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    Beginners corner:       output in GROB format   HP48

Kurt Vercauteren & Philippe.J.Roussel

Tijdens de Info meeting in "De Kam" van 21 maart 1998 vroeg een van de aan-
wezigen naar de mogelijkheid een aantal (liefst zoveel mogelijk) numerieke
waarden (eventueel gelabeld) op compacte wijze samen te vertonen op het HP48
grafisch scherm. De hieronder voorgestelde oplossing is een uitgebreide en ver-
beterde versie van wat bestuurslid Kurt Vercauteren voor de vuist weg op de
HP48G PC emulator versie, die toen werd gedemonstreerd, heeft ontworpen.

Om optimaal de beperkte grootte van het HP48 scherm te benutten is het aange-
wezen gebruik te maken van het kleine HP48 font, en de waardes onder elkaar te
plaatsen. Het HP48 çGROB commando biedt deze mogelijkheid. De HP48G Series
Advanced User's Reference Manual geeft hierover volgende informatie:

ççççGGGGRRRROOOOBBBB: Stapel naar Grafisch Object bevel: maakt een grafische voorstelling aan
van het object op stapelniveau 2, waarbij het argument ncharsize op stapelniveau
1 er de fontgrootte van aangeeft.

Level 2 Level 1 → Level 1

obj ncharsize → grob

Menu toegang: PRG GROB çGRO

ncharsize  mag 0, 1 (klein), 2 (medium) of 3 (groot) zijn. ncharsize  = 0 is gelijk-
waardig met ncharsize  = 3, behalve voor Unit en Algebraic objects.. Een 0 para-
meterwaarde resulteert dan in het beeld uit de EquationWriter omgeving.

Het volstaat een vooraf als invoer op de stapel te zetten lijst numerieke waarden
één voor één om te zetten naar hun grafische voorstelling, en ze zo dicht moge-
lijk onder elkaar samen te voegen tot een grafisch object m.b.v. het HP48 GOR
commando om tot 10 numerieke waarden onder elkaar in eenzelfde compacte
output op het scherm te krijgen (met ncharsize  = 1). Over GOR leert de Reference
Manual ons:

GGGGOOOORRRR: Grafisch OR bevel: superponeert een grob op een doelgrob of PICT, waarbij
de pixel in de linkerbovenhoek van de eerste grob  op de aangegeven
coördinaten in doelgrob of PICT wordt geplaatst.
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Level 3 Level 2 Level 1 → Level 1

doelgrob { #n #m } grob → resultaatgrob

doelgrob (x,y) grob → resultaatgrob

PICT { #n #m } grob → resultaatgrob

PICT (x,y) grob → resultaatgrob

GOR gebruikt een logische "of" operatie om de toestand van elke pixel (aan of uit)
in het overlappende deel van beide argument grafische objecten te bepalen.
Indien het argument op stapelniveau 3 het PICT adres is i.p.v. een gewone GROB,
wordt het resultaat in het PICT geheugen geplaatst i.p.v. op de stapel. Eender
welk deel van grob dat buiten het bereik van de doelgrob of PICT uitkomt, gaat
verloren.

Tot zover de handleiding (voor wie die dikke turf niet heeft). De gebruiksmoge-
lijkheden van het programma, dat ik 'List2GROB' heb gedoopt, zijn als volgt uit-
gebreid:
- de waarde van ncharsize  moet als extra invoerparameter worden meegegeven.
- ook andere objecten zoals algebraics, vectoren, matrices en unit objects wor-
den aanvaard.
- de grootte van het resulterende grafisch object wordt aangepast aan de lengte
van de invoerlijst en ncharsize , en tevens aan het breedste object uit de invoer-
lijst indien het overeenstemmende GROB niet meer in het grafisch scherm past.
Het programma vertoont dan enkel de linkerbovenhoek ervan, maar het volle-
dige GROB kan desgewenst achteraf in PICT teruggevonden en/of in PICTURE mode
(via de t toets) bekeken worden.

Hiertoe moet in een eerste lusoperatie de lijst objects omgezet worden naar de
bijbehorende GROBs. Ondertussen kan m.b.v. het SIZE bevel de totale benodigde
GROB hoogte berekend worden via sommatie, en m.b.v. MAX tevens de lengte van
het grootste GROB uit de lijst opgespoord. Hiermee kan dan (indien nodig) met
PDIM het PICT geheugenbereik aangepast worden, waarin dan tijdens een tweede
lusoperatie het te vertonen GROB wordt opgebouwd. Het stapeldiagramma voor
'List2GROB' ziet er dan als volgt uit:

Level 2 Level 1 → PICT

object list ncharsize → grob
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    Listing
'List2GROB' 333 bytes Checksum: # 6849h
´ ç OList ncsize
´ OList SIZE 131 # 0d ç OLSz XWid YPos
´ OList OBJç 1 SWAP
START OLSz ROLL ncsize çGROB DUP SIZE SWAP BçR XWid MAX 'XWid' STO

YPos SWAP OVER + 'YPos' STO 2 çLIST
NEXT XWid RçB YPos PDIM 1 OLSz
START EVAL # 0d SWAP 2 çLIST PICT SWAP ROT GOR
NEXT { # 0d # 0d } PVIEW 7 FREEZE

ª
ª

ª

    Voorbeeld 1

Met de input lijst
{ :A: 1.23456 :B: 6.54321 :C: 9.87654 :D: 4.56789 :E: 3.14159 :F: 1.35792
:G: 6.42013 :H: 9.75362 :I: 4.68579 :J: 9.51413 }

en 1 als ncsize parameter toont 'List2GROB' (uitvergroot):

Zo kunnen inderdaad tot 10 numerieke waarden onder elkaar op het scherm ver-
toond worden. Met dezelfde invoerlijst, maar 2 als ncsize parameter is echter
volgende GROB in PICT terug te vinden:

Met dezelfde invoerlijst, maar 3 als ncsize parameter komt de iets grotere GROB
hierboven in PICT terecht:
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    Voorbeeld 2

Dit voorbeeld demonstreert de werking van 'List2GROB' wanneer ook niet nume-
rieke objects in de invoerlijst zitten:
{ :Length: '70_in' :Quad: 'a*X^2+b*X+c' '9.80665_m/s^2' 'Y=X^a'
[[ 11 12 13 ]
[ 21 22 23 ]]
}

Met 3 als ncsize parameter toont 'List2GROB':

Met 0 als ncsize parameter wordt daarentegen de GROB rechtsboven aangemaakt.
Noteer dat de eerste twee tagged objecten door het çGROB bevel als dusdanig
worden herkend en dus niet naar het EquationWriter beeld van het ingebedde
object (unit resp. algebraic) worden omgezet.


