRAENSE FlL(1-4), DIN., UK:U2>, XI, X2, RFILd-4>, Q OPTION 

OPTION = FIXISOTOP/ FIXKANAL/ alle energier fra isotoptabel. 

Ved FIXISOTOP og FIXKANAL indiaeses isotopkoder henholdsvis kanal-
nuure i den følgende linie. 
Der bestennes detektionsgraenser Tor toppe af bredde U H 5 ) , evt. vari
abel bredde U1:U2 <jfr. TOPAREAL) nellen kanal XI (1) 09 X2(D!».>; fin
des energikalibrering, vil U = 0 bevirke, at bredden hentes fra denne. 
Findes energi- og effektivitetskalibreringer sant isotoptabe], faas 
detektionsgraenser for santlige tabellens energier nellen XI og X2 
eller kun de ved FIXISOTOP specificerede; ved FIXKANAL er kalibrering 
ikke nødvendig. 
Findes baggrundstabel, indregnes baggrundstoppenes arealer og til
hørende usikkerheder i resultatet. Er RFIL angivet, udskrives de 
beregnede detektionsgraenser pr. enhed i prøven for hver isotop og 
energi. 
Tallet Q(4.65) er den faktor over den beregnede sanlede spredning af 
en tops baggrund, son detektionsgraensen bestennes til; jfr. Adans 2 
Dans, p. 233). 

DINENSION FILd-4), NYDJHENSIONOØ), PAR<0-5) 

Alle filens datasaet aendres til vektorer ned dinensionen NYDIMENSION. 
Den tidligere dinension (ANTAL i par.6) kan evt. indsaettes i PAR, 
hvis en saadan angives i styrekortet. 

NOTE: Vektorer ned større dinension afkortes nedens andre datasaet 
suppleres ned O-vaerdier i nye vektorelenenter. 

DISKINPUT FIL10-4) "FILNAVN" OPTION 
::::::: ::: ::::::::: 

OPTION =• alt/ TABELLER/ DEFINITIONER/ DATASAET 

Der zndlaeses en disk- eller tapefil, fremstillet ved henholdsvis 
1HSKCUTPUT eller TAPEOUTPUT indeholdende parantterspecifikationer, 
oversaettelsestabeller, definitioner og datasaet eller dele heraf. 

NOTE: Ve<<r. filens opbygning, se appendix B. 
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IISKOUTPUT FIL "FILNAVN" OPTION 

OPTION = alt/ kun TABELLER/ kun DEFINITIONER/ kun DATASAET 

Der udskrives en speciel disk- eller tapefil indeholdende paraneter-
specifikatioaer, oversaettelsestabr, definitioner 09 datasaet eller 
dele heraf son beskrevet 1 appendix D. 

MOTE: Foranstillet CHECK eller INTERVAL kan anvendes til udvaelgelse 
af de •'•skede datasaet ved indlaesaiagen. 

IIVISION FILM-4), DIVISOR, PAR(0-S,7) 

DIVISOR«1) divideres op i : 
PAR(7); hvis PAR = 7 divideres santlige resultater 09 tekstsaet er da 

ikke tilladt. 

•OSISLISTE FILd-4) OPTION 

OPTION = intet/ AKKunulerede doser beregnes 

FIL naa indeholde persondata efterfulgt af de tilhørende doser. Der 
udskrives en liste over santlige personer, der har faaet doser regi
streret. Eventuelt beregnes akkumulerede doser pr. person og type. 

IUSISRE6ISTRERIN6, paraneteranvendelse. 
Par.: Personer: Doser: 

0 
t 
2 
3 
4 
5 
6 
(7) 
(8) 
(?) 

Badge nr. 
Afdeling 
Arb.sted 
CPR-nr. 
Dato 
Statuskode 
<0 
Navn 
--
— 

Badge nr. 
Afdeling 
Arb.sted ( afdelingskode ) 
CPR-nr. 
Dato 
Dosistype 
2 
Overfladedosis 
6ennentr.dosis 

NOTE: Se i øvrigt beskrivelse af dosisregistrering i RISf-N-2144. 

IOSISSTATISTIK FILd-4) 

Der udarbejdes en statistisk opgørelse af op til 10 dosistyper og de 
den totale dosis pr. type udregnes. 

EFFKAL FIL(-1,1-4), DET, DIN, U1CU2), FtO-5), 6(0-5), EHIN, ENAX OPT. 

FIL: angives -1, indiaeses direkte: 
Energi, aktivitet pr. cps v. 100 Z, — for santlige fyldninger 

og der afsluttes ned '*'. Fyldninger nv. ikal vaere indlaest, se 
under F nedenfor, 

ellers hentes kalibreringspunkter fra FIL i for« af datasaet ned: 
Par. 2: Detektor- • geonetrikode ( der kan vaere flere paa FIL ) 
Par. 3: Fyldning eller vaegt ( nødv. for F > I ) 
Par. 5: Energi ( keV > 
Antal: I 
Res.: Aktivitet pr. cps v. 100 1 udbytte. 

Disse datasaet kan f.eks. frenstilles af TOPAREAL i option STANDARD. 

(fortsættes) 
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EFFKAL (fortsat) 

DIMENSION, lit, U2iU1> M r svare til de ved ENER6IKALIBRERIN6 ind
satte og kontrolleres ved senere anvendelser af kalibreringen. 

F: antal fyldningsgrader eller vaegte, der kalibreres for. Angives 
F = 0, foretages ingen supplerende korrektioner, ved F = 1 indiaeses 
en enkelt niddelabsorbtionslaengde i den fyrste linie efter ordre
linien. Er F > 1, indiaeses dette antal fyldningsgrader i den fyr
ste og sanne antal middelabsorbtionslaengder i den anden linie efter 
ordrelinien. Ønskes ingen vaegtfyldekorrektion, saettes laengderne 
til 0 eller der skrives *''. Anvendelse af disse korrektioner forud-
saetter kalibrering ned vandige standardoplysninger. 

6(1): grad af det polynomium i dobbelt logaritmisk afbildning, der 
benyttes til udregning af korrektionsfaktorer, naar kalibreringen 
anvendes; ved gannaspektre saettes i reglen 6 = 5 , ved alfaspektre 
er 6 = 0 det nornale ( sv. til fast korrektionsfaktor). 6 nedsaettes 
saafremt antallet af indlaeste kalibreringspunkter er utilstraekke-
ligt. 

EHIN, ENAX: kan afgraense de benyttede energier fra FIL. 
OPTIONS = SLETOPTION, KONSTRUKTION 
SLETOPTION - ny kalibrering, evt. tidl. slettes/ SLET tidl., ingen ny 

KONSTRUKTION = KONSTruktion af nye datasaet/ ingen konstruktion. 

Option KONSTRUKTION tillader beregning af op til 10 konstruerede kor
rektionsfaktorer., naar data indiaeses fra FIL. Energierne indiaeses 
i en lime uniddelbart efter selve ordren, d.v.s. fér evt. fyldning
ger. Der tilføjes datasaet til FIL ned følgende indhold: 
Kal.nr., 0, detektorkode, fyldning, 0, 0, energi, 1, beregnet korr. 

NOTE: Testudskrift faas ved KALIBRERIN6SCHECK. 

EGENFUNKTION FILd-4), DINENSI0NO1 >, VFIU1-4), ANTAL(0-DIH.) OPTIONS 

FIL antages at indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. 
VFIL(ikke ang.): fil til beregn, egenvektorer, 
ANTAL(O): hvis > 0 tilbageregnes ned dette antal egenvektorer. 
OPTIONS = REST, TIDLIGERE, NORMALISERING 
REST = intet/ REST: diff. »ellen input og beregnede vektorer til FIL. 

TIDLIGERE = intet/ TIDLIGERE bestemte egenvektorer paa VFIL benyttes. 

NORMALISERING = inteUse tekst)/ INGEN normalisering 

Der bestemtes et sået empiriske ortogonale funktioner (egenvektorer) 
til en varians/kovarians matrix opbygget udfra vektorer paa FIL 
eventuelt normeret ned elementernes varians. 
Er ANTAL = 0 udskrives de beregnede koefficienter til de fundne egen
vektorer paa FIL »Hers beregnes det sanlede bidrag fra det opgivne 
ANTAL nest betydende egenvektorer eller REST efter subtraktion af 
dette. 
Ved bestemmelsen af egenvektorerne findes et sået egenvaerdier, der 
repraesenterer den andel af den sanlede varians, son de tilsvarende 
egenvektorer beskriver og de findes sorteret saaledes, at de mest be
tydende er forrest i raekken. Ved terninalke'rsel har nan mulighed 
for at vaelge ANTAL efter at egenvaerdierne er udskrevet. 
Ved option TIDL foretages ingen ny beregning af egenvektorer, men 
koefficienterne udgregnes ud fra et sået tidligere bestemte egenvek
torer paa VFIL. 
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ELEMENT FILU-1), DIMENSION, PAR(0-5), HIN., MAX. 

FIL naa indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. 
PAR: parameter, hvori elementernes nunre anbringes idet vektorerne 

oplyses i enkelte datasaet. Der kan udvaelges visse elenenter ved: 
MIN.(fast el. ni dl. graense for resultat): nindste elenentvaerdi, 
MAX.(fast el. nidi, graense for resultat): største elenentvaerdi. 

NOTE: Foranstillet CHECK eller INTERVAL vil aktivere udvaelgelsen. 

END eller ?END 

Afslutter kørslen. 

ENERGIKALIBRERING DETEKTOR, DIMENSI0NO10), UU:U2), GRAD<1~3> OPTION 
========= ======== (========= = =) 
OPTION = ny/ SLET tidligere kalibrering uden indlaesning af ny. 

I efterfølgende linier indiaeses: 
KANAL, ENERGI og der afsluttes ned '*'. 

Ved saavel indlaesning son senere anvendelse fjernes eventuelle deci-
naler ( underkoder for geonetri ) fra detektorkoden. 
Der bestennes koefficienter til et polynomun af den angivne grad til 
senere beregning af energi svarende til et vilkaarligt kanalnunner. 
Der kan indiaeses naksinalt 10 kalibreringer. 
Topbredderne U1 og U2(U1) benyttes son default af TOPAREAL nfl. 
Den angivne GRAD(I) nedsaettes, saafrent der ikke er indlaest et ti 1-
straekkeligt antal punkter, nin. 2. 
Option SLET og nyindlaesning sletter tidligere kalibrering for en 
detektor, nedens ordren RESET sletter santlige kalibreringer (se 
syntax). 

ENERGINORHALISERING FIL(1-4), DINENSI0NO10), T0P1, U1, T0P2, U2, T 

Spektre aendres saaledes, at den største top i intervallet fra 
T0P1-UI til T0P1+M1 flyttes til TOPl; tilsvarende flyttes T0P2. 
Defaultvaerdier er U1(5>, U2(UI), T0P2(0), T<2) hvor T er signifikans-
paraneter ved topsøgningen. 

ERSTAT FIL(1-4), PA(0-5,7), PB<0-7> 

PA erstattes ned PB. 
Hvis PA - 7 aendres ANTAL<parameter 6) til i; 
hvis PB = 7 udregnes niddelvaerdi af flerdobbelte resultater inden 
indsaettelse i PB ( tekstsaet ikke tilladt i dette tilfaelde). 

ERSTAT FILU-4), PA(0-5,7), PB(0-7) 

PA erstattes af PB. Er PA = 7 aendres ANTAL til 1; er PB = 7 udregnes 
niddelvaerdi af flerdobbelte resultater - tekstsaet ikke tilladt. 

ETIKET FIL(1-4) PA<0-5,7), PB(0-5,7), PC(0-5,7>, ANTAL "TEKST" 
sssszs ::: ss sa == 

Paa 12S nu brede selvklaebende naerkater udskrives et: 
ANTAL«2) etiketter ( 2 paa hver), idet hver etiket indeholder tal-
vaerdi eller oversaettelse for hver af paranetrene PA, PB, PC sant den 
eventuelle TEKST. En linie indeholder 18 karakterer og hver paraneter 
har 2 linier til raadighed. 
Er en af paranetrene s 7, udskrives enten 1 resultat eller ved tekst
saet ( den første Jel af) teksten. 
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EXP FILU-4), PAR<0-5,7) 

Vaerdier af PAR<7) erstattes af deres naturlige antilogaritne. 

FALLOUTDATA, parameteranvendelse: 

Par.: Indhold: 

0 Isotopkode el. lign. 
1 Prøvedato 
2 Prøveart 
3 Lokalitet 
4 Rel. S.D. Z < eta ) 
5 Enhed for resultat 
6 Antal resultater 
(7) 1. resultat 
(8) Evt. 2. resultat 
etc. etc. 

NOTE: se ogsaa SPEKTRE. 

FALLOUTFIT FIL<1-4), FRISK, FALLOUT, RFIL, »LEI, NI, STEP, H2, FIX OPT 

OPTIONS - GAMLE, INPUTOPTION 
6AALE = GAMLE input fra FRISK 09 FALLOUT benyttes/ nye indiaeses 

INPUTOPTION = intet/ OPTION: input tidsforskydes I aar tilbage. 

Data fra filerne FALLOUT 09 evt. FRISK« hvis a«9.>0) fittes til resul
taterne paa FIL. Der foretages en henfaldskorrektion paa FALLOUt-res. 
inden fit'et, enten variabelt fra HKO) i spring STEPU) til H2(0), 
hvor tiderne angives i aar. Er H2=0 anvendes NI son FIX, der er en 0-
verlejret halveringstid, f.eks. for radioaktivt henfald. Antallet ILEB 
angiver et antal led(1-3), der indgaar separat i fittet ( def. 0, dog 
1 naar FRISK er ang.>0), Medens der af de ørrige beregnes korrige
rede sunner bagud. 
Son resultat udskrives de beregnede fit-koefficienter og korrelationen 
nellen naalte og beregnede vaerdier paa FIL. 
Der kan arbejdes ned op til 10 lokaliteter i sanne fit. 

rALLOUTTABEL FIL(0-4), PA<0-5), PB<0-5>, PCCO-5) OPTION 

PA: der udskrives en tabel over filens resultater 0$ de tilhørende 
spredninger (PC) ne4 ens vaerdi at denne paraneter i linierne og: 

PB: ned ens vaerdi 1 sejlerne; der naa naksinalt forekonne 100 for
skellige vaerdier af hver paraneter. 

PC(4): indeholder spredning son S.D.Z; den udskrives efter følgende: 
OPTION = synboler for PC-vaerdi/ Vaerdien af PC. 

Disse synboler er: ' '/ PC < 20 Z 
'«'* 20 < PC < 33 1 
'%'•. PC > 33 X. 

Tabel len udskrives 1 overensstennelse ned indl&este udskriftspec. i 
F-fornat; derson antallet af søjler er større end pladsen paa en 
side tillader, opdeles udskriften i 2 eller flere dele ned 6 kar. 
overlap for senei-e s*n*eok. 1 ipnin 1. knyttes jviboler for PC, vil disse 
fylde 2 positionen. 
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FA.LLOUTTABEL ( fort sat > 

Tabeliea torsvnes ae<a et hevede indeholdende averskrift saat fcetegael-
se eg værdi af de dvrtge »arsMetrc; aeadrer e* af disse værdi, vil 
tabellea blive opdelt, lette kaa uadgaas ve* at saette udsknfteredden 
til 0 far en eller flere par«netre. 
Tabelle« afsluttes *ed *?• beregaede aiddel?a#rdi 99 spredaing(S.I.Z> 
far i.var sdjle. 

NtTE: ler aaa ku« foreroitee et resultat ar. taaelpesitiee. 

FEJL -ETIKET' < I Kft*. - KU« 1 JOtflL ELLER MICN! 

ved fejlaeldiag 1 efterfdlgeede ordrer, f.eks. IMCil MTASAET — ' , 
»IREMSIOPSFEJL etc., der eedfdrer, at den igangværende ardre 

afsluttes, sdges freaefter »aa jeofilea til ea ordre, der saa 
fa*rste kar. har den angivne ETIKET; det fundae styrekorts indhold 
udskrives, aea udfdres ikke. »erefter fartsættes i jeefilen. 
Et ayt FEJL-styrekørt aaaulierer et tidligere indlæst. 

ROTE: se ogsaa syntax far SLIT. 

FILAillTIM F R A O - 4 ) , FILKO-4) 

Indholdet af FIL* everfares til FIL! i ferleeagelse af deaaes hid
tidige indhold. Det resulterende aatal datasaet udskrives. 

FINI FILA<0-4>, PAR'0-6>, FILK1-4), FILC<l-4> 

Herefter indlaeses (1 en eller flere linier) en række værdier af PAR 
09 der afslattes aed '•'. 
Fra FIL* udvælges datasaet æ d en af de aafivne PAR-vaerdier 09 de 
fundne overfdres til: 
FILKFILA) aedeas FILC evt. indeholder de resterende. 

F0RNØLI riLA(1-4) r FILKO-4), PA(O-S), PNO-5), PC(0-5), PS(0-5) 

FILA: resultater herpaa divideres ned tilsv. paa FILI. 
PA: styreparaaeter, der skal være identisk aaa de to filer. 
PI(PA): styreparaaeter. 
PC(PI): styreparaaeter. 
PS: parameter for relativ spredning; er denne angivet, heregnes resul

terende spredning ud fra de tidligere vaerdier. 
I0TE: Er antallet af resultater i det ene af de saaneehdrende datasaet 

et helt ftultiplua af antallet i det andet, foretages divisionen 
saaledes, at flerdobbelte resultater eller vektorer bevares; 
er dette ikke tilfaeldet udregnes aiddelvaerdier fdr division. 

FORMAT PAR(0-7), |REIIE(0-30), PAK etc., nax. f sået 
ISISIf » S 

PAR: paraaeter. 
IREIDE(tidl.vaerdi): udskriftbredde i lister etc. 

FORRATLISTE 
C3X2SSZ 

Testudskrift af udskriftbrcddtr 09 antal dtcifiaUr. 
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FUNKTIGNSGENERAfOR FILM-4), DIHEMSION(1-10000) 

Der genereres datasaet paa FIL i forn af vektorer ned den angivne 
DIrtENSION. Hvert af disse specificeres ved 2 linier ned: 
A: talvaerdier til parattetrene 0-5( default 0 el. tidl. vaerdi) 
B: funktionsbetegnelse og konstanter. 

Følgende funktioner er til raadighed: 
( A,F,C,- er konstanter, J elenentnunner, N din. og Y et elenent) 

LINIE A, B, C hvor Y U ) = A+B*U-C> 

COSINUS A, B, C hvor Y U ) = A*cos<B*360*J/N~C) (vinkler i grader) 

SINUS A, B, C hvor Y(J> = A*sm(B*360*J/N-C) (vinkler i grader) 

EXP A, B, C, D hvor YU> = A*exp(B*J/N-C)+D 

GAUSS A, B, C hvor Y(J)= A*exp<-(J-F)**2/C**2/2) d.v.s. SIGHA=C 

P0LYN0H1UH A, B, C, D, E hvor Y(J)= A+B*J+C*J**2+D*J**3+E*J**4 

POTENSFUNKTION A, B, C, B hvor YIJ)- A*(J-B)**C+D 

Der afsluttes ned '*' efter sidste sået. 
Default for A,B,C,-- er 0 ved hvert nyt datasaet. 

GEH FIUO-4) "FILNAVN" SLET 

Hurtig binaer udlaesning af datasaet til senere genindlaesning ned 
HENT eller- til et andet progran. 

SLET = tiol. fil af sanne navn SLETTES/ fejlnelding v. tidl. fil. 

NOTE: Uden SLET faas ogsaa fejlnelding hvis non-resident fil findes. 

6E0HETRISKHIDDEL FIL(1-4), PAR(0-5,7) 

Der beregnes geonetrisk niddelvaerdi af flerdobbelte resultater; den 
beregnede vaerdi anbringes i PAR(7). Hvis PAR = 7 aendres ANTAL til 1. 

GLIDENDEH1BDEI. FIL(1-4), DIMENSION, U<3,5,7,--), HIN.ANTAL, VAERDI 

FIL antages at indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. Over et 
antal elenenter W beregnes et glidende niddeltal, der indsaettes i in
tervallets nidte. 
Foranstilles ordren: INIERVAL 7, run., nax. udskydes de ele
nenter, der ligger udenfor nin. - nax. af beregningen. Bliver det re
sterende antal derved mndre end HIN.ANTALd), indsaettes i stedet 
VAERDI(1). 

6RAEKSER PAR(0-7), HIN, flAX, PAR etc., riax 8 s;: 

PAR: paranetsr. 
hIN(-f E 50): nedre fast graensevaerdi; par. 6 nin. dog -6000. 
HAX( 1 E 50): dvre fast graensevaerdi; par. 6 nax. dog 10000. 
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6RUPPELISTE FIUO-4), PA(0-5), PB(0-5), PC<0-5>, PD(0-5) 

PA, PB, PC, PD: paranetre. 
Der udskrives en liste for hver gruppe af datasaet ned ens vaerdier af 
de i styrekortet angivne paranetre; disse vaerdier udskrives, evt. ef
ter oversaettelse, i hovedet til listen. Denne vil derefter indeholde 
talvaerdi eller oversaettelse af de resterende parametre ( undt, 6) 
sant saa nange resultater, der er plads til paa linien. 

NOTE: saettes udskriftbredden til 0, udskydes den paagaeldende paraneter 
helt af listen og bidrager ikke til gruppeinddelingen. 

GRUPPEHAX FILd-4), PARAMETER<0-5) 

FIL antages at indeholde grupper af datasaet ned faelles vaerdi af 
PARAMETER. For hver gruppe findes den største resultatvaerdi; efter 
gennenløbet findes denne vaerdi sannen ned paranetervaerdierne fra 
det sidste datasaet i gruppen. Ved nultipie datasaet ned indbyrdes 
forskellige paranetervaerdier, findes derfor størstevaerdien pr. 
datasaet. 

GRUPPERING FILA<0-4), FILBd-4), PAR<0-5>, DIFFO0) OPTION 

OPTION = SORTERING af FILA efter PAR/ ingen sortering 

Datasaet fra FILA overføres til FILB i grupper efter vaerdier af PAR 
hvor differensen Hellen største og nindste vaerdi ikke overskrider 
DIFF. Indenfor hver gruppe aendres PAR til niddelvaerdien af de fundne 
vaerdier. Paranetervaerdierne i de resulterende datasaet vil hid
røre fra det første datasaet i hver gruppe. 

NOTE: Tekstsaet er ikke tilladt. 

6RUPPESAMLING FILd-4), PARA(0-5), PARB<0-5), PARC(0-5) OPTION 

OPTION = SORTERING af FIL/ FIL er sorteret efter PARA, PARB, PARC. 

Grupper af datasaet paa Fil, der er karakteriseret ved ens vaerdier af 
en eller flere af parametrene PARA, PARB(PARA) og PARC(PARB) sanles i 
nye datasaet, hvor paranetrene 0-5 hidrører fra det første i grup
pen. Santlijr datasaet i gruppen laegges derefter ind son en vektor 
ned en dinension svarende til det sanlede pladskrav. Gruppe-datasaet-
tene kan senere opløses igen ved GRUPPESEPARATION. 

NOTE: rer bør ikke udføres operationer paa gruppe-datasaettets vek
tor, nedens aendringer i dets paranetervaerdier ikke har indflyd
else paa den senere opløsning. 
Denne ordre er egnet før gruppevis tilordning o.lign. 

BRUPPE5EPARATI0N FILd-4) 

Paa FIL findes datasaet dannet ved GRUPPESAMLING. Disse opløses i en 
kelte datasaet identiske ned de oprindelige . 

NOTE: Saafrent der har vaeret udført operationer paa gruppe-datasaet-
tenes resultatvektor, kan nan ikke regne ned at denne ordre kan 
gennenføres. 

HENFALDSKORREKTION FILd-4), DATO 

DATO i TIDKODE hvortil resultater paa filen onregnes ud fra dato i 
paraneter 1, der naa vaere specificeret son TIDKODE. Det er desuden 
en forudsaetning, at der findes en indlaest ISOTOPTABEL og at para
neter 0 indeholder isotopkoder svarende til tabellens vaerdier. 
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HENT FIL(0-4>, HAX.AKTAL "FILNAVN" OPTION 

Hurtig binaer indlaesmng af datasaet skrevet ned GEN eller fra et 
andet progran. Ved angivelse af HAX.ANTAL datasaet laeses kun dette 
antal fra inputfilen. 
Foranstillet CHECK eller INTERVAL kan benyttes til udvaelgelse af 
datasaet; i saa fald virker: 
OPTION = intet/ LISTE over fundne datasaets parametervaerdier. 

HEXKODE PAR<0-5), BREDDE(0-30), DEC(0-10) "NAVN" 

PAR: parameter. 
BREDDE«12): udskriftbredde i lister etc; brfr vaere nin. 12. 
DEC(O): antal decinaler; anvendes ikke ved HEXKODE. 

HISTOGRAM FIL«1-4), MINIMUM, MAKSIMUM, ANTAL SfJLERd-100) 

MINIMUM, MAKSIMUM: bestennes fra filen, hvis de ikke angives. 
ANTAL SØJLER( 51 VED BATCH, 25 ved terminal): vaerdiintervallet op

deles i dette antal ens delintervaller; antallet af resultater i 
hvert af disse optaelles og narkeres i et plot ved en '*'. Indehol
der en saadan søjle nere end 100 resultater, udskrives antallet. 
For hver sljle angives resultatvaerdi og det procentiske indhold. 

HISTONAX FILtl-4), DIH.04), U</4). ENHED, 6(1-5), VAERDI, HIN OPTION 

OPTION = PLOT/ intet plot 

Vektorer paa FIL taenkes opdelt i et antal(default 1) delvektorer af 
dimension U. For hver af disse udregnes og evt. plottes et histogram 
ned 101 sejler onkring gruppens niddelvaerdi og bredde ENHED(I). 
Der bestennes den nest sandsynlige vaerdi ved vaegtning ned antal pr. 
sejle i potensen 6(2). 
Foranstilles : INTERVAL 7, nin., nax. vil vaerdier udenfor dette 
interval ikke blive nedtaget i beregningerne; bliver antallet pr. 
gruppe derved nindre end HINO), indsaettes VAERDI(0) i stedet son re
sultat. 

HP F1H0-4), DINENSI0NO10) "DATAFIL" OPTION SPIKE LISTE 

OPTION = prøvedata og paranetre fra INPUlfilen/ direkte indlaesning 

SPIKE = 3PlKE-nr. og naengde indiaeses efter prøvedata/ ingen spike 

LISTE - kontroludskrift af indlaeste data/ iNgen liste 

Der indiaeses spektre naalt ned HP-analysator fra DATAFIL. 
Konnentarer paa inputfilen udskrives og paranetre etc. kan hentes 
herfra. 
Prøvedata kan overspringes ved '-''. 

NOTE: Ved SPIKE naa der findes en SPIKETABEL indlaest. 
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INPUT FIHO-4), SPEC(se nedenfor) TYPE "FILNAVN" OPTIONS 

SPEC: afhaenger af type, se tabel nedenfor. 
TYPE = TER«./ KORT/ DISK/ TAPE 

TERN: default ved terninalkrfrsel. 
KORT: default ved batch-krfrsel (ogsaa v. jobfil). 
DISK: default, naar FILNAVN findes. 
TAPE: FILNAVN skal vaere opgivet; SPEC har en afvigende betydning, 

se tabel nedenfor. 
OPTIONS = REDUKTION, PARAHETEROPTION, FORNOPTION, FEJLCHECK 

REDUKTION = konplette datasaet/ REDUCEREDE datasaet indlaeses. 

RED. : der indiaeses nuure paa de varierende paranetre i den 
frfrste linie efter styrekortet; derefter en linie ned: 

PARAMETER, VAERDI, PAR. for faste paranetre. 
Naar indlaesningen af de variable paranetres vaerdier, der 
filger herefter, afsluttes ned "*", kan der indiaeses nye 
vaerdier af de faste paranetre eller ordren afsluttes ned endnu 
en '*', se eksenpel i teisten 09 jfr. PARAMETEROPTION. 
Default for faste paranetre er 0, ANTAL dog 1. 

PARAHETEROPTIDNtkun ved REDUKTION 09 DISK eller TAPE) = 
Alle tal fra inputfil/ faste PARANETRE fra tern./ kort 

(kun det fyrste sået faste paranetre). 
FORNOPTION = frit fornat/ FAST fornat 

Ved frit fornat indiaeses tal adskilt ved konna; ved fast fornat 
vaelges bredder for hver parameter ved FORHAT eller PARAMETER. 

FEJLCHECK - CHECK af indlaeste datasaet/ udvaelgelse fra input 

Ved CHECK udskrives fejlnelding naar indlaest INTERVAL overskrides 
ellers faas en udvaelgelse ud fra de indlaeste graenser. 

NOTE: Er TEST sat, udskrives de indlaeste datasaet son kontrol. 

I nedenstaaende tabel betyder: 
RI: antal resultater i sanne linie son paranetre. 
R2: antal resultater i evt. følgende linier. 
REC: linielaengde i ord ( 6 kar.) 
BLOK: blokstørrelse 1 ord. 

TABEL OVER SPECIFIKATIONER 06 DEFAULT-VAERDIER. ' 
+ + + 

TYPEOPTION IFORH (SPECIFIKATION ! 
+ + • 

KORT/TERM 

DISK 

TAPE 

FRIT FORMAT 
FAST FORMAT 

FRIT FORMAT 
FAST FORMAT 

FRIT FORMAT 
FAST FORMAT 

ftH3>,R2(8> 

NOTE: 

R1(3>,R2<8) ! 
4. 

REC(14),BL0K<420) < 
REC(I4),BL0K<420),RK3),R2(8) 

+ + 1 

Ved indlaesning af TAPE naa den anvendte blokopdeling angives. 
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INTERVAL PAR10-7), HIN, MAX, PAR, HIN, AAX etc., nax. 8 saet 

eller: 
P: HIN, NAX, PAR, KIN, MAX etc., nax. 8 saet 

P: PAR, 1 ciffer; •':" i kolonne *. 
PAR: parameter. 
MIN(fast vaerdi): nedre Midlertidig graensevaerdi. 
HAX(fast vaerdi): fvre Midlertidig graensevaerdi. 

NOTE: Af hensyn til snaa afrundingsfejl o.lign., subtraheres henholdsvis 
adderes en lille størrelse til de indlaeste vaerdier ( 1 E-20). 

ISOTOPFORHOLD FIL(1-4), K0DE1, K0DE2, ENHED 

FIL indeholder naalevaerdier svarende til forskellige isotopkoder 
i par.O for »annenhdrende vaerdier af paranetrene 1, 2 og 3. 
Resultater svarende til KODEM137.55) divideres ned tilsvarende 
for KODE2(40.19). Der indsaettes nye datasaet paa FIL ned K0DE1 
i par.O, kombineret spreomng i par.4 og ENHED(I08) i par.5. 

NOTE: Kun enkeltresultater er tilladt. 

ISOTQPTAiEL FIL(0-4) "DATAFIL" OPTION 

OPTION = tilféj til tidl./ NY tabel, tidl. slettes/ SLET tidl. tabel 

Indlaesmng til isotopt;bel kan foretages paa en af flg. 3 naader: 
fra extern fil: DATAFIL(HENT-fil), intern FIL eller direkte. 

Ved indlaesning fra en fil, naa denne indeholde TEKSTSAET ned flg.: 
Par. 0: Isotopkodc, f.eks. 137.55 for Cs-137 ( 137 Cs) 
Par. 2: Energi i keV 
Par. 3: Halveringstid i dage < 0 betyder intet henfald) 
Par. 4: Gannaudbytte ( se NOTE) 
Tekst: Isotopbetegnelse, 6 karakterer, f.eks. 'CS-137'. 

Foranstillet INTERVAL vil begraense indlaesning til angivne paraneter 
vaerdier. 
Udelades angivelse af FIL eller DATAFIL, indla es direkte: 

Isotopbetegnelse<6 kar.), energi, gannaudb., isotopkode, halv.tid 

og der afsluttes ned '*'. 
Anvendelse af tabellen forudsætter eksistensen af en energikalibre
ring. En testudskrift faas ved foranstillet TEST. Tabellen slettes ved 
ordren RESET. 

NOTE: Angives gannaudbytte ned negativt fortegn, vil beregningsresulta-
tet blive udeladt i resultatfiler; vaerdien 0 anvendes ved escape-tøppe. 

JOB "FILNAVN" 

FILNAVN: navn paa jobfil' skrevet i CAMDE. 
Ordrer laeses fra den angivne fil (paa USERPACK). 
Denne kan evt. indeholde B7800-styrekort, der overspringes ved laes 
ningen. 

KALIDRERINGSCHEIK DETEKTORKQDE 0F1ICN 

OPTION - alt/ KAiibr./ BA6grundst<ib?l/ CØ..kidenstabel/ SPIKetabel 

Der udskrives en oversigt over energikalibrering og korrektionsfak
torer sant eventuelle tabeller over baggrundslinier, coincidenskor-
rektioner og evt. spikes for den angivne detektor eller for santlige 
indlaeste sant efter OPTION. 
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KALIBRERIN6SFAKT0R BETEKTOROO), F O 0 ) 

Effektivitetskalibrering(korrektionsfaktorer) for DETEKTOR 
Multipliceres ned F. 

KANALFEJL FILU-4), DIHENSI0NO10), FAKTOROI) 

Saadanne fejl i spektre, hvor enkelte kanalers vaerdi afviger nere end 
FAKT0R(2) fra gennemsnittet af nabokanalernes vaerdier, rettes til 
dette gennensnit. 

KODELISTE FIL<0-4>, PAR(O-S) SORTERING 

S0RTERIN6 = ja/ NEJ 

Filen gennenlaeses, evt. efter sortering, og der udskrives en liste 
ned angivelse af antal datasaet uniddelbart efter hinanden ned sanne 
vaerdi af PAR, dennes vatrdi og eventuelle oversaettelse. 

KONTROLKORT FILd-4), PARAMETER(0-5), 6RUPPE(2-20), BASIS, F, RFILU-4) 

Der udfares kontrolkortberegninger og plot ( efter A.Hald), idet FIL 
sorteres efter PARANETER og resultaterne sanies i grupper af stør
relse 6RUPPE(S), hvis niddelvaerdi og variationsbredde beregnes. 
De fundne variationsbredder af det ved BASIS(def. santlige) angivne 
antal resultater og faktoren F(3) benyttes til udregning af kontrol-
graenser for variationsbredde og gruppeniddel. Angives BASIS=-I, ind
iaeses i stedet tidligere ,*nstente kontrolgraenser i den følgende 
linie. Er RFIL angivet, overføres for hver gruppe flg.: 

Vaerdi af PAR., nin., nax., var.br., gruppe nr., 0, 1, gr.nidde. 

K0NVERTERIK6 FILd-4), PAR(0-5> 

PAR(5): paraneter, der indeholder koder for naaleenheder. Ved overgang 
til andre enheder indsaettes den nye kode i PAR og resultaterne Mul
tipliceres ned FAKTOR fra følgende tabel, der indiaeses efter sty
rekortet: 
6L.K0DE, HY KODE, FAKTOR 

etc. (nax. 100 sået); den sluttes ned: 
* 

KOPIERING FILA<0-5>, FILBd-4) 

Indholdet af FILA overføres til FILB, idet dennes tidligere indhold 
slettes. 

NOTE: Kopiering af FIL5 er taenkt anvendt i forbindelse ned fejlfinding, 
idet dens indhold ikke defineres i disse syntaxregler. 

KORRELATION FILAH-4), FILBd-4), PA, PB, PC, XNIN, XftAX, THIN, THAX 
s=s=sssssss :::: ssss s: 

Der søges sannenhørende resultater paa de to filer bestent ved l-
dentiske vaerdier af paranetrene PA(0-5), PB(def. PA) og PC(def. PB). 
Der beregnes korrelationskoefficient og evt. korrelationslinie; des
uden udføres et plot ned akser bestent ved XflIN, XNAX, YNIN og YNAX, 
der son default har filernes vaerdier. 

http://var.br
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KVARTAL rILU-4), PAR(0-5) 

FAR: paraiteter specificeret son TIDKODE. 
Paranetervaerdier i forn af datokoder onregnes til kvartalskode for 
det kvartal, de tilhjfrer. 

KVARTALSSEPARATION FILAd-4), FILB(!-4>, PARCO-5) 

PAR(4): parameter specificeret son TIDKODE indeholder blandede kvar
tals-, naaneds- og datokoder. 

Datasaet paa FILA opdeles saaledes, at datokoder overføres til FILB. 

KVOTIENT FIHO-5), PAiO-7), PKO-5,7) 

PK7) divideres ned PA<7). Er PA - 7 udregnes geonetrisk niddel af 
flerdobbelte resultater fdr division; er begge = 7, aornaliseres 
flerdobbelte resultater ned deres geonetriske niddelvaerdi. 

NOTE: Tekstsaet er ikke tilladt, hvis PA = 7 eller PI = 7. 

LINIE LINIELAENG1>E<?2-132> 

LINIELAENBDE<132>: skrivebredde i lister nv. 

LISTE FIL<0-5>, RESULTATER, LINIER, SIDE "TEGN" OPTIONS 

FIL: alle arbejdsfiler kan listes. 
RESULTATER: son default udskrives flest nulige resultater pr. linie; 

angives et tal, rfges dette antal udskrevet evt. efter reduktion 
af udskriftbredderne. Angives 0 eller saettes FORHAT 7 til 0, ud
skrives i,;gen resultater eller tekst fra tekstsaet. 

LINIER: son default udskrives santlige resultater fra hvert datasaet; 
angives et tal, udskrive« nax. dette antal linier pr. datasaet. 

SIPE<53): antal linier pr. side - kun ved printerudskrift. 
TE6NC-'): gentagelsestegn ved ens paranetervaerdier - 1 tegn. 

OPTIONS - OVERSKRIFT/ PRINTER/ FORHAT 
OVERSKRIFT = tekst og kolonneoverskrifter/ iNgen overskrifter 

PRINTER - liste sannen ned aln. output/ separat PRINTER-fil 

FORKAT = F-fornat/ E-fornat 

Ved printerudskrift skiftes side efter det angivne antal linier pr. 
side; de efterfølgende sider vil do? indeholde 4 linier nere. 
Udskriftfornatet for resultater er nornalt F-fornat; ved saerligt 
store eller snaa vaerdier forekonner skift n i E-fornat (udskriftbred
de > 5;. Er E-fornat angivet i styrekortet udskrives santlige resulta
ter i dette fornat paa en saadan naade, at eksponenten findes i raek 
ken 0, 3, 6, --. 

NOTE: Foranstillet INTERVAL-speofikation vil begraense listen. 

LW FILO-4), PAR(0-5,7> 
3= S3S 

Vaerdier af PAfr<7) erstfttes af deres naturlige logaritne. 

L06 FILU-4J, PAft<0-5,7> 

Vaerdier af PAft<7> erstattes af deres 10-tals logaritne. Alle tal-
vaerdier skal vaere > 0. 
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L06SPEKTKU« FILU-4), MNENSIONOtO), BASIS 

Kanalindhold erstattes af 10-tals logaritnen til differensen Hellen 
den tidligere vaerdi og BASIS(-I). Er denne differens <= 0 indsaettes 
vaerdien 0. 

NAANEB FILtt-4), PAR<0-5) 

PAP.: paraneter specificeret son TiBKOBE antages at indeholde kvartals-
koder. For hvert datasaet dannes i alt 3 datasaet indeholdende de 
tilsvarende naanedskoder 1 PAR; de a*vrige paranetervaerdier 09 re
sultater aendres ikke. 

RATRIXMJLTIPLIKATION FILU-4), DIMENSION 

FIL naa indeholde vektorer af den angivne BIifENSION. 
Efter styrekortet indiaeses en BIh.*BIft. natrix i forn af en talraekke 
der evt. kan fylde flere linier og afsluttes ned '•'. Filens vektorer 
Multipliceres ned denne Matrix ved raekke-sNjle nultiplikation. 

»EB I An FILd-4), PARAHETER<0-5,7), MIN., MAX. 

Ber bestennes nedian af filens vaerdier af PARAMETER eller resultater, 
sidstnaevnte er default; ved bestemteisen nedtages kun talvaerdier 
i intervallet HIN.(-1E20) til HAX.UE20). 

RIBBEL FILd-4), PAR(0-5) SPREBNIN6 OPTION 

Ben beregnede niddelvaerdi af flerdobbelte resultater indsaettes son 
et enkelt resultat (ANTAL aendres til 1). 
PAR: den beregnede spredning indsaettes i denne paraneter, hvis den er 

angivet. Beregningen filger options: 
SPREBNIN6 - relativ 1 Z / ABSOLUT vaerdi 

OPTION = S.E./ S.D. 

NOTE: Naar spredning beregnes, aendres den tilsvarende paraneterbeteg-
nelse i overensstennelse ned OPTION. 

»IX FILAd-4), FILB(0-4>, PA(0-5), PB(0-5), PC(0-5), FILCd-4) OPTION 

OPTION - SORTERING af FT A og FILB efter angivne par./ ingen sortering 

FILA suppleres ned saadanne datasaet fra FILB, son ikke har sanne 
vaerdier af PA, PB(PA) 0-3 PC(PB). Filerne naa enten vaere sorteret 
korrekt 1 forvejen elle- de naa sorteres ved option SORT. 
De udskudte datasaet fra FILB kan evt. overføres til FILC. 

NULTIPLIKATION FIL(1-4), FAKTOR, PAR(0-5,7) 

FAKTOR'. 1» Multipliceres paa: 
PAR(7); hvis PAR - 7 multipliceres santlige resultater og tekstsaet er 
o'a ikke tilladt. 

NAVNELISTE FILd-4), AFDELING 

FIL naa indeholde persondata. Der udskrives separate lister for hver 
afdeling eller den specificerede AFDELING indeholdende santlige per
sonoplysninger for personer ned tilknytning til paag. afdeling. 
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«0 FIL<6-4>, M N O I O ) , DELE, NTØifl, ADS, DET.KuDER aDATAFIL" OPTIONS 

OPTIONS = INPUT, SPIKE, LISTE 
DIN: naa »ax. vaere det antal kanaler, der er udskrevet paa fATAFIL 

09 tm*\ naa vaere deleli* ned DELE<1,2,4). 
DELEU): er PELE>1 kaldes SPEKTfiUliDELIN6 internt, se dennes syntax. 
NYDIH: se SPEKTRUNDELIN6; anvendes kun ved DELE>1. 
A M U ) adderes successivt til naalenunrene; anv. kun ved 6£LE>1. 
BET.KODER: se SPEKTRUMDELIN6; anvendes ku« ved IELEM. 

INPUT = prøvedata 03 paranetre fra INPUTfiien/ direkte mdlaesning 

SPIKE = SPIKE-nr. 09 naengde indiaeses efter prøvedata/ mgea spike 

Ved SPIKE naa der findes SPIKETAIEL indlaest. 
LISTE = lontroludskrift afindlaeste data/ iNgen kontroludskrift 

ier indiaeses spektre naalt ned Nuclear Dat^-aaalysator fra SATAFIL. 
Konnentarer paa inputfilen udskrives 09 paranetre etc. kan hentes 
herfra ved option INPUT. 
Prøvedata kan overspringes ved "'-'". 

•OTE: Se ogsaa syntax for NI1200INPUT. 

MI200INPUT FlL<0-4>, FAKTOR "DATAFIL" 

FAKTORfO.tHH; miltipliceres paa prøvevaegte ( onregning f.eks. fra 
gran til kilogram). 

Der naa findes en spiketat-el indlaest ned flg. indhold: 
Spikenr., isotopkode, Bq/nl, forskydning af kanaler, halveringstid, 

kalibreringsdato. -fr. SFIKETADEL. 
Inputfilen indeholder NDl200-spektre af laengde 256. Foran disse skal 
findes flg. infornation: 

1. linie: taelling nr., taelledato, detektorkode for hvert delspek-
trun; indsaet '0' for overspring enten her eller i flg. 
linier v. prøvenr. 

Følgende« 1 pr. anvendt delspektruit): prøvenr., spikenr., spike-
vol., prøvevaegt, evt. prøvedato, -art, -lokalitet ag 
enhed for resultat. 

Anføres '* tekstkoitnentar' efter talvaerdierne i disse linier, 
vil FIL indeholde tekstsaet ned spektrets nr. i par. 0 og denne 
tef st son anført. Øi »*.# iekstsaet vil staa foran prøvedata. 

Det tndlaeste spektrun }p>i*l?s 1 4 dele og forsynes ned prøvedata, 
spikedata og paranetre, ,irr. oversigt. Til naalenunneret for hvert 
delspektrun adderes successivt G.i. Son default for paranetcr 1,2 og 3 
1 pi-4ve- og spikedata fcenyttes naale-iato, naalenunner og og prøve-
nunnerf af hensyn til UDDfTTEKORREKnu*). 
Saafrent spektrets toppe ligger tact ved endepunkterne, kan spektret 
forskydes op eller ned ved indsaettelse af en forskydning 1 spiketa-
bellenf af hensyn til beregning j TOPAREAL ) . 
Delsf?ktr?nes dinension bliver 90. 

*0R«AI ISERIK8 FILU-4), FAKTOR, PAR(0-5,7> 

FAKTOR!1.0J: talvaertfi, der bliver Ry niddeivaerdi af santlige 
PAR(7) -vaerdier efter onregnino. 
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NUMERISK PARiO-7), BREB9£iv-3v>, BEC<v-19> "NAVN" 

PAR: paraneter. 
BREBBEUO): udskriftbredde i lister etc. 
BEC<2, par.4 dog 0 ) : aatal dec maler i udskrift. 
NAVNfPAR.O' etc.): paraaeterbetegaelse i koleaeeoverskrift. 

ROTE: NUMERISK er default ved start af pragraimet; deaae ordre aaveades 
til at tilbajestille en TABEL eller HEIABECINAL parameter eller f.eks. 
til at aeadre koloaaeoverskriftea. 

RUHHERERIN6 FILd-4), PARAMETER«0-5) BASIS, BIFFERENS 

Fileas datasaet aumtereres i PARAMETER begyadeede ned BASIS«1) i 
spring paa »IFFERENSd!. 

RYT 

Be seaeste pro^ranaendriajer udskrives. 

•HBYT FIL(1-4)t PA<0-5,7>, PB(0-5,7> 

PA onbyttes ned PB. Er ea a" paranetreee = 7, aaa der kua fiades ea-
keltresultater paa file« - tekstsaet ikke tilladt. 

ME6A FIL(0-4>, BIMENSI0KO10) "BATAFIL" OPTION SPIKE LISTE 

•PTION s prøvedata 03 paraaetre fra INPUTfilea/ direkte iadlaesniag 

SPIKE - SPIKE-nr. 09 naengde indiaeses efter prNredata/ iagen spike 

LISTE = loatroludskrift afiadlaeste data/ iNgen koatroludskrift 

Ber ladlaeses konplette eller delte spektre aaalt paa Oaega-aaalysa-
tor fra BATAFIL. Konneatarer paa laputfilea udskrives 09 prdvedata 
øf paranetre kaa beates herfra. Befault for BIREUSIOil er 10CO. 
Prdvedata kaa overspriages ved -'-"'. 

NOTE: Ved SPIKE naa der fiades ea SPIKETABEL iadlaest. 

IPSPLITNIN6 FILH-4), PA<0-5), FAKTOftOO), PB<0-5,7> 

PA: paranetervaerdien heltalsdivideres 09 Multipliceres aetf: 
FAKTORtl) 03 divisionsresten overføres til: 
PB(PA); er PB = ?f aendrcs ANTAL(paraneter 6) til 1. 

OUTPUT FILCO-4) , SPEC'.se nedenfor) TYPE "FILNAVN" OPTIONS 

SPEC: afhaenger af type, »e tabel nedenfor. 
TYPE = TERMINAL/ PRINTER/ KORT/ BISK/ TAPE 

TERMINAL: default ved terainalkNrsel. 
PRINTER: default ved batch, separat printerfil ved terminal. 
BISK: default naar FILNAVN findes. 
KORT: noraait kun ved batch. 
TAPE: FILHAVN skal findes; SPEC har afvigende betydning, se tabel. 

OPTIONS = REDUKTION, FORM, SLET 
RFBUKTION * koaplette datasaet/ REBUCEREBE datasaet udlaeses. 

(fort sæt. tes) 
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OUTPUT (fortsat) 

RED.: aunre paa variable paranetre angives i limen efter styrekortet. 
FORM = frit fornat/ FAST fornat 

Ved frit fornat udlaeses talvaerdierne adskilt ved konna; ved fast 
fornat overholdes de ved FORMAT og »ECIHAL eller PARAMETER etc. 
angivne specifikationer. Er en udskriftbredde sat til 0, vil den 
paagaeideade paraneter ikke blive udskrevet. 

• TAIEL OVER SPECIFIKATIONER 06 lEFAULT-VAERlIER. • 

•TYPEOPTION >F0RH 'SPECIFIKATION !NAVN!RE» • 

•IISK "FRIT FORMAT! ! * ! • ' 
! !FAST FORHAT! RECH4) ,IL0K(420)fRl<3),R2<8)! » ! • ! 
• !»INAER ! ! » ! • 1 
1 1 + «. + 1 

!R0tT !FRIT FORMAT! P * ! • ! 
! !FAST FORHAT! RH3),R2<8> ! * ! + ! 
1 «. * 1 1 1 

•TAPE 'FRIT FORHAT! REC<14>,IL0K(4Z0> ! * » • ! 
• 'FAST FORHAT! RECn4>,»L0K(42O),Rl(3),R2(8)• * ' • » 
! 'IINAER ! REC(10),ILOK(500} ! * ! • ! 
1 + + 1 + 1 

•PRINTER 'FRIT FORHAT! ! • ! • ! 
• !FAST FORHAT! RM3>,R2i8> ! • • • ! 

•TERMINAL 'FRIT FORHAT! ! - ! • ! 
! !FAST FORHAT! R1(3),R2(8) ! » ! • ! 

NOTE: * : obligatorisk, '•': nulig, '-': anvendes ikke. 

IVCRSAET FILM-4), PAR<0-5) 

PAR: paraneter, hvis vaerdi erstattes af den vaerdi, der frenkonner 
ved laesaing af den tekststreng, der dannes son udskrift til LISTE 
etc. svarende til den oprindelige vaerdi. Ved laesningen anvendes 
den nornale fornatfri »7100 laesaing. Ønskes en talvaerdi oversat 
til en ny talvaerdi, indiaeses begge 1 en oversaettelsestabel ved 
CARAHETER. 

PAKKENAV« "PAKKENAVN" 

Eksterne filer laeses fra/ skrives paa PAKKENAVN< brugerejet 
pladepakke, default navn USERPACK). Mulige navne er f.eks. 
FIREPACK og HFPACK. Ordren RESET s»etter navnet tilbage til 
USERPACK. 

IOTE: pet kan vaere hensigtsnaessigt at undersøge, on den 
daskede pakke er nonteret, inden en krfrsel startes. 
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PARAMETER PAR<0-7>, 1REIBE(0-30>, BEC(O-IO) "NAVN" TYPE OPTION 

PAR: paraneter. 
RREMEMO): udskriftbredde i lister etc. 
BEC(2,par.6 dog 0): antal decinaler i udskrift. 
NAVNCPAR.O* etc.): paraneterbetegnelse, kolonneoverskrift. 
TYPE = NUHERISK/ TA1EL/ TIIKOBE/ HEXABECIHAL/ P0SITIONSK01E 

NUMERISK: IREiRE, BEC fælges i udskrift. 
TAIELUun par. 0-5): der indiaeses en oversaettelsestabel i de 
følgende linier ved: 
PARARANEIERVAERII, OVERSAETTELSE ( tekst eller ånde* talvaerdi). 
•er afsluttes ned '»'. Nulvaerdier 09 vaerdier udenfor de faste 
graenser (se 6RAENSER) afvises. Efter indlæsningen sorteres 
talvaerdierne efter størrelse. 

TIMOIEfkon par. 0-5): denne specifikation er nødvendig Tor ud
førelse af kalenderfunktioner. Paranetervaerdier oversættes til 
AARSTAL, HAANEB, BATO, (KL.) i udskrift. 

HEXAiECIMLUun par. 0-5): anvendes til udskrift af bitntfaster 09 
kræver nin. BREBBE = 12. 

POSITIONSKOBEtkun par. 0-5): talværdier udskrives so« geografisk 
bredde 09 laengde, se tekst. SON betegnelse for grader anvendes 
tegnet "*". BREBBE skal vaere nin. 15. Visse ordrer kræver 
angivelse af POSITIONS*ORE. 

OPTION = tilftfj/ NT, slet tidl./ RET tidl./ SLET tidl. tabel 

TILFfJ: ny oversættelsestabel indiaeses og indsaettes i fortsaet-
telse af en evt. tidligere tabel. 

NV: en evt. tiligere tabel slettes inden indlaesning af ny. 
RET: tidligere indlaeste oversaettelser rettes eller fjernes 

saafrent kun talvaerdien indlæses. 
SLET: tidligere tabel slettes og TTPE sættes til NUMERISK. 

tOTE: der kan nax. indiaeses 1000 oversaettelser til hver paraneter. 

PARAMETERLISTE PAR(0-7) 

PAR(santlige par. hvis intet er ang.): paraneter. 
ROTE: Udskriften onfatter santlige specifikationer sant en liste over 
indlæste oversaettelser. 

PERSONALE FIL<1-4) 

FIL antages at indeholde santlige registrerede til- og afgange af per
sonale. Herfra uddrages det nuvaerende personale. 

PERSONLISTE FILM-4) 

FIL naa indeholde persondata efterfulgt af personens doser, ter ud-
skrivt' separate lister for hver person(CPR-nr) ovtr doser og de akku-
nulerede doser beregnes. 
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PLOT FIH1-4), X<0-5>, 1(0-5), ANTALH-IO), HIN, M X , SPtIH6 OPTION 

X: abscissepar»Meter for plot af resultater ned: 
T: son kurveparaneter. ker kan naksinalt plottes 30 forskellige sået 
der Markeres ned '•','!' — 'Z','§','•','«'. 
ANTALU): plottet frentraeder son et sdjlediagran, hvis dette antal 
såettes > 1. 

MN., MX.: bestennes evt. af fileis resultater idet HIN. do« ikke kai 
vaere negativ. 

SPRIN6<0): det naksinale aatal linier, der overspringes, hvis X-vaer-
dierie ikke er aekvidistaite. 

OPTION = sanlet plot/ ENKELT plot 

feme option bevirker udskrift af et separat plot for hver værdi 
af fr idet akserne bibeholdes. 

POPULATION FILd-4), MX.ANTAL 

Resultatvaerdierae paa FIL antages at tilhdre en rornalfordelt popu
lation. Stdrste og nindste vaerdi findes; det mdersJges o« sand
synligheden er nindre end ca. 1 Z for, at disse tilhdrer popula
tionen. Findes det, at en vaerdi falder udenfor, fjerne« de» eg 
processen gentages den indtil der ikke er flere eller MX.ANTAL(def. 
er et ubegraenset antal) er naaet. ler udskrives en liste over de 
fjernede værdier. 

POSK01E PAR<0-5), MtEIIE< 15-30), »EC<0-l«) "NAVN" 

PAR: par aneter, der aendres til P0SITIONSK0K. 
•«•»£< 15): udskriftbredde i lister etc. 
IEC: antal dec inaler; anvendes ikke ved P0SITI0NSK01E. 

POTENS FILd-4), 0. PAR<0-5,7> 

Værdier af PAR<?) opldftes i potensen t. Talvaerdierie naa ikke 
vaere negative. 

PRINTKOPI -FILNAVN-

Option PRINTKOPI saettes og nedfører, at al nornal udskrift til 
terninal eller printer sant kopi af indlaeste ordrer udskrives paa 
printeren eller en diskfil, hvis navn herpaa angives. 
Denne option kai ophaeves ved PRINTSTOP og senere saettes igen ned 
udskrift til den sanne fil uden ny angivelse af filnavn. 
PRINTKOPI-øption ophaeves og ny diskfil kan vaelges efter RESET. 

NOTE: Visse testudskrifter overføres ikke til kopien. 

PRINTSTOP 

Option PRINTKOPI ophaeves. 

PROIUKT FILd-4), PAtO-7), PKO-5,7) 

PK7) Multipliceres ned PA(7). Er PA * 7 udregnes geonetrisk niddel 
af flerdobbelte resultater tir Multiplikationen; er begge = 7, ud
regnes produktet af flerdobbelte resultater og ANTAL aendres til I. 

NOTE: Tekstsatt er ikke tilladt, hvis PA * 7 eller PI = '. 

PROJEKT tekst 

Indsaetter projektidentifikaticn p»J visse filer. 
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RANBOH FIK1-4), PAR(0-5), BASIS(0-9999) 

PAR: paranetervaerdien erstattes af et pseudo-randoit (tilfaeldigt) tal 
nellen 0 03 1 beregnet ud fra BASISfkdrslens TASK-nr). De bereg
nede talvaerdier er ligeligt fordelt intervallet. 

RECIPROK FILd-4), PAR<0-5,?> 

Der beregnes reciprok vaerdi af: 
PAR(7). Nulvaerdier naa ikke forekonne. 

REGRESSION FILd-4), X(0-5), Y<0-5), RFILd-4) OPTION 

OPTION = Sokal & Rohlffs netode/ DOLLs netode (efter A.Hald) 

Filens datasaet sorteres i grupper efter paraneter Y, idet hver gruppe 
faar sin egen regression efter paraneter X. De beregnede koefficienter 
etc. udskrives; saafrent RFIL er angivet, udskrives tilsvarende data
saet ned beregnede resultater herpaa. 
Er der bestent flere regressionslinier, foretages en sannenligning. 

note: Der kan vaelges dellen to forskellige netoder, se tekst; begge 
giver dog sanne beregnede vaerdier. 

RE6RESSI0N2 FILd-4), X(0-5), Y(0-5), RFIL<1-4), HIN, STEP, HAX OPTION 

OPTION - analyse af nat. L06aritne til res./ lineaer analyse, se note. 

Der udfares en regressionsanalyse efter 2 variable i paraneter X 09 
paraneter Y(X> eller, saafrent Y = X, en parabolsk regression i X. 
I udskriften anføres resultat af analysen og variansanalyse heraf. 
Er RFIL anfdrt, efterlades konstruerede resultater herpaa; disses X-
vaerdier er enten de oprindelige eller nye begyndende ved HIH i spring 
paa STEP op til HAX naar de 3 sidstnaevnte tal er opgivet - dog kun i 
det parabolske tilfaelde. 

Note: LDG-option kun i det parabolske tilfaelde. 

RESET PAR<0-7), BREDDE(0-30>, DEC(O-IO) "NAVN" OPTIONS 

PAR(se note): paraneter. 
BREDDE(fast vaerdi): udskriftbredde for angiven paraneter. 
DEC(fast vaerdi): antal decinaler for angiven paraneter. 
NAVNtfast vaerdi): kolonneoverskrift for angiven paraneter. 
OPTIONS = PARAHETRE, FORHATER, KALIBRERINGER, FILOPTIONS 

PARAHETRE: santlige paranetre tilbagestilles. 

FORHATER: santlige fornater tilbagestilles (ikke paranetertyper). 
=1 = 3 

KALIBRERINGER: kalibreringer og tabeller til spektronetri fjernes. 

FILOPTIONS: tilbagestilling til USERPACK,' PRINTKOPI ophaeves. 

NOTE: Naar paraneter angives, tilbagestilles eller aendres specifikati-
er alene for denne, Uden paraneterangivelse tilbagestilles santlige pa
rmetres specifikationer til de faste vardier og santlige tabeller til 
spektronetri fjernes ned nindre en eller flere af OPTIONS angives. 
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RETTELSE FIKO-4) 

Filens datasaet udskrives (kun ved teminal). Til hvert datasaet kan 
nu indskrives nye paranetervaerdier i raekkeftflge: 

PAR.O, PAR.1,— 
eller ved: 

PAR.d ciffer): NY VAERDI (':' i kolonne 2). 

Endvidere kan der svares: 
' (ton linie), hvorved datasaettet overføres uaendret, 
•'-', hvorved datasaettet udskydes, 
'F' eller 'I' evt. efterfulgt af talvaerdier: 
Der indsaettes et nyt datasaet henholdsvis foran eller efter det 
sidst viste, 

'D <antal>': der udskydes det angivne antal datasaet, 
'S <antal>': der overspringes dette antal (inkl. det viste), 
'E', hvorved resten af filen overføres uaendret. 

Skrives '?' i en linie ned rettelser, vil datasaettet blive praesen-
teret for ny aendring eller akcept. 
Ved foranstillet TEST udskrives de resulterende datasaet. 
Benyttes BREAK undervejs, annuleres santlige aendringer. 

NOTE: Rettes ANTAL (par. 6) til en htfjere vaerdi, vil de herved 
indførte nye resultater kunne hidrøre fra tidligere datasaet. 
•et naa fr*raades at rette i ANTAL ved tekstsaet; selve teksterne 
kan ikke uniddelbart rettes. 

RHS FILd-4), PAR<0-5,7) 

Der beregnes RNS ( kvadratroden af niddelvaerdi af kvadrater) af fler
dobbelte resultater; den beregnede vaerdi anbringes i PAR(7). Hvis 
PAR = 7 aendres ANTAL til 1. 

SANHENFATNIN6 FILd-4) 

Datasaet ned identiske paranetervaerdier, der ligger i fortsaettelse 
af hinanden paa filen, sanies til et enkelt datasaet indeholdende 
santlige resultater; tilsvarende gaelder for tekstsaet nedens nume
riske datasaet og tekster ikke kan sanles i sanne datasaet. 

NOTE: Sannenfatning kaldes autonatisk af AENDRING og AFSKAERING. 

SDSUH FILd-4), PARAHETER(0-5) OPTION 6RUPPER 

OPTION = ETAtrel. S.D.Z)/ S.D. i PARAMETER 

GRUPPER * ALLE resultater/ grupper efter ens paranetervaerdier. 

Der beregnes sun og spredning af resultatvaerdier indenfor grupper 
af datasaet ned ens vaerdier af de S rfvrige paranetre, idet PARAME
TER indeholder enten relativ eller abs. spredning. Ved option ALLE 
regnes hele filen for en enkelt gruppe. 

NOTE: der naa kun forekonne enkeltresultater paa FIL. 

SEPARATION FILd-4), PAR(0-5) 
ss: 3:1 

Dataset ned flerdobbelte resultater opltfses i en raekke datasaet 
ned enkeltresultater. Resultatets nunnir i raekken kan evt. indsaettes 
i PAR. 
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SIDE 

Freiikalder sideskift (ved batch) 09 udskrivning af TEKSK indlaest ned 
indledende nellenrun"). 

SLET FIUO-5) eller "FILNAVN" 

Angiven intern eller ekstern fil slettes. 

SLUT 

En jobfil forlades her; i øvnjt identisk Hed END. 
NOTE: se ogsaa syntax for FEJL 09 STOP. 

SORTERIN6 FIL<0-4>, PAR(0-7), PAR, <»ax. 8) OPTION 

OPTION = voksende/ faldende(ONVENDT) orden. 

Filens indhold sorteres i voksende eller faldende orden efter de an
givne paraiietre saaledes, at den sidste af disse giver den doninerende 
sortering. 
Ved PAR = 7 sorteres kun efter den første af evt. flerdobbelte re
sultater 09 filen naa i dette tilfaelde ikke indeholde tekstsaet, 
jfr. ALFASORTERING. 

NOTE: Sortering kan vaere neget tid- og pladskraevende. 

SPEKTRUMDELING FILU-4), DI«, DELE(1,2,4>, NYDIH, ADD, DET.KODER OPT. 

OPTIONS - SPIKE, LISTE 
SPIKE = SPIKE-nr. og naengde indiaeses efter prøvedata/ ingen spike 

LISTE = kontroludskrift af datasaet/ iNgen kontroludskrift. 

Spektre ned dinensionen DIN, hvor Dlfl+I skal vaere delelig ned DELE, 
opdeles i DELE(4) delspektre. 
Prøvedata kan indsaettes fra terninal eller udskydes ved svaret '-'. 
Svares ' ' vil de oprindelige prøvedata fra filen eller de senest 
indlaeste blive anvendt son default. 
Ved SPIKE indiaeses derefter spikenr. 09 spikenaengde; der naa findes 
en indlaest spiketabel (se SPIKETADEL). Tidligere indlaeste vaerdier 
kan gentages ved ' '. 
For hvert delspektru« skal angives paranetervaerdier; angives ' ', 
benyttes de oprindelige eller de senest indlaeste. 
De nye spektre faar dinensionen NYDIrMdef.(DIH.+1)/DELE-1>; evt. til
føjede kanaler faar vaerdien 0. Til spektrenes nuure i par. 0 
adderes successivt ADD(f). 
DETEKT0RKODER(def. 1,2,--) indsaettes i spektrenes par. 2; angives 0, 
vil paagaeldende delspektrun blive udskudt. 

NOTEs Ved DELE'1 kan denne ordre anvendes til indsaetning af S°IKE-data 
i tidligere indlaeste spektre. 

SPEKTRUNFIT FILd-4), STFIL(0-4>, DIH.O10), RFILd-4) OPTION KDRR 
3SS33S323XS SSS SSSSS 3SS 

OPTION - RESTspøktru* paa FIL/ KONstrueret spektru« paa FIL/ uaendret 
£233 333 

KORR » KORRektion for henfald/ ingen korrektion 
33SS 

Herefter skal følge t - 10 specifikationer for standardspektre paa 
STFILi 

( for t sæt tes ) 



- A 26 -

SPEKTRUMFIT (fortsat) 

ISOTOP(par.Q), »ETEKT0R(par.2)( XI, X2 SPIKEOPTION 

Per afsluttes ned '*'. 
SPIKEOPTION = ingen spike/ paag. isotop er en SPIKE 

S 3 S S S 

De angivne standardspektre opsrfjes paa STFIL 09 der foretages et fit 
til de naalte spektre paa FIL i de angivne oitraader XICl> - 12(1111.); 
disse onraader M r nomalt vaere identiske. 
Der skal vaere sanne detektorkode paa de naalte spektre son paa de 
anvendte standarder. Son resultat udskrives de beregnede aktivitets-
bidrag og usikkerheder for hver isotop og beregnet total usikkerhed. 
Findes der prdvedata paa FIL, vil nan paa RFIL faa overfart bereg
net aktivitet/vaegt evt. korrigeret for henfald tilbage til prdve-
datoen. 
Ved spikeoption korrigeres den paagaeldeade isotop tilbage til sin 
naaledato og resultatet vil vaere udbyttet i procent. Er der kun an
givet t spike, korrigeres santlige resultater Ked dette. 

SPEKTRUNFLYTNING FILU-4), BIHENSI0NO10), XI, TI, X2KX1), Y2(<T1) 

Spektre transforneres saaledes, at kanal XI flyttes til Y1 og X2(0) 
til Y2(0). OR nødvendigt suppleres ned O-vaerdier i spektrets ender. 

5PEKTRUNLAEN6DE FILd-4), DINENSI0NO10), NYBIHENSIONOtO) 

Spektre expanderes eller konprineres son angivet. 
I 601.12 
SPEKTRUMDIMENSION FILM-4), DIHENSI0NO10), NYDIHENSI0NO10) 

Spektres dinension aendres uden onregning, evt. tilføjes O-vaerdier. 
Se ogsaa SPEKTRUHLAEN6DE. 

5PEKTR0NLISTE FIL<0-4> 

Der udskrives en oversigt over prdvedata og spektre eller toparealer 
paa FIL. 

SPEKTRUNPLOT FILU-4), DIN. 010), PLOTTYPE, VINKEL "OUTPUT" OPTION LP 

OPTION * energiKALibreret abscisse/ kanalnunre son abscisse 

LP = output til Calconp-plotter/ plot paa linieprinter(LP) 

Herefter skal fflge 3 linier ned spec, for X, Y og Zs 
Enhed, «in., n»x., akselaengdc "aksetekst" (nax. 12 kar.) 

Der udskrives en datafil: OUTPUT« default navn PLOTDATA/taskno ) til 
progrannet (LIPPERT)DATAPLOT, der udférer plot paa Calconp-plotteren 
ved B7800, se separat beskrivelse. 
Son abscisseakse anvendes enten kanalnunre eller energier i henhold 
til option KAL; i sidstnaevnte tilfaelde naa der findes energikalibre
ringer for de indgaaende detektorkoder. Son kurveparanetir Y benyttes 
naalenunneret i par. 0. 
Plottyper er bl.a. 1: punkter, 2: sdjler, 3: trappekurve, 4« streger 
default er type 4. 
Der findes følgende default specifikationert 
Abscisse Xi 1,1, DIN.(eller tilsv. energi), 250 "KANAL"("KEV") 
Paran. Y: 1, nin. nr., nax. rir., 8, "NR." 
Ordinat Z: 100, 0, 10000, 200 "COUNTS" 
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SPEKTRUHSAHHEftTATMNG FILM-4), PIHENSI8NOI0) 

Maaletid og kanaliadhold fra spektre paa FIL ned sanne vaerdier af 
paranetreae 2 - 4 og identisk DIMENSION staaende middelbart efter 
hinanden, adderes. PrgVedata overfdres uaendrede. 

5PEKTRUHTABEL FILAd-4), FILBd-4) 

FILAU) indeholder prdvedata eg enten spektre eller toparealer, 
FILK2) indeholder beregnede isotopindhold fra TOPAREAL eller 

TOPVAERBI. ter kan evt. findes resultater fra flere spektre paa 
filerne. 

Der udskrives en oversigt over hvert spektrun for sig ned oplysning 
on dato for iadsanling 09 naaling, nr, detektor etc. sant isotop
indhold. Sidstnaevnte del af listen fdlger de nornale fomater og 
oversaettelser nv. 

SPIKETA1EL NR., ISOTOPKOBE, BR/NL, FLVTNIN6, HALM.TIB(DA6E>, KAL.DATO 

Rer indiaeses spikespecifikationer til brug for spektruniadlaesning 
og UBBUTEKORREKTION. 
Indiaeses alene UR., slettes tidligere indsatte vaerdier. 
TABELOUTPUT og TABELINPUT overfdrer disse data nellen Urslerne. 
FLYTNIN6(0>: spektrets kanaler flyttes dette antal op eller ned 

ved indlaesning ( af hensyn til beregning af toppe naer dets 
oprindelige endepunkter). Naar FLVTNIN6 anverdes, naa energi-
kalibrer iiigen rettes tilsvarende. 

Note: Santi ige spec, slettes ved RESET; foranstillet TEST giver en liste 
over santlige spikespecifikationer. 

STOP TEKST (NB. KUN VEB TERMINAL INDSAT I JOBFIL) 

TEKST: denne udskrives og der spdrges: 
FORTSAET ? hvortil svares: 
'-': jobfilen forlades, 
' ': der fortsaettes eller: 
'x', hvor x er tal, bogstav eller tegn i kolonne f: der sdges et 
styrekort paa jobfilen, der begynder ned denne karakter, og fort
saettes herfra; disse etiketter bdr nornalt vaere tal, idet de 
idvrigt overspringes under laesningen af ordrer. 

Betydningen af etiketterne kan anfdres i styrekortets TEKST. 
NOTE: se ogsaa syntax for SLUT. 

STORCIRKELDISTANCE FILU-4), PARA(O-S), STARTPOS, PARB<0-5,7> 

PARA naa vaere POSITI0NSK0BE. Der beregnes afstand i kn fra STARTPOS, 
ligeledes angivet 1 POSITIONSKOBE. Beregningsresultatet anbringes 1 
PARD(PARA); Person PARB = 7, aendres ANTAL til 1. 

SUfl FILU-4), PA(0-7>, PB(0-5,7) 
<:> » s 
PA(7> adderes til ft'7). Er begge - 7, udregnes sunnen af fierdob-

belte resultater og ANTAL aendres til 1. 
NOTE: Tekstsaet er ikke tilladt, hvis PA * 7 eller PD » 7. 

SYNTAX 
IXSSIt 

Syntax for efterfølgende ordrenavn udskrives. 

T-TESTt FILM-4), NI, N2,—, NIO 
xzxssss » 1 

ftiddelvaerdien af santlige filens resultater testes nod en rller flere 
kendte vaerdier »1(0), N2, —, ftlO. 
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1-TEST2 FILAM-4), FILBM-4), C 

Hiddelvaerdien af santlige resultater paa FIL* testes nod niddelvaer-
dien af resultaterne paa FIL! Multipliceret ned C d ) . 

T-TEST3 FILAU-4), FILDM-4), PA(0-5>, PB(0-5), PC<0-5), n 

Procedure FORHOLD kaldes ned de angivne paranetre PA, PI 09 PG. Hid
delvaerdien af den resulterende fils (FILA) resultater testes nod tal
let H<|}. 

T-TEST4 FIL(l-4)r PARAMETER(0-5) 

Filen sorteres efter PARAMETER. Hiddelvaerdien af resultaterne i en 
gruppe af datasaet ned ens vaerdi af PARAMETER testes nod niddel-
vaerdien af den foregaaende gruppe. 

T-TEST5 FILAfl-4), FILBd-4), PARAMETER(0-5) 

FILA forudsaettes at indeholde datasaet ned flcdobbelte resultater; 
der beregnes niddelvaerdi og spredning (S.E.). Hiddelvaerdien testes 
nod resultatvaerdier i datasaet paa FILB ned sanne PARAHETER-vaerdi, 
idet flerdobbelte resultater paa FILB nedfører et tilsvarende antal 
tests. Testens resultat indsaettes i FILA's datasaet. Har flere data 
sået sanne vaerdi af PARAMETER, anvendes sanne testvaerdi paa FILB 
hertil. 

TABEL FILd-4), PA<0-5>, PBiO-5), PX(0-5) OPTION FORMAT 

PA: der udskrives en tabel ned denne paraneter i linierne 09: 
Pit paraneter for tabellens søjler (nax. 12). 
PX: variation i denne paraneter ignoreres, nedens variationer i de 

fyriges vaerdier vil nedfdre opdeling af tabellen. Der udregnes 
niddelvaerdier og spredninger for hver linie og sejle i henhold 
tilt 

OPTION » aritnetritk/ 6E0HETRISK niddel. 

Udskriftbredde« er fast 8, nedens antal decinaler vaelges nornalt; 
der udskrives ii 
FORHATs F-fornat/ E-fornat. 

s 

Ved E-fornat findes eksponenten i raekken 0, 3, 6, -- etc. 

TABELINPUT "FILNAVN" OPTION LISTE 
ssssssss sssssssss 

OPTION - alt/ kun PARANETERSFEC./ kun KALIBRERIHØSDATA etc. 
» 3 ass 

LISTE * der skrives liste/ iNgen liste over det indlaeste. 
• 

Der indiaeses en speciel fil skrevet ned TABELOUTPUT indeholdende 
paraneterspecifikationer og eventuelle kalioreringstabeller nv. til 
brug ved behandling af spektre, jfr. appendix B. Tidligere indlaeste 
specifikationer og tabeller erstattes af filen« indhold. 
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TABELOUTPUT -FILNAVN" FILTYPE 
::IIS:Z: t:::n::: 

FILTYPE = CANK/ BINAER, SC NOTE. 

LISTE * oversigtsliste over iadlaest/ »SEN liste. 

ler udskrives en speciel fil til senere geaindlaesaieg ned ordrea 
TABELINPUT indeholdende projekt- 09 brugernavn, tekst, parameter-
specifikationer 09 evt. oversaettelsestabeller. lesudea fiedes, 
saafreat de har vaeret indsat: detektorkalibreriagcr, baggrunds-
tabeller, isotoptabel 03 coiacidenstabeller. 

NOTE: Biaaer laesning 09 skrivning er 5-10 gange hurtigere 09 fylder 
noget 11 indre, nea filen kan ikke læses i CANBE. 
•et er »uligt at foretage rettelser i file« i CANBE-forn, nen faste 
fomater og »ntalsangivelser naa ubetinget overholdes, jfr. appendix I. 

TAPEINPUT FIKO-4) "FILNAVN" OPTION 

OPTION - alt/ TABELLER/ BEFINITIONER/ IATASAET 

Der indiaeses en disk- eller tapefil, frenstillet ved henholdsvis 
DISKOUTPUT eller TAPEOUTPUT indeholdende paraneterspecifikationer, 
oversaettelsestabeller, definitioner og datasaet eller dele heraf. 

NOTE: Vedr. filens opbygning, se appendix I. 

TAPEOUTPUT FIL "FILNAVN" OPTION 

OPTION - alt/ kun TABELLER/ kun DEFINITIONER/ kun BATASAET 

Der udskrives en speciel disk- eller tapefil indeholdende paraneter
specifikationer, oversaettelsestabr, definitioner og datasaet eller 
dele heraf son beskrevet i appendix B. 

NOTE: Foranstillet CHECK eller INTERVAL kan anvendes til udvaelgelse 
af de •'•skede datasaet ved indlaesningen. 

TEKSTAENBRIN6 FILU-4), "NY TEKST"(1-30 KAR.) 

NY TEKST: indsaettes i stedet for tidligere tekst eller mineriske re-
tater i santlige datasaet paa filen. 

TEKSTINPUT FIL10-4), LAEN6DE(e-»000> "FILNAVN" 

LAEN6DE430): nax. antal karakterer pr. tefcstsaet. 
FILNAVN: navn paa diskfil ellers laeses fra 

terninal eller kort. 
NOTE: Der indiaeses tefcstsaet af nax. den angivne laengde. 
Er en tekst laengere end linien paa inputfilen, afsluttes 
ned'*' og der fortsaettes paa naeste linie. Hvor der 
ønskes en kontrolleret opdeling paa linier i en senere 
listning af teksten, skrives ' 
' ved hver linies afslutning. Ved indlaesningen kan parameter 
vaerdierne kontrolleres ved INTERVAL el- ler CHECK. Ved TEST udskrives d 
c indlaeste tekstsaet. 

TEKSTLAEN6DE FILU-4), LAENGDE (I KAR., MLTIPLUN AF 6 KAR.) 
3SX3XX : r : 

LAENGDE!18): tekster aendres til ny laengde ved afkortning eller ud
fyldning ned rellenrtin' (blanke). 

NOTE: Der naa ikke findes nuneriske datasaet paa filen. 
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TERMINAL 

Ti lbaæsti l l inf af udskrifter • * . I N ved terfti 'alkdrsel. 
NOTE: Mr aerialt ikke anvendes ved batcn-kelrsel. 

TEST 
xssx 

•er udskrives tidsforbrug of freukaldes testudskrift 
fra des efterfdlænde erdre. 

Til 

ter udskrives tidsferbruj. 

TIKOK PAR(v-5), §tCME(e-3e), KC(e-lf) aMHNf-
xxxxzxs === 

Pet: par meter. 
M » K < f 2 > : udskriftbredde i lister etc., M r vaere »in. 12. 
KCft): aetal deciualer i udskrift; anv. ikke ved U N I K . 
MvVCPM.v" etc.): paraeeterbetefuelse i kelouneeverskrift. 

TIISFMSKYMII« FILC1-4), PAR<»-5), ANTAL EtHEI 
ssxxxxxsx ::: ::: :==:: xxsxx 

PM: parameter specificeret se« T I K t K . 
ANTAL af: 
EPNEI * M6E/ NAANEIER/ A M 

Paraneterværdier onrefnes svareede til det aujivne antal enheder. 

TIISNWAALISEtlN. FILd-4), lINENSIMOlv), NORNTII, PARAMETER(1-5) 
i::::::: XXX XXXSSXXXS 

Spektre noroaliseres til MHMTII(f£5 sefc.), der iedSMttes sen naale-
tid. le* oprindelig« naaletid kan evt. overføres til PARAMETER. 

ROTE: M r kua anvendes i forbi»delse ned plot etc.,idet dee stati
stiske værdi af kaealiadheldet aeedrcs. 

TILORMIW FIUI-4), MSIS(R-4), PA(O-S), f 1(0-5), RESTFIL(t-4) tPT. 
XXX » X < • « > XX XS 

FIL: dennes datasaet suppleres ned infernatien fra datasaet paa: 
IASIS, idet der skal gælde fdigende betingelser: 
PA: deeee parameter skal være ideatisk paa de te filer. 
PI: hvis optioa IIENTITET er sat, skal dense paraeeter egsaa være 

identisk ellers er kravet, at PI paa FIL skal vaere stdrre ead 
eller lie æ d PI paa IASIS. 

RESTFIL: hertil overfdres evt. datasaet, hvortil der ikke er fundet 
tilsvarende paa IASIS; er RESTFIL ikke angivet, forbliver saetlife 
datasaet paa FIL. 

Findes der i de udvalgte datasaet paraeetervaerdier paa 0, indsættes 
i stedet den tilsvarende vaerdi fra MSIS. 
OPTIONS > NIXOPTION, SORTOPTIØN, 1I-0PTI0N, RESULTATOPTION 
NIXOPTION * intet/ NU/ IASIS 

i:: XXSXX 

NIX: det fundne datasaet tra IASIS mdfdres paa FIL foran de til
svarende herfra. 

IASIS: kun de fundne fra IASIS overfdres til den nye FIL. 
SORTOPTION < usorteret/ SORTeret IASIS findes (tidsbesparende). 

ISfl 

II-OPTION « intet/ IlENTitet, se ovenfor under PI. 

( for t sæt tes ) 
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TILORDNING ( f o r t s a t ) 

RESULTftTOPTION = Produkt/ Forhold/ liffereos 
s s s 

Ved RESOLTnTOPTION dannes henholdsvis produkt, forhold eller differens 
nolle« resoltater paa FIL 09 de tilsvarende paa MSIS saafrent der 
findes vektorer af saitne dinension paa de to filer. Er antallet af re
sultater ikke ens, benyttes kun det fdrste paa MSIS. 

TOPnREnL F U U - 4 ) , •!*, U1!:U2), XI, X2, T, ETA, ISOT, RFIL OPTIONS 

FIL indeholder spektre ned evt. prøvedata 09 dimensionen: 
ilnOIOJ, se oversigt. 
III er topbredden, hvorover der sunoeres. Ønskes variabel topbredde 

angives 11:112. Angives Ilt = 0, hentes bredden fra energikalibrering. 
XI, X2 angiver onraade af spektret; default er Ul - (B1H-U2). 
T(t.S): sifnifikansparaneter ved topsdgning, se tekst. 
ETA<33 Z ) : oax. relativ usikkerhed for resultatudskrift. 
ISOT(5): nax. antal udskrevne isotoper pr. top. 
»FIL: resultatfil, so« default benyttes on nuligt FIL+1; angiv -1, 

hvis der ikke Inskes resultatfil. En default resultatfil naa vaere 
ten. 

OPTIONS - FIXISOTDP/ FIXKANAL, ROI, PLOT, TOPPE/ STANIARI 

FIXIS0T0P: der vaelges et uddrag af isotoptabellen for hvert spektrun, 
idet der 1 en separat linie skrives de daskede isotopkoder; disse 
kan gentages ved '*' eller ton linie. 

FIXKANAL: topsøgningen suspenderes 09 erstattes af et eller flere 
kanalnunre, der indiaeses for hvert spektrun, nen evt. gentages 
ved '*' eller too linie. 

ROI<region-of-interest) angives ved saadanne spektre, hvor anvendelige 
dele er adskilt af onraader ned 0-vaerdier; herved undgaas falske 
toppe ved overgangene. 

PLOT: der udfdi*s plot af de fundne toppe og tilsvarende baggrund. 
TOPPE: RFIL vil indeholde datasaet ned: 

a) prdvedata uaendrede, 
b) toparealer i cps, se oversigt. 

STANIARI: datasaet paa RFIL vil indeholde paranetre fra spektret og 
korrektionsfaktorer (akt./cps) saafrent prdvedata indeholder akti
vitet son naengdeangivelse. Saettes desuden FIX, vil RFIL indeholde 
korrektionsfaktorer son enkeltresultater for sannenhdrende aktivi-
tetsnaengder og isotopkoder; filen kan uniddelbart benyttes af or* 
dren EFFKAL til effektivitetskalibrering. 

fedrdrende beregningsnetoderne henvises til teksten. 
I0TE: 1REAK bevirker hop til naeste spektrun paa FIL og der spirges: 

(nr) ? hvortil kan svares: 
'-': overspring naeste 
'E': overspring resten af spektrene 
' ': gaa videre. 

TOPKORREKTION FILU-4), DIN.O10), XI, H1O0), X2, 02, T OPTIONS 
S3II1I1 ZXS ZCZ SS 

OPTIONS * SLETOPTION, LISTEOPTION 
SLETOPTION * tilfdj til tidl. tabel/ SLET tidl. tabel 

zssx 

LISTEOPTIOn * der skrives Liste over fundne toppe/ iNgen liste. 
s 

I spektre poa FIL sdges den stdrste top nellen kanal XI-Ml og 
X1+U1. Er X2(0) angivet >0, sdges denne tillige nellen X2-U2 og 
X2ttf2, ellers benyttes X2 son et fast punkt. 

(fortsættes) 
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TOPKORREKTION (fortsat) 

Ud fra de fundne eller angivne vaerdier beregnes koefficienter til 
onregning af kanal nuure og energier til korrektion af nindre for
skydninger p.g.af drift. 
Bisse indsaettes i en tabel over spektre i arbejde karakteriseret ved 
nr.(par.O), detektorkode(par.2> og DIMENSION. 
Tabellen slettes ved RESET-ordren. 
LISTEOPTION er pr. default sat ved 1-8 datasaet paa FIL. 

Kote: Tabelvaerdierne anvendes i TOPAREAL, TOPPLOT, TOPVAERDI og BETEK-
TI0NS6RAENSE. 

T0PN0RMALISERIN6 FIL(1-4), DINENSI0NO10), K, XI, X20X1) 

Spektre onregnes saaledes, at den største vaerdi i intervallet XI (1) 
til X2(DIHENSI0N) faar vaerdien KUOO); naaletiden onregnes tilsvar
ende. 

ROTE: Bør kun anvendes i forbindelse ned plot etc., idet den statisti
ske vaerdi af kanal indholdet aendres. 

TOPPE FILU-4), UHENSIONOlv), 0(0,3-15), XI, X2, T 

FIL indeholder spektre af laengden DIMENSION. 
0(5): til lige bredder adderes 1; angives 0, hentes II fra energikali

brering; indeholder denne variabel bredde, benyttes niddelbredden. 
(I indgaar i topsøgerens beregninger. 

XI, X2: søgeonraade i spektret, default 1 - DIMENSION. 
T(2): signifikansparaneter, se tekst. 

ler udskrives en liste over fundne toppes position og deres energi, 
saafrent der findes energikalibrering svarende til spektrets detektor-
kode. Desuden angives korrigeret kanal efter TOPKORREKTION og den bereg-
•ede T-vaerdi. 

TOPPLOT FILU-4), DIHENSI0NO10), W, XI, X2, T, MAX OPTIONS 

FIL indeholder spektre og evt. prøvedata, der overspringes; findes 
tekstsaet, udskrives teksten. 

U(5): bredde af plot pr. top; benyttes desuden ved bestennelsen 
af toppenes signifikans < ved vaerdier 3-15); angives 0, hentes 
bredden fra energikalibrering svarende til spektrets detektorkode. 
Til saaledes bestente bredder adderes 2; ved variabel bredde anven
des niddelbredden. 

XI, X2: afgraensning af søgeonraade, default 1 - DIMENSION. 
T(2): signifikansparaaeter ved tøpsøgning. 
MAX: ordinataksens naksini* kan angives fast; son default benyttes 

en vaerdi bestent ved det enkelte spektruns højeste top. Ved ter-
ninalkørsel spørges on denne vaerdi skal bruges; der svares: 
' ': OK 
ny talvaerdi. 
'-': overspring dette spektrun 
'E': overspring resten af spektrene 

OPTIONS s PRINTER, TOTAL/ FIXIS0T0P/ FIXKANAL 
XSS3SSS SS= SIS SSS 

TOTAL: hele onraadet XI - X2 plottes; M anvendes til bestemmelse af 
signifikante toppe. 

PRINTER: plottet udføres paa separat printer-fil. 
FIXIS0T0P: der indiaeses en raekke isotopkoder i den følgende linie. 

De tilsvarende energier onregnes til kanalnunre, hvoronkring dtr 
plottes i bredden U. 

FIXKANAL: der indiaeses en raekke kanalnuure i den følgende linie; 
onkring disse plottes i bredden U. 

Saafrent der findes energikalibrering og isotoptabel, anføres energi 
og o« Auligt isotopbetegnelse ved signifikante toppe. 
KOTE: Ved BREAK hoppes til naeste spektrum. 
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TOPSltø FILd-4), IINENSIONOIO), 1 H O O ) , U2O0), T O l ) , ETA, RFILOO) 

Der srfges toppe i spektre paa FIL. Findes en top i kanal k, berejses 
sumten af kanalerne K-IH til K+U2; denne divideres ned naaletiden 09 
der beregnes relativ spredning i procent. Er denne < ETA, udskrives 
et nyt datasaet paa RFIL i en for«, der kan anvendes af TOPVAERII. 
Default for RFIL er FIL+1, naar denne er ton; RFIL = FIL er tilladt. 
Prtfvedata etc. overføres uaendret. 

I0TE: Benaerk, at der ikke tages hensyn til evt. baggrund under toppene 
og at taetliggende toppe ikke sdges adskilt. 

TOPTILRESULTAT FIL(1-4>, PARA<0-5>, PARK0-5) 

Datasaet paa FIL, der kan vaere frenstillet son input til TOPVAERDI og 
indeholder 4 resultater ( cps, S.D.Z, topbredde og taelletid), aendres 
til forn son paa resultatfiler fra TOPAREAL og TOPVAERII, idet ANTAL 
bliver 1, S.D.Z indsaettes i PARA(4) og topbredden indsaette« i PARI, 
dog kun naar denne er specificeret. 
Prdvedata ( ned ANTAL * 4 eller par.5=0 ) overfdres uaendret. 

TOPVAERDI FILU-4), XI, X2, ETA, ISOTOPER, RFILM-4) OPTIONS 

OPTIONS -- FIX, STANDARD 
FIL antages at indeholde prdvedata og toparealer fra et andet pro
gram eller fra TOPAREAL ned option TOPPE. Disse behandles paa sanne 
naade son i TOPAREAL, se syntax herfor. 

TRANSFER FILM-4), UDSLIP(0-4), HAANEDERD1), RFILd-4) OPTION 

OPTION = intet/ VEKTOR 

Herefter skal tilse: 
BASISISOTOP, ISOTOP, isotop, — ( nax. 10) 

Fra filen UDSLIP (par.O: isotop, par.t: naaned, par.4: halv.tid i dg., 
res.s udslip i naaneden) opbygges tabeller over gns. dagligt udslip og 
henfaldskorrektion. Fra FIL laeses naaledata i grupper indeholdende 
bestennelser af en raekke isotoper i sanne prdve. Der beregnes for
hold nellen naalt aktivitet og henfaldskorrigeret og sunneret udslip 
i NAANEDER(24) forud for prdvedatoitransfer-koefficienter). 
Findes saavel BASISISOTOP son en eller flere andre angivne isotoper 
i en gruppe, udfdres plot af forholdet nellen disse og iASISISOTOP 
son funktion af tiden. 
Saafrent der forekonner en skaering af kurverne for BASISISOTOP og 
ISOTOP, udskrives paa RFIL de beregnede forhold for santlige isotoper 
i den paagaeldende naaned; dennes nonner indsaettes i par. 4. 
Ved VEKTOR-optiøn udskrives i stedet santlige beregnede transfer
koefficienter i vektorform (din. NAANEDER) og der udfdres ikke plot. 

KOTE« Prdver ned data udenfor det ved UDSLIP definerede tidsinterval 
sant ikke angivne isotoper overspringes. 

TRANSFERFAKTOR FIIU-4), UDSLIPI0-4), MAANEDEROI), RFILd-4) 

Ud fra UDSLIP indeholdende naanedlige udslipdata(par.Oi isotop, 
par.It naaned, res.; udslip) opbygges en tabel for hver af nax. 10 
isotopkoder. For hvert datasaet paa FIL opsdges den til isotopkoden 
i par.O svarende tabel; af de seneste NAANEDERs(f2) udslip beregnes 
niddelvaerdi og rel. S.D.-vaerdi, der placeres i henholdsvis par. 5 
og par.4 paa RFIKFIU. Son resultat indsaettes transferfaktoren, der 
er naaling/ mddeltidslip (uden henfaldskørrektioner). 
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IWrTTHftMEKTIM FIIU-4), RFlLd-4) 
:-:it:t ssx 

FIL er ea resultatfil fra TØFttfM. eller TaVfACMI af spektre i»41 »est 
ned spikedata. ter findes kerpaa grupper af tfatasaet ned eas værdier 
af paranetreae 1,2 aj 3 svareade til ca cakelt prdvc. 
•et er addveedigt, at der er SPIKETAKL iadlaest fer aaveadte spike-
nunre. 
I ea liste udskrives isotap, prdvear., adeytte saat kamferet akti
vitet. Er »FIL angivet, overføres saavel de korrigerede datasaet sen 
udeytte-datasaet hertil. 

MTE: URIYTTEKORREKTIØR kaldes aetonatisk af T8PÉKM.; efter afslataiaf 
fiades de epriedelife datasaet stadi$ paa FIL5. 

U M A G FlLA<t-4>, FILKI-4), FILCtt-4) OPTION 
:s sszs 

OPTION = IITET/ LISTE aver faadae dat asaeMdef.v. batch) 

»er foranstilles et eller flere INTERVAL-styrekert til angivelse af 
de daskede paranetervaerdier. 
FIL*: herpaa søges de Jaskede datasaet. 
FILKFILA): hertil overføres de fundne datasaet. 
FILC: hertil overføres alle øvrige datasaet evt. 

•KLATNIN6 
: : » : : 

Spektre u 
X t d ) t i l 

IGETILvATQ 
: s i : s s s < : s 

FILd 
s = s 

- 4 ) , oIKNSIONOIØ), i ( 3 -
ssssxssss 

dglattes wed ea Gauss-
kaaal X2<IMENSIMI). 

FILd 

PMt: paraneter 
oaregnes t i l 

- 4 ) , PAR(O-S) 

specificeret saa 
datokoder. 

fuaktiaa 

T1W0IE; 

15). 

over 

vaei 

X I , 1 

•cs> 

rdier 

12 

kaaaler 

i 

fra kaaal 

fora af wgefceder 

•AE6TETNIBIEL FILd-4), PARMETER<0-5> OPTION VAEOTE 

IPTION = ALLE datasaet udgør ea gruppe/ gruppering efter PARAMETER 
rssa 

•AEBTE * ETA(rel. S.I.Z)/ S.I./ FAKTOR 

ler udregnes niddelvaerdi af resultaterne iadeafor grupper af datasaet 
ned ens vaerdier af saatlige paranetre ned undtagelse af PARAMETER, 
hvorfra vaegtfaktoreree hentes direkte eller beregnes saa reciprokke 
varianser; for hver gruppe udskrives et nyt datasaet ned dea beregaede 
niddelvaerdi son resultat og dea beregaede spredning eller vaegtsun i 
PARANETER. Indeholder en gruppe kun et enkelt datasaet, overføres 
dette uaendret. Saafrent filen indeholder flerdebbelte resultater, 
naa antallet vaere ens i santlige datasaet; 
Ved option ALLE regnes hele filen for en enkelt gruppe. 

VAR1 FIL(1-4), PARAHETEft(O-S) 

Per udføres en ensidet variansanalyse, idet filens resultater grup
peres svarende til identiske vaerdier af PARAMETER. 
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VAR2 FILil-4), PA<0-5), PB<0-5), PX(O-S), B, HIN, MAX OPTIONS 

09 
VAR3 FIK1-4), PA(0-5), PB(0-5>, PC(Q-S), PX(O-S), B, MM, MAX OPTIONS 

OPTIONS = L06, PLOT, PRINT, SUPPLEMENT, HYPOTESE 1 
L06 - LOGaritmisk/ lineaer analyse 

PLOT = intet plot/ kald af PLOT for hver hovedvirkning 

PRINT = normal udskrift/ udskrift paa satrlig PRINTerfil 

SUPPLEMENT = input SUPpleres ned beregnede vaerdier paa FIL4/ intet 

HYPOTESE 1 = HYPotese f-vaerdier paa FIL4/ intet ( evt. SUP-opt.) 

Der udfrires en en 2- eller 3-sidet variansanalyse ved hjaelp af 
programmet VAR3, se tekst. 
Filens datasaet sorteres og sammenfattes etetr PA, PB og evt. PC; 
det kontrolleres, at de ivrige parametres vaerdier, evt. ned und
tagelse af PX, er identiske i samtlige datasaet. 
Efter beregningen i VAR3, efterbehandles resultaterne herfra, idet 
der overføres beregnede, udjaevnede resultater for alle kombina
tioner af PA, PB og evt. PC til FIL uanset, on saettet var komplet 
inden analysen. Ønskes kun en udfyldning af huller i materialet, 
specificeres SUPPLEMENT; den herved dannede fil findes som FIL4. 
Vedr. HYPOTESE 1 - option henvises til teksten. 
Ved PLOT-option maa FIL vaere 1; der udfrires i saa fald mellemreg
ninger paa FILB. Til plottene kan specificeres B, lfTN, MAX - se 
syntax for PLOT. 

Ved PRINT-option udskrives beregningsresultatet fra VAR3 direkte til 
linieprinteren og FIL aendres ikke. 

VEKTOR-RHS FILU-4), DIMENSION 

FIL maa indeholde multiple vektorer af den angivne DIMENSION. 
Der dannes ny, enkelte vektorer, hvis elementer udregnes som RHS-vaer-
dien af de tilsvarende fra de enkelte delvektorer. 

KOTE: RMS-vaerdien er kvadratroden af middelvaerdien af kvadraterne. 

VEKTORADDITION Fil(1-4), DIMENSION 

FIL maa indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. 
Efter styrekortet indiaeses en vektor i form af en talraekke, der af
sluttes med '*'. Denne vektor adderes til filens vektorer. 

VEKTORDIFFERENTIATION FILd -4), DIMENSION 
sssrssssss s:= sssssssss 

FIL msa indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. 
Der dannes ny vektorer, hvis elementer er differensen mellem det til
svarende og d*t foranstaaende i raekken i den oprindelige vektor.Det 
frirste element aendres ikke. 

VEKTORFORHOLD FILAd-4), FILB(0-4), DIMENSION 
X3SSX3S3S3 SSSX S333 333S3S33S 

Filerne maa indeholdt vektorer af den angivne DIMENSION. 
Vektorer paa FILA divideres med vektoren fra FILB's frirste datasaet. 

HOT EJ Se ogsaa FORHOLD, <ier udfrirer en tilsvarende operation, dog med 
krav om identitet mellem en eller flere parametre. 
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VEKTOR INTEGRA! ION FILU-4), DIMENSION, FAKTOR 

FIL naa indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. 
Der dannes ny vektorer ved trinvis sunnation af elmenterne os Mul
tiplikation af delsunnerne ned FAKTOR(t). 

VEKTORINTERPOLATION FIL(1-4), DIMENSION, HIN., HAX. 

FIL naa indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. 
Elenenter, hvis vaerdi falder udenfor intervallet HIN.-NAX. erstattes 
af en vaerdi beregnet ved interpolation itellen de naerneste eleiienter 
indenfor dette interval. 

NOTE: MIN. 09 MAX. kan øgsaa indfyres ved INTERVAL eller CHECK, hvor
ved de faste graenser aktiveres. 

VEKTORKONSTRUKTION FILd-4), DIMENSION, PARAHETERCO-5), PAR.VAERDI 

Der konstrueres ny vektorer af filens datasaet, idet vaerdien af 
PARAMETER benyttes son nunner for datasaettets (frfrste) resultat; 
er der flere resultater, indsaettes disse paa de efterfølgende 
pladser. PAR.VAERDKO) indsaettes i PARAMETER. 
Skifter en af de tfvrige paranetre vaerdi, paabegyndes en ny vektor. 

VEKTORMAX FIL(1-4), DIMENSION 

FIL naa indeholde Multiple vektorer af den angivne DIMENSION. 
Der dannes ny, enkelte vektorer, hvis elenenter er de strfrste tilsva 
rende fra de enkelte delvektorer. 

NOTE: Saettes DIMENSION = 1, faas nax. elenent af flerdobbelte resulta
ter i aln. nuneriske datasaet. 

VEKTORHEDIAN FILd-4), DIHENSI0NO5), GRUPPE, HIN., MAX., V 
ISIStltCt SSB 3SSSBSSZS 

FIL naa indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. For hver delvek
tor af størrelse 6RUPPE(DIHENSI0N) - der naa gaa et helt antal gange 
op i DIMENSION - bestennes nedianvaerdien og der dannes en ny vektor 
af lavere dimension. 
Ved bestemmelsen af Medianer Medtages kun vaerdier i intervallet 
HIN.(-1E20) til MAX.(1E20); findes ingen saadanne, indsaettes i stedet 
tallet V(0). 

VEKTORMIDDEL FILd-4), DIMENSION 

FIL naa indeholde Multiple vektorer af den angivne DIMENSION. 
Der dannes ny, enkelte vektorer, hvis elenenter er niddelvaerdien af 
de tilsvarende ide enkelte delvektorer. 

VEKTORMULTIPLIKATION FILU-4), DIMENSION 
ssssssasss sss sssssssss 

FI' naa indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. 
Efter styrekortet indlaeses en vektor i forn af en talraekke, der af 
sluttes ned '*'. Filens vektorer Multipliceres ned denne vektor. 



- A 37 -

VEKTORPLOT FILU-4), DI«.(1-30), XC0-5J, ANTAL, HIN, HAX, SPRIN6 OPT. 

FIL antages at indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. 
X: abscisse-paraneter for plot af vektorelenenter, 
ANTAL(I): antal linier pr. X-vaerdi (sdjlediagran naar > 1). 
HIN, HAX(filens vaerdier): afgraensning af ordinataksen; HIN kan dog 

ikke vaere negativ. 
SPRING(O): det naksinale antal linier, der overspringes, hvis X-vaer-

dierne ikke er aekvidistante. 
OPTION = sanlet plot/ ENKELT plot 

Denne option bevirker udskrift af et separat plot for hvert elenent 
paa linieskriveren idet akserne bibeholdes. 

Der udfdres et plot af vektoreleiienterne, idet disse i raekkefllge 
narkeres ned 'A','B' ~ ' Z V * V * V » ' » 

VEKTORSAHLINS FILd-4), DIMENSION, PARAMETER(0-5), PAR.VAERBI 

Der indiaeses efter styrekortet en til DIMENSION svarende raekke tal 
afsluttet ned '•'. FIL antages at indeholde datasaet ned enkeltresul
tater ned vaerdier af PARAMETER svarende til en af de indlaeste. 
Der opbygges vektorer, hvor resultaterne placeres i elenenter svarende 
til vaerdiens placering i raekken. 
Der paabegyndes en ny vektor saafrent en af de dvrige paranetre skif 
ter vaerdi. 

VEKTORSEPARATION FILU-4), DIMENSION, PARANETER(0-5), HIN., HAX. 

FIL naa indeholde vektorer af den angivne DIMENSION. Der indiaeses 
efter styrekortet en tilsvarende raekke tal afsluttet ned '*'. Vektor
eleiienterne overføres son resultater i en raekke enkelte datasaet og 
den til nunneret svarende talvaerdi indsaettes i PARAMETER. 
Angives HIN., MAX.(default: INTERVAL eller faste graenser v. CHECK), 
overfires kun de elenenter, der falder i intervallet. 

VEKTORSUM FILd-4), DIMENSION 

FIL naa indeholde nultipie vektorer af den angivne DIMENSION. 
Der dannes ny, enkelte vektorer, hvis elenenter er sunnen af de til
svarende fra de enkelte delvektorer. 

VINDUE FILd-4), DIMENSION(MO), XI, X2 

Kanalindholdet udenfor intervallet XI til X2(DIMENSI0N) nulstilles. 

XYHISTQ6RAH FILH-4), X(0-5), W - 5 ) , Z(0-7) 

I 3 frflgende linier indiaeses: 
X-enhedd), XMIN, XMAX ( def.: filens vaerdier) 
Y-enhedd), YHIN, YMAX ( def.: filens vaerdier) 
Z-enhed(l), ZMIN(O) 

Ud fra de indlaeste specifikationer defineres en tegneplan, hvor der 
til hver X-enhed afsaettes 2 cifferpositioner, til hver Y-enhed 1 li
m e . Antal X-vaerdier begraenses herved til <linielaengde-12)/2 og 
antal Y-vaerdier til 50; der udskydes eventuelt de strfrste vaerdier. 
I hvert felt skrives suwnen af Z-vaerdieme fra de tilsvarende data
saet son et antal: (su«-ZHIN)/Z-enhed; er dette >99 skrives '**'. 
Bliver det beregnede antal <0, udskrives intet. 
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XYPLOT FIL(1-4), X<0-5), Y(0-5), Z<0-5,7> PLOTTYPE, VIKKEL "0UTPUTF1L" 

Herefter skal fdlge 3 linier ned specifikationer for hver af X, Y, 2 
indeholdende: 
ENHEB, Kill., MAX., AKSELAEN6BE "AKSETEKST" (nax. 12 kar.) 
idet der dog findes eller bestennes default-vaerdier for disse; 
diskes disse anvendt, indiaeses en ton linie. 

Der udskrives en datafil til progrannet BATAPLOT, son udfrfrer et 
plot paa RHA's CALCOHP-plotter. Benne fil faar titlen PLOTBATA/xxxx 
eller det i styrekortet angivne navn. 

•OTE: Se separat beskrivelse af BATAPLOT vedr. plottyper etc. 
•ATAPLOT startes fra terninal ved: 
ftUN(LIPPERT)BATAPLOT: FILE PB=PLOT»ATA/xxx eller 0U7PUTFIL. 
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APPENDIX B. 

Eksempel på f i l i CANDE-form f r a TABELOUTPUT i n d e h o l d e n d e 

p a r a m e t e r s p e c i f i k a t i o n e r med o v e r s æ t t e l s e r og k a l i b r e r i n g e r 

t i l s p e k t r o m e t r i samt en i s o t o p t a b e l . 

PIOJEKT DETEKT0RBERE6NIN6 
BIU6ER J.L. 
F0RSOE6 HED 152-EU KILDE 
ssssss s ( Grænser i binær for« ) 
sssssss 

8.00 ISOTOP: 2 
40.18 40-K 
152.63 152-EU 
12.00 DATO 1 
8.01 DETEKTOR 0 
0.00 PAR. 3 0 
0.00 PAR. 4 0 
8.01 ENERHI: 0 
5.00 AKTm 
10.02 RESULTATER 

+ENKAL 3 KALIBRERINGER 
1227, 2000, 4, 6, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 
423, 2000, 4, 6, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 
1»0, 2000, 4, 6, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 
*EFFKAL 1 KALIBRERIN6ER 
423.0, 2000, 4, 6, 4, 
-4.0, -3.0, -2.0, -0.5, 
0.5, 0.85, 1.25, 1.85, 
296.860483854, -156.824971084, 47.3452239186, -7. 
0.52264250018, -0.0153599314623, 240.049070378, -
56.403318755, -8.5032301434, 0.63503006364, -0.01 
194.564410542, -147.325168305, 44.5127871148, -6. 
0.491171242136, -0.014424084021, 205.213326272, -
47.9013697398, -7.21752905, 0.539313422894, -0.01 
»ISOTOPER 6 
152-EU 
152-EU 
152-EU 
152-EU 
152-EU 
40-K 

121.78 
244.7 
444.0 

867.39 
964.13 
1460.8 

.284 

.075 

.028 

.042 
0.146 
0.107 

4868.782 
4868.782 
4868.782 
4868.782 
4868.782 

0.0 

0599241099, 
184.530374848, 
87925133719, 
6377533768, 
156.898542728, 
59824661609, 

52.63 
52.63 
52.63 
52.63 
52.63 
40.18 

*•* END TABELLER *** 
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Eksempel på fil fra DISKOUTPUT (Tabeller i uddrag) 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2600 
2700 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800 
4900 
5000 
5100 
5200 
5400 
5500 
5600 
5700 
5800 
5900 
6000 
6100 
6200 
6300 
6400 
6500 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8800 
8900 
9000 
9100 
9300 
9400 

17.121576 
PROJEKT FALLOUTDATA 

BRUGER JYTTE CLAUSEN , HF. 

NY DEFINITION INDSAT D. 15/12 1976. 

( NIN.GRAENSER I BINAER KSRH) 
(HAX.6RAENSER I BINAER FORM) 

TABELLER 
PARAMETER 0, 6, 2. * ISOTOP: 

40.19000 , 40-K 
51.24000 , 51-CR 
54.25000 , HN-54 
59.26000 » 59-FE 
57.27000 , 57-CO 

300.00000 , GAHHA-BACKGROUND 
*•* END PARAMETER 0 *** 

PARAMETER 1, 12. 2. 'TIDSPUNKT 

PARAMETER 2r 12. 4. 'PROEVETYPE 
1.00000 . AIR 
8.02000 . RYE SPRING 
13.07000 r CHICKEN HEAT 
15.18000 . SALMON 
15.42000 . HYTILUS EDULIS (2-4CM) 

*** END PARAMETER-2 *** 

PARAMETER 3. 20. 4. 'LOKALITET 
100.00000 > N-JUTLAND 1 
180.00000 . NORS SOE 
604.00000 r ROEDVIG 
1446.00000 r RISOE ZONE 4. 6 
8102.00000 . KYNDBY A 2 

*** END PARAMETER 3 *** 

PARAMETER 4. 6. 1. 'S X < 

PARAMETER 5. 10. 0. 'ENHED 
2.00000 . PCI/LITRE 
3.00000 . PCI/B ASH 
4.00000 . PCI/KG FRESH 
5.00000 . PCI/KG DRY 
20.00000 . MICRO-ROENTOEN/HOUR 
31.00000 . PPM 

*** END PARAMETER S *** 

— END TABELLER 
DEFINITIONER 

» » FIT 

INTERVAL 1.530000.990000,» 
*,*, 

UDDRAG 3.« 
*,*, 

KOPI 3,4,* 
*.*. 

AENDRING 4.2,9.1.« 
*,*, 

FORHOLD 3.1,1,1.3.* 
*,*, 

AENDRING 3,2,9.2,* 
*,*, 

FILADDITION 1.4,* 
*,*, 

FILADDITION 3,4,* 
*,*, 

TABEL 4,1,2,* 
*,*, 

• END FIT 

* END DEFINITIONER * 
DATA 

( DATASAET I BINAER FORM > 

TABEL 

TIDKODE 

TABEL 

TABEL 

NUMERISK 

TABEL 

NOTEJ LINIENUMRE TIL VENSTRE FINDES IKKE PAA FILEN. 
DA LINIELAENGDEN PAA FILEN KUN ER 60 KARAKTERER, 
FYLDER ET STYREKORT I DEFINITIONER 2 LINIER HER. 
LINIE 1500 ER EN OVERSKRIFT, LINIE 6400 INDEHOLDER 
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Abstract 

STATDATA is a user-oriented universal system for 

storage and treatment of experimental results 

such as single values, vectors, multichannel 

analyser spectra or character strings. Each item 

is described by 6 labels of parameters thus 

forming a "dataset" on a standardised form. STAT-

DATA contains facilities for input, listing, 

plotting and statistical analysis. Facilities 

for treatment of spectra, for registration of 

failout and doses to persons are also included. 

The programme may be used in batch mode as well 

as interactively - a certain knowledge of the 

CANDE system and the B7800 file handling system 

is required. 
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Available on request from Ris« Library, Ris« National 
Laboratory (Risø Bibliotek), rorsøgsanlag Risø), 
DK-4000 Roskilde, Denmark 
Telephone: (0 ) 37 12 12, ext. 2262. Telex: 43116 


