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H 1 Inleiding

Deze User's manual dient als leldraad voor het gebruik van het data

verwerkingsprogramma "Een verwerkingsysteem voor de meetgegevens van de

striptrek-unit. Het programma is gebaseerd op een menustructuur.

Door middel van de duidelijk omschreven opties in de verschillende menu's kan de

gebrulker de meetwaarden manipuleren.

In de hierop volgende hoofdstukken worden de verschillende keuzemogelijkheden

van de verschillende menu's behandeld. Bovendien komt aan de orde hoe het

programma moet worden opgestart.

Opmerking: Suggestles die de gebrulksvrlendelijkheid van het programma ver

beteren zijn altijd bruikbaar.
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H2 Opstarten programma

Het data-verwerkingsprogramma werkt met behulp van twee diskettes. De pro

gramma diskette en de data diskette. De programma diskette moet zijn voorzien van

de file striptre.exe. Voor het opstarten van het programma is het noodzakelijk dat

deze file in de current (momentane) directory staat. Door middel van het commando

"striptre" start het programma op.

De gebruiker is verplicht om de datadiskette in drive B te stoppen. Verder is van

belang dat deze deze diskette is voorzien van een directory datafile. AIle proeven

worden immers onder deze directory weggeschreven. (In de vorm van een subdirec

tory)

Na het opstarten van het programma verschijnt onderstaand scherm: Het titelblad.

ISTR[PfJIEI AlW.YSE prograMa

STR[PfREX AlW.YSE

CoP!P'ight 1998, versie 1.88

Labol'iltol'iWl UOOI' o.lIOl'Iltechnologie I.U.E.

fitelpqlna I

haforutie:
fel. : 148 - 474521

Druk op een toeta UOOI' veruolg:

IIpIr I Bet titelblad

E.H.f.H lenbult
II'. L.J.A. HoutaeJren
Dr. il'. J.A.H. IlaMebn

Na het indrukken van een willekeurige toets wordt het programma vervolgd.
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Het wachtwoord-scherm versch1jnt nu in beeld. Zonder het goede wachtwoord krijgt

u geen toegang tot het programma

WlCHTUOOJlD

Geet bet lIachtwoord a.lI.h.

tlguur 1 iachtioord

Indien het wachtwoord nlet wordt geaccepteerd. verschijnt de meldIng:

tlHet wachtwoord is nlet correct"
Na een paar seconden verdwijnt deze meldIng en bestaat de mogelijkheid het

wachtwoord opnleuw In te geven. Ais het wachtwoord goed Is. voIgt het hoofdmenu.

3



Het hoofdmenu kan worden beschouwd als de kern van het programma.

ISTRIPrJIE)( ANALYSE progl'MllIa

HOOFDtlDlJ

lIat lIilt u:

1. Uerwel'ken uan hestaande IleetgegellBns.
2. Inuoeren uan neetgegellBns (llet de hand),
3. AanpasSen uan bestaande lIBetgegellBns.
4. ProerollBl'%icht.
S. Stoppen.

lIaak een kell%e.
Type een cijter (1,2,3,4 or 5) :~1~

IIgm 3 8et hoofdmenu

tbJrMeIll I

In het hoofdmenu wordt gevraagd een keuze te maken uit vijf opties. Indien de

keuze niet overeen komt met [1,2 .. 51 hoort U een pieptoon. Elke keuze (In het

gehele programma) moet worden afgesloten met Return.

Toelichting keuzemogelijkheden:

1: Verwerken van bestaande meetgegevens

Deze optle biedt de mogelijkheid om de meetgegvens op diskette om te

verwerken volgens een van de twee modellen. Het resultaat wordt in de

vorm van grafieken gepresenteerd. Het printen van een standaard meet

rapport is eveneens onder de optle verwerken ondergebracht.

2: Invoeren van meetgegevens (met de hand)

Met behulp van deze optle worden meetgegevens via het keyboard ingelezen

en op diskette weggeschreven. Toepassing: Het kunnen verwerken van

meetgegevens die niet op diskette staan.

3: Aanpassen van bestaande meetgegevens

Om onjuiste meetgegevens die b1jvoorbeeld ontstaan door insnoering van de

strip te corrigeren is de optie aanpassen van bestaande meetgegevens

toegevoegd.
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4: Proefoverzlcht

Naast het tonen van een proefoverzicht kan de gebrulker deze optie ook

gebrulken voor het verwijderen van een gehele proef of een aantal files.
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H3 Ver-w-erken bestaa.nde rneetgegevens

Na de waarschuwing dat de datafile diskette in drive B moet zitten, verschijnt er

een proefoverzicht. Nu wordt tevens gevraagd welke proef U wilt verwerken.

ISTRIP!REIl AltALYSE progranu

PROEF OVERZIeH!

SrES!

Seleetie proet !
Geef' een proetcode (nax. 8 karakters): ~ <4

lipIr ( Proefoverzicht

Uerwerken I

Dit proefoverzicht vergemakkelijkt het invoeren van de Juiste proefcode. Indien er

de proefcode onjuist is, wordt om een nieuwe gevraagd. Als de optie verwerken per

vergissing is gekozen kan men na invoering van een juiste proefcode terug naar het

hoofdmenu.

Na het invoeren van een proefcode verschijnt er een nieuw menu (zie figuur 5).

Toellchting keuze mogel1jkheden:

1 Metinggegevens: Met behulp van deze optie is het mogelijk de meting

gegevens (Instelgegevens trekbank, operator, smeerrniddel, datum van de

proef, enz.) van desbetreffende proef te bek1jken. Indien het een gew1jzigde

versie betreft, voIgt er na de twee standaardpagina's een extra pagina met

w1jziglngs gegevens.

2 Meetgegevens: Deze optie toont U aIle meetgegevens. Door middel van de

escape-toets is het mogel1jk naar een volgende file te springen. De

cursortoetsen bleden de gebruiker de mogel1jkheid binnen een file omhoog
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en omlaag te bewegen. Het wijzigen en of wissen van meetwaarden is echter

niet mogelijk.

ISrRlPTREI AltALYSE progrilMcl

Uat wilt U :

1. ltetinggegeuens.
2. IleetlJegeuens (Kracht, dlkte en hreedte).
3. Uerwerklng neetgegeuens uolgens Radell (ItonentstelIingL
4. Uerwerklng ..eetgegeuens uolgens Radel 2 (Uirtuele ArheW.
5. Graf'leken.
6. Prlnten ..eetrapport.
7. T8I'UIJ naar hoofdJaenu •

lIuk een keuze.
rype een cijter (1,2, •• ,7) ~'1

nzuur 5 Keuzemenu verwerken

Verwerking meetgegevens volgens model 1: In dit model wordt de

wrijvingskracht en 00 berekend volgens de momentstelling. Zie hiervoor het

verslag "Een verwerkingssysteem voor de meetgegevens van de striptrek

unit" WPA-nr 901. Tijdens het verwerken verschijnt er op het scherm

"Momentje A.V.B.".

Verwerking meetgegevens volgens model 2: Dit Model is nog niet in gebruik.

Grafieken: Na keuze van de optie grafieken voIgt er een nieuw menu (zie

figuur 6) waarin wordt gevraagd een keuze te maken tussen de

verschiBende grafieken. Indien er voor een bepaald soort grafieken is

gekozen, dient men aBe grafieken in deze categorie te doorlopen omdat men

een serie niet kan onderbreken. De schalen in de grafieken worden

automatisch aan de hoogste waarde aangepast.
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ISIRIPIREI AIW.WE JII'OlJ1'iINIl&

U hebt gekozen uoor het weergeuen van Grat ieken

IIuk Uw keuze:

1: FII tegen SigJla8
Z: FII tegen Radius
3: Dikte_reductie tegen Fi
4: Aile gratieken
5: Stoppen

1
Uw keuze n,z, .. ,5):

'---------
ftzm 6 Grafiek-menu

Toelichtlng grafiek-menu:

1: Fw tegen 00

In deze grafiek wordt de wrijvingskracht uitgezet tegen de 00 (de

spanning in de strip na het buigen) voor aBe radii.

2: Fw tegen de Radius

In deze grafiek wordt de wrljvingskracht uitgezet tegen de radius van de

buigrol bij een 00 die van te voren door het programma wordt opgevraagd.

Deze cyclus wordt herhaald todat voor 00 nul wordt ingevoerd.

3: Dikte_reductie tegen Fl

Indien deze optle wordt gekozen voIgt er een nleuw menu waarin het

mogelljk is te klezen tussen de verschlliende diktereductle-grafieken.

4: ABe grafieken

Blj keuze van deze optle worden aBe mogelljke grafieken afgebeeld.

5: Stoppen

Met behulp van deze optle is het mogelljk om weer terug te gaan naar het

keuzemenu verwerken.
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Printen meetrapport: Deze optie Is op dit moment nog niet geinstalleerd. In

de toekomst echter zal deze optie kunnen worden gebruikt om standaard

meetrapport te printen. Waarbij het eventueel mogelijk is te kiezen uit

verschillende uitvoeringsvormen.

Terug naar hoofdmenu: Door het kiezen van deze optie komt u weer in het

hoofdmenu terecht.
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H4 Inv-oeren meetgegev-ens (met de ha.nd)

Voordat U de meetwaarden kan ingeven moet U de metinggevens invoeren. Een

voorbeeld ziet U in figuur 7.

ISTRIPrm AlW.YSE progrlftllla

IlIuoeJl8l1 IHLn de N1tinggegeuens:

ltetinggegeuens llIvoeren pagina 1

Datu. (J~d) : ~ ~

ftater iaalsoort :
Werkriot....er :
C_lIaude [lVIUI]
II_Rude [- ]
epsB_lIaaNe [IV..]
Ita_Nude [- ]
Plaatdikte [..]
s.eel'lliddel
Herkc.st aat.

OpMrking

Type IIU de .tlnggegeuens ill, elk af'!Jeslotell lIlet een I'tlturn.

fipur T letinggegevens

Door middel van de Return-toets is het mogel1jk naar de volgende regel te springen.

Corrigeren van reeds ingevoerde gegevens kan nadat aBe meetgegevens zijn

ingevoerd. Dan wordt immers gevraagd of de ingevoerde meetgegevens correct zijn.

Bij een ontkenning wordt de gehele pagina opnieuw doorlopen. Juiste meetgegevens

hoeven niet opnieuw worden ingevoerd.

Hierna komt het onderdeel opslaan metinggegevens. Hier dient de gebruiker een

gecodeerde directory-naam te kiezen waar zowel de metinggegevens als de meet

gegevens onder worden weggeschreven. Voorwaarden waaraan de directory (proef)

naam moet voldoen z1jn: • Ie letter moet een [SI zijn.

• 2 materiaalcode

• 3+4 Jaaraanduiding

• 6+6 weeknummer

• 7+8 proefnummer van die week

Een onjuiste proefcode wordt niet geaccepteerd.
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I : liversen

L : Lood
" : "ikI<el
Z : Zink

IS'DlIPTREIl IlfW.YSE pl'OfrlM&

Opslaan van MUngg'egevens op datadislcette:

Geco4eerde 4irectory (Proef') Mall: SltJJwwpp

S : duidt op Striptrekken
" : ...teriulcode:

A : AlwdniWl
r:Staai
X: loper
" : "easing
R : Roestuast .taal

JJ: Jurunduiding
w: weektuMer
pp: proetll1Mel' van 4ie week

lieUngg'eg'evena 0,. laaa I.

Hoe !lilt U 4e directory noeaen7 : ~ ~

Deze tre!J8vens worden gesaved in deze 4ir. onder de naitft: .-eetrile.dat

tI&m 8 Opslaan metinggegevens

Na het opslaan van de meetgegevens op de diskette voIgt het ingeven van de

meetwaarden. Allereerst verschijnt echter de vraag: "Voor welke Radius wilt u

waarden ingeven". Bij het ingeven van de radius dient U er rekening mee te houden

dat het niet mogelijk is een punt of een komma in te voeren. Een radius van 7,25

(7.25) wordt daarom ingevoerd als 7_25.

ISIR IPTREIl IlMLYSE progl'iIJa1

Uoor 1IelJce Radius !lilt U lIaarden ingeven ~ .....~

Ileetgegevens Inuoeren I

lit pldt dan ZOoIIlI uoor uaste ala losse huigrol
OpMrlling: '.25 lIOl'4t ingsvoeN als '_25 It

ftpIr' leetgegevens invoeren
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Eerst worden de meetwaarden voor de vaste buigrol ingevoerd. Dit invoeren van

meetwaarden bij vaste buigrol kan worden beeindigd door voor Fi en Fu 0 in te

voeren. Hierna voIgt een opsomming van de mee,twaarden met de mogelijkheid ze te

corrigeren. Na een ontkenning op de vraag wilt U nog iets veranderen voIgt

automatisch de mogelijkheid om meetwaarden in te voeren bij de losse buigrol met

dezelfde radius.

Na het invoeren van de meetwaarden bij vaste en losse buigrol voIgt een overzicht

van reeds ingevoerde diameters. Onder dit overzicht verschijnt bovendien de vraag

of U nog meer meetwaarden (diameters) wilt invoeren. Bij een bevestiging wordt de

gehele routine weer herhaald echter zonder het opnieuw ingeven van de metlng

gegevens. Bij een ontkenning daarentegen wordt terug gegaan naar het hoofdmenu.
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H5 Aanpassen ~eetgege~ens

Allereerst verschijnt er de waarschuwing dat de datafile-diskette in drive B moet

zitten.

ISIRIPTREI AlW.YSE pl'OgraMa

U hebt gekozen uoor het aanpassen van bestaande .eetgegevens.

1.01'9' dat de dataf lIe-diskette in drive B zit.

Aanpusen I

N.B.: In de nieuwe directory (nieuwe proef) m.en aileen die files,
die door Uworden opgeroepen.

DaarbiJ is lIijziging niet noodzakelijk

Druk op Return

tiguur 10 Voorpagina aanpassen

Daarnaast staat er de opmerking dat in de nieuwe directory aIleen die files komen

die door de gebruiker zijn opgeroepen. Dit houdt in dat van de te w1jzigen proef

aIleen die files worden overgenomen die hier worden opgeroepen. Daarbij is

wijziging van de gegevens niet noodzakelijk.

Om het kiezen van de files die in de nieuwe directory komen te staan te vergemak

kel1jken wordt nadat een proef is geselecteerd een overzicht gegeven van aIle files.

Nadat een file is gekozen worden eerst de w1jzigingsgegevens ingevoerd. Gevolgd

door het ingegeven van een gecodeerde directory-naam. Daarna is het pas mogel1jk

de gegevens te wissen en eventueel een nieuwe file op te vragen.
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H6 Proefov-erzicht

Na keuze van de optie proefoverzicht in het hoofdmenu voIgt direct onderstaand

scherm met daarin de verschiIlende proeven.

IStRIPrREX MUYSE prograMa

PRO EF 0 UERZ I CHr
SUIII
SUILLEII
smr

Proefouenicht

De lete proef Se lectle proet'

IIguur 11 Proefoverzicht

HoofdAenu Uw keuze:

Toelichting keuzemogelUkheden:

• Delete proef: Met behulp van deze optie is het mogelljk een gehele proef te

verwljderen. Ter beveiliging wordt er weI om een bevestiging gevraagd.

• Selectie proef: Met behulp van deze optie is het mogelUk aIle files waaruit een

proef is opgebouwd te bekljken of eventueel te verwljderen. Ook hier wordt na het

ingeven van een filenaam om een bevestiging gevraagd (blj het verwijderen).

• Hoofdmenu: Deze optie biedt de gebruiker de mogelljkheid om terug te gaan naar

het hoofdmenu.
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H7 Stoppen.

Deze optie biedt de gebrulker de mogeIijkheid het programma te beeindlgen. Om

fouten te voorkomen voIgt na de keuze stoppen nog een menu van waaruit men weer

terug kan naar het hoofdmenu.

IStRIPTREIl IWlLYSE PI'OlJl'anM

EIIID11EHl.l

Uat wilt U :

1. TerulJ naar hoorwoo.
Z. Pl'OlJI'aua athl'eken •

ltaak een keuze.
Type een cijfer (1 of Zl : ~1~

tipur 12 Het eindmenu
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