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Draaiknop met krachtterugkoppeling 

Samenvatting 

0. SAMENVATTING 

Er is een opstelling gebouwd, die bestaat uit een PC-platform en een draaiknop. Het is 
mogelijk om via de computer een kracht op de draaiknop uit te oefenen. Met de bedoeling 
om het nut van het gebruik van een draaiknop met forcefeedback (krachtterugkoppeling) te 
demonstreren diende een softwarebibliotheek te worden ontwikkeld. Onder een draaiknop 
met krachtterugkoppeling wordt een draaiknop verstaan, waarbij het draaien wordt 
vergemakkelijkt door een meewerkende kracht of juist wordt bemoeilijkt door een 
tegenwerkende kracht. De verwachting was dat bediening door middel van een draaiknop 
met krachtterugkopppeling eenvoudiger is dan bediening door middel van een draaiknop 
zonder krachtterugkoppeling. Omdat een radio veelvuldig gebruik maakt van 
draaiknopbediening, onder andere voor af te stemmen op een bepaald radiostation, voor de 
balanceregeling of volumeregeling, is een 'radio met tactiele draaiknoppen' demo 
ontworpen. Uit deze demo komt duidelijk naar voren dat met behulp van tactiele feedback 
de bediening van apparaten, bijvoorbeeld een radio, veel gemakkelijker wordt omdat er 
sprake is van een extra informatiestroom: de tactiele. 
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2. INLEIDING 

Deze inleiding behandelt eerst het principe krachtterugkoppeling, daarna volgt de 
opdrachtsomschrijving, zoals die is opgesteld door mijn stagebegeleider Peter Goossens, 
voor mijn stage op het IPO in de maanden September 1992 tot en met November 1992. 
Het laatste onderdeel in dit hoofdstuk handelt over het idee achter de radio demo. 

2.1. Krachtterugkoppeling 

Binnen de cognitieve groep op het IPO ontstond het idee dat men bepaalde mechanische 
bediening, bijvoorbeeld door middel van een draaiknop of een trackball, zou kunnen 
vergemakkelijken door de gebruiker met tactiele feedback te helpen. 

In het geval van bediening met een draaiknop zou men een draairichting die, gezien de 
geboden functionaliteit, zinloos is, kunnen tegenwerken met behulp van 
krachtterugkoppeling. Tegenovergesteld zou men een zinvolle draairichting, gezien de 
geboden functionaliteit, kunnen vergemakkelijken door middel van een meewerkende 
kracht op de draaiknop. Dit impliceert dat alleen de in de context van de applicatie 
zinvolle bewegingen worden ondersteund. 

Vergelijkbaar zou men, bij bijvoorbeeld Windows, de pointer, bestuurd door een muis of 
een trackball, naar een te selecteren item kunnen duwen. 

Tevens is er een duidelijke link tussen krachtterugkoppeling en Virtual Reality: men kan 
een gebruiker dingen laten voelen die er niet zijn. Een voorbeeld hiervan is het door JPM 
Moolhuysen ontworpen Ball programma, dat een doolhof laat zien, dat doorlopen kan 
worden met een trackball, en waarbij de wanden van het desbetreffende doolhof als kleine 
heuveltjes voelbaar zijn. 

Duidelijk is dat er vele toepassingsgebieden te bedenken zijn, waar krachtterugkoppeling 
van nut kan zijn. 

2.2. Opdrachtsomschrijving 

2.2.1. Inleiding 

De opstelling bestaat uit een input device, namelijk een draaiknop, en een PC. Het is 
mogelijk om, via de PC, zowel de positie van de draaiknop uit te lezen als ook de 
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draaiknop met verschillende snelheden te laten draaien. Dit laten draaien van de draaiknop 
kan in feite gezien worden als een kracht die op de draaiknop wordt uitgeoefend. 

Het is de bedoeling om verschillende input devices, die bestuurd kunnen worden door 
middel van een draaiknop, te simuleren op de computer. Omdat het mogelijk is een kracht 
op de draaiknop uit te oefenen kan er tactiele feedback gegeven worden. Door middel van 
deze tactiele feedback kan met één en dezelfde physieke draaiknop verschillende input 
devices worden gesimuleerd. Een verandering van de positie van de draaiknop moet 
visueel zichtbaar gemaakt worden door een geschikte verandering van de representatie van 
de input devices. 

2.2.2. Taak 

Ontwikkel een software bibliotheek, die te gebruiken is in Turbo Pascal, waarmee 
eenvoudig verschillende input devices gesimuleerd kunnen worden, die gebruik maken van 
een draaiknop met krachtterugkoppeling. De bibliotheek moet alle functionaliteit bezitten 
die nodig is om gemakkelijk tactiele objecten te creëren. Met tactiele objecten worden de 
gesimuleerde input devices bedoeld, die gebruik maken van de draaiknop met 
krachtterugkoppeling. 

2.2.3. Eisen 

-Maak een inventarisatie van de input devices die geschikt zijn voor bediening met een 
draaiknop. 

-Zaken als vorm en amplitude van het te definiëren krachtveld moeten per object instelbaar 
zijn. Op deze manier kan onderzoek gedaan worden naar de meest geschikte tactiele 
feedback van de objecten. 

-Voor elk object moet een overdrachtsfunctie, van de draaiknoppositie naar de visuele 
representatie, te definiëren zijn. Deze relatie hoeft bijvoorbeeld niet noodzakelijk lineair te 
zijn. 

-Het genereren van visuele en tactiele feedback dient real-time te gebeuren. 

2.3. Idee achter de radio demo 

Na bestudering van de opdrachtsomschrijving ontstond het idee om een radio te simuleren, 
om het gebruik van een draaiknop met krachtterugkoppeling te demonstreren. 
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Een radio is namelijk een apparaat dat wordt bediend door verschillende draaiknoppen, 
bijvoorbeeld om af te stemmen op een bepaald radiostation, om de balance in te stellen of 
om het volume te veranderen. Door deze drie verschillende functies, die elk in feite een 
tactiel object representeren, af te beelden op één draaiknop ontstaat een multifunctionele 
draaiknop. Het selecteren van de functie van de draaiknop, welk geschiedt door het 
aanklikken van een selecteerbutton door een in horizontale richting verplaatsbaar handje, 
leidt tot een vierde input device met tactiele feedback. Figuur O geeft een overzicht van de 
input devices en hun onderlinge samenhang. 

Daarnaast is een radio uitstekend geschikt als demo omdat een verandering van de 
draaiknoppositie niet alleen voor een visuele, maar ook voor een auditieve terugkoppeling 
kan rorgen, er wordt dus een extra dimensie aan het geheel toegvoegd. 

tuningknop 

nmltifunctionele draaiknop balanceknop 

volmneknop 

selecteerknoppen 

Figuur 0: Overzicht van de input devices. 
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3. DEMOBESCHRIJVING 

Dit hoofdstuk vormt de handleiding waarin de werking van de radio demo wordt 
beschreven. De handleiding bestaat uit een drietal onderdelen: in het eerste deel worden 
enkele condities beschreven waaraan voldaan moet zijn wanneer men het programma wil 
opstarten, in het tweede deel wordt uitleg gegeven over het programma SetStat en in het 
derde deel wordt de werking van het programma Radio, het eigenlijke demonstratie 
programma, uit de doeken gedaan. 

3.1. Introductie 

Het demonstratie programma bestaat uit twee subprogramma's: 

-SetStat 
-Radio 

Beide programma's kunnen afzonderlijk van elkaar opgestart worden en wel door de 
desbetreffende naam in te typen, van beide programma's zijn namelijk execute files 
gemaakt. Hierbij dienen de twee execute files zich wel te bevinden in een directory waarin 
de volgende files voorkomen: 

Turbo Pascal Units (TPU-extensie): 

-CONVERT.TPU 
-IMAGES.TPU 
-MAIN.TPU 
-MOD7066.TPU 
-PCR_SUP.TPU 
-PICTURE.TPU 

Data files (DAT-extensie): 

-CONFIGB.DAT 
-STATIONS.DAT 

Pascal files (PAS-extensie): 

-ADI.PAS 
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3.2. SetStat 

SetStat staat voor SetStations. Omdat de radio ontvangst op verschillende locaties meestal 
niet hetz.elfde is, bepaalt SetStat de frequenties van de radiostations die sterk ontvangen 
worden en schrijft dez.e weg in de data file STATIONS.DAT. 

Na het opstarten van SetStat wordt u gevraagd even te wachten. SetStat doorzoekt nu het 
frequentiegebied dat loopt van 87.68 tot 104.32 MHz naar stations die sterk worden 
ontvangen, waarna, na • 15 seconden, een voltooingsmelding volgt en de DOS-prompt 
verschijnt. 

U hoeft SetStat slechts één maal uit te voeren, mits u de PC en de radio-antenne daarna 
niet meer verplaatst. De file STATIONS.DAT blijft dan immers juist. 

3.3. Radio 

Controleer voordat u Radio opstart of de benodigde files zich in dez.elfde directory 
bevinden als RADIO.EXE en zorg ervoor dat STATIONS.DAT de juiste data bevat. Voer 
bij twijfel het programma SetStat uit. 

3.3.1. Menu 

Na het intikken van Radio zal het onderstaande menu te zien zijn: 

Figuur 1: MENU scherm. 
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U kunt een keuze maken uit 3 mogelijkheden: 

-Druk O of S om de demonstratie te starten 
-Druk 1 of F om om te schakelen tussen wel of geen krachtterugkoppeling. Men 

kan ro het verschil uit proberen tussen beide gevallen en het voordeel 
van krachtterugkoppeling ondervinden. 

-Druk 2 of E om het programma te verlaten en terug te keren naar DOS. 

Kiest u voor START dan zal het beeldscherm er na enkele seconden uitzien als 
onderstaande figuur: 

Figuur 2: Het Radio scherm. 

Op het informatiescherm, rechtsboven in de radio, kunt u de functie van de draaiknop op 
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dat moment uitlezen. In totaal zijn er vier mogelijke functies: selecteerknop, tuningknop, 
balanceknop of volumeknop. 

3.3.2. Select 

Bij aanvang van de demo staat u in de selecteer mode, dat wil zeggen u kunt nu met 
behulp van de draaiknop op één van de drie selecteerknoppen gaan staan en vervolgens, 
door op de spatiebalk te drukken, de nieuwe functie van de draaiknop bepalen: 
tuningknop, balanceknop of volumeknop. Merk op dat het verplaatsen van het 
aanwijshandje in de richting van een selecteerknop bijzonder soepel verloopt: u wordt 
namelijk door middel van krachtterugkoppeling geholpen. Indien u vanuit één van de 
modes tuning, balance of volume naar de select mode gaat, blijft de selecteerknop van de 
desbetreffende mode ingedrukt. Omdat er vanuit gegaan wordt dat u niet meteen weer 
terug wilt keren naar die mode schiet het aanwijshandje over de bij die mode behorende 
selecteerknop heen, u heeft het gevoel alsof de knop er niet is. Tevens voelt u, indien u 
zich links van de tuningselecteerknop naar links beweegt en rechts van de 
volumeselecteerknop naar rechts, dat dit moeilijk gaat: u beweegt zich immers van de 
selecteerknoppen af en omdat er slechts een keuze gemaakt kan worden uit één van de 
drie selecteerknoppen, verplaatst u zich in de verkeerde richting. Door middel van een 
tegenwerkende kracht wordt kenbaar gemaakt dat u een fout maakt. 

3.3.3. Volume 

Indien het volume item wordt gekozen krijgt de physieke draaiknop de functie van 
volumeknop. Door de draaiknop naar rechts te draaien zal het volume toenemen. De 
volumeknop draait op het scherm zichtbaar mee, het volumeniveau verandert 
overeenkomstig met de stand van de draaiknop. Indien u het maximum volume bereikt 
heeft, dit is na een ronde van 3600, en u wilt toch een hoger volume instellen dan voelt u 
een tegenwerkende kracht: er wordt voelbaar gemaakt dat het maximum volume bereikt is. 
Hetzelfde gebeurt indien u beneden het 0-niveau komt: ook nu is duidelijk voelbaar dat dit 
moeilijker gaat. De physieke draaiknop die geen referentiepunt heeft is veranderd in een 
draaiknop met een bepaald bereik. 

Indien het volume O is of als de draaiknop beneden het 0-niveau komt, wordt bij een druk 
op de spatiebalk teruggekeerd naar het MENU. In het andere geval bij een volume groter 
dan 0, keert u terug naar de select mode. 
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3.3.4. Tuning 

Nadat u het volume op een gewenste hoogte heeft gebracht, kunt u kiezen voor tuning. U 
gaat nu afstemmen op een door u uitgekozen radiostation. Als u in de nabijheid komt van 
een bepaald radiostation, dan wordt het precieze afstemmen sterk vereenvoudigd doordat u 
naar de juiste plaats wordt getrokken. U kunt dit zien als een kuil waar u in rolt. Wilt u 
vervolgens af stemmen op een ander radiostation dan hoeft u niet eerst 'uit de kuil te 
klauteren', maar kunt u gemakkelijk, alsof er van een kuil geen sprake is, van het station 
af bewegen. 

Wanneer u de draaiknop ronddraait met een hogere snelheid dan een van te voren, door de 
softwareontwerper ingestelde snelheid, dan zal de tuningindicator zich meer dan lineair 
verplaatsen. Hierdoor kunt u, wanneer u een grotere afstand moet afleggen in het 
frequentiebereik, dit zeer snel doen. Ter vergelijking: indien men rustig draait, met een 
snelheid beneden de ingestelde waarde, heeft men om het hele frequentiegebied 
[87 .68 .. 104.32] MHz af te leggen 17 draaiïngen van 36Qo nodig, terwijl dit aantal bij snel 
ronddraaien slechts 3 bedraagt. Dit scheelt dus een factor 6. 

Hierdoor is zowel snel als ook nauwkeurig afstemmen wel heel eenvoudig. 

Ook nu keert men met een druk op de spatiebalk terug naar de select mode. 

3.3.5. Balance 

Tenslotte is er het balance item waarmee de balance tussen de linker en rechter 
luidsprekerbox geregeld kan worden. Op vier punten voelt men een klik. Deze vier punten 
zijn aangegeven in figuur 3 met de cijfers I (twee punten), II en 111. 

Bij I geldt dat het geluid over beide luidsprekers gelijkmatig verdeeld is. Bij II en 111 ligt 
de balance geheel naar links respectievelijk geheel naar rechts. 

Wederom zorgt een druk op de spatiebalk voor terugkering naar de select mode. 
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I 

Il m 

I 

Figuur 3: De balanceknop. 
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4. ONTWERPBESCHRIJVING 

Het hoofdstuk ontwerpbeschrijving is onderverdeeld is twee hoofdonderdelen: de hardware 
configuratie beschrijving en het software ontwerp gedeelte. Het eerstgenoemde geeft een 
overzicht van de gebruikte hardware en hun onderlinge connecties. Het laatstgenoemde en 
veruit het grootste onderdeel beschrijft de softwarestructuur, de software vorm van de 
tactiele objecten, de werking van de programma's SetStat en Radio en de door deze 
programma's gebruikte Units en Include files . 

4.1. Hard ware configuratie 

De gebruikte opstelling is weergegeven in de onderstaande figuur: 

<h·aaiknop 

I '\ 1 PC-platform 
.,,J 

1 ,,. quadratuurkaart 
1 

versterker 
; 1 rti 815 - kaart 1 ' 1 

1 
1 

1 
"""' 

radio - kaart 
r· 

1 
boxen E-

+ 
antenne 

Figuur 4: De hardware configuratie behorende bij de radio demo. 
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De verschillende componenten hebben de volgende betekenis: 

PC: De PC bestaat uit het gebruikelijke beeldscherm (bij de radiodemo is 
een VGA-scherm vereist), toetsenbord en de eigenlijke computer. 
Daarnaast is de PC uitgebreid met drie kaarten namelijk een 
quadratuurkaart, een RTI 815-kaart en een Radiokaart. 

Quadratuurkaart: Hiermee kan men de positie van de draaiknop uitlezen. 

RTI 815-kaart: Deze kaart is een digitaal/analoog converter. Met behulp van de 
converter kan in de software een spanning worden gespecificeerd. 
Deze spanning laat, na versterking, de draaiknop draaien. In de file 
CONFIGB.DAT, die aangemaakt wordt door ADICONF.EXE te 
executeren, is de hardware configuratie opgeslagen. Deze file, met 
daarin de juiste hardware configuratie, is noodzakelijk om met de 
RTI 815-kaart te kunnen werken. 

Radiokaart: Met behulp van de radiokaart is het mogelijk om FM radio 
ontvangst in het frequentiebereik [87.50 .. 108.00] MHz weer te geven 
en verscheidene audiosettings zoals bijvoorbeeld volume, balance, 
treble, bass etcetera, via de PC te besturen. De kaart heeft externe 
aansluitpunten voor een antenne en twee luidsprekerboxen. 

Draaiknop: De draaiknop is verbonden met een electromotor, waarmee men de 
knop kan laten draaien, en is uitgerust met optische sensoren, welke 
de positie van de draaiknop kunnen genereren. Daarnaast is het 
mogelijk om de diameter van de draaiknop te veranderen omdat er 
draaiknoppen met verschillende diameters aanwezig zijn~ 

Overige: De antenne, luidsprekerboxen en versterker zullen een ieder bekend 
zijn en behoeven daarom geen verdere uitleg. 

4.2. Software ontwerp 

De software, behorende bij het radio demo programma bestaat uit: 

Turbo Pascal programma's: 

-SETSTAT 
-RADIO 
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Eigen geschreven Units: 

-IMAGES.TPU 
-PICTURE.TPU 
-MAIN.TPU 

Standaard Turbo Pascal Units: 

-CRT.TPU 
-GRAPH.TPU 

Units en Include files behorende bij de kaarten: 

-MOD7066.TPU 
-PCR_SUP.TPU 
-ADI.PAS 

De unit MOD7066.TPU bevat procedures en functies ten behoeve van het gebruik van de 
quadratuurkaart. De unit PCR_SUP.TPU verzorgt de besturing van de radiokaart, terwijl de 
include file ADI.PAS het interface vormt tussen de RTI 815-kaart enerzijds en de software 
anderzijds . 

De structurele samenhang tussen de software onderdelen is weergegeven in onderstaande 
figuur: 

Crt Gra1>h Pic- ~ 

ture ' 
1 1 

... i, • i, ... , ,. 
Set- l\iain ;" 

\. I.J Graph 
Stat l.J 

, Kadio ~ 
~ 

.J I' •ï -

1 1 
PCR l\Iod 

Adi 
Ima- ~ 

Sup 7066 ges ' 
Figuur 5: Structurele samenhang tussen de software onderdelen. 
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Merk op dat GRAPH in de figuur gedupliceerd is, dit met het oog op de 
overzichtelijkheid. 

4.2.1. Bestaande units & include files 

CRT.TPU 

De CRT unit is een standaard Turbo Pascal unit. Ze bevat implementaties van routines die 
gebruikt kunnen worden bij het besturen van verscheidene PC-accessoires zoals 
screenmode, kleuren, geluid etcetera. 

GRAPH.TPU 

Ook de GRAPH unit is een standaard Turbo Pascal unit. De GRAPH unit implementeert 
een complete bibliotheek van grafische routines. 

Voor specifikere informatie betreffende een van beide bovenstaande units, zie de Turbo 
Pascal handleiding. 

PCR SUP.TPU 

Deze unit bevat variabelendeclaraties en de implementatie van procedures die men kan 
gebruiken om de PCradio te besturen. Indien men in Turbo Pascal gebruik wil maken van 
deze unit moet men allereerst het hardware adres van de radiokaart op geven door dit 
adres in de in de PCR_SUP unit gedeclareerde variabele PCRadio_Address te zetten. 
Daarna moet men aangeven in welk frequentiegebied men wil opereren: [80.00 .. 120.00] 
MHz of [87.50 . .108.00] Mhz. Het eerstgenoemde bereik wordt gekozen indien men aan de 
in de PCR_SUP unit gedeclareerde variabele ExtendedRange de waarde TRUE toekent. 
Indien men de waarde F ALSE toekent, werkt men in het laatsgenoemde bereik. 

In het radio demo programma worden de volgende procedures uit PCR_SUP gebruikt: 

procedure Init Radio 

Deze procedure dient aangeroepen te worden nadat men aan de globale variabele 
PCRadio_Address de correcte waarde heeft toegekend en voordat men enige andere 
procedure uit de unit PCR_SUP aanroept. De procedure voert de nodige initialisaties, met 
betrekking tot het gebruik van de PCRadio, uit. 
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procedure SetAudio (VAR Volume, Balance, Treble, Bass: Integer) 

Deze procedure bestuurt de individuele audiosettings. Het bereik van de verschillende 
audiosettings is als volgt: 

0 S Volume S 63 
-8 S Balance S 8 
-4 S Treble S 4 
-4 S Bass S 4 

procedure LF (Mode: Boolean) 

Door middel van deze procedure is het mogelijk om de radio aan of uit te zetten, zonder 
dat dit het volumelevel affecteert. 

Mode= TRUE ⇒ Sound On 
Mode = F ALSE ⇒ Sound Off 

procedure SetFrequency (VAR Frequency: Real; Current: Boolean) 

Hiermee kiest men de afstemfrequentie van de radio, ermee rekening houdend dat de 
kleinste tuning stap = 0.01, wat overeenkomt met een resolutie van 10 kHz. 

De betekenis van Current is als volgt: het frequentiebereik [87.50 .. 108.00] MHz van de 
PCradio is cyclisch. Dit wil zeggen dat indien men de frequentie 108.00 MHz heeft bereikt 
en men wil afstemmen op een hogere frequentie, er wordt over gesprongen naar de 
frequentie 87.50 MHz. Wordt nu door middel van de procedure SetFrequency een 
afstemfrequentie opgegeven, dan moet de PC Radio die frequentie eerst 'zoeken'. Current 
bepaalt dan de zoekrichting vanaf de op dat moment geldende frequentie. 

Current = TRUE ⇒ Beginnend bij hogere frequenties 
Current = F ALSE ⇒ Beginnend bij lagere frequenties 

procedure Search (VAR Frequency: Real; MinLevel: Byte; Up: Boolean) 

Met de procedure Search laat men de radio zelf een radiostation zoeken. In de variabele 
Frequency dient men bij aanroep de startfrequentie op te geven. In de variabele MinLevel 
het minimum level van het op te zoeken station. Dit is een maat voor de sterkte van de 
signaalontvangst. In de variabele Up moet worden opgegeven of de radio vanaf de 
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beginfrequentie de hoger gelegen of juist de lager gelegen frequenties moet afzoeken. 

UP= TRUE ⇒ Hoger gelegen frequenties 
UP= FALSE ⇒ Lagergelegen frequenties 

Na uitvoering van de procedure bevat de variabele Frequency de frequentie van het 
gevonden radiostation. 

MOD7066.TPU 

De unit MOD7066 bevat routines die het gebruik van de quadratuurkaart ondersteunen. De 
volgende procedures uit de unit zijn gebruikt: 

procedure SetLS7066Count (Nr: Integer; Count: Longint) 

Deze procedure definieert een logisch kanaal, dat geïdentificeerd wordt met het nummer 
dat in Nr wordt opgegeven, en waarover de draaiknoppositie uitgelezen kan worden. Het 
uitlezen van de draaiknop levert een circulaire teller op. Count is de waarde van de teller 
die overeenkomt met de stand van de draaiknop op het moment dat de procedure 
SetLS7066Count wordt aangeroepen, waarbij opgemerkt dient te worden dat deze Count 
waarde draaiknopstand relatie slechts weer gewijzigd wordt indien men de computer 
gereset heeft, en niet bij het opnieuw aanroepen van de procedure SetLS7066. 

procedure StartLS7066 (Nr: Integer) 

Hiermee maakt men het logische kanaal, geïdentificeerd door nummer Nr, startklaar om 
van te lezen. 

function ReadLS7066 (Nr: Integer): Longint 

Deze functie retourneert de waarde van het logische kanaal met nummer Nr, ofwel de 
positie van de draaiknop. 

procedure StopLS7066 (Nr: Integer) 

De procedure StopLS7066 stopt het lezen van het logische kanaal met nummer Nr. 

INCLUDE FILE ADI.PAS 

De file ADI.PAS zijn procedures en functies gedefinieerd ter ondersteuning van de 
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RTI 815-kaart. Dez.e functies en procedures hebben dus betrekking op het laten 
ronddraaien van de draaiknop. De file dient als include file opgenomen te worden in de 
programma's of units waarin de desbetreffende procedures of functies worden 
aangeroepen. 

De volgende procedures uit de include file ADI.PAS treft u in de radio demo aan: 

procedure lnitialize (VAR ErStat: Integer) 

Dez.e procedure, die moet worden uitgevoerd voordat men enige andere procedure of 
functie uit ADI.PAS aanroept, voert de benodigde initialisaties uit, die betrekking hebben 
op het gebruik van de RTI 815-kaart. Indien er hierbij een fout optreedt, dan wordt een 
foutmeldingsnummer aan ErStat toegekend, anders, indien er geen fout optreedt, krijgt 
ErStat de waarde 0. 

procedure AOT815 (LChan, Board, PChan: Integer; VAR ErStat: Integer) 

In dez.e procedure wordt het volgende gedefinieerd: Lchan en Pchan stellen het logische 
respectievelijk het physieke kanaal voor. Over het logische kanaal kan men een integer 
waarde versturen die de grootte van de kracht representeert die op de draaiknop werkt. 
Over het physieke kanaal wordt de daadwerkelijke spanning via de versterker naar de 
draaiknop gestuurd. Board is het boardnummer dat toegekend is aan de RTI815-kaart. In 
ErStat wordt het foutmeldingsnummer gez.et. 

procedure AOT (LChan, SetPoint: Integer; VAR ErStat: Integer) 

Hiermee kan men over het logische kanaal LChan een integer waarde sturen, die de 
representatie is van de grootte van de kracht die op de draaiknop wordt uitgeoefend. De 
grootte van de kracht, die opgegeven wordt in SetPoint, moet liggen tussen -2048 en 
2047. ErStat bevat na afloop van de procedure wederom het foutmeldingsnummer. 

procedure CIChan (LChan: Integer; VAR ErStat: Integer) 

Door aanroep van dez.e procedure wordt het logische kanaal LChan gesloten, met andere 
woorden, vrij gegeven. ErStat bevat na uitvoering van de procedure het 
fou tmeldingsn ummer. 

4.2.2. Eigen ontworpen programmatuur 

In het nu volgende hoofdstuk onderdeel 'eigen ontworpen programmatuur' volgt een 
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beschrijving van de eigen geschreven units en programma's. Allereerst zal de grote lijn, 
oftewel de structuur, uit de doeken gedaan worden, vervolgens wordt de werking van de 
tactiele objecten besproken en als laatste wordt er dieper ingegaan op de werking van de 
afzonderlijke procedures en functies. 

4.2.2.1. SOFTWARE STRUCTUUR 

Het radio demo programma, hiermee wordt het geheel aan programma's en units bedoeld, 
die betrekking hebben op de radio demo, is object georiënteerd en zelfaanroepend 
geprogrammeerd. Zelfaanroepend wil zeggen dat er slechts één procedure hoeft worden 
aangeroepen om het programma te runnen. Deze procedure roept dan zelf weer een andere 
procedure aan enzovoorts. In totaal zijn er vier objecten die een tactiele feedback 
verzorgen: 

Se/ectObject: Verzorgt het kiezen van de functie van de draaiknop. 
TunerObject: Verzorgt het tuninggedeelte . 
Ba/anceObject: Verzorgt het instellen van de balance. 
Vo/umeObject: Verzorgt de volumeregeling. 

Daarnaast is er nog een procedure Menu die het een en ander met betrekking tot het menu 
gedeelte regelt. In onderstaande figuur is de zelfaanroepstructuur van het radio demo 
programma weergegeven: 

MENU SELECT 

''OLUME BALANCE TUNER 

Figuur 6: Zelfaanroepstructuur van het radio demo programma. 
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Hierin staat Select (Tuner, Balance, Volume) voor de procedure SelectObject.Main 
(TunerObject.Main, BalanceObject.Main, VolumeObject.Main), zie hiervoor de 
beschrijving van de tactiele objecten. DOS staat voor de Dos prompt en Menu voor de 
gelijknamige procedure. 

4.2.2.2. TACTIELE OBJECTEN 

De vier hiervoor genoemde tactiele objecten zijn alle geprogrammeerd als een apart Object 
(in termen van objectgeoriënteerd programmeren). Zij hebben een zeer sterke gelijkenis, 
waardoor, indien men nieuwe objecten wil toevoegen, dit zeer eenvoudig, namelijk 
analoog aan de andere objecten, verwezenlijkt kan worden. In de nu volgende tactiele 
objecten ontwerpbeschrijving zal dan ook een standaard tactiel object, TacticalObject, als 
voorbeeld door de beschrijving meelopen. Merk op dat dit object dus niet in het radio 
demo programma voorkomt. 

De type declaratie van een tactiel object is als volgt: 

Type 
Tactica!Object = Object 

PositionBase: Longint; 
PointerBase: Integer; 

END ; 

ForceValue: Array [0 . .NJ Of Integer; 
PROCEDURE Main; 
PROCEDURE TransformValue (NewPosition: Longint;NewPointer:lnteger); 
PROCEDURE Visua/Feedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 
PROCEDURE Audia/Feedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 
PROCEDURE Tactica/Feedback (NewPointer, O/dPointer: Integer); 
PROCEDURE Dispatch (NewPointer: Integer); 

De lengte van het array ForceValue is niet voor elk tactiel object gelijk, later zal de reden 
hiervoor duidelijk worden. Verder zullen af en toe de meegegeven parameters verschillen 
van het standaard voorbeeld, dit doet echter geen afbreuk aan de gelijkvormigheid tussen 
de verschillende objecten. 

De werking van een tactiel object is als volgt: 

Stel we hebben een tactiel object Tactical van het type TacticalObject. 

Door de aanroep van het parameterloze Tactical.Main wordt het object Tactical 'in 
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werking' gesteld. De werking van de procedure Tactical.Main zal uitgelegd worden nadat 
eerst de werking van de hierin voorkomende procedure Tactical.Transf orrn V alue uitgelegd 
is: 

Indien men de draaiknop uitleest dan zal deze waarde geprojecteerd moeten worden op de 
index van het ForceValue array. In figuur 7 is weergegeven hoe dit in zijn werk gaat. 

0 
1 

0 
draaiknop 

basis 

oldposition 
newposition 

transf ormvalue 

oldpointer newpointer 

basis j, 
1 

j, 
1 

forcevalue aITay 

Figuur 7: Projectie rnn de draaiknoppositie naar de index van het ForceValue array. 

Als het tactiel object Tactical in werking wordt gesteld door de aanroep van zijn 
Tactical.Main, wordt de basispositie van de draaiknop bepaald, met andere woorden, de 
stand van de draaiknop op dat moment wordt als basis gekozen. Als basis van het 
ForceValue array wordt de laatste waarde genomen van de array pointer, zoals die gold bij 
het verlaten van de procedure Tactical.Main, of anders, indien de procedure Tactical.Main 
nog geen keer is uitgevoerd, de initiële waarde. 

Wordt er nu aan de draaiknop gedraaid dan houdt de aanwijzer NewPosition bij wat de 
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laatsgemeten draaiknopposi tie is. De procedure Tactical.Transf orm V alue projecteert 
vervolgens de afgelegde afstand ten opzichte van de positiebasis op het ForceValue array, 
zodat we ook hier een afgelegde afstand en een nieuwe aanwijzer, NewPointer, krijgen. In 
de variabele OldPosition en OldPointer worden de voorlaatst gemeten draaiknoppositie 
respectievelijk arraypositie bijgehouden. 

De reden waarom eerst een basis wordt bepaald en daarna het af gelegde stuk ten opzichte 
van de basis wordt getransformeerd en niet gewoon het verschil tussen de laatste twee 
positie metingen getransformeerd wordt, wordt verklaard met het volgende voorbeeld van 
wat er mis kan gaan, als men de laatsgenoemde methode zou volgen: 

Stel TacticalObject.Transform Value heeft de volgende vorm: 

NewPointer := OldPointer + (NewPosition - OldPosition) DIV 10 

Wanneer men nu rustig aan de draaiknop draait, zodaning dat 

(NewPosition - OldPosition) < 10 

dan zal, omdat dan 

(NewPosition - OldPosition) DIV 10 = 0 

NewPointer niet veranderen. Het is dan dus mogelijk, door rustig te draaien, hele ronden 
af te leggen zonder dat dit leidt tot enige visuele, auditieve of tactiele verandering. 

Met behulp van de 'met basis' methode wordt dit probleem adequaat opgelost. 

Dan nu de procedure Tactical.Main. Deze heeft de onderstaande vorm: 

PROCEDURE Tactica/Object.Main; 

VAR 

BEGIN 

NewPosition, 0/dPosition: Longlnt; 
NewPointer, 0/dPointer: Integer; 
Keyboardlnput: Char; 

ReadFromButton (OldPosition) 
;PositionBase := OldPosition 
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;OldPointer := PointerBase (ii) 
;IJ KeyPressed Then Keyboardlnput := ReadKey (iii) 
;White Keyboardlnput '# ' 'Do (iv) 
BEGIN 

ReadFromButton (NewPosition) (v) 
;Tactical.TransJormValue (NewPosition, NewPointer) (vi) 
;Tactical.Visua/Feedback (NewPointer, O/dPointer) (vii) 
;Tactical.Audia/Feedback (NewPointer, O/dPointer) (viii) 
;Tactical.Tactica/Feedback (NewPointer, OldPointer) (ix) 
;OldPosition := NewPosition 
;OldPointer := NewPointer (x) 
;IJ KeyPressed Then Keyboardlnput := ReadKey (xi) 

END 
;Tactical.Dispatch (NewPointer) (xii) 

END; 

De werking van de TacticalObject.Main procedure is als volgt: 

Allereerst wordt de draaiknopbasis bepaald en in de object gebonden variabele 
PositionBase gezet (i). De ForceValue array basis staat reeds in de eveneens object 
gebonden variabele PointerBase. Deze PointerBase is of de geïnitialiseerde waarde, bij de 
eerste aanroep van TacticalObject.Main, of de laatste pointer waarde zoals die gold bij het 
verlaten van TacticalObject.Main, bij een eerdere aanroep van TacticalObject.Main. De 
eerste OldPointer waarde wordt gelijk gesteld aan deze PointerBase (ii). Vervolgens wordt 
gekeken of er op de spatiebalk wordt gedrukt (iii), wat er op duidt dat men het 
desbetreffende object wil verlaten. De procedure Tactical.Dispatch (xii) verzorgt dan de 
verdere afhandeling zoals het veranderen van de PointerBase en het opstarten van een 
nieuwe vervolgprocedure. Wordt er niet op de spatiebalk gedrukt (iv) dan wordt de nieuwe 
positie van de draaiknop uitgelezen (v). Tactical.TransformValue berekend nu, op de wijze 
zoals reeds is uitgelegd, de projectie van de draaiknopstand op het ForceValue array (vi). 
Met behulp van de OldPointer en NewPointer wordt nu achtereenvolgens, Real-Time, een 
visuele (vii), auditieve (viii) en tactiele (ix) feedback gegeven, welke voor elk object 
kunnen verschillen. Als laatste wordt nog enige administratie uitgevoerd met betrekking tot 
de aanwijzers (x). Dit geheel wordt herhaaldelijk uitgevoerd totdat, door een druk op de 
spatiebalk (iv + xi), te kennen wordt gegeven dat men de procedure TacticalObject.Main 
wil verlaten. 

Zoals reeds opgemerkt zijn de procedures TransformValue, VisualFeedback, 
AudialFeedback en TacticalFeedback, en het ForceValue array (uiteraard) niet voor alle 
vier de in het radio demo programma voorkomende tactiele objecten gelijk. Daarom nu 
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een ov~rzicht van de verschillende ForceValue arrays en de werking van de feedback 
procedures. Daarnaast zal van elk object het krachtterugkoppelingspatroon worden 
afgebeeld. Dit patroon wordt bepaald door een combinatie van de procedure 
TacticalFeedBack en het Force Value array, welke gedefinieerd wordt in de procedure 
Force V alueslnit. 

De kracht, die naar de draaiknop gestuurd wordt, is instelbaar van -2048 tot en met 2047. 
Omdat een krachtsverschil van 50 niet voelbaar is nemen we het bereik van de kracht 
gemakshalve [-2000 .. 2000]. Verder dient opgemerkt te worden dat de draaiknop, indien er 
geen kracht naar toe gestuurd wordt, redelijk zwaar draait, omdat er sprake is van 
mechanische wrijving. De werking van de verschillende krachtvelden is dan ook het beste 
indien deze wrijving aanwezig is, want het gehele krachtveldenpatroon is hierop gebaseerd. 

SelectObject 

procedure SelectObject.Main 

Is gelijk aan de standaard vorm met uitrondering van de regels 

WriteTol nformation Window (Select/tem) 

die de mode zichtbaar maakt op het informatiescherm en 

Putlmage (Select.PointerBase + 86, 389, PointingHandpointer', XORPut) 

dat het aanwijshandje laat verschijnen. 

procedure SelectObject.Transform Value (NewPosition: Longint; 
VAR NewPointer: Integer) 

De transformatiefunctie van het SelectObject is lineair. Een 
draaiknop po si tie verandering ter grootte X, geeft een gelijke verandering X van de 
array pointer. 

procedure SelectObject.VisualFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer) 

Kijkt eerst of NewPointer en OldPointer van elkaar verschillen, want indien dit niet 
het geval is, is er niet aan de draaiknop gedraaid en blijft visueel alles gelijk. 
Verschillen ze dan wordt het aanwijshandje op de plaats overeenkomstig met de 
OldPointer waarde verwijderd, en op de plaats gerelateerd aan de NewPointer 

24 



Draaiknop met krachtterugkoppeling 

Ontwerp beschrijving 

waarde gezet. 

procedure SelectObject.AudialFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer) 

Het object SelectObject heeft geen auditieve feedback, echter om de 
gelijkvormigheid tussen de objecten te benadrukken is deze procedure niet 
weggelaten. 

procedure SelectObject.TacticalFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer) 

Eerst wordt de variabele FFBOn bekeken. Is deze variabele TRUE dan dient er 
tactiele feedback gegeven te worden, bij F ALSE staat de tactiele feedback uit. 
Indien tactiele feedback aan staat wordt er eerst voor gez.orgd dat NewPointer en 
OldPointer zich binnen de arraygrenzen bevinden. Dan wordt uit het 
Select.ForceValue array en de draairichting de tactiele feedback bepaald en naar de 
de draaiknop gestuurd. 

SelectObject.ForceValue: Array [0 .. 340) Of Integer 

Het array heeft een bereik van [0 .. 340]. De lengte van het array representeert de 
toegestane verplaatsingsafstand van het selecteerhandje. Anders gezegd de lengte 
van het verplaatsingsinterval tussen de tunerselecteerknop en de 
volumeselecteerknop. De karakteristieken van het Select krachtveld ziet u in de 
figuren 8 en 9 

2000 

1000 

0 

-1000 

-2000 

linksom draaiend 

74 154 186 

Figuur 8: Select krachtveld bij linksom draaien. 
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2000 

1000 

0 

-1000 

-2000 

4 

rechtsom draaiend (0 

74 154 186 

Figuur 9: Select krachtveld bij rechtsom draaien. 

266 336 340 

Figuur 8 toont het krachtveld indien naar links gedraaid wordt, figuur 9 
indien naar rechts wordt gedraaid. Indien een kracht als positief is afgebeeld wil dit 
niet zeggen dat een positieve kracht naar de knop gestuurd wordt maar dat de 
gebruiker wordt geholpen: er is dan dus een kracht waarvan de richting 
overeenkomt met de draairichting. Een negatieve afbeelding duidt op een kracht 
tegengesteld aan de draairichting. 

procedure SelectObject.Dispatch (NewPointer: Integer) 

Deze procedure begint met het bewaren van de nieuwe PointerBase, nodig indien 
nog een keer teruggekeerd wordt naar de select mode. Vervolgens wordt gekeken 
of het aanwijshandje zich op een selecteerknop bevindt. Bevindt het aanwijshandje 
zich inderdaad boven een selecteerknop dan wordt door de procedure 
SelectDispatch de verdere afhandeling verzorgt. Wordt het aanwijshandje niet 
boven een selecteerknop geloceerd dan wordt er slechts een duwbeweging van het 
aanwijshandje zichtbaar gemaakt en weer teruggekeerd naar de select mode. 
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TunerObject 

procedure TunerObject.Main 

Deze procedure is geheel standaard met als enige toevoeging het verzorgen van de 
informatie op het informatiescherm. 

procedure TunerO bject. Transform Value (N ewPosition, 0 IdPosition: Longint; 
VAR NewPointer: Integer) 

Deze procedure is tweeledig omdat, naar gelang de snelheid waarmee de knop 
wordt rondgedraaid, er ook anders getransformeerd wordt. Niet alleen wordt de 
(werkelijke) positie afstand tot de basis berekend maar ook de afstand tussen de 
twee laatst gemeten posities. Er wordt nu gekeken of de snelheid, waarmee aan de 
knop gedraaid wordt, boven een van tevoren vastgestelde snelheid ligt. Dit gebeurt 
door te kijken of de afstand tussen de twee laatst gemeten posities groter is dan een 
bepaalde afstand, in dit geval 35. Telkens wanneer dit het geval is, wordt de 
pointerbasis tien plaatsen in de draairichting verlegd. Deze interpretatie zorgt er 
eenvoudig voor dat de tuningindicator bij vlug draaien zich meer dan lineair 
verplaatst. 

Indien de knop met een geringere snelheid wordt rondgedraaid is het verband 
tussen de draaiknopafstand en de arraypointerafstand rechtevenredig, met een 
evenredigheidsfactor van 1/40. 

Tenslotte vinden we in deze procedure nog enkele programmaregels terug die de 
afhandeling verzorgen indien men de grenzen van het array, 0 en 208, bereikt. Stel 
men heeft de O grens bereikt en men draait nog verder linksom. Auditief, visueel 
en tactiel behoort er dan geen verandering te zijn. Als men nu weer rechtsom draait 
moet er voor gezorgd worden dat men niet het hele stuk, dat men te ver linksom 
heeft gedraaid, weer helemaal moet terugdraaien. Daarom wordt indien men de 
linkergrens overschrijdt de PointerBase op nul gezet en de PositionBase gelijk 
gehouden aan de laatst gemeten positie. Op geheel identieke wijze wordt de 
overschrijding van de rechtergrens af gehandeld. 

procedure TunerObject.VisualFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer) 

Wanneer NewPointer ongelijk is aan OldPointer wordt de tuningindicator 
verplaatsing zichtbaar gemaakt. 
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procedure TunerObject.AudialFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer) 

Bij verschillende NewPointer en OldPointer berekent deze procedure de frequentie 
die hoort bij de NewPointer waarde en stemt vervolgens op deze frequentie af. Een 
verandering van de pointerwaarde van 1 leidt tot een frequentie sprong van 
0.08 MHz. 

Op de laatste regel van deze procedure staat een op het eerste gezicht verdwaalde 

Eise Delay (5) 

dat uitgevoerd wordt indien NewPointer en OldPointer gelijk zijn en dat een 5 
miliseconden durend niets doen bewerkstelligt. Dit statement is nodig om de 
traagheid van het sturen van een kracht naar de draaiknop op te vangen. Indien 
men deze Delay (5) weg laat dan kunnen twee 'krachtpakketjes'elkaar te snel in 
een te kort tijdsbestek opvolgen, met als ongewenst effect een moeilijk te 
omschrijven trillen van de draaiknop. 

procedure TunerObject.TacticalFeedback (NewPosition, OldPosition: Longint; 
NewPointer: Integer) 

Tactiele feedback wordt slechts gegeven indien de krachtterugkoppeling aan staat, 
dus FFBOn = TRUE. De krachtterugkoppeling hangt af van de draairichting: 
slechts wanneer men naar rechts beweegt en zich links en in de buurt van een 
radiostation bevindt of wanneer men naar links beweegt en zich rechts en in de 
nabijheid van een radiostation bevindt moet er tactiele feedback gegeven worden, 
in alle andere gevallen is er geen sprake van tactiele feedback. 

TunerObject.ForceValue: Array [0 .• 208] Of Integer 

De lengte van het array correspondeert met de lengte van het tuningscherm. Het 
TunerObject.ForceValue array wordt berekend uit de datafile STATIONS.DAT, 
waarin de plaatsen staan waar een sterke radio-ontvangst optreedt. Stel op plaats i 
in het array is een optimaal radio-ontvangst punt, dan heeft het Tuner krachtveld de 
vorm zoals is weergegeven in de figuren op de volgende pagina. Ook nu weer 
verschillende de krachtvelden voor rechtsom en linksom draaien (zie figuren 9 en 
10). 
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... 

procedure TunerObject.Dispatch (NewPointer: Integer) 

Deze procedure is geheel triviaal: de nieuwe PointerBase wordt berekend en er 
wordt doorgegaan met Select.Main. 

2000 
1500 
1000 

0 

-1000 
-1500 
-2000 

i - 3 

linksom draaiend 6) 

1 
i- 2 i - 1 l i + 1 

Figuur 9: Tuner krachtveld bij linksom draaien. 

2000 
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0 

rechtsom draaiend 6 

: 
i+2 i+3 

i -3 i-2 i - 1 l i+l i+2 i+3 
-1000 
-1500 
-2000 

Figuur 10: Tuner krachtveld bij rechtsom draaien. 
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B alanceO bject 

procedure BalanceObject.Main 

Wederom is de Main procedure bijna geheel standaard: Allereerst wordt de 
draaiknop indicator 'aan' gez.et met 

DrawButtonTurning (90 - Balance .PointerBase , 89 - Balance.PointerBase, TRUE) 

en tevens wordt het aanwijshandje bij de draaiknop geplaatst. Bij het tekenen van 
de draaiknop indicator en het aanwijshandje worden dez.e eerst over de oude positie 
heen getekend, zodat z.e daar verdwijnen, en daarna pas op de nieuwe positie 
getekend. Omdat er bij de eerste keer tekenen echter nog geen handje staat dient er 
ook niet overheen getekend te worden. Door de regels 

ArcCoordsXStart : = -20 en 
ArcCoords.YStart := -20 

wordt het handje de eerste keer onzichtbaar buiten het scherm getekend. Verder 
wordt er nog informatie gestuurd naar het informatiescherm. 

procedure BalanceObject.TransformValue (NewPosition: Longint; 
VAR New Pointer: Integer) 

De transformeerfunctie van de draaiknoppositie naar de arraypointer is lineair. Om 
ervoor te zorgen dat een hele ronde van de draaiknop ook vertaald wordt naar een 
hele draai op het scherm krijgen we de rechtevenredigheidsfactor 18/25: Eén ronde 
geeft een draaiknoppositiemutatie van 500 en moet een pointer verandering geven 
van 360, dus 360/500 = 18/25. De dan verkregen NewPointer wordt gemoduleerd 
naar 360 zodat hij binnen de arraygrenz.en blijft. 

procedure BalanceObject.VisualFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer) 

Indien NewPointer ongelijk is aan OldPointer wordt op de plaats gerelateerd aan 
NewPointer de draaiknopindicator getekend. 

procedure BalanceObject.AudialFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer) 

Zet bij ongelijke NewPointer en OldPointer de balance op de met de positie van de 
draaiknop overeenstemmende waarde. De omz.etting van de pointer waarde naar de 
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balance waarde geeft een relatie die op te splitsen is in 3 lineaire delen. Figuur 12 
geeft de grafische representatie van deze relatie: 

8 

4 

Q-t1-----------..... 1oa------------
_4 

-8 

Figuur 12: Overdrachtsfunctie van de NewPointer waarde naar het balance level. 

procedure BalanceObject.TacticalFeedback (NewPointer: Integer) 

Als de krachtterugkoppeling is aangeschakeld, dus FFBOn = TRUE, wordt de 
waarde, die in het ForceValue array staat, over het logische kanaal gestuurd. Deze 
waarde representeert de kracht die op de draaiknop wordt uitgeoefend. 

BalanceObjcct.ForceValue: Array (0 .. 359] Of Integer 

Omdat een hele draai 360° is, heeft dit array de lengte 360. Op de vier 
'hoekpunten', namelijk die twee punten waar de balance gelijk verdeeld is over het 
linker en rechter kanaal, en de twee punten waar de balance geheel links 
respectievelijk geheel rechts ligt, is een klik voelbaar. Deze klikken worden 
door het patroon in figuur 13 bereikt. 

BalanceObject.Dispatch (NewPointer: Integer) 

De Dispatch procedure berekent de Pointerbasis en gaat vervolgens door met 
Select.Main. 
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rechtsom draaiend (0 & linksom draaiend 5) 
2000 

1000 

0 

-1000 90 180 270 359 

-2000 

Figuur 13: Ilalance krachtveld bij zowel rechtsom als ook linksom draaien. 

VolumeObject 

procedure Volumeübject.Main 

Deze procedure is gelijk aan de standaard Main procedure met daaraan toegevoegd 
dezelfde statements als bij BalanceObject.Main: 

ArcCoordsXStart := -20 
ArcCoords. YStart := -20 
DrawButtonTurning (225 - Volume.PointerBase, 

224 - Volume.PointerBase, TRUE) 
WriteTolnformationWindow (Volume/tem). 

procedure VolumeObject.TranformValue (NewPosition: Longint; 
VAR New Pointer: Integer) 

Dit is een lineaire functie met een rechtevenredigheidsfactor = 18/25, rodat een 
draai aan de knop een gelijke draai op het scherm geeft. 
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procedure VolumeObject.VisualFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer) 

Indien OldPointer verschilt van NewPointer wordt de draaiknop indicator getekend 
op de bij NewPointer behorende plaats. 

procedure VolumeObject.AudialFeedback (Newpointer, OldPointer: Integer) 

Bij ongelijke OldPointer en NewPointer wordt er voor gez.orgd dat de NewPointer 
waarde, indien nodig, binnen de arraygrenren blijft. Vervolgens wordt uit dere 
waarde het volume berekend, en ook daadwerkelijk op de nieuwe hoogte hoorbaar 
gemaakt. 

procedure Volu m eO bject. TacticalFeed back (New Pointer: Integer) 

Indien FFBOn = TRUE wordt, nadat de NewPointer waarde door middel van de 
Max en Min functies binnen de arraygrenren is gehouden, de tactiele feedback 
gegeven wals die in het VolumeObject.ForceValue array staat. 

VolumeObject.ForceValue: Array [0 .. 359] Of Integer 

De lengte van het array komt overeen met de 36Qo van een hele draai. Slechts op 
de plaatsen met arrayindex O en 359, de grenren dus, is de arraywaarde ongelijk 
aan 0. De figuren 14 en 15 representeren het krachtveldpatroon. 

2000 

1000 -

0 

-1000 -

-2000 - • 

linksom draaiend 6 

1 

180 

Figuur 14: Volume krachtveld bij linksom draaien. 
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rechtsom draaiend (Ç) 
2000 --
1000 -

0 1 

180 359 
-1000 -
-2000 -

Figuur 15: Volume krachtveld bij rechtsom draaien . 

procedure VolumeObject.Dispatch (NewPointer: Integer) 

Zorgt er eerst voor dat er geen kracht meer werkt op de draaiknop door de waarde 
0 over het logische kanaal te sturen, en z.et vervolgens de draaiknopindicator uit. 
Daarna wordt er gekeken of NewPointer ~ 15, welk het criterium is voor 
volume = 0. Indien dit het geval is wordt door de procedure ValuesReset het 
VolumeObject.ForceValue array gereset en naar het Menu over gesprongen, anders, 
indien het Volume > 0, oftewel NewPointer > 15, wordt de nieuwe PointerBase 
berekend en overgegaan naar de select mode. 

4.2 .2.3. OVERIGE PROGRAMMATUUR 

Na dez.e uitleg over de programmastructuur en de tactiele objecten wordt nu de rest van de 
eigen geschreven programmatuur besproken. Achtereenvolgens komen de units Images, 
Picture en Main en de programma's SetStat en Radio aan bod. 

4.2.2.3.i. Images 

In dez.e unit worden de images beschreven, ofwel die tekeningen die over het 
scherm moeten kunnen bewegen. Dit zijn achtereenvolgens 
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PointingHand: het wijzend handje 
PushingHand: het duwend handje 
Tuninglndicator: de tuningindicator. 

Met de aanroep van GetAlllmages worden deze drie images gedefinieerd en in het 
geheugen geplaatst. 

4.2.2.3.ii. Picture 

Deze unit beschrijft de radio tekening. Achtereenvolgens worden verschillende 
delen getekend: 

Luidspreker 
Luidsprekerkabel 
Radiokast 
Tuningvenster 
Informatiescherm 
Draaiknop 
Selecteerknoppen 
Tekst 

Met de aanroep van de procedure DrawPicture wordt de gehele tekening afgebeeld. 

4.2.2.3.iii . Main 

Zoals uit figuur 5 al blijkt is de unit Main het hart van de radio demo 
programma's. 

type definitie 

In deze unit worden eerst de tactiele objecten gedefinieerd. Daarnaast wordt het 
type SelectSetType gedefinieerd, welk een opsomming is van de mogelijke functies 
van de draaiknop. 

variabele declaratie 

De volgende variabele worden in de unit Main globaal gebruikt: 

Select: SelectObject : Select is de representatie van het type SelectObject. 
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Tuner: TunerObject : Tuner is de representatie van het type TunerObject. 

Balance: BalanceObject : Balance is de representatie van het type BalanceObject. 

Volume: VolumeObject : Volume is de representatie van het type VolumeObject. 

Vol, Bal, Treble, Bass: Integer : Hierin staan de audiosettings opgeslagen. 

Frequency: Real : Hierin staat de frequentie. 

FFBOn: Boolean : Indien TRUE dan wordt er krachtterugkoppeling gegeven, 
indien F ALSE dan wordt er geen krachtterugkoppeling gegeven. 

SelectOn: Array [SelectSetType] Of Boolean : Hierin is terug te vinden welke 
selecteerknoppen ingedrukt zijn. TRUE = knop is ingedrukt, 
F ALSE = knop is niet ingedrukt. 

ArcCoords: ArcCoordsType : Een variabele van het in de Graph unit gedefinieerde 
type ArcCoordsType. Het ArcCoordsType is een record met de 
volgende velden: 

X,Y: Integer; 
XStart, YStart: Integer; 
XEnd, YEnd: Integer; 

De variabele ArcCoords wordt gebruikt bij het zichtbaar maken van 
de draaibeweging van de draaiknop. 

constanten definitie 

De hiernavolgende constanten komen in de unit Main voor: 

DefaultForceValue = 2000: Deze constante definieert de kracht zoals die geldt in 
het gebied tussen de selecteerknoppen. Deze waarde is als constante in de 
unit opgenomen omdat het Select.Force V alue array tijdens de uitvoering van 
het programma kan veranderen. Indien men nu onderzoek wil doen naar de 
meest geschikte tactiele feedback, dan hoeft men slechts deze constante te 
veranderen, en niet telkens te zoeken naar de verschillende plaatsen in het 
programma waar van deze waarde gebruik wordt gemaakt. 

36 



Draaiknop met krachtterugkoppeling 

Ontwerpbeschrijving 

MidCount = 8388608: Deze constante is de helft van de maximale waarde van de 
circulaire draaiknopposi tie teller. 

MaxCount = 16777216: Deze constante is de maximale waarde van de circulaire 
draaiknoppositieteller. 

WriteC hannel = 1: Deze constante is de identificatie van zowel het physieke als 
ook het logische schrijfkanaal. 

ReadChannel = 0: Deze constante is de identificatie van het logische leeskanaal. 

Board = 1: Het bordnummer van RTI 815-kaart. 

Base = 0: De offset van de circulaire draaiknoppositieteller. 

De hiervoor opgesomde typen-, variabelen- en constantendeclaraties staan allemaal 
in het interface gedeelte van de unit. Indien deze unit daarom door middel van een 
uses clausule in een of ander programma wordt gebruikt, worden deze declaraties 
allemaal mee getransporteerd. 

initialisatie procedures 

Een viertal initialisatieprocedures vinden we terug in Main: 

PROCEDURE ForceValueslnit 

Hierin worden de vier ForceValue array's gedefinieerd. Tevens wordt FFBOn 
gelijk gemaakt aan TRUE: de krachtterugkoppeling staat initieel aan. 

PROCEDURE Valueslnit 

Initialiseert de variabelen die in deze unit voorkomen. Zo worden alle basissen, 
zowel de positiebasissen als ook de pointerbasissen, op nul gezet, met uitzondering 
van Select.PointerBase. Deze krijgt bij aanvang de waarde vijftien mee, dit opdat 
het aanwijshandje op een duidelijk zichtbaar plaats op de radio verschijnt. De 
audiosettings Vol en Bal krijgen de waarde 0, overeenkomend met de 
arraypointerwaarden Balance.PointerBase en Volume.PointerBase, en naar eigen 
voorkeur worden Treble en Bass op respectievelijk O en 4 gezet. Frequency krijgt 
de laagste waarde in het gekozen bereik, merk op dat dit juist gerelateerd is aan 
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Tuner.PointerBase. Immers de waarde van Tuner.NewPointer bepaalt de frequentie 
waarop afgestemd wordt. De selecteerknoppen Tuner, Balance en Volume staan 
initieel uit. 

PROCEDURE Graphlnit 

Maakt het scherm geschikt voor grafische toepassingen. 

PROCEDURE Radiolnit 

Voert de nodige initialisaties uit met betrekking tot het gebruik van de PCradio. 
Door het laatste statement LF (TRUE) wordt de radio aan gezet. 

PROCEDURE WriteReadButtonlnit 

Deze procedure definieert de kanalen waarover men kan schrijven naar de 
draaiknop en waarover men de draaiknoppositie kan uitlezen. Daarna wordt het 
leesproces opgestart. 

reset procedures 

De volgende vier procedures verzorgen de reset activiteiten: 

PROCEDURE ValuesReset 

Deze procedure wordt alleen aangeroepen in Volumeübject.Dispatch. Indien men 
bezig is met de radio demo en men wil terug naar het hoofdmenu, kan dit alleen 
door het volume naar O te draaien en vervolgens op de spatiebalk te drukken. 
Indien men nu de radio demo weer opnieuw wil opstarten, moet eerst het 
selecteerkrachtveld en het aan staan van de volumeselecteerknop hersteld worden: 
Het eerstgenoemde gebeurt in ValuesReset, het laatsgenoemde gebeurt automatisch 
door de aanroep van de procedure Valuesinit. 

PROCEDURE GraphReset 

Maakt het beeldscherm schoon en sluit het grafische scherm. 

PROCEDURE RadioReset 

Zet de audio instellingen op hun beginwaarden en maakt de radio uit. 
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PROCEDURE WriteReadButtonReset 

Zorgt ervoor dat er geen kracht meer werkt op de draaiknop en geeft vervolgens 
het lees en schrijf kanaal vrij. 

Juncties 

In de unit Main zijn enkele (rekenkundige) functies gedefinieerd, die berekeningen 
uitvoeren, die herhaaldelijk gedaan moeten worden: 

FUNCTION CalculateRea!Distance (Distance: Longint): Integer; 

Er is reeds opgemerkt dat het uitlezen van de draaiknoppositie een circulaire teller 
oplevert. Indien men dan de af stand wil weten tussen 2 opeenvolgende 
meetpuntposities, PI en P2, dan kunnen zich vier gevallen voordoen (zie 
figuur 16). 

II 

1 % · IVIidCow1t ½ • l\.iidCount 

m 
I\.faxCount 0 

Figuur 16: De circulaire draaiknoppositieteller. 

Stel we verdelen de circulaire teller, zoals in de bovenstaande figuur is aangegeven 
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in drie gebieden: 

gebied I: 
gebied II: 
gebied III: 

[O .. • * MidCount] 
<• * MidCount .. 1 • * MidCount> 
[l• * MidCount..MaxCount] 

Bevinden de twee meetpunten Pl en P2 zich respectievelijk in gebied I en III, of 
andersom, dan doet er zich een probleem voor bij de afstandsmeting. Met het 
volgende voorbeeld wordt dit verduidelijkt: 

Stel Pl = MaxCount - 5 (Gebied III) 
P2 = 5 (Gebied I) 

De afstand tussen deze twee posities, normaal gesproken gedefinieerd als (Pl - P2), 
levert de volgende afstand op: 

Pl - P2 = (MaxCount - 5) - 5 = MaxCount - 10 

Men ziet echter meteen dat deze afstand -10 moet zijn. In de functie 
CalculateRealDistance wordt dit probleem adequaat opgelost: er wordt gekeken of 
de afstand> MidCount of of de afstand< -MidCount. Eén gehele ronde draaien 
geeft een af stand van • 500 terwijl MidCount = 8388608, met andere woorden, 
indien bovenstaande geldt dan is het zeker dat één positiemeetpunt zich in gebied I 
en één zich in gebied III bevindt. De werkelijke afstand wordt dan verkregen door 
bij de foutieve afstand, naar gelang deze positief of negatief is, MaxCount af te 
trekken of op te tellen. 

FUNCTION Max (Xl, X2: Integer): Integer 

Berekent het maximum van de twee integer getallen Xl en X2. 

FUNCTION Min (Xl, X2: Integer): Integer 

Berekent het minimum van de twee integer getallen Xl en X2. 

FUNCTION Modulo (Xl, X2: Longint): Integer 

De standaard functie MOD heeft in Turbo Pascal de volgende definitie: 

I MOD J = I - (I DIV J) * J 
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Het teken van het resultaat is gelijk aan het teken van I. In het programma is op 
enkele plaatsen echter een modulo nodig waarbij het teken van het resultaat altijd 
positief is. Dit is in de functie Modulo bewerkstelligd. Indien het resultaat van I 
MOD J negatief is wordt er bij het resultaat J opgeteld, er geldt immers: 

I Modulo J = (1 + J) Modulo J 

procedures 

Naast de procedures die direct betrekking hebben op de werking van de tactiele 
objecten zijn er nog enkele 'hulp' procedures gedefinieerd: 

PROCEDURE SetBlackColors 

In Turbo Pascal is het mogelijk om bestaande kleuren te veranderen in een eigen 
gewenst kleurpalet. Door alle kleuren zwart te maken is het mogelijk 'onzichtbaar' 
te tekenen en dan, door voor een nieuw kleurenpalet te kiezen de tekening in één 
keer op het scherm te zetten. De procedure SetBlackColors maakt alle kleuren 
zwart. 

PROCEDURE SetGreyColors 

Deze procedure definieert een kleurenpalet dat bestaat uit grijstinten van 
zwart tot wit. De radio demo werkt met deze kleuren. 

PROCEDURE ReadFromButton (VAR X: Longint) 

Zet de draaiknoppositie in de meegegeven parameter. 

PROCEDURE WriteToButton (X: Integer) 

Stuurt een kracht ter grootte X naar de draaiknop. 

PROCEDURE WriteTolnformationWindow (Choice: SelectSetType) 

Verzorgt de (visuele) output van het informatiescherm op de radio. Afhankelijk van 
de in de parameter Choice opgegeven waarde verschijnt er SELECT, TUNING, 
BALANCE of VOLUME op het informatiescherm. 
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PROCEDURE DrawButtonOff (Choice: SelectSetType) 

Tekent één van de drie selecteerknoppen, namelijk die, welke is opgegeven in 
Choice, 'uit'. Dit wil zeggen dat de gebruiker de knop op het beeldscherm ziet als 
zijnde niet ingedrukt. 

PROCEDURE DrawButtonOn (Choice: SelectSetType) 

Analoog aan DrawButtonOff, alleen wordt nu een selecteerknop 'aan' getekend. 

PROCEDURE DrawButtonturning (NewValue, OldValue: Integer; On: Boolean) 

Deze procedure is tweeledig: uit de waarde van de parameter On wordt bepaald 
wat de werking van de procedure is. In het geval On = TRUE wordt de 
verplaatsing van de draaiknopindicator, van OldValue naar NewValue, beide 
opgegeven als boogwaarden, weergegeven. Tevens wordt het aanwijshandje mee 
verplaatst. Het bepalen van de positie waar de indicator getekend dient te worden 
gebeurt als volgt: eerst wordt een deel van een cirkel getekend, namelijk dat deel 
dat begint bij OldValue en eindigt bij NewValue, en als middelpunt het 
draaiknopmiddelpunt heeft. Het cirkeldeel wordt getekend in dezelfde kleur als de 
draaiknop, zodat het voor de gebruiker niet zichtbaar wordt. Met behulp van de in 
de Graph unit gedefinieerde functie GetArcCoords wordt nu in de variabele 
ArcCoords de volgende informatie gezet: 

X,Y: Integer 
XStart, YStart: Integer 
XEnd, YEnd: Integer 

{het cirkel midelpunt} 
{ de begincoördinaten van de boog} 
( de eindcoördinaten van de boog} 

Nu kan eenvoudig de draaiknopindicator op de oude plaats worden weggehaald en 
op de nieuwe plaats worden getekend. In het geval On= FALSE wordt de 
indicator en het handje weggehaald. De positiebepaling geschiedt op indentieke 
wijze. 

PROCEDURE MakeButtonOff (Choice: SelectSetType) 

Indien een selecteerknop op uit wordt gezet moet het volgende gebeuren: Er moet 
bijgehouden worden dat de knop op 'uit' staat, dit geschiedt door het statement 
Select [Choice] := FALSE, de knop moet als 'uit' worden getekend en het Select 
krachtveld moet worden aangepast, dit in verband met het feit dat een ingedrukte 
knop geïnterpreteerd moet worden alsof hij er niet is. De procedure MakeButtonOff 
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regelt deze zaken. 

PROCEDURE MakeButtonOn (Choice: SelectSetType) 

Heeft dezelfde taken als MakeButtonOff, met het verschil dat de knop nu niet 'uit' 
maar 'aan' wordt gemaakt. 

PROCEDURE SelectDispatch (Choice: SelectSetType; PointerValue: Integer) 

Deze procedure is min of meer een verlengstuk van de procedure 
SelectObject.Dispatch. Indien het programma in de selecteer mode staat en men 
drukt op de spatiebalk dan zal deze procedure, wanneer men op een van de drie 
selecteerknoppen staat, de verdere afhandeling verzorgen. Eerst wordt gekeken of 
de knop tijdens het indrukken van de spatiebalk wel of niet ingedrukt is. Is hij 
ingedrukt dan wordt hij 'uit' gezet en wordt teruggekeerd naar de selecteer mode, 
indien hij niet ingedrukt is wordt hij 'aan'gezet, eventueel wordt een andere knop 
die op 'aan' staat 'uit' gemaakt, waarna wordt verder gegaan met de gemaakte 
keuze. 

PROCEDURE ForceFeedbackSwitch 

Indien men zich in het Menu bevindt dan kan men door een druk op de '1' of 'F' 
omschakelen tussen krachtterugkoppeling 'aan' of 'uit'. De procedure 
ForceFeedbackSwitch verzorgt dit omschakelen door aan FFBOn de juiste waarde 
toe te kennen en de gemaakte keuze op het Menuscherm zichtbaar te maken. 

PROCEDURE StartRadio 

Als in het Menu de keuze START wordt gemaakt wordt deze procedure opgestart. 
De variabelen worden geïnitialiseerd, met uitzondering van de variabelen die 
geïnitialiseerd worden in Force V alueslnit. Deze laatstgenoemde variabelen hoeven 
slechts éénmaal geïnitialiseerd te worden, namelijk indien het programma voor de 
eerste keer wordt opgestart. Verder wordt de afbeelding van de radio getekend en 
Select.Main wordt opgestart. 

PROCEDURE ExitRadio 

Wordt in het Menu voor Exit gekozen dan wordt ExitRadio tot uitvoering gebracht: 
het grafisch scherm wordt gesloten, de radio wordt uit gezet en het in- en uitlezen 
van de draaiknop wordt gereset. Vervolgens wordt naar het systeem teruggekeerd. 
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PROCEDURE Menu 

Deze procedure verz.orgt het menu onderdeel van de radio demo, z.oals het tekenen 
van het Menuscherm en de juiste afhandeling indien een keuze, z.owel een foutieve 
als een correcte, wordt gemaakt. 

4.2.2.3.iv. SetStat 

Het Turbo Pascal programma Setstat schrijft een rij getallen weg naar de datafile 
STATIONS.DAT waaruit, door de procedure ForceValuesinit, die gedefinieerd is 
in de unit Main, het Tuner.ForceValue array wordt berekend. Het bepalen van de 
rij getallen gebeurt op de volgende wijze: 

Het van te voren gekozen frequentiegebied [87.68 .. 104.32] MHz wordt van laag 
naar hoog doorz.ocht naar sterke radio ontvangst, waarbij onder sterke ontvangst 
een ontvangst wordt verstaan met een level van minimaal 4. 

Indien een frequentie is gevonden waarbij een sterke ontvangst optreedt, dan wordt 
de gerelateerde plaats in het Tuner.ForceValue array bepaald: 

Plaats in ForceValue array = Round ((Frequency - 87.68) * 12.5) 

Deze plaats wordt pas daadwerkelijk naar de datafile geschreven indien de afstand 
tot het voorgaande station groter of gelijk is aan 7. Anders z.ouden de krachtveldjes 
van twee naast elkaar gelegen stations elkaar overlappen. 

4.2.2.3.v. Radio 

Het eigenlijke radio demo programma ziet er door het gebruik van units en zich 
zelf aanroepende procedures eenvoudig uit. Na uitvoering van enige 
initialisaties en het aanmaken van de images wordt de procedure Menu opgestart. 
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5. CONCLUSIE 

Na bestudering van de opdracht is er nagedacht over het gebruik van een draaiknop: bij 
welk apparaat of machine, dat veelvuldig gebruik maakt van draaiknoppen, zou men de 
werking van tactiele feedback het beste kunnen demonstreren. Een radio leek hier 
uitermate voor geschikt. 

Tijdens de ontwikkeling van de software en na de eerste testen van het radio demo 
programma werd al snel duidelijk dat dit inderdaad het geval was. 

In totaal zijn er vier tactiele objecten, waarvan er één een 'non-radio' object is, namelijk 
de selectie van de functie van de draaiknop door middel van het indrukken van een 
selecteerknop. Het kiezen van een selecteerknop wordt inderdaad vergemakkelijkt en 
versneld. Daarbij valt op te merken dat de selecteerknoppen vrij groot zijn en ook zonder 
krachtterugkoppeling redelijk vlug te bereiken zijn. Het is echter niet moeilijk voor te 
stellen dat bij kleinere selecteerknoppen het voordeel van krachtterugkoppeling nog 
duidelijker naar voren komt. 

Het af stemmen op een radiostation gebeurt met tactiele feedback zeer eenvoudig, je voelt 
echt dat je geholpen wordt. Heeft men normaal bij een radio te maken met twee 
informatiestromen, een visuele, je ziet dat de tuningindicator zich verplaatst, en een 
auditieve, je hoort dat de weergegeven frequentie verandert, nu komt daar nog een extra 
informatiestroom bij: de tactiele. Het gebruikt van deze manier van afstemmen zal extra 
handig blijken indien de visuele informatiestroom wegvalt, wat bijvoorbeeld het geval is 
bij een autoradio. 

Het item balance benadrukt nog eens extra dat men met behulp van tactiele feedback een 
draaiknop multifunctioneel kan maken. Men kan niet alleen een draaiknop simuleren met 
vier klikstanden maar ook een draaiknop met een willekeurig aantal klikstanden. 

Het onderdeel volume demonstreert de mogelijkheid om ongewenste draairichtingen tegen 
te werken. 

Samengevat kan gezegd worden dat krachtterugkoppeling zorgt voor een extra 
informatiestroom en dus de bediening van apparaten eenvoudiger maakt. 
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6. AANBEVELINGEN & OPMERKINGEN 

Hieronder volgen enkele aanbevelingen en opmerkingen die betrekking hebben op het 
radio demo programma: 

-Er kan onderz.oek gedaan worden naar het (meest) juiste reliëf van de tactiele feedback, 
dus naar de invulling van het ForceValue arrays en de Tacticalfeedback procedures. 
Hoewel wat voor de een bijvoorbeeld als een klik aanvoelt, voor de ander niets met een 
klik te maken heeft, kan men proberen een z.o objectief mogelijk reliëf te vinden. 

-De motor die bevestigd is aan de draaiknop en dus voor de krachtterugkoppeling z.orgt is 
niet erg sterk. Bij een krachtigere motor z.ou een verkeerde draairichtingen nog moeilijker 
of zelfs onmogelijk gemaakt kunnen worden. 

-Tijdens de ontwikkeling van de software was gekozen om het schrijfkanaal en het 
leeskanaal te identificeren door nummer 0. Dit leverde geen problemen op totdat de 
opstelling een keer verplaatst werd. Door onverklaarbare reden moest daarna voor het 
schrijfkanaal nummer 1 worden gekozen. 
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7. PERSONALIA 

Dit verslag en de hierbij horende radio met tactiele feedback demo zijn de af werking van 
de stage behorende bij de Informatica studie op de Technische Universiteit Eindhoven. De 
stage is in de maanden September, October en November uitgevoerd door: 

Roy JC Olders, 
Prins Hendrikstraat 80, 
5951 ET Belfeld. 
1!' (04705-) 2380. 
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8. BIJLAGEN 
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UNIT Images 

UNIT Images; 

INTERFACE 

VAR 
PointingHandPointer, PushingHandPointer, TuninglndicatorPointer: Pointer; 

PROCEDURE PointingHandlmage; 
PROCEDURE PushingHandlmage; 
PROCEDURE Tuninglndicatorlmage; 
PROCEDURE GetAlllmages; 

IMPLEMENTATION 

USES GRAPH; 

PROCEDURE PointingHandlmage; 

VAR 
PointingHandSize: Word; 

BEGIN 
ClearDevice 

;SetFillStyle (SolidFill, 5) 
;SetlineStyle (Solidln, 0, NormWidth) 
;SetColor (2) 
;MoveTo (18, 41) 
;LineTo (18, 34) 
;LineTo (14, 30) 
;LineTo (12, 26) 
;Line To (10, 24) 
;Line To (10, 18) 
;LineTo (12, 18) 
;Lineîo (14,20) 
;LineTo (14, 22) 
;LineTo (16, 22) 
;LineTo (16, 12) 
;LineTo (17, 12) 
;Line To (17, 10) 
;Line To (19, 10) 



Draaiknop met krachtterugkoppeling 

UNIT Images 

;LineTo (19, 12) 
;LineTo (20, 12) 
;LineTo (20, 18) 
;LineTo (22, 18) 
;LineTo (24, 20) 
;LineTo (24, 18) 
;LineTo (26, 18) 
;LineTo (28, 20) 
;LineTo (30, 20) 
;LineTo (32, 22) 
;LineTo (32, 26) 
;LineTo (30, 30) 
;LineTo (26, 34) 
;LineTo (26, 41) 
;LineTo (18, 41) 
;Line (20, 18, 20, 26) 
;Line (24, 20, 24, 26) 
;Line (28, 20, 28, 24) 
;FloodFill (22, 30, 2) 
;PointingHandSize := lmageSize (10, 10, 32, 41) 
;GetMem (PointingHandPointer, PointingHandSize) 
;Getlmage (10, 10, 32, 41, PointingHandPointer") 
;ClearDevice 

END; 

PROCEDURE PushingHandlmage; 

VAR 
PushingHandSize: Word; 

BEGIN 
ClearDevice 

;SetFillStyle (SolidFill, 5) 
;SetlineStyle (Solidln, 0, NormWidth) 
;SetColor (2) 
;MoveTo (18, 41) 
;LineTo (18, 34) 
;LineTo (14, 30) 
;LineTo (12, 26) 
;line To (10, 24) 
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;Line To (10, 18) 
;Lineîo (12, 18) 
;Lineîo (14, 20) 
;Lineîo (14, 22) 
;Lineîo (16, 22) 
;Lineîo (16, 16) 
;Lineîo (12, 16) 
;Line To (10, 14) 
;Line To (10, 12) 
;Lineîo (18, 12) 
;Lineîo (20, 14) 
;Lineîo (20, 18) 
;Lineîo (22, 18) 
;Lineîo (24, 20) 
;Lineîo (24, 18) 
;Lineîo (26, 18) 
;Lineîo (28, 20) 
;Lineîo (30, 20) 
;Lineîo (32, 22) 
;Lineîo (32, 26) 
;Lineîo (30, 30) 
;Lineîo (26, 34) 
;Line To (26, 41) 
;Line To (18, 41) 
;Line (20, 18, 20, 26) 
;Line (24, 20, 24, 26) 
;Line (28, 20, 28, 24) 
;FloodFill (22, 30, 2) 
;PushingHandSize := lmageSize (10, 10, 32, 41) 
;GetMem (PushingHandPointer, PushingHandSize) 
;Getlmage (10, 10, 32, 41, PushingHandPointer") 
;ClearDevice 

END; 

PROCEDURE Tuninglndicatorlmage; 

VAR 
TuninglndicatorSize: Word; 

BEGIN 
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ClearDevice 
;SetFillStyle (SolidFill, 9) 
;SetlineStyle (Solidln, 0, ThickWidth) 
;SetColor (9) 
;Line (15, 30, 15, 75) 
Bar (10, 70, 20, 75) 
TuninglndicatorSize = ImageSize (10, 10, 20, 75) 
;GetMem (TuninglndicatorPointer, TuninglndicatorSize) 
Getlmage (10, 10, 20, 75, TuninglndicatorPointer') 
;ClearDevice 

END; 

PROCEDURE GetAlllmages; 

BEGIN 
PointingHandlmage 
;PushingHandlmage 
;Tuninglndicatorlmage 

END; 

END. 
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UNIT Pict ure 

UNIT Picture; 

INTERFACE 

PROCEDURE DrawCable; 
PROCEDURE DrawlnformationWindow; 
PROCEDURE Drawloudspeaker; 
PROCEDURE DrawRadio; 
PROCEDURE DrawSelectButtons; 
PROCEDURE DrawText; 
PROCEDURE DrawTuningWindow; 
PROCEDURE DrawTurningButton; 
PROCEDURE DrawPicture; 

IMPLEMENTATION 

USES GRAPH; 

PROCEDURE DrawCable; 

BEGIN 
SetlineStyle (Solidln, 0, ThickWidth) 
;SetColor (9) 
;Ellipse (138, 115, 0, 180, 10, 7) 
;Ellipse (158, 116, 180, 240, 10, 30) 
;Ellipse (164, 133, 240, 90, 20, 10) 
;Ellipse (167, 139, 90, 240, 15, 15) 
;Ellipse (160, 171, 5, 90, 30, 20) 
;Line (189, 170, 192, 191) 

END; 

PROCEDURE DrawlnformationWindow; 

BEGIN 
SetFillStyle (SolidFill, 9) 
;SetlineStyle (Solidln, 0, ThickWidth) 
;Bar (406, 272, 522, 304) 
;SetFillStyle (SolidFill, 11) 
;Bar (409, 275, 519, 301) 
;SetFillStyle (SolidFill, 13) 
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;Bar (412, 278, 516, 298) 
END; 

PROCEDURE Drawloudspeaker; 

BEGIN 
SetFillStyle (SolidFill, 14) 

;SetlineStyle (Solidln, 0, ThiekWidth) 
;SetColor (9) 
;Bar3D (32, 64, 96, 160, 32, TopOn) 
;SetFillStyle (SolidFill, 12) 
;FloodFill (40, 60, 9) 
;SetFillStyle (SolidFill, 11) 
;FloodFill (100, 100, 9) 
;Are (64, 81, 0, 360, 10) 
;Are (64, 125, 0, 360, 25) 
;SetColor (11) 
;Are (64, 81, 0, 360, 8) 
;Are (64, 125, 0, 360, 23) 

END; 

PROCEDURE DrawRadio; 

BEGIN 
SetFillStyle (SolidFill, 14) 

;SetlineStyle (Solidln, 0, ThiekWidth) 
;SetColor (9) 
;Bar3D (96, 240, 544, 448, 64, TopOn) 
;SetFillStyle (SolidFill, 12) 
;FloodFill (150, 235, 9) 
;SetFillStyle (SolidFill, 11) 
;FloodFill (550, 250, 9) 
;Line (160, 230, 512, 230) 
;Line (176, 216, 528, 216) 
;Line (192, 202, 544, 202) 

END; 

PROCEDURE DrawSelectButtons; 

VAR 
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i: Integer; 

BEGIN 
SetFillStyle (SolidFill, 11) 

;SetlineStyle (Solidln, 0, ThickWidth) 
;SetColor (7) 
;For i := O To 2 Do 
BEGIN 

Bar (128 + (112 * i), 384,160 + (112 * i), 394) 
;Line (129 + (112 * i), 381,163 + (112 * i), 381) 
;Line (163 + (112 * i), 381,163 + (112 * i), 393) 

END 
END; 

PROCEDURE Drawîext; 

BEGIN 
SetTextJustify (Centerîext, Centerîext) 

;SetUserCharSize (1, 1, 1, 1) 
;SetTextStyle (DefaultFont, HorizDir, 1) 
;OutTextXY (146, 295, '88') 
;OutTextXY (196, 295, '92') 
;OutTextXY (246, 295, '96') 
;OutTextXY (296, 295, '100') 
;OutTextXY (346, 295, '104') 
;SetTextStyle (SmallFont, HorizDir, 0) 
;OutTextXY (146, 370, 'tuning') 
;OutTextXY (258, 370, 'balance') 
;OutTextXY (370, 370, 'volume') 
;SetTextStyle (GothicFont, HorizDir, 0) 
;OutTextXY (157, 428, 'nomark') 

END; 

PROCEDURE DrawTuningWindow; 

VAR 
i: Integer; 

BEGIN 
SetFillStyle (SolidFill, 9) 
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;SetlineStyle (Solidln, 0, ThiekWidth) 
;SetColor (7) 
;Bar(128, 272,384,352) 
;SetFillStyle (SolidFill, 11) 
;Bar(131, 275,381,349) 
;SetFillStyle (SolidFill, 13) 
;Bar(134, 278,378,346) 
;Line (134, 279, 378, 279) 
;For i := O To 4 Do 
BEGIN 

Line (145 + (50 * i), 281, 145 + (50 * i), 286) 
END 

;SetlineStyle (Solidln, 0, NormWidth) 
;For i := 0 To 4 Do 
BEGIN 

Line (170 + (50 * i), 281, 170 + (50 * i), 286) 
END 

END; 

PROCEDURE DrawTurningButton; 

BEGIN 
SetFillStyle (SolidFill, 13) 

;SetlineStyle (Solidln, 0, ThiekWidth) 
;SetColor (9) 
;Are (464, 376, 0, 360, 56) 
;Are (464, 376, 0, 360, 54) 
;SetColor (11) 
;Are (462, 378, 0, 360, 55) 
;Are (462, 378, 0, 360, 53) 
;Are (460, 380, 0, 360, 54) 
;SetColor (13) 
;Are (460, 380, 0, 360, 52) 
;FloodFill (460, 378, 13) 

END; 

PROCEDURE DrawPieture; 

BEGIN 
Drawloudspeaker 
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;DrawCable 
;DrawRadio 
;DrawTuningWindow 
;DrawlnformationWindow 
;DrawTurningButton 
;DrawSelectButtons 
;DrawText 

END; 

END. 
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UNIT Main; 

INTERFACE 

USES GRAPH; 

TYPE 
SelectObject = Object 

PositionBase: Longint; 
PointerBase: Integer; 
ForceValue: Array [0 .. 340] Of Integer; 
PROCEDURE Main; 
PROCEDURE TransformValue (NewPosition, OldPosition: Longint; VAR 

NewPointer: Integer); 
PROCEDURE VisualFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 
PROCEDURE AudialFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 
PROCEDURE TacticalFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 
PROCEDURE Dispatch (NewPointer: Integer); 

END; 
TunerObject = Object 

PositionBase: Longint; 
PointerBase: Integer; 
ForceValue: Array [0 .. 208] Of Integer; 
PROCEDURE Main; 
PROCEDURE TransformValue (NewPosition, OldPosition: Longint; VAR 

NewPointer: Integer); 
PROCEDURE VisualFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 
PROCEDURE AudialFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 
PROCEDURE TacticalFeedback (NewPosition, OldPosition: Longint; 

NewPointer: Integer); 
PROCEDURE Dispatch (NewPointer: Integer); 

END; 
BalanceObject = Object 

PositionBase: Longint; 
PointerBase: Integer; 
ForceValue: Array [0 .. 359] Of Integer; 
PROCEDURE Main; 
PROCEDURE TransformValue (NewPosition: Longint; VAR NewPointer: 

Integer); 
PROCEDURE VisualFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 
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PROCEDURE AudialFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 
PROCEDURE TacticalFeedback (NewPointer: Integer); 
PROCEDURE Dispatch (NewPointer: Integer); 

END; 
VolumeObject = Object 

PositionBase: Longint; 
PointerBase: Integer; 
ForceValue: Array [0 .. 359] Of Integer; 
PROCEDURE Main; 
PROCEDURE TransformValue (NewPosition: Longint; VAR NewPointer: 

Integer); 
PROCEDURE VisualFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 
PROCEDURE AudialFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 
PROCEDURE TacticalFeedback (NewPointer: Integer); 
PROCEDURE Dispatch (NewPointer: Integer); 

END; 
SelectSetType = (Selectltem, Tunerltem, Balanceltem, Volumeltem); 

VAR 
Select : SelectObject; 
Tuner: TunerObject; 
Balance: BalanceObject; 
Volume: VolumeObject; 
Vol, Bal, Treble, Bass: Integer; 
Frequency: Real; 
FFBOn: Boolean; 
SelectOn : Array [SelectSetType] Of Boolean; 
ArcCoords: ArcCoordsType; 

GONST 
DefaultForceValue = 2000; 
MidCount = 8388608; 
MaxCount = 16777216; 
WriteChannel = 1 ; 
ReadChannel = O; 
Board= 1; 
Base= O; 
Current = TRUE; 

PROCEDURE ForceValueslnit; 
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PROCEDURE Valueslnit; 
PROCEDURE Graphlnit; 
PROCEDURE Radiolnit; 
PROCEDURE WriteReadButtonlnit; 
PROCEDURE ValuesReset; 
PROCEDURE GraphReset; 
PROCEDURE RadioReset; 
PROCEDURE WriteReadButtonReset; 
FUNCTION CalculateRealDistance (Distance: Longint): Integer; 
FUNCTION Max (X1, X2: Integer): Integer; 
FUNCTION Min (X1, X2: Integer): Integer; 
FUNCTION Modulo (X1, X2: Longint): Integer; 
PROCEDURE SetBlackColors; 
PROCEDURE SetGreyColors; 
PROCEDURE ReadFromButton (VAR Position: Longint); 
PROCEDURE WriteToButton (Force: Integer); 
PROCEDURE WriteTolnformationWindow (Choice: SelectSetType); 
PROCEDURE DrawButtonOff (Choice: SelectSetType); 
PROCEDURE DrawButtonOn (Choice: SelectSetîype); 
PROCEDURE DrawButtonTurning (NewValue, OldValue: Integer; On: Boolean); 
PROCEDURE MakeButtonOff (Choice: SelectSetType); 
PROCEDURE MakeButtonOn (Choice: SelectSetType); 
PROCEDURE SelectDispatch (Choice: SelectSetType; PointerValue: integer); 
PROCEDURE ForceFeedbackSwitch; 
PROCEDURE StartRadio; 
PROCEDURE ExitRadio; 
PROCEDURE Menu; 

IMPLEMENTATION 

USES CRT, MOD7066, PCR_SUP, IMAGES, PICTURE; 

{$1 ADI.PAS} 

PROCEDURE ForceValueslnit; 

VAR 
i: Integer; 
FileOfRadioStations: Text; 
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BEGIN 
For i := 0 To 340 Do 
Case i Of 

0, 340: Select.ForceValue [i] := 1000; 
1, 339: Select.ForceValue [i] := 800; 
2, 338: Select.ForceValue [i] := 600; 
3, 337: Select.ForceValue [i] := 400; 
4 .. 74, 154 .. 186, 266 .. 336: Select.ForceValue [i] := O; 

Eise 
Select.ForceValue [i] := DefaultForceValue; 

END 
;For i := O To 208 Do Tuner.ForceValue [i] := O 
;Assign (FileOfRadioStations, 'STATIONS.DAT') 
;Reset (FileOfRadioStations) 
;While NOT Eof (FileOfRadioStations) Do 
BEGIN 

Readln (FileOfRadioStations, i) 
;Tuner.ForceValue [i - 3] := -800 
;Tuner.ForceValue [i - 2] := -1000 
;Tuner.ForceValue [i - 1] := -1500 
;Tuner.ForceValue [i + 1] := 1500 
;Tuner.ForceValue [i + 2] := 1000 
;Tuner.ForceValue [i + 3] := 800 

END 
;Reset (FileOfRadioStations) 
;For i := 0 To 359 Do 
Case i Of 

0, 1, 89, 90, 179, 180, 269, 270: Balance.ForceValue [i] := -1000; 
3, 4, 92, 93, 182, 183, 272, 273: Balance.ForceValue [i] := 1000; 

Eise 
Balance.ForceValue [i] := 0 

END 
;For i := O To 359 Do 
Case i Of 

0: Volume.ForceValue [i] := -2000; 
359: Volume.ForceValue [i] := 2000; 

Eise 
Volume.ForceValue [i] := O 

END 
;FFBOn := TRUE 
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END; 

PROCEDURE Valueslnit; 

BEGIN 
Select.PositionBase := O 

;Select.PointerBase := 15 
;Tuner.PositionBase := O 
;Tuner.PointerBase := 0 
;Balance.PositionBase := O 
;Balance.PointerBase := O 
;Volume.PositionBase := 0 
;Volume.PointerBase := O 
;Vol := 0 
;Bal:= 0 
;Treble := O 
;Bass:= 4 
;Frequency := 87.68 
;SelectOn [Tunerltem] := FALSE 
;SelectOn [Balanceltem] := FALSE 
;SelectOn [Volumeltem] := FALSE 

END; 

PROCEDURE Graphlnit ; 

VAR 
i: Integer; 
GrDriver, GRMode: Integer; 
Color, RGBValue: Integer; 

BEGIN 
GrDriver := Detect 

;lnitGraph (GrDriver, GrMode, 'C:\tp') 
;ClearDevice 

END; 

PROCEDURE Radiolnit ; 

BEGIN 
PCRadio_Address := 888 
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;ExtendedRange := False 
;lnit_PCRadio 
;SetAudio (Vol, Bal, Treble, Bass) 
;SetFrequency (Frequency, Current) 
;LF (TRUE) 

END; 

PROCEDURE WriteReadButtonlnit; 

VAR 
ErrorCode: Integer; 

BEGIN 
lnitialize (ErrorCode) 

;AOT815 (WriteChannel, Board, WriteChannel, ErrorCode) 
;SetLS7066Count (ReadChannel, Base) 
;StartLS7066 (ReadChannel) 

END; 

PROCEDURE ValuesReset; 

VAR 
i: Integer; 

BEGIN 
For i := 266 To 298 Do Select.ForceValue [i] := O 

END; 

PROCEDURE GraphReset; 

BEGIN 
ClearDevice 

;CloseGraph 
END; 

PROCEDURE RadioReset; 

BEGIN 
Vol:= 0 

;Bal:= 0 
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;Treble := 0 
;Bass := 4 
;SetAudio (Vol, Bal, Treble, Bass) 
;LF (FALSE) 

END; 

PROCEDURE WriteReadButtonReset ; 

VAR 
ErrorCode: Integer; 

BEGIN 
AOT (WriteChannel, 0, ErrorCode) 

;CIChan (WriteChannel, ErrorCode) 
;StopLS7066 (ReadChannel) 

END; 

FUNCTION CalculateRealDistance (Distance: Longint): Integer; 

BEGIN 
lf Distance > MidCount Then CalculateRealDistance := Distance - MaxCount 
Eise lf Distance < -MidCount Then CalculateRealDistance := Distance + 

MaxCount 
Eise CalculateRealDistance := Distance 

END; 

FUNCTION Max (X1, X2: Integer): Integer; 

BEGIN 
lf X1 > X2 Then Max := X1 
Eise Max := X2 

END; 

FUNCTION Min (X1, X2: Integer): Integer; 

BEGIN 
lf X1 < X2 Then Min := X1 
Eise Min := X2 

END; 
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FUNCTION Module (X1, X2: Longint): Integer; 

BEGIN 
X1 := X1 MOD X2 

;lf X1 < 0 Then X1 := X1 + X2 
;Module := X1 

END; 

PROCEDURE SetBlackColors; 

VAR 
i: Integer; 
Color, RGBValue : Integer; 

BEGIN 
For i := 0 To MaxColors Do 
BEGIN 

Case i Of 
0 .. 5 : Color := i; 
6 : Color := 20; 
7 : Color := i; 
8 .. 15: Color := i + 48 

END 
;RGBValue := 1 
;SetRGBPalette (Color, RGBValue, RGBValue, RGBValue) 

END 
END; 

PROCEDURE SetGreyColors; 

VAR 
i: Integer; 
Color, RGBValue: Integer; 

BEGIN 
For i := 0 To MaxColors Do 
BEGIN 

Case i Of 
0 .. 5 : Color := i; 
6 : Color := 20; 
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7 : Color := i; 
8 .. 15: Color := i + 48 

END 
;RGBValue := 4 * i 
;SetRGBPalette (Color, RGBValue, RGBValue, RGBValue) 

END 
END; 

PROCEDURE ReadFromButton (VAR Position: Longint); 

BEGIN 
Position := ReadLS7066 (ReadChannel) 

END; 

PROCEDURE WriteToButton (Force: Integer); 

VAR 
ErrorCode: Integer; 

BEGIN 
AOT (WriteChannel, Force, ErrorCode) 

END; 

PROCEDURE WriteTolnformationWindow (Choice: SelectSetType); 

BEGIN 
SetFillStyle (SolidFill, 13) 

;SetColor (7) 
;SetTextJustify (LeftText, CenterText) 
;SetUserCharSize (1, 1, 1, 1) 
;SetTextStyle (DefaultFont, HorizDir, 1) 
;Bar(412, 278,516,298) 
;Case Choice Of 

Selectltem: OutTextXY (425, 289, 'SELECT'); 
Tunerltem: OutTextXY (425, 289, 'TUNING'); 
Balanceltem: OutTextXY (425, 289, 'BALANCE'); 
Volumeltem: OutTextXY (425, 289, 'VOLUME'); 

END 
END; 
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PROCEDURE DrawButtonOff (Choice: SelectSetîype); 

VAR 
HelpVar: Integer; 

BEGIN 
Case Choice Of 

Tunerltem: HelpVar := O; 
Balanceltem: HelpVar := 1; 
Volumeltem: HelpVar := 2; 

END 
;SetFillStyle (SolidFill, 14) 
;SetlineStyle (Solidln, 0, ThickWidth) 
;SetColor (7) 
;Bar (125 + (112 * HelpVar), 377, 170 + (112 * HelpVar), 400) 
;SetFillStyle (SolidFill, 11) 
;Bar (128 + (112 * HelpVar), 384, 160 + (112 * HelpVar), 394) 
;Line (129 + (112 * Help Var), 381, 163 + (112 * Help Var), 381) 
;Line (163 + (112 * HelpVar), 381, 163 + (112 * HelpVar), 393) 

END; 

PROCEDURE DrawButtonOn (Choice: SelectSetType); 

VAR 
HelpVar: Integer; 

BEGIN 
Case Choice Of 

Tunerltem: HelpVar := O; 
Balanceltem: HelpVar := 1; 
Volumeltem: HelpVar := 2; 

END 
;SetFillStyle (SolidFill, 14) 
;SetlineStyle (Solidln, 0, NormWidth) 
;SetColor (7) 
;Bar (125 + (112 * HelpVar), 380, 170 + (112 * HelpVar), 400) 
;SetFillStyle (SolidFill, 11) 
;Bar (130 + (112 * Help Var), 381, 160 + (112 * HelpVar), 391) 
;Line (131 + (112 * HelpVar), 379, 162 + (112 * HelpVar), 379) 
;Line (162 + (112 * HelpVar), 379, 162 + (112 * HelpVar), 390) 

xix 



Draaiknop met krachtterugkoppeling 

UNIT Main 

END; 

PROCEDURE DrawButtonTurning (NewValue, OldValue: Integer; On: Boolean); 

BEGIN 
lf On Then 
BEGIN 

SetlineStyle (Solidln, 0, NormWidth) 
;SetColor (13) 
;NewValue := Modulo (NewValue, 360) 
;OldValue := Modulo (OldValue, 360) 
;Putlmage (ArcCoords.XStart, ArcCoords.YStart, PointingHandPointer" , 

XORPut) 
;Are (460, 380, NewValue, OldValue, 48) 
;GetArcCoords (ArcCoords) 
;Are (ArcCoords.XEnd, ArcCoords.YEnd, 0, 360, 3) 
;Are (ArcCoords.XEnd, ArcCoords.YEnd, 0, 360, 4) 
;SetColor (10) 
;Are (ArcCoords.XStart, ArcCoords.YStart, 0, 360, 3) 
;Are (ArcCoords.XStart, ArcCoords.YStart, 0, 360, 4) 
;Putlmage (ArcCoords.XStart, ArcCoords. YStart, PointingHandPointer", 

XORPut) 
END 

;lf NOT On Then 
BEGIN 

SetlineStyle (Solidln, 0, NormWidth) 
;SetColor (13) 
;NewValue := Modulo (NewValue, 360) 
;OldValue := NewValue + 1 
;OldValue := Module (OldValue, 360) 
;Are (460, 380, NewValue, OldValue, 48) 
;GetArcCoords (ArcCoords) 
;Are (ArcCoords.XStart, ArcCoords.YStart, 0, 360, 3) 
;Are (ArcCoords.XStart, ArcCoords.YStart, 0, 360, 4) 
;Putlmage (ArcCoords.XStart, ArcCoords.YStart, PointingHandPointer", 

XORPut) 
END 

END; 

PROCEDURE MakeButtonOff (Choice: SelectSetType); 
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UNIT Main 

VAR 
i: Integer; 

BEGIN 
SelectOn [Choice] := FALSE 

;DrawButtonOff (Choice) 
;lf Choice = Tunerltem Then 
BEGIN 

;For i := 42 To 74 Do Select.ForceValue [i] := O 
END 

;lf Choice= Balanceltem Then 
BEGIN 

;For i := 154 To 186 Do Select.ForceValue [i] := O 
END 

;lf Choice = Volumeltem Then 
BEGIN 

;For i := 266 To 298 Do Select.ForceValue [i] := O 
END 

END; 

PROCEDURE MakeButtonOn (Choice: SelectSetType); 

VAR 
i: Integer; 

BEGIN 
SelectOn [Choice] := TRUE 

;DrawButtonOn (Choice) 
;lf Choice = Tunerltem Then 
BEGIN 

;For i := 42 To 74 Do Select.ForceValue [i] := DefaultForceValue 
END 

;lf Choice = Balanceltem Then 
BEGIN 

;For i := 154 To 186 Do Select.ForceValue [i] := DefaultForceValue 
END 

;lf Choice = Volumeltem Then 
BEGIN 

;For i := 266 To 298 Do Select.ForceValue [i] := DefaultForceValue 
END 
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UNIT Main 

END; 

PROCEDURE SelectDispatch (Choice: SelectSetType; PointerValue: Integer); 

BEGIN 
lf SelectOn [Choice] Then 
BEGIN 

Putlmage (PointerValue + 86, 389, PointingHandPointer", XORPut) 
;MakeButtonOff (Choice) 
;Putlmage (PointerValue + 86, 386, PushingHandPointer", XORPut) 
;Delay (250) 
;Putlmage (PointerValue + 86, 386, PushingHandPointer", XORPut) 
;Select.Main 

END 
Eise lf NOT SelectOn [Choice] Then 

BEGIN 
Putlmage (PointerValue + 86, 389, PointingHandPointer", XORPut) 

;MakeButtonOn (Choice) 
;Put Image (PointerValue + 86, 386, PushingHandPointer", XORPut) 
;lf Choice <> Tunerltem Then 
BEGIN 

lf SelectOn [Tunerltem] Then MakeButtonOff (Tunerltem) 
END 

;lf Choice <> Balanceltem Then 
BEGIN 

lf SelectOn [Balanceltem] Then MakeButtonOff (Balanceltem) 
END 

;lf Choice <> Volumeltem Then 
BEGIN 

lf SelectOn [Volumeltem] Then MakeButtonOff (Volumeltem) 
END 

;Delay (250) 
;Put Image (PointerValue + 86, 386, PushingHandPointer", XORPut) 
;lf Choice = Tunerltem Then Tuner.Main 
;lf Choice = Balanceltem Then Balance.Main 
;lf Choice = Volumeltem Then Volume.Main 

END 
END; 

PROCEDURE ForceFeedbackSwitch; 
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UNIT Main 

BEGIN 
Bar(320, 190,430,270) 

;lf FFBOn Then 
BEGIN 

OutTextXY (180, 235, '1. FFB Off') 
;FFBOn := FALSE 

END 
Eise 
BEGIN 

OutTextXY (180, 235, '1. FFB On') 
;FFBOn := TRUE 

END 
END; 

PROCEDURE StartRadio; 

BEGIN 
Valueslnit 

;ClearDevice 
;SetBlackColors 
;DrawPicture 
;Putlmage (142 + Tuner.PointerBase, 281, TuninglndicatorPointer", XORPut) 
;SetGreyColors 
;Select.Main 

END; 

PROCEDURE ExitRadio; 

BEGIN 
GraphReset 
;Radio Reset 
;Write ReadButton Reset 
;Halt 

END; 

PROCEDURE Menu; 

VAR 
i: Integer; 
Keyboardlnput: Char; 
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UNIT Main 

BEGIN 
SetColor (1) 

;SetTextJustify (Leftîext, Centerîext) 
;SetTextStyle (1, HorizDir, 1) 
;SetUserCharSize (3, 2, 4, 3) 
;For i := 0 To 14 Do 
BEGIN 

SetFillStyle (SolidFill, 15 - i) 
;Bar (120 + (3 * i), 90 + (3 * i), 520 - (3 * i), 390 - (3 * i)) 

END 
;SetFillStyle (SolidFill, 15) 
;Bar (165, 135, 475, 345) 
;OutTextXY (180, 165, '0. Start') 
;lf FFBOn Then OutTextXY (180, 235, '1. FFB On') 
Eise OutTextXY (180, 235, '1. FFB Off') 

;OutTextXY (180, 305, '2. Exit') 
;Repeat 

Keyboardlnput := ReadKey 
;Case Keyboardlnput Of 

'0', 's', 'S': StartRadio; 
'1 ', 'f', 'F': ForceFeedbackSwitch; 
'2', 'e', 'E': ExitRadio; 

END 
Until Keyboardlnput In ['O', 's', 'S', '2', 'e', 'E'] 

END; 

PROCEDURE SelectObject.Main; 

VAR 
NewPosition, OldPosition: Longint; 
NewPointer, OldPointer: Integer; 
Keyboardlnput: Char; 

BEGIN 
WriteTolnformationWindow (Selectltem) 
;Putlmage (Select.PointerBase + 86, 389, PointingHandPointer", XORPut) 
;ReadFromButton (OldPosition) 
;Select.PositionBase := OldPosition 
;OldPointer := Select.PointerBase 
;lf KeyPressed Then Keyboardlnput := ReadKey 
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UNIT Main 

;While Keyboardlnput <> ' ' Do 
BEGIN 

ReadFromButton (NewPosition) 
;TransformValue (NewPosition, OldPosition, NewPointer) 
;Select.VisualFeedback (NewPointer, OldPointer) 
;Select.TacticalFeedback (NewPointer, OldPointer) 
;OldPosition := NewPosition 
;OldPointer := NewPointer 
;lf KeyPressed Then Keyboardlnput := ReadKey 

END 
;Select.Dispatch (NewPointer) 

END; 

PROCEDURE SelectObject.TransformValue (NewPosition, OldPosition: Longint; 
VAR NewPointer: Integer); 

VAR 
PositionDistance: Longint; 

BEGIN 
PositionDistance := NewPosition - Select.PositionBase 

;PositionDistance := Calculate RealDistance (PositionDistance) 
;NewPointer := Select.PointerBase + PositionDistance 

END; 

PROCEDURE SelectObject.VisualFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 

BEGIN 
lf NewPointer <> OldPointer Then 
BEGIN 

Putlmage (OldPointer + 86, 389, PointingHandPointer", XORPut) 
;Putlmage (NewPointer + 86, 389, PointingHandPointer", XORPut) 

END 
END; 

PROCEDURE SelectObject.AudialFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 

BEGIN 
{ No audial feedback} 

END; 
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UNIT Main 

PROCEDURE SelectObject.TacticalFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 

BEGIN 
lf FFBOn Then 
BEGIN 

NewPointer := Max (0, NewPointer) 
;NewPointer := Min (NewPointer, 340) 
;OldPointer := Max (0, OldPointer) 
;OldPointer := Min (OldPointer, 340) 
;lf ((NewPointer - OldPointer) > 2) OR (NewPointer <= 3) Then 
BEGIN 

WriteToButton (-Select.ForceValue [NewPointer]) 
END 
Eise lf ((NewPointer - OldPointer) < -2) OR (NewPointer >= 337) Then 

BEGIN 
WriteToButton (Select.ForceValue [NewPointer]) 

END 
Eise WriteToButton (0) 

END 
Eise WriteToButton (0) 

END; 

PROCEDURE SelectObject.Dispatch (NewPointer: Integer) ; 

BEGIN 
Select.PointerBase := NewPointer 

;lf (41 < NewPointer) AND (NewPointer < 75) Then SelectDispatch (Tunerltem, 
NewPointer) 

;lf (153 < NewPointer) AND (NewPointer < 187) Then SelectDispatch 
(Balanceltem, NewPointer) 

;lf (256 < NewPointer) AND (NewPointer < 299) Then SelectDispatch 
(Volumeltem, NewPointer) 

;Putlmage (NewPointer + 86, 389, PointingHandPointer", XORPut) 
;Putlmage (NewPointer + 86, 386, PushingHandPointer", XORPut) 
;Delay (250) 
;Put Image (NewPointer + 86, 386, PushingHandPointer", XORPut) 
;Select.Main 

END; 
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UNIT Main 

PROCEDURE TunerObject.Main; 

VAR 
NewPosition, OldPosition: Longint; 
NewPointer, OldPointer: Integer; 
Keyboardlnput: Char; 

BEGIN 
WriteTolnformationWindow (Tunerltem) 

;ReadFromButton (OldPosition) 
;Tuner.PositionBase := OldPosition 
;OldPointer := Tuner.PointerBase 
;lf KeyPressed Then Keyboardlnput := ReadKey 
;While Keyboardlnput <>'' Do 
BEGIN 

ReadFromButton (NewPosition) 
;TransformValue (NewPosition, OldPosition, NewPointer) 
;Tuner.VisualFeedback (NewPointer, OldPointer) 
;Tuner.AudialFeedback (NewPointer, OldPointer) 
;Tuner.TacticalFeedback (NewPosition, OldPosition, NewPointer) 
;OldPosition := NewPosition 
;OldPointer := NewPointer 
;lf KeyPressed Then Keyboardlnput := ReadKey 

END 
;Tuner.Dispatch (NewPointer) 

END; 

PROCEDURE TunerObject.TransformValue (NewPosition, OldPosition: Longint; 
VAR NewPointer: Integer); 

VAR 
PositionDistance, PositionStep: Longint; 

BEGIN 
PositionDistance := NewPosition - Tuner.PositionBase 

;PositionDistance := CalculateRealDistance (PositionDistance) 
;PositionStep := NewPosition - OldPosition 
;PositionStep := CalculateRealDistance (PositionStep) 
;lf PositionStep > 35 Then 
BEGIN 
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Tuner.PointerBase := Tuner.PointerBase + 1 O 
END 

;lf PositionStep < -35 Then 
BEGIN 

Tuner.PointerBase := Tuner.PointerBase - 1 O 
END 

;NewPointer := Tuner.PointerBase + PositionDistance DIV 40 
;lf NewPointer < O Then 
BEGIN 

NewPointer := 0 
;Tuner.PositionBase := NewPosition 
;Tuner.PointerBase := 0 

END 
;lf NewPointer > 208 Then 
BEGIN 

NewPointer := 208 
;Tuner.PositionBase := NewPosition 
;Tuner.PointerBase := 208 

END 
END; 

PROCEDURE TunerObject.VisualFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 

BEGIN 
lf NewPointer <> OldPointer Then 
BEGIN 

Putlmage (OldPointer + 142, 281 , TuninglndicatorPointer", XORPut) 
;Putlmage (NewPointer + 142, 281, TuninglndicatorPointer", XORPut) 

END 
END; 

PROCEDURE TunerObject.AudialFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 

BEGIN 
lf NewPointer <> OldPointer Then 
BEGIN 

Frequency := (NewPointer • 0.08) + 87.68 
;SetFrequency (Frequency, Current) 

END 
Eise Delay (5) 
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UNIT Main 

END; 

PROCEDURE TunerObject.TacticalFeedback (NewPosition, OldPosition: Longint; 
NewPointer: Integer); 

BEGIN 
lf FFBOn Then 
BEGIN 

lf ((NewPosition - OldPosition) > 0) AND (Tuner.ForceValue [NewPointer] < 
0) Then 

BEGIN 
WriteToButton (Tuner.ForceValue [NewPointer]) 

END 
Eise lf ((NewPosition - OldPosition) < 0) AND (Tuner.ForceValue 

[NewPointer] > 0) Then 
BEGIN 

WriteToButton (Tuner.ForceValue [NewPointer]) 
END 
Eise WriteToButton (0) 

END 
Eise WriteToButton (0) 

END; 

PROCEDURE TunerObject.Dispatch (NewPointer: Integer); 

BEGIN 
Tuner.PointerBase := NewPointer 
;Select.Main 

END; 

PROCEDURE BalanceObject.Main; 

VAR 
NewPosition, OldPosition: Longint; 
NewPointer, OldPointer: Integer; 
Keyboardlnput: Char; 

BEGIN 
ArcCoords.XStart := -20 

;ArcCoords.YStart := -20 
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UNIT Main 

;DrawButtonTurning (90 - Balance.PointerBase, 89 - Balance.PointerBase, 
TRUE) 

;WriteTolnformationWindow (Balanceltem) 
;ReadFromButton (OldPosition) 
;Balance.PositionBase := OldPosition 
;OldPointer := Select.PointerBase 
;lf KeyPressed Then Keyboardlnput := ReadKey 
;While Keyboardlnput <>'' Do 
BEGIN 

ReadFromButton (NewPosition) 
;TransformValue (NewPosition, NewPointer) 
;Balance.VisualFeedback (NewPointer, OldPointer) 
;Balance.AudialFeedback (NewPointer, OldPointer) 
;Balance. TacticalFeedback (NewPointer) 
;OldPosition := NewPosition 
;OldPointer := NewPointer 
;lf KeyPressed Then Keyboardlnput := ReadKey 

END 
;Balance.Dispatch (NewPointer) 

END; 

PROCEDURE BalanceObject.TransformValue (NewPosition: Longint; VAR 
NewPointer: Integer); 

VAR 
PositionDistance: Longint; 

BEGIN 
PositionDistance := NewPosition - Balance.PositionBase 

;PositionDistance := CalculateRealDistance (PositionDistance) 
;NewPointer := Balance.PointerBase + Round (PositionDistance * 18 / 25) 
;NewPointer := Modulo (NewPointer, 360) 

END; 

PROCEDURE BalanceObject.VisualFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 

BEGIN 
lf NewPointer <> OldPointer Then 
BEGIN 

DrawButtonTurning (90 - NewPointer, 90 - OldPointer, TRUE) 
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UNIT Main 

END 
END; 

PROCEDURE BalanceObject.AudialFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 

BEGIN 
lf NewPointer <> OldPointer Then 
BEGIN 

Case NewPointer Of 
0 .. 90: NewPointer := Round ( (8 • NewPointer) / 90); 
91 .. 270: NewPointer := Round ( ((-8 • NewPointer) / 90) + 16); 
271 .. 359: NewPointer := Round ( ((8 • NewPointer) / 90) - 32); 

END 
;Bal := NewPointer 
;SetAudio (Vol, Bal, Treble, Bass) 

END 
END; 

PROCEDURE BalanceObject.TacticalFeedback (NewPointer: Integer); 

BEGIN 
lf FFBOn Then 
BEGIN 

WriteToButton (Balance.ForceValue [NewPointer]) 
END 
Eise WriteToButton (0) 

END; 

PROCEDURE BalanceObject.Dispatch (NewPointer: Integer); 

BEGIN 
Balance.PointerBase := NewPointer 

;DrawButtonTurning (90 - NewPointer, 90 - NewPointer, FALSE) 
;Select.Main 

END; 

PROCEDURE VolumeObject.Main; 

VAR 
NewPosition, OldPosition: Longint; 
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UNIT Main 

NewPointer, OldPointer: Integer; 
Keyboardlnput: Char; 

BEGIN 
ArcCoords.XStart := -20 

;ArcCoords.YStart := -20 
;DrawButtonTurning (225 - Volume.PointerBase, 224 - Volume.PointerBase, 

TRUE) 
;WriteTolnformationWindow (Volumeltem) 
;ReadFromButton (OldPosition) 
;PositionBase := OldPosition 
;OldPointer := Volume.PointerBase 
;lf KeyPressed Then Keyboardlnput := ReadKey 
;While Keyboardlnput <> ' ' Do 
BEGIN 

ReadFromButton (NewPosition) 
;TransformValue (NewPosition, NewPointer) 
;Volume.VisualFeedback (NewPointer, OldPointer) 
;Volume.AudialFeedback (NewPointer, OldPointer) 
;Volume.TacticalFeedback (NewPointer) 
;OldPosition := NewPosition 
;OldPointer := NewPointer 
;lf KeyPressed Then Keyboardlnput := ReadKey 

END 
;Volume.Dispatch (NewPointer) 

END; 

PROCEDURE VolumeObject.TransformValue (NewPosition : Longint; VAR 
NewPointer: Integer); 

VAR 
PositionDistance: Longint; 

BEGIN 
PositionDistance := NewPosition - Volume.PositionBase 

;PositionDistance := CalculateRealDistance (PositionDistance) 
;NewPointer := Volume.PointerBase + Round (PositionDistance * 18 / 25) 

END; 

PROCEDURE VolumeObject.VisualFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer); 
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UNIT Main 

BEGIN 
lf NewPointer <> OldPointer Then 
BEGIN 

DrawButtonTurning (225 - NewPointer, 225 - OldPointer, TRUE} 
END 

END; 

PROCEDURE VolumeObject.AudialFeedback (NewPointer, OldPointer: Integer}; 

BEGIN 
lf NewPointer <> OldPointer Then 
BEGIN 

NewPointer := Max (0, NewPointer) 
;NewPointer := Min (NewPointer, 359) 
;Vol := NewPointer DIV 7 
;SetAudio (Vol, Bal, Treble, Bass) 

END 
END; 

PROCEDURE VolumeObject.TacticalFeedback (NewPointer: Integer); 

BEGIN 
lf FFBOn Then 
BEGIN 

NewPointer := Max (0, NewPointer) 
;NewPointer := Min (NewPointer, 359) 
;WriteToButton (Volume.ForceValue (NewPointer]) 

END 
Eise WriteToButton (0) 

END; 

PROCEDURE VolumeObject.Dispatch (NewPointer: Integer); 

BEGIN 
WriteToButton (0) 
;DrawButtonTurning (225 - NewPointer, 225 - NewPointer, FALSE) 
;lf NewPointer <= 15 Then 
BEGIN 

ValuesReset 
;Menu 
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END 
Eise 
BEGIN 

Volume.PointerBase := NewPointer 
;Se leet.Main 

END 
END; 

END. 
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PROGRAM SetStat 

PROGRAM SetStat; 

USES CRT, PCR_SUP; 

VAR 
X1, X2: Integer; 
Volume, Balance, Treble, Bass: Integer; 
Minlevel: Integer; 
Frequency: Real; 
Up: Boolean; 
FileOfRadioStations: Text; 

BEGIN 
PCRadio_Address := 888 

;ExtendedRange := FALSE 
;lnit_PCRadio 
;Frequency := 87.68 
;Minlevel := 4 
;Up:= TRUE 
;Volume:= 0 
;Balance := 0 
;Treble := 0 
;Bass:= 4 
;LF (FALSE) 
;SetAudio (Volume, Balance, Treble, Bass) 
;Assign (FileOfRadioStations, 'STATIONS.DAT') 
;Rewrite (FileOfRadioStations) 
;X1 := 0 
;X2 := 0 
;ClrScr 
;GotoXY (15, 12) 
;Write ('PLEASE WAIT .. .') 
;While X1 <= 208 Do 
BEGIN 

Search (Frequency, Minlevel, Up) 
;X1 := Round ((Frequency - 87.68) * 12.5) 
;lf ((X1 - X2) >= 7) AND (X1 <= 208) Then 
BEGIN 

Writeln (FileOfRadioStations, X1) 
;X2 := X1 
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PROGRAM SetStat 

END 
END 

;LF (False) 
;Close (FileOfRadioStations) 
;ClrScr 
;GotoXY (15, 12) 
;Write ('FINISHED .. .') 
;Delay (1500) 
;ClrScr 

END. 
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PROGRAM Radio 

PROGRAM Radio; 

USES IMAGES, MAIN; 

BEGIN 
Valueslnit 

;ForceValueslnit 
;Graphlnit 
;Radiolnit 
;WriteReadButtonlnit 
;SetBlackColors 
;GetAlllmages 
;SetGreyColors 
;Menu 

END. 
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Inhoudsoverzicht functies & procedures 
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5. CONCLUSIE 

Na bestudering van de opdracht is er nagedacht over het gebruik van een draaiknop: bij 
welk apparaat of machine, dat veelvuldig gebruik maakt van draai.knoppen, zou men de 
werking van tactiele feedback het beste kunnen demonstreren. Een radio leek hier 
uitermate voor geschikt. 

Tijdens de ontwikkeling van de software en na de eerste testen van het radio demo 
programma werd al snel duidelijk dat dit inderdaad het geval was. 

In totaal zijn er vier tactiele objecten, waarvan er één een 'non-radio' object is, namelijk 
de selectie van de functie van de draaiknop door middel van het indrukken van een 
selecteerknop. Het kiezen van een selecteerknop wordt inderdaad vergemakkelijkt en 
versneld. Daarbij valt op te merken dat de selecteerknoppen vrij groot zijn en ook zonder 
krachtterugkoppeling redelijk vlug te bereiken zijn. Het is echter niet moeilijk voor te 
stellen dat bij kleinere selecteerknoppen het voordeel van krachtterugkoppeling nog 
duidelijker naar voren komt. 

Het af stemmen op een radiostation gebeurt met tactiele feedback zeer eenvoudig, je voelt 
echt dat je geholpen wordt. Heeft men normaal bij een radio te maken met twee 
informatiestromen, een visuele, je ziet dat de tuningindicator zich verplaatst, en een 
auditieve, je hoort dat de weergegeven frequentie verandert, nu komt daar nog een extra 
informatiestroom bij: de tactiele. Het gebruikt van deze manier van afstemmen zal extra 
handig blijken indien de visuele informatiestroom wegvalt, wat bijvoorbeeld het geval is 
bij een autoradio. 

Het item balance benadrukt nog eens extra dat men met behulp van tactiele feedback een 
draaiknop multifunctioneel kan maken. Men kan niet alleen een draaiknop simuleren met 
vier klikstanden maar ook een draaiknop met een willekeurig aantal klikstanden. 

Het onderdeel volume demonstreert de mogelijkheid om ongewenste draairichtingen tegen 
te werken. 

Samengevat kan gezegd worden dat krachtterugkoppeling zorgt voor een extra 
informatiestroom en dus de bediening van apparaten eenvoudiger maakt. 
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6. AANBEVELINGEN & OPMERKINGEN 

Hieronder volgen enkele aanbevelingen en opmerkingen die betrekking hebben op het 
radio demo programma: 

-Er kan onderzoek gedaan worden naar het (meest) juiste reliëf van de tactiele feedback, 
dus naar de invulling van het ForceValue arrays en de Tacticalfeedback procedures. 
Hoewel wat voor de een bijvoorbeeld als een klik aanvoelt, voor de ander niets met een 
klik te maken heeft, kan men proberen een zo objectief mogelijk reliëf te vinden. 

-De motor die bevestigd is aan de draaiknop en dus voor de krachtterugkoppeling zorgt is 
niet erg sterk. Bij een krachtigere motor zou een verkeerde draairichtingen nog moeilijker 
of zelfs onmogelijk gemaakt kunnen worden. 

-Tijdens de ontwikkeling van de software was gekozen om het schrijfkanaal en het 
leeskanaal te identificeren door nummer 0. Dit leverde geen problemen op totdat de 
opstelling een keer verplaatst werd. Door onverklaarbare reden moest daarna voor het 
schrijfkanaal nummer 1 worden gekozen. 
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7. PERSONALIA 

Dit verslag en de hierbij horende radio met tactiele feedback demo zijn de afwerking van 
de stage behorende bij de Informatica studie op de Technische Universiteit Eindhoven. De 
stage is in de maanden September, October en November uitgevoerd door: 

Roy JC Olders, 
Prins Hendrikstraat 80, 
5951 ET Belfeld. 
tr (04 705-) 2380. 
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8. BIJLAGEN 

48 



Draaiknop met krachtterugkoppeling 

UNIT Images 

UNIT Images; 

INTERFACE 

VAR 
PointingHandPointer, PushingHandPointer, TuninglndicatorPointer: Pointer; 

PROCEDURE PointingHandlmage; 
PROCEDURE PushingHandlmage; 
PROCEDURE Tuninglndicatorlmage; 
PROCEDURE GetAlllmages; 

IMPLEMENTATION 

USES GRAPH; 

PROCEDURE PointingHandlmage; 

VAR 
PointingHandSize : Word; 

BEGIN 
ClearDevice 
;SetFillStyle (SolidFill, 5) 
;SetlineStyle (Solidln, 0, NormWidth) 
;SetColor (2) 
;Move To (18, 41) 
;LineTo (18, 34) 
;LineTo (14, 30) 
;LineTo (12, 26) 
;Line To (10, 24) 
;Line To (10, 18) 
;LineTo (12, 18) 
;LineTo (14,20) 
;LineTo (14, 22) 
;LineTo (16, 22) 
;LineTo (16, 12) 
;LineTo (17, 12) 
;Line To (17, 10) 
;Line To (19, 10) 
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;LineTo (19 , 12) 
;LineTo (20, 12) 
;LineTo (20, 18) 
;LineTo (22, 18) 
;LineTo (24, 20) 
;LineTo (24, 18) 
;LineTo (26, 18) 
;LineTo (28, 20) 
;LineTo (30, 20) 
;LineTo (32, 22) 
;LineTo (32, 26) 
;LineTo (30, 30) 
;LineTo (26, 34) 
;Line To (26, 41) 
;Line To (18, 41) 
;Line (20, 18, 20, 26) 
;Line (24, 20, 24, 26) 
;Line (28, 20, 28, 24) 
;FloodFill (22, 30, 2) 
;PointingHandSize := lmageSize (10, 10, 32, 41) 
;GetMem (PointingHandPointer, PointingHandSize) 
;Getlmage (10, 10, 32, 41, PointingHandPointer") 
;ClearDevice 

END; 

PROCEDURE PushingHandlmage; 

VAR 
PushingHandSize : Word; 

BEGIN 
ClearDevice 
;SetFillStyle (SolidFill, 5) 
;SetlineStyle (Solidln, 0, NormWidth) 
;SetColor (2) 
;Move To (18, 41) 
;LineTo (18, 34) 
;LineTo (14, 30) 
;LineTo (12, 26) 
;Line To (10, 24) 
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