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1 INLEIDING

Deze systeemhandleiding laat zien hoe het systeem eigenlijk in elkaar zit en
geeft een overzicht van aIle gebruikte procedures en functies en wat ze doen.
Verder is in hoofdstuk 4 geprobeerd om duidelijk aan te geven waaruit de
eigenlijke vergelijkingssoftware bestaat en waar men rekening mee moet
houden als men deze wi! vervangen.
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3 PROCEDURES & FUNCTIES

3.1 Scratch

procedure tblnietaanw(tbln: string):
Zet een bericht op het scherm dat de in tbln gespecificeerde tabel niet aanwezig
is en wacht tot er een toets ingedrukt is.

procedure matrixinvullen(var matrix: mtrxl):
Vult een matrix in t.b.v. de procedure Password.

procedure matrixverm(een: mtrx2: twee: mtrxl; var drie: mtrx3):
Vermenigvuldigt 2 matrices (een en twee) met elkaar en geeft het resultaat in
drie.

procedure password:
Vraagt om een password, controleert of het goed is en indien dit zo is geeft de
mogelijkheid om bet password te veranderen.

procedure grbgKcollect:
Verwijdert aIle voor verwijdering gemarkeerde files uit de kogeltabel.

procedure grbgWcollect:
Idem voor de werktuigspoortabel.

procedure grbgPcollect:
Idem voor de proefkogeltabel.

procedure Garbage_collect:
Roept de 3 bovenstaande procedures aan.

3.2 Vergelijk

procedure ZoekparKscherm:
Maakt bet scberm leeg en maakt een balk bovenaan bet scberm met "Kogel
Zoekparameters" erin.

procedure ZoekparWscherm:
Idem met "Werktuigspoor-Zoekparameters.

procedure sorteerscherm:
Zet een melding op bet scberm dat de bitlist gesorteerd wordt.

procedure convert_zpk(z: ZoekparK; var i: invoerarray):
Maakt van aIle kogel-zoekparameters strings en zet ze samen met informatie
over: bun positie op bet scberm, bun maximale lengte en bun type in een array,
wat weer door de procedure editgegevens in de unit gegevensbebeer verwerkt
wordt.
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procedure convertback_zpk(i: invoerarray; var z: ZoekparK):
Converteert aIle, met procedure convert_zpk geconverteerde, kogel-zoekparame
ters weer terug.

procedure convert_zpw(z: ZoekparW; var i: invoerarray):
Analoog aan convert_zpk, maar nu voor werktuigspoor-zoekparameters.

procedure convertback_zpw(i: invoerarray; var z: ZoekparW):
Analoog aan convertback_zpk, maar nu voor werktuigspoor_zoekparameters.

procedure LeesZoekparK(var zp: ZoekparK; var eruit: boolean):
Maakt bet scberm gereed voor de invoer van de kogel-zoekparameters en
verwerkt deze invoer.

procedure LeesZoekparW(var zp: ZoekparW; var eruit: boolean):
Idem maar nu voor werktuigspoor-zoekparameters.

procedure LeeshittupeIK(i: integer; var ht: hittupelK):
Leest bet i-de bittupel uit de kogelbitlist.

procedure LeeshittupeIW(i: integer; var ht: hittupelW):
Idem voor de werktuigspoorbitlist.

procedure invert(var realdeel,imagdeel: G_lDA_P; npoints: integer):
Keert de rij meetwaarden realdeel,imagdeel om.

procedure wisseI(var deellreal,deellimag,dee12real,dee12imag: G_IDA
_P):
Wisselt rijen meetwaarden om (deellrealdeel2real wordt deel2realdeellreal
(idem voor deellimagdeeI2imag».

procedure SubF(naam: woord; aanv: char; afv,inv: boolean; versie:
char; var npoints: integer; var dummy: G_IDArrayData_I):
Leest meetwaarden in en (afhankelijk van de waarden van aanv, afv en inv)
inverteert en spiegelt deze, doet een Fourier transformatie en (afhankelijk van
versie) slaat de uitkomsten op in een file genaamd wspace.OOO.

procedure compCverm(var realldeell, imagldeell, realldee12, imagl
dee12, realldeel3, imagldeel3, realldeel4, imagldeel4, rea12deell,
imag2deell, rea12dee12, imag2dee12, rea12deeI3, imag2deeI3, rea12deeI4,
imag2deel4: G_IDA_P; npoints: integer):
Vermenigvuldigt 2 rijen complexe getallen (Fourier getransformeerde meet
waarden) met elkaar.

procedure cross_corr(datal: G_IDArrayData_l; var data2: G_IDArray
Data_I; npoints: integer):
Bepaalt de cross-eorrelatie van 2 rijen Fourier getransformeerde meetwaarden
door ze complex te vermenigvuldigen en vervolgens van bet resultaat de inverse
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Fouriertransformatie te nemen.

procedure bepaalmaxl(reall,rea12,reaI3,reaI4: G_lDA_P; npoints:
integer; var maxpos: integer):
Bepaalt het maximum uit de cross-correlatie en de waarde waarvoor deze
optreedt.

procedure bepaalverschil(npoints: integer; maxpos: integer; mfilel, mfi.
le2: integer; var verschil: G_Float):
Haalt de meetwaarden uit rnfilel en rnfile2 op, verschuift de meetwaarden uit
mfile2 naar maxpos en trekt deze vervolgens van de meetwaarden uit rnfilel af.
Al deze verschillen worden opgeteld (de absolute waarde ervan). Hierbij wordt
opgeteld de som van aIle verschillen (de absolute waarde ervan) tussen de afge
leiden van beide krassen in elk meetpunt. Tenslotte wordt de resulterende
waarde gedeeld door npoints en vermenigvuldigd met 1.22e-3.

procedure bepaalmax2K(reall,real2,real8,real4: G_lDA_P; npoints:
integer; var z: SKogel; mfilel,mfile2: integer):
Aktiveert de procedures bepaalmaxl en bepaalverschil en maakt een kogelhit
tupel en slaat dit op in een kogelhitlist.

procedure bepaalmax2W(reall,rea12,real8,real4: G_lDA_P; npoints:
integer; var z: SWerktuigspoor; mfilel,mfile2: integer):
Idem m.b.t. een werktuigspoor en de werktuigspoorhitlist.

procedure pakKtupel(z: SKogel; zp: ZoekparK; var K: Tkogel; var x:
kogel; var bruikb: boolean):
Haalt een kogeltupel op en onderzoekt of het bruikbaar is voor vergelijking.

procedure pakWtupel(z: SWerktuigspoor; zp: ZoekparW; var W: Twerk
tuigspoor; var x: wspoor; var bruikb: boolean):
Idem voor een werktuigspoortupel.

procedure sorteerK
procedure swapK(var H: ThitlistK; x,y: integer)
procedure partitionK(var H: ThitlistK; var x,y: integer; p,q: integer)
procedure QuicksortK(var H: ThitlistK; p,q: integer):
Deze procedures sorteren de kogelhitlist volgens de Quicksort methode.

proceduresorteerW
procedure swapW(var H: ThitlistW; x,y: integer)
procedure partitionW(var H: ThitlistW; var x,y: integer; p,q: integer)
procedure QuicksortW(var H: ThitlistW; p,q: integer):
Deze procedures sorteren de werktuigspoorhitlist volgens de Quicksort metho
de.
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procedure uitvoerK:
Zet een aantal (aantal door de gebruiker ingevoerd) kogelhittupels op het
scherm of stuurt deze naar de printer (afhankelijk van de keuze van de
gebruiker.

procedure uitvoerW:
Idem m.b.t. werktuigspoorhittupels.

procedure vergelijkPK(z: Skogel; mf"I1e: integer; zp: Zoekpar):
Vergelijkt een door de procedure vergelijkK of vergelijkP aangeleverde ko
geVproef'kogel met aIle daarvoor in aanmerking komende kogels en slaat de
resultaten op in de kogelhitlist. Vervolgens krijgt de gebruiker de gelegenheid
de kogelhitlist te bekijken.

procedure vergelijkK:
Leest een door de gebruiker gespecificeerde kogel in.

procedure vergelijkP:
Leest een door de gebruiker gespecificeerde proefkogel in.

procedure vergelijkW:
Leest een door de gebruiker gespecificeerd werktuigspoor in en vergelijkt dit
met aIle daarvoor in aanmerking komende werktuigsporen en slaat de resulta
ten op in de werktuigspoorhitlist. Vervolgens krijgt de gebruiker de gelegenheid
de werktuigspoorhitlist te bekijken.

3.3 Gegevensbeheer

function Vnamen(m: integer): boolean:
Controleert of een filenaam al in gebruik is.

procedure plusVnamen(m: integer):
Geeft een gebruikte filenaam vrij.

procedure minVnamen(m: integer):
Neemt een nieuwe filenaam (m) in gebruik.

procedure binnenscherm:
Maakt een gedeelte van het scherm leeg en gereed (kleuren).

procedure onderbalk:
Zet een balk onderaan het scherm en vraagt de gebruiker om op een toets te
drukken. Vervolgens wordt gewacht tot dit gebeurt.

procedure onderbalkspec:
Zet een balk onderaan het scherm met de mogelijkheden die de gebruiker heert
tijdens het toevoegen van een nieuw tupeVveranderen van een tupel.
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procedure onderbalkdisplay(blader: boolean):
Zet een balk onderaan het schenn met de mogelijkheden die de gebruiker heeft
tijdens het bekijken van bestaande tupels.

procedure letopmfile(mf"I1e: integer):
Zet een waarschuwing op het schenn dat de meetwaarden behorende bij het
zojuist ingevoerde tupel in een file met naam m moeten worden opgeslagen.

procedure letopmf'IleV(mf"I1e: integer):
Zet een waarschuwing op het schenn dat de meetwaarden behorende bij het
zojuist verwijderde tupel ook verwijderd worden.

procedure nietaanwezig:
Meldt dat een file niet aanwezig is.

procedure nietaanwezigspcl:
Meldt dat een file niet aanwezig is, en dus niet verwijderd kan worden.

procedure zwartscherm:
Maakt het schenn zwart.

procedure vulaan(var i: invoerarray; len: integer):
Vult elk element van het invoerarray aan met spaties tot zijn maximale lengte.

procedure maakleeg(var i: invoerarray; len: integer):
Maakt ieder element van het invoerarray leeg.

procedure haalweg(var i: invoerarray; len: integer):
Haalt de "aanvulspaties", toegevoegd met Vulaan, weer weg.

procedure write_speciaal(s: string):
Zorgt ervoor dat er bij het invoeren van een zaaknummer en een datum
automatisch puntjes op de juiste plaats worden gezet (vb: 18.01.92).

procedure change(var s: inv; col: boolean: init: char; var eruit: boolean):
Handelt het veranderen van een attribuut van een kogeVproefkogeVwerktuig
spoortupel af

procedure editgegevens(var i: invoerarray; hi,plmenl,plmen2: integer;
smenl,smen2: integer; plmemo,plmf"I1e,op: integer; var status: integer):
Handelt elke vonn van attribuutgegevensinvoer af (inclusief onderbrekingen
met de <ESC> toets).

procedure convert_kogel(h: kogel; deel: integer; var i: invoerarray):
Maakt van aIle kogelattributen strings, en zet ze samen met informatie over
hun positie op het scherm, hun maximaIe lengte en hun type in een array.
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procedure convertback_kogel(deel: integer; i: invoerarray; var k:
kogeI):
Converteert aIle, met de procedure convert_kogel geconverteerde kogelattribu
ten weer terug.

procedure convert_kogsl(s: SKogel; var i: invoerarray):
Analoog aan procedure convert_kogel, maar nu voor aIle kogelsleutelattributen.

procedure convertback_kogsl(i: invoerarray; var s: SKogeI):
Analoog aan convertback_kogel, maar nu m.b.t. de procedure convert_kogsl en
de kogelsleutelattributen.

procedure initialiseerK(var y: kogeI):
Maakt aIle kogelattributen leeg of gelijk aan O.

procedure kogelscherml:
Zet een balk bovenaan het scherm met het woord KOGEL er in.

procedure dpIKscherml(x: kogeI):
Zet het eerste deel van aIle kogelattributen van kogel x op het scherm.

procedure dplKscherm2(x: kogel):
Zet het tweede deel van aIle kogelattributen van kogel x op het scherm.

procedure displayK(blader: boolean; var x: kogeI):
Zorgt ervoor dat beide delen van aIle kogelattributen van kogel x op het scherm
komen, en dat hiertussen geswitched kan worden.

procedure leesKtupel(y: kogel; var x: kogel; vrndr: boolean; var eruit:
boolean);
Laat de gebruiker een nieuw kogeltupel invoeren of een oud kogeltupel veran
deren.

procedure leesKsleutel(var z: SKogel; var eruit: boolean):
Laat de gebruiker een kogelsleutel invoeren.

procedure doorzoektabel(z: SKogel; var y kogel; var aanw: boolean; var
pos: longint):
Doorzoekt de kogeltabel voor een kogeltupel met sleutel z en levert dit tupel, en
zijn positie in de tabel, (indien aanwezig) in de variabelen y resp. pos.

procedure verwijderKtupel(x: kogel; pos: longint):
Markeert de aangeleverde kogel in de kogeltabel voor verwijdering en geeft de
naam van de betreffende meetfile vrij.

procedure toevoegenKl(x: kogeI):
Voegt x toe aan de kogeltabel (indien deze al aanwezig is wordt eerst een
bevestiging gevraagd) en neemt de eerste vrije meetfilenaam in gebruik.
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procedure toevoegenK:
Laat de gebruiker een nieuw kogeltupel invoeren en zet dit in de kogeltabel.

procedure zoekenK:
Laat de gebruiker een kogelsleutel invoeren, zoekt het kogeltupel met deze
sleutel en zet het op het scherm.

procedure verwijderK:
Laat de gebruiker een kogelsleutel invoeren en verwijdert het kogeltupel met
deze sleutel uit de tabel en de bijbehorende meetfile van de schijf.

procedure veranderK:
Laat de gebruiker een kogelsleutel invoeren en stelt de gebruiker in staat
attributen van het bijbehorende kogeltupel (indien dit aanwezig is) te verande
ren.

procedure bladerK:
Geeft de gebruiker de mogelijkheid om door de tabel met kogeltupels te
bladeren.

De procedures voor werktuigsporen en proefkogels gaan volledig analoog en
zullen dan ook niet besproken worden.

3.4 Weergave

procedure weergavescherm:
Maakt een gedeelte van het scherm leeg en gereed (kleuren).

procedure weergave(naam.l,naam.2: woord; tekstl,tekst2: string; max
pos: integer):
Geeft de meetwaarden die onder naam1 en naam2 op disk staan onder elkaar
in 2 grafieken weer op het scherm samen met tekstl en tekst2. De meetgege
yens van kras2 worden door Leesdata verschoven.

procedure getmfileK(var mfile: integer; var tekst: boolean; var eruit:
boolean):
Laat de gebruiker een kogelsleutel invoeren, zoekt het kogeltupel met deze
sleutel en haalt hieruit (indien aanwezig) het mfilenummer. Vervolgens worden
de identificerende gegevens in een string gezet voor weergave op het scherm.

procedure getmilleW(var miIle: integer; var tekst: boolean; var eruit:
boolean):
Idem voor werktuigspoortupels.

procedure getmiI1eP(var mfile: integer; var tekst: boolean; var eruit:
boolean):
Idem voor proefkogeltupels.
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procedure wgkhit:
Leest de laatst vergeleken kogel en zijn hitlist van disk en geeft een voor een
de grafieken van deze kogel samen met aIle elementen van de hitlist weer.
Tevens wordt de in Weergave vermelde tekststring aangemaakt.

procedure wgwhit:
Idem voor werktuigsporen.

procedurelaa~en:

Laat de gebruiker kiezen voor rechtstreekse weergave van twee krassen (met
eventueel schuiven), of weergave van de laatst verkregen hitlist. Verder worden
de meetfiles opgehaald m.b.v. GetmfileK, GetmfileW, GetmfileP, Wgkhit of
Wgwhit, worden naam1 en naam2 aangemaakt en wordt Weergave aangeroe
pen.

3.5 Menu unit

AIle procedures in de menu_unit zijn gegenereerd door het programma Turbo
Professional Menu Maker 4.03.
De door Menu_unit gebruikte units TPCRT, TPMenu, TPString horen bij dit
programma.

3.6 Fourier

AIle procedures in de unit Fourier zijn overgenomen uit de unit Fourier
behorende bij het programma Roughness_Data_Processing (c) Technische
Universiteit Eindhoven, 1989, Laboratorium voor Geometrische Meettechniek,
postbus 513 5600 MB Eindhoven.

3.7 GPU

Zie Fourier.

3.8 Graph2D

Zie Fourier.

3.9 Globals

De unit Globals bevat aIle belangrijke globale variabelen en datastructuren.

function Magn(re,im: G_Float): G_Float:
function Phase(re,im: G_Float): G_Float:
procedure GetlDVal(var data: G_IDArrayData_t; i: integer; valtype:
G_Value_t; var r: G_Float):
Zijn overgenomen uit de unit Globals behorende bij het programma Roughness
_Data_Processing (c) Technische Universiteit Eindhoven, 1989, Laboratorium
voor Geometrische Meettechniek, postbus 513 5600 MB Eindhoven.
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procedure FlushKbd:
Maakt de invoerbuffer leeg.

procedure Leesdata(naaml: woord; nummer: integer; aanv: char;
maxpos: integer; var npoints: integer; var real,imag:
G_IDA_P):
Leest een meetfile (naam1) in en verschuift deze indien nodig maxpos posities.
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4 VERGELIJKINGSSOFrWARE

Daar het programma Scratch bedoeld is om verschillende vergelijkingsmetho
des te testen zal dit hoofdstuk de belangrijkste punten behandelen waarmee
rekening moet worden gehouden bij vervanging van de huidige vergelijkings
software.
De volgende procedures spelen een belangrijke rol bij het vergelijken:

Leesdata,
SubF,
compCverm,
cross_corr,
bepaalmaxl,
bepaalverschil,
bepaalmaxK2,
bepaalmaxW2, uit de unit Vergelijk.
Verder de gehele unit Fourier.

De meetfiles die het programma gebruikt bestaan uit een rij integers, waarvan
het eerste getal de lengte van de file (het aantal meetpunten) aangeeft. Deze
worden m.b.v. Leesdata ingelezen en vermenigvuldigd met een factor (1.22e-3),
(op deze manier nemen ze minder plaats in op schijO. Vervolgens worden de
meetwaarden omgezet in complexe getallen (om FFT te kunnen gebruiken). Het
imaginaire deel van deze getallen wordt initieel gelijk aan O.
LET OP: Het programma gaat er van uit dat het aantal metingen

van een gemeten spoor een macht van 2 is, met als
maximum 16384.

De eigenlijke vergelijkingssoftware begint in procedure SubF met de aanroep
van TF_Fourier_Transform (de fouriertransformatie van de meetwaarden) en
verder de complexe vermenigvuldiging en inverse Fouriertransformatie (de
cross-correlatie). De rest van procedure SubF is met name belangrijk voor het
vergelijken van werktuigsporen omdat hier de spiegelingen en inversies van de
meetwaarden plaatsvinden.
Van belang voor de vergelijkingssoftware is hoe uit de rij complexe getallen die
het resultaat is van de vergelijkings-bewerkingen een waarde wordt gehaald
die aan het vergeleken spoor wordt toegekend en die iets zegt over de mate
waarin twee sporen op elkaar lijken (voor een nauwkeurige uitleg van de door
ons gebruikte methode zie hfdst 3 van het stageverslag). Het bepalen van deze
waarde en het toekennen aan een spoor gebeurt in de procedures bepaalver
schil, bepaalmax2K en bepaalmax2W. Daar wordt namelijk een hittupel
gemaakt en weggeschreven. Met betrekking tot deze hittupels is verder van
belang dat het gebruikte sorteeralgoritme ascending sorteert, d.w.z. het tupel
met de kleinste waarde voor hittupel.max wordt als beste aangernerkt, en komt
bovenaan in de hitlist te staan. De twee meetfilenamen die aan bepaalmax2K
en bepaalmax2W meegegeven moeten worden zijn niet aIleen van belang voor
het bepalen van de eerder genoemde waarde, maar ook voor de unit Weergave.
Bij het uitzetten op het scherm van de meetwaarden van verschillende hittu
pels in een grafiek, wordt de tweede meetfilenaam, die in het hittupel is
opgeslagen gebruikt als naam van de meetfile waaruit de meetwaarden moeten
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worden gehaald.

A1s deze punten in acht worden genomen bij het vervangen van de vergelij
kingssoftware hoeft het programma verder niet aangepast te worden.
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I) TABELLEN, MEETFILENAMEN EN PASSWORDS

Bet programma gebruikt 7 tabellen, namelijk:
kgltabel,
pkgltabl,
wsprtabl,
vnmntabl,
hitlistK,
hitlistW &
ocpswrd

Mocht een van deze taOOllen verloren gaan dan geeft dit problemen: het
programma werkt niet meer. Bet opnieuw runnen van INSTALlS lost dit
probleem weliswaar op, maar dan worden aIle tabellen leeg gemaakt. Daarom
zijn er voor dit doel enkele hulpprogramma's bijgevoegd, te weten:

Maakleeg,
Vrndrnmn &:
Mkpswrd.

Met Maakleeg kunnen nieuwe (lege) kogel, proefkogel, werktuigspoor, hitlistK
of hitlistW taOOllen aangemaakt worden. Vanwege de grote samenhang tussen
de kogel-, proefkogel- en werktuigspoortabellen en de vrijenamentabel (zie hfdst
4 en 5 van het stageverslag) dient de vrijenamentabel aangepast te worden
wanneer een van de voornoemde tabellen verandert. Onder normale program
mauitvoering geOOurt dit automatisch. Als echter een van de tabellen door een
exteme oorzaak verminkt wordt of verloren gaat, moet de vrijenamentabel
aangepast worden. De meetfilenummers van de verIoren gegane tupels uit de
taOOI moeten in de vrijenamentabel vrijgegeven worden om te voorkomen dat
de vrijenamentabel namen vasthoudt van files waarvan het bijbehorende tupel
is verdwenen. Bet programma Vrndrnmn kan dergelijke acties uitvoeren. Ook
kunnen nieuwe vrije namen toegevoegd worden (noodzakelijk wanneer aIle
beschikbare namen bezet zijn).
Bet kan gebeuren dat de passwordfile (ocpswrdF) verloren gaat of dat de
gebruiker(s) het password vergeten zijn. In dat geval is toegang tot het pro
gramma niet meer mogelijk. Met behulp van het programma Mkpswrd kan
een nieuw password (en dus een nieuwe ocpswrdF-file) aangemaakt worden,
waama toegang toch weer mogelijk is.

OPMERKING:
Wij willen er hier nogmaals en nadrukkelijk op wijzen dat de samenhang
tussen meetfile(namen)(s) en gegevenstupels (records) erg belangrijk is. Er
dient voor gezorgd te worden dat deze samenhang ten allen tijde intact blijft.
Wanneer dit niet gebeurt kan dit tot runtime errors lijden, of tot foute verge
lijkingen en dus een onbetrouwbare hitlist.
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1 Software engineering opdracht

Onderwerp: Onderzoek krassporen

In samenwerking tussen het laboratoriurn vocr Geometrische meettechniek van de TUE en de

Technische Recherche van de Eindhovense gemeente politie zijn een aantal proefnemingen gedaan

t.h.v. het projekt krassporen onderzoek. Bij dit krassporen onderzoek dient men te denken aan

identificatie van sporen op deurplaten welke door inbrekers werktuigen worden verooaaakt alsmed.e

sporen op munutie. Met behulp van conventione!e meetmethoden worden krassporen gemeten,

waarbij het opgenomen signaal wordt gedigitaliseerd en in het geheugen van een computer

opgeslagen.

De bedoeling is nu om deze infonnatie te analyseren en middels bijvoorbeeld correlatie technieken de

resultaten te vergelijken waama een uitspraak gedaan kan worden over de mate van waarachijnlijkheid

dat krassporen op elkaar lijken en dat de sporen door eenzelfde voorwerp zijn veroorzaak'1. De eerste

proefmetingen en visuele vergelijkingen van de grafisch opgetekende signalen worden gekenmerJ..'1

door een bemoedigend resultaat.

Het gerechtelijk laboratorium te Rijswijk is gefuformeerd en heeft te kennen gegeven dat zij met zeer

grote belangstelling de ontwikkelingen van de proefmetingen willen blijven volgen.

Opdracht:

Onderzoek welke meetlengte en sample afstand vooehet digitaliseren van het signaal optimaal is.

Maak een data hestand voor de opslag van a1 de meetgegevens en ontwerp en schrijf de nodige

software voor de automatische analyse van de opgenomen metingen.

Als mogelijke analyse technieken wordt gedacht aan de bepaling en vergelijking van frequentie

spectra of correlatie berekeningen van de opgenomen signalen.

Contact persoon:

Ing. K. G. Struik

Faculteit de Werktuigbouwkunde

Laboratorium Voor Geometrische Meettechniek

W-Hal kamer 1.26

Tel 2887
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2 OMGEVINGSANALYSE & EISEN

2.1 omgevingsanalyse

Doelstellingen

Het doel van het objectsysteem is het met redelijke zekerheid vaststellen of
krassporen op een bepaald object overeenkomen met de krassporen op een
ander object. Hieruit kan dan geconcludeerd worden dat de krassporen op de
verschillende objecten met hetzelfde voorwerp gemaakt zijn, of in het geval van
munitie, dat twee te vergelijken kogels uit hetzelfde vuurwapen afkomstig zijn.
De huidige procedure hiervoor is dat de objecten (kogels, hulzen werktuigspo
ren of afvormingen hiervan) onder een speciale microscoop met elkaar vergele
ken worden. Deze microscoop kan zodanig ingesteld worden dat twee beelden
elkaar overlappen, zodat vastgesteld kan worden of kraslijnen op het ene object
aansluiten op krassporen op het ander object. Deze procedure is echter zeer
tijdrovend en daarom is er behoefte aan een geautomatiseerd systeem waarmee
dit sneller kan.

Doel van het te bouwen systeem is de analyse van de met een aftaster (zie
Technische infrastructuur op de volgende bIz.) verzamelde gegevens en het
doen van een uitspraak over de mate van waarschijnlijkheid dat krassporen op
elkaar lijken en door een zelfde voorwerp gemaakt zijn.
Een belangrijke doelstelling is verder de gebruiksvriendelijkheid van het
systeem.
Het door ons te ontwerpen systeem is geen grootschalig. multifunctio
neel informatiesysteem. doch slechts een prototype waarmee de
bruikbaarheid van een dergelijk systeem al dan niet aangetoond kan
worden.

Huidige informatievoorziening

Er wordt bij de gegevensopslag onderscheid gemaakt tussen:
1) werktuigsporen
2) sporen op kogels
2a) sporen op hulzen.
Sporen op hulzen zullen met het te bouwen systeem niet kunnen worden
geanalyseerd vanwege het grote aantal verschillende sporen op een huls
(indrukken van de slagpin, de stootbodem, het uitwerpmechanisme, etc.).

ad 1: De administratieve gegevensstructuur van werktuigsporen
ziet er uit als weergegeven in fig 1.
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Werktuigspoor

(fig 1)

Het uniek identificerende gegeven is de verzameling {zaaknr., datum delict,
SVOnr.} (SVO = Stuk Van Overtuiging).

ad 2: De administratieve gegevensstructuur van sporen
op kogels ziet er uit als weergegeven in fig 2.

(fig 2)
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Het uniek identificerende gegeven is de verzameling {zaaknr., volgnrl.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen krassporen die zijn aangetroffen op een
pd (plaats delict) en proefsporen, gemaakt met een veiliggesteld wapen/werk
tuig.
De administratieve opslaggegevens van deze proefsporen ziet er als voIgt uit:
fig. 3 en fig. 4

aanvrager

Werktuigproefspoor

(fig 3)

Het uniek identificerende gegeven is de verzameling {zaaknr., datum delict,
SVOnr.}

Proefkogel

(fig 4)

Het uniek identificerende gegeven is de verzameling {zaaknr., merk wapen}.
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Het meten

Het meten van krassporen kan op zeer veel manieren. Om er voor te zorgen dat
aIle sporen op een zelfde manier gemeten worden zijn de volgende afspraken
gemaakt:
- Van proefkogels wordt de gehele omtrek zo dicht mogelijk bij

de basis gemeten.
- Van kogels die op een pd worden aangetroffen wordt, indien

mogelijk, ook de hele omtrek zo dicht mogelijk bij de basis
gemeten. Als dit niet mogelijk is wordt het meest signifi
cante deel gemeten.

- Als er meerdere werktuigsporen op een pd worden aangetroffen
worden deze sporen allemaal afzonderlijk gemeten.

- De sample afstand is voor aIle gemeten krassen van een
zelfde type (werktuig/kogeI) hetzelfde.

Technische infrastructuur

Er is al een deelsysteem aanwezig op de TUE, bestaande uit een meetapparaat,
een aid converter en een pc. Met behulp van een mechanische aftaster worden
krassporen gemeten. Dit houdt in dat de aftaster op het oppervlak van het te
analyseren object (kogeVwerktuig) geplaatst wordt. De aftaster beweegt daarna
over het oppervlak (werktuig) of het object draait onder de aftaster door (in het
geval van de kogel). Na een vaste sample afstand wordt telkens de hoogte van
de aftaster geregistreerd. Vervolgens worden deze gegevens gedigitaliseerd en
in het geheugen van de computer opgeslagen. De opslag vindt plaats in twee
files met dezelfde naam, maar met verschillende extensions. In de ene file
worden de feitelijke meetwaarden opgeslagen, in de andere gegevens over deze
meetwaarden.
Deze gegevens zijn: - CutoffLength

-Step
- NPoints
- PUSet
- ObjectName
- ClientName
- Comment
- PickUpName
- OperatorName
- FullNameA.

Tevens bevat het deelsysteem programmatuur waarmee verschillende bewer
kingen op de gegevens uitgevoerd kunnen worden (Fourier transformatie,
autocorrelatie, grafische weergave).
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2.2 eisen

functionele eisen

De huidige opslaggegevens zijn vrijwel gelijk aan de gewenste opslaggegevens
(zie omgevingsanalyse), met de volgende verschillen:

- De tabel Werktuigproefspoor verdwijnt, en de tabel
Werktuigspoor wordt uitgebreid met de attributen
(velden) proefspoor en spoomr, beide onder Spoor.
Het eerste attribuut geeft hierbij aan of het be
treffende spoor een proefspoor is. Indien dit het
geval is geeft het attribuut spoomr aan welk
proefspoor dit is (met een veiliggesteld werktuig
worden altijd meerdere proefsporen gemaakt).

- De tabel kogel wordt uitgebreid met een attribuut
kogelnr om sporen op verschillende kogels uit het
zelfde wapen die bij~ zaak horen te kunnen
onderscheiden.

- De tabel proefkogel wordt uitgebreid met de attri
buten wapennr (onder Wapen) en kogelnr (onder
Spoor) om sporen op yerschillende kogels uit het
zelfde wapen die bij een zaak horen met meerdere
wapens van hetzelfde merk te kunnen onderscheiden.

De administratieve gegevensstructuur van werktuigsporen, kogels en proefko
gels zien er dan als voIgt uit:

werktuigspoor

Het uniek identificerende gegeven is de verzameling {zaaknr., SVOnr.}
SPMRAlfl..
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Ret uniek identificerende gegeven is de verzameling {zaaknr., volgnr, kogelnr}.

Proefkogel

Ret uniek identificerende gegeven IS de verzameling {zaaknr., merk wapen,
wapennr. kogelnr.}.
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Het moet voor de analyse van een werktuigspoor niet uitmaken of een kras
spoor van links naar rechts of andersom is afgetast (kogels worden altijd in
dezelfde richting afgetast).

Het systeem moet een data bestand voor de opslag van de meetgegevens
bevatten.

De opgenomen metingen moeten automatisch kunnen worden geanalyseerd.

Het systeem moet de meetgegevens kunnen inverteren (origineel vs. afvor
ming).

A1s zoekresultaat moet er een 'hitlist' geproduceerd worden.

De gegevens die deze 'hitlist' zal bevatten zijn de uniek identificerende gege
yens van een krasspoor.

De gebruiker moet zelf zoekparameters in kunnen steIlen.

Deze zoekparameters zijn:
In geval van kogels:

- het kaliber
- het aantal groeven
- de breedte van de groeven
- de richting van de groeven.

In geval van werktuigsporen:
- de breedte van het spoor
- het soort spoor.

Het zoeken moet onderbroken worden om bijvoorbeeld een zoekparameter te
veranderen.

Het systeem moet de meetgegevens van een bepaald spoor in een grafiek op het
scherm kunnen zetten en uit kunnen printen.

Gewenste operaties op de database zijn:
• Tupels toevoegen.
• Tupels verwijderen.
• Tupels veranderen.
• Tupels zoeken.

Tupels hoeven aIleen maar kunnen worden opgezocht aan de hand van het
uniek identificerende gegeven.
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afuankelijkheidseisen

De capaciteitsbehoefte is beperkt.

Reactietijden zijn bij het te bouwen systeem nog van ondergeschikt belang.

Quantificatie van de waarschijnlijkheid dat twee sporen op elkaar lijken is
noodzakelijk om de betrouwbaarheid van het systeem vast te stellen.

Het systeem moet beveiligd worden met een password.

Het rekengedeelte (de vergelijkingscomponent) moet gemakkelijk vervangen
kunnen worden (als er een betere/nauwkeuriger methode beschikbaar komt).

ontwikkeleisen

Taal: turbopascal 6.

Hardware omgeving: PC.

Nederlandstalige documentatie.

Nederlandstalige user interface.

Wat doen we niet!

Halve krassen met hele krassen vergelijken.

Uitgebreide invoercontroles.

Zorgen dat de files met meetwaarden aangeleverd worden.

Het systeem zo snel mogelijk maken.
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ONTWIKKELINGSPLAN

Het te ontwikkelen systeem bestaat uit drie deelsystemen:

1 Het deelsysteem dat de verschillende krassen met elkaar
vergelijkt en een uitspraak doet over de mate waarin ze op
elkaar lijken. Dit gebeurt door eerst op de meetgegevens
van beide krassen Fourier transformatie toe te passen, en
vervolgens van deze twee functies de cross-correlatie
functie te bepalen. Hierna kan een uitspraak gedaan worden
of, en in hoeverre twee krassen op elkaar lijken.
Dit deelsysteem zal eerst getest moeten worden om vast te
kunnen stellen of de voorgestelde methode voldoende betrouw
baar is.

2 De database voor de opslag van de meetgegevens en de daarbij
behorende gegevenstupels.

3 Deelsysteem 1 en 2 samengevoegd.

Planning van de doorlooptijd

Omgevingsanalyse/eisen
Specificatie
oNtwerp
Code
Testen

start

/S-N-C-T"" deelsysteem 1

o C-T deelsysteem 3
\ \
S-N--C-T deelsysteem 2

gepland aantal
middagen 9 4 4 4 6 6 6 6

gerealiseerd aantal
middagen 14 11 7 25 5 12 7 6

11
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3 DE VERGELIJKINGSMETHODE

Ret meten van het oppervlak van een krasspoor levert een rij getallen x(k)
k=O..N-1 op (N afbankelijk van de lengte van de kras). Deze getallen stellen
een (2-dimensionale) dwarsdoorsnede van de kras voor. Bij deze methode wordt
dus rekening gehouden met de diepte van een kras. Roewel krassen veroor
zaakt door hetzelfde werktuig/wapen niet altijd even diep zijn, geldt dat deze
krassen beter op elkaar lijken dan op krassen veroorzaakt door andere werktui
gen/wapens.
De door ons gekozen rekenmethode krijgt als input 2 rijen getallen, zeg x(k) en
y(k), k=O..N-1, die elk een kras voorstellen. Vervolgens wordt de zogenaamde
cross-correlatie berekend volgens de vergelijking:

N-l
c(k) =..!. r x(l)y(l+k)

N bO
k=O •• N-1 y(N-k)=y(k)

De cross-correlatie werkt als voIgt: x(l)y(l+k) levert een hoge waarde wanneer
hoge Oage) waarden van x samenvallen met hoge (lage) waarden van y, d.w.z.
wanneer pieken en dalen van x en y samenvallen. We zoeken dus een zo groot
mogelijke waarde voor c waarbij de k waar c(k) maximaal is het faseverschil
tussen de pieken en dalen van x en y voorstelt. De grafieken van x en y worden
op deze manier zo goed mogelijk in elkaar gepast.
Ret rechtstreeks berekenen van de cross-correlatie levert echter een kwadra
tisch programma op (W rekenstappen nodig), en dit maakt de berekening
onacceptabellang. We maken daarom gebruik van een omweg: de Fouriertrans
formatie. Deze omweg loopt ongeveer als voIgt:
Van beide rijen wordt eerst de zogenaamde Fourierreeks bepaaId, die er als
voIgt uit ziet:

N-l
x(j) =..!. r x(k) cu-jk

N bO

-jki21t

hierbij staat cu-jk voor e N

(dit is dus een rij complexe getallen)

j=O •• N-1

Vervolgens wordt de Fourierreeks van de ene rij vermenigyuIdigd met de
complex geconjugeerde van de andere rij (elk element a+bi wordt a-bi). Van dit
produkt wordt nu de inverse Fourierreeks bepaald met de formule:
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N-l
x(j) =l:.. L x(k) Ci):Jk

Nk=O
k=O ••N-1

Ret resultaat is precies de eerder genoemde cross-correlatie c.
Voor het berekenen van een Fourierreeks bestaan al (meerdere) implementa
ties. De voor ons meest bruikbare is de FFT (Fast Fourier Transform). Een
voordeel van deze implementatie is dat hij logaritmisch (en dus veel sneller)
werkt wanneer het aantal meetpunten een macht van 2 is. Daar we dit aantal
nog vrij konden kiezen stellen we hier dat N (het aantal meetwaarden) een
macht van 2 moet zijn.
FFT is een bekend algoritme dat vaak in verband met cross-correlatie wordt
gebruikt. Over de werking van FFT is veelliteratuur beschikbaar.
Voor krassen met een groot oppervlak zal N ongeveer 8192 of 16384 (meetpun
ten) groot worden. Bij sommige implementaties levert dit helaas geheugenpro
blemen op (er zal ongeveer 256K geheugen per kras verbruikt worden). Ook in
de door ons gebruikte programmeeromgeving, Turbopascal 6.0 (zie eisendefini
tie) moesten we de bestaande implementatie iets veranderen zodat ook de
grotere reeksen (in blokken) kunnen worden berekend. Rierbij is het logaritmi
sche karakter gehandhaafd. zodat geen merkbare vertraging optreedt.

De acties voor vergelijking zien er nu als voIgt uit:

meetwaarden kras 1 ver-
menig- inverse cross-
vuldi- FFT corre-

meetwaarden kras 2 ging latie

orde: 2*NlogN + N + NlogN

OPMERKINGEN

De k waarvoor c(k) maximaal is geeft nu aan hoeveel meetpunten kras 2 moet
worden verschoven om het beste in kras 1 te passen. Uit testen is echter
gebleken dat de waarde van c(k) niet altijd het grootst is wanneer de krassen
ook daadwerkelijk beter op elkaar lijken. Dit komt o.a. doordat metingen die
grote waarden bevatten (hoge pieken, diepe dalen) ook bij de vermenigvuldiging
grote waarden krijgen. Ret verschuiven van de krassen naar de "best fit" geeft
redelijke resultaten (bij visueel vergelijken). Ret is echter nog zaak een maat te
vinden voor de afwijking van een kras die naar "best fit" is geschoven t.o.v. een
andere kras. Rierbij zijn de volgende zaken van belang:
• Om te zorgen dat aHe krassen in dezelfde orde van grootte

Jiggen dient ervoor gezorgd te worden dat het gemiddelde van
de waarden van de meetpunten rond nul ligt.
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• Twee dezelfde krassen hoeven niet altijd even diep te zijn
(dit hangt o.a. af van waar er gemeten is).

• De metingen dienen zo nauwkeurig mogelijk (geen rare spron
gen tussen de meetwaarden) en steeds op dezelfde manier
plaats te vinden.

Wij hebben gepoogd een maat voor de vergelijk.ing te vinden door de absolute
waarde van de meetwaarden van twee krassen (na verschuiving naar "best fit")
van elkaar af te trekken en hier de absolute waarde van te nemen. Vervolgens
wordt hierbij de absolute waarde van het verschil van de afgeleiden van beide
krassen in dit meetpunt, opgeteld. Dit wordt gedaan voor aIle meetpunten, en
al de resulterende waarden worden bij elkaar opgeteld, gedeeld door het aantal
meetpunten, en vermenigvuldigd met een constante factor (om de waarde wat
kleiner te maken). De hieruit voortvloeiende waarde wordt nu gebruikt als
maat voor vergelijking. (Voor een abstracte weergave van dit algoritme zie
ONTWERP (hfdst 5), GeL code vergelijk, procedure bepaalverschil.)

In hoeverre deze waardering bruikbaar is wordt besproken in de TFSTRFSUL
TATEN (hfdst 7).
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4 SPECIFICATIE

Ret structuurdiagram voor het systeem ziet er als voIgt uit:

De component Gegevensbeheer zorgt voor het opslaan, verwijderen, veranderen
en opzoeken van de werktuigkrasgegevens, de kogelgegevens en de proefkogel
gegevens. Deze informatie is opgeslagen in 3 tabellen van de volgende vorm:

Werktuigspoor
{ ( zkn, V zkn )

( obj, V obcd )

( dat del, V dat
( pIts, V_pIts )

( s del, V del )
( status, V stat
( aanv, V aanv )
( svon, V-svon )
( soort, V soort )
( verm werkt, V vw )
( breedte, V breedte
( ident, V idt )
( SVO, V SVO )
( memo, V mem )
( proef, V proef
( spn, V spn )
( m_file:- V mf

}

zaaknummer
object (fysieke plaats waar spoor
gevonden is
datum delict
geografische plaats waar spoor ge
vonden is
soort delict
status (open/gesloten)
aanvrager van het sporenonderzoek
stuk van overtuiging nummer
soort spoor
vermoedelijk werktuig
breedte van het spoor
identificatie
vorm van het stuk van overtuiging
toelichting
proefspoor
spoornummer
naam van de file met meetgegevens

De sleutel van deze tabel is: {zkn, svon, spn}

Kogel
{ ( zkn, V zkn )

( dat del, V dat
( pIts, V_pIts )

( status, V stat )
( cat del, V cdel
( memo, V mem )
( aanv, V-aanv )
( vlgn, V vlgn )

zaaknummer
datum delict
geografische plaats waar spoor ge
vonden is
status (open/gesloten)
categorie delict
toelichting
aanvrager van het sporenonderzoek
volgnummer

15



}

( kal, v kal )
( a gr, V agr )
( r - gr, V- rgr )
( breedte~ V bre )
( a kg, V akg )
( kn, V kn )
( comb,-V comb )
( swap, V swap )
( m-wap, v-mwap )
( kop, V kop )
( m_file~ V mf )

kaliber
aantal groeven
richting van de groeven
breedte van de groeven
aantal kogels
kogelnummer
combinatie met andere kogel
vermoedelijk soort wapen
vermoedelijk merk wapen
koppeling met andere zaak
naam van de file met meetgegevens

De sleutel van deze tabel is: {zkn, vlgn, kn}

Proetkogel
{ ( zkn, V_zkn )

( a_wap, V_awap )

( s_wap, V_swap )
( m_wap, V_mwap )
( mod, V mod )
( snr, V-snr )
( wnr, V wnr )
( aanv, V aanv
( kal, V kal )
( a_gr, V_agr )
( r_gr, V_rgr )
( breedte, V bre
( a_kg, V_akg )
( kn, V kn )
( kop, V_kop )
( m_file, V mf )

}

zaaknummer
aantal wapens van hetzelfde merk
bij deze zaak
soort wapen
merk wapen
model wapen
serienummer
wapennummer
aanvrager van het sporenonderzoek
kaliber
aantal groeven
richting van de groeven
breedte van de groeven
aantal kogels
kogelnummer
koppeling met andere zaak
naam van de file met meetgegevens

De sleutel van deze tabel is: {zkn, m_wap, wnr, kn}

OPMERKINGEN

1) M_file is weliswaar uniek identificerend in elke tabel maar
is niet als zodanig bruikbaar. De gebruiker weet namelijk
meestal deze naam niet.

2) Deze tabellen zijn niet uitgenormaliseerd om tijd te bespa
ren bij bet implementeren van de tabellen.

3) De notatie die verderop in dit boofdstuk gebruikt wordt is
overgenomen uit: Conceptueel Modelleren van Systemen, (Een
leidraad voor Systeemontwikkeling), 1991, Aerts, Alblas &
van Hee.
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4.1 Het Procesmodel

Het procesmodel van bet systeem ziet er als voIgt uit:

Ksleutel

Gebruiker

kies kies Ktup
Psleutel pswrd oper tabel Ptup

Kzoekpar Wsleutel wtup
Wzoekpar r--

, I versch
if

keuze verv
ritvoer '----invert- Ksleutel

Psleutel
If Wsleutel

0 #versch

Hoofd

I t
1 3 2

Vergelijk ~ Weergave Gegevensbeheer
'1\ I~I ']\

~

P proefkogels

T
I

W werktuigsporen

i
I

K kogels

hitlist i gegevensI
\. H hitlistr

-- - ---------------- ------------------------------ -------

M meetwaarden

''''
Gebruiker

Hiema zullen de processen Vergelijk, Gegevensbebeer en Weergave in eIe
mentaire processen opgesplitst worden. (Als een proces elementair is zal dit
aangegeven worden met een * in bet procesblok.) Tevens zal van elk proces een
functie specificatie gemaakt worden.
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n

n

Psleutel WsleutelKsle telu

1

M meetwaarden , ~ Ip proefkogels
I

-- ------- -------- --- ---
IK kogels

1 .0*

1
M meetwaarde

kies
vergelijking

-- -- - -------- -- --------- ----

1 .1* 1 .2* 1 .3*

~ ophalen ~ ophalen ophalen 1..-

, kogel proefkogel werktuigspoor

I
~ tt

,..----

----------- ------
1 .4*

WiIt werktuigspore
Fourier 1-

~

-------------
I 1.5

Wzoekpar ------------
Kzoekpar . stel zoekpar in

IK
I

kogels ---
I "

,

~
,~

------

1 .6* 1 .7 -,
, ophalen ophalen .. invert-

kogel werktuigspoor

------- ----- --------- ----
•

1
M meetwaarden Mil meetwaarden

4.1.1 vergelijk
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1 08*

Fourier 2

'- 109*

cc

1.10

m file
1-

sleutel,m_file

--
bepomaximum

------------1---
IHI hitlist

r--_1_ o 1_1_*__+- -_-_-_-_-_-----'-T---- ----
sorteer

1 .12*

---kies-uitvoer--~~ keuze
uitvoer

I

uitvoer

------------------------t------------------------------------

De niet-elementaire processen zuBen nu verder uitgesplitst worden
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1 .5.0*

kies

.---_--E-_---'I I'---_--fo-__--,
Il

Wzoek
par 1.5.1* 1 .5.2*

I
Kzoek
par

stel Wzoekpar
'------')""o------l in

stel Kzoekpar
in I---.......lf---J

--------, ---------------------, ------, -------

----- -- ----------
~ \~ I

j invert
1 .7.0*~

I
IMI I

1..-meetwaarden ophalen I' W werktuigsporen

1
Wspoor I

-------------------
-----------------

~

1.7.1* 1 .7.2*

inverteer "' spiegel ,

yHU hulpstore

• l' \

----------- ------------------------ ---- -----------

+
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1 .10.0*

bepaalmax1

.. 1.10.1*,

l,m_file- maak hittupel 1
IHI hitlist

j

1 .10.2*

bepaalverschil ~ IMI meetwaarden

-m file
-I

-+-sleute

Nu wordt van ieder elementair proces een functie specificatie gemaakt.
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4.1.1.1 Functie specificaties Vergelijk

1.0 kies vergelijking

in var
uit var

pre: true

····
x
y

: Kies
Kies

post: (y=x) en
1<=y<=3 (keuze is kogel, proefkogel of werktuigspoor)

1.1 ophalen kogel

in var
lees

store var:

uit var :

sleutel

TK
M
ok_kogel
Mw
h
mf

: SKogel

R Kogel
: Meetwaarden

V Melding
V-Meetwaarden
kogelzoekpar
V mf

selecteer variabelen:
naam:= {t(m_file) I t in TK en t(zkn)=sleutel(zkn) en

t(vlgr)=sleutel(vlgr) en
t(kn)=sleutel(kn)}

V: Vrijenamen

pre: (A:t in TK: (E:n in V: t(m_file)=n»

post: h=1 en
«(E:t in TK: t(zkn)=sleutel(zkn) en

t(vlgn)=sleutel(vlgn) en
t(kn)=sleutel(kn»

en ok kogel="kogel opgehaald"
en Mw= de meetwaarden uit naam
en mf=naam

)
of
(~(E:t in TK: t(zkn) =sleutel (zkn) en

t(vlgn)=sleutel(vlgn) en
t(kn)=sleutel(kn»

en ok_kogel="kogel is niet aanwezig"

22



1.2 ophalen proefkogel

: SProefkogel

: R Proefkogel
: Meetwaarden

V Melding
V-Meetwaarden
kogelzoekpar
V mf

sleutel

TP
M
ok kogel
Mw-
h
mf

··

··in var
lees

store var:

uit var

selecteer variabelen:
naam:= {t(m_file) I t in TP en t(zkn)=sleutel(zkn) en

t(m wap) =sleutel (m wap) en
t(wnr)=sleutel(wnr) en
t(kn)=sleutel(kn)}

V: Vrijenamen

pre: (A:t in TP:(E:n in V: t(m_file)=n»

post: h=1 en
«(E:t in TP: t(zkn)=sleutel(zkn) en

t(m wap)=sleutel(m wap) en
t(wnr)=sleutel(wnr) en
t(kn)=sleutel(kn»

en ok kogel="proefkogel opgehaald"
en Mw= de meetwaarden uit naam
en mf=naam

)
of
(~(E:t in TP: t(zkn) =sleutel (zkn) en

t(m wap) =sleutel (m wap) en
t(wnr)=sleutel(wnr) en
t(kn)=sleutel(kn»

en ok_kogel="kogel is niet aanwezig"
)

)
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naam:= {t(m_file) I t

1.3 ophalen werktuigspoor

in var sleutel SWerktuigspoor
lees

store var: TW · R_Werktuigspoor·M · Meetwaarden·uit var · ok werkt · V_Melding· ·Mw- · V Meetwaarden·h kogelzoekpar
afv V SVO
mf · V-mf·

selecteer variabelen:
afvorming:= {t(SVO) I t in TW en t(zkn)=sleutel(zkn) en

t(svon)=sleutel(svon) en
t(spn)=sleutel(spn)}
in TWen t(zkn)=sleutel(zkn) en
t(svon)=sleutel(svon) en
t(spn)=sleutel(spn)}

V: Vrijenamen

pre: (A:t in TW:(E:n in V: t(m_file)=n»

post: h=O en
«(E:t in TW: t(zkn)=sleutel(zkn) en

t(svon)=sleutel(svon) en
t(spn)=sleutel(spn»

en ok werkt="werktuigspoor opgehaald"
en Mw= de meetwaarden uit naam
en afv=afvorming en mf=naam

)
of
(~(E:t in TW: t(zkn)=sleutel(zkn) en

t(svon)=sleutel(svon) en
t(spn)=sleutel(spn»

en ok_werkt="werktuigspoor is niet aanwezig"
)

)

in var
uit var

····
Mw
Mf
ok four

: V Meetwaarden
V-Fourier
V melding

pre: de lengte van Mw is een macht van 2 /\ Mw is
niet leeg

post: Mf is de Fourier getransformeerde van Mw, en
ok four="Fouriertransformatie gedaan"
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1.5.0 kies

in var
uit var

pre: true

h
: k

kogelzoekpar
: kogelzoekpar

post: (h=k) en (h=O of h=1)
(werktuigzoekpar of kogelzoekpar)

1.5.1 stel Wzoekpar in

in var
uit var

pre: true

Zoekpar
breedte
soort

WZoek
V breedte
V-soort

post: breedte=Zoekpar(breedte) en
soort=Zoekpar(soort)

1.5.2 stel Kzoekpar in

in var
uit var

pre: true

Zoekpar
: kal

a_gr
r gr
breedte

KZoek
: V kal

V_agr
V rgr
V-bre

post: kal=Zoekpar(kal) en
a gr=Zoekpar(a gr) en
r-gr=Zoekpar(r-gr) en
breedte=Zoekpar(breedte)
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De volgende twee functie specificaties gebruiken de functie Volgende die bij
een verzameling het volgende element daarvan geeft. Het is de bedoeling dat de
processen 1.6 en 1.7 herhaaldelijk uit worden gevoerd zodat Volgende elke
keer een andere waarde krijgt, namelijk die van het volgende element.
Voorbeeld: x={a,b,e,r,h,u}

Volgende(x) is achtereenvolgens: a,b,e,r,h,u

1.6 ophalen kogel

lees
store var: TK

M
uit var Mw

sleut
mf

in var : kal
a_gr
r gr
bovenbr
onderbr
sleutel

Y kal
: Y agr
: Y rgr

Y-bre
Y-bre
Y-sleut

R Kogel
Meetwaarden
Y Meetwaarden
Y-sleut
Y-mf

selecteer variabele:
naam:= {tl t in TK en t(kal)=kal en

t(a gr)=a gr en
t(r-gr)=r-gr en
t(bovenbrT=bovenbr
t(onderbr)=onderbr}

pre: (A:t in TK:(E:n in M:t(m_file)=n»

post: «E:t in TK: t(kal)=kal en
t(a gr)=a gr en
t(r-gr)=r-gr en
t(bovenbrT<=bovenbr en
t(onderbr»=onderbr)

en sleut(zkn)=Yolgende(naam) (zkn)
en sleut(vlgn)=Volgende(naam) (vlgn)
en sleut (kn) =Volgende(naam) (kn)
en ~(sleut(zkn)=sleutel(zkn)

en sleut(vlgn)=sleutel(vlgn)
en sleut(kn)=sleutel(kn»

en Mw= de meetwaarden in Yolgende(naam) (m file)
en mf=Volgende(naam) (m_file) -

)
of
(~(E:t in TK: t(kal)=kal en

t(a gr)=a gr en
t(r-gr)=r-gr en
t(breedteT=breedte)

)
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of
«E:t in TK: t(kal)=kal en

t(a gr)=a gr en
t(r-gr)=r-gr en
t(bovenbrT<=bovenbr en
t(onderbr»=onderbr)

en sleut (zkn) =Volgende(naam) (zkn)
en sleut(vlgn)=Volgende(naam) (vlgn)
en sleut (kn) =Volgende(naam) (kn)
en (sleut(zkn)=sleutel(zkn)

en sleut(vlgn)=sleutel(vlgn)
en sleut(kn)=sleutel(kn»

)

1.7.0 ophalen werktuigspoor

in var : breedte
soort
afv
invert
sleutel

Y breedte
Y-soort
Y-SYO
Y-inverteer
Y-sleut

lees
store var :

uit var ..
TW
M
Mw
sleut
mf
ivnasp

R Werktuigspoor
Meetwaarden
Y Meetwaarden

: Y-sleut
Y-mf
Y-inverteer

selecteer variabele:
naam:= {tl t in TW en t(breedte)=breedte en

t(soort)=soort}

pre: (A:t in TW: (E:n in M:t(m_file)=n»

post: «(E:t in TW: t(soort)=soort en
t(breedte)=breedte)

en Mw= de meetwaarden in Volgende(naam) (m file)
en mf=Volgende(naam) (m file) -
en sleut (zkn) =Volgende(naam) (zkn)
en sleut(svon)=Volgende(naam) (svon)
en sleut(spn)=Volgende(naam) (spn)
en ~(sleut(zkn)=sleut(zkn)

en sleut(svon)=sleutel(svon)
en sleut(spn)=sleutel(spn»

en (afv=Volgende(naam) (SYO) en invert=O)
en proces 1.8 wordt geaktiveerd

)
of
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«E:t in TW: t(soort)=soort en
t(breedte)=breedte)

en Mw= de meetwaarden in Volgende(naam) (m file)
en mf=Volgende(naam) (m file) -
en sleut (zkn) =Volgende(naam) (zkn)
en sleut(svon)=Volgende(naam) (svon)
en sleut (spn) =Volgende(naam) (spn)
en ~(sleut(zkn)=sleut(zkn)

en sleut(svon)=sleutel(svon)
en sleut(spn)=sleutel(spn»

en (afv<>Volgende(naam) (SVO) en invert=O)
en proces 1.7.2 wordt geaktiveerd
en ivnasp=O

)
of
«E:t in TW: t(soort)=soort en

t(breedte)=breedte)
en Mw= de meetwaarden in Volgende(naam) (m file)
en mf=Volgende(naam) (m file) -
en sleut(zkn)=Volgende(naam) (zkn)
en sleut(svon)=Volgende(naam) (svon)
en sleut(spn)=Volgende(naam) (spn)
en ~(sleut(zkn)=sleut(zkn)

en sleut(svon)=sleutel(svon)
en sleut(spn)=sleutel(spn»

en (afv=Volgende(naam) (SVO) en invert=1)
en proces 1.7.1 wordt geaktiveerd

)
of
«E:t in TW: t(soort)=soort en

t(breedte)=breedte)
en Mw= de meetwaarden in Volgende(naam) (m file)
en mf=Volgende(naam) (m file) -
en sleut (zkn) =Volgende(naam) (zkn)
en sleut (svon) =Volgende(naam) (svon)
en sleut (spn) =Volgende(naam) (spn)
en ~(sleut(zkn)=sleut(zkn)

en sleut(svon)=sleutel(svon)
en sleut(spn)=sleutel(spn»

en (afv<>Volgende(naam) (SVO) en invert=1)
en proces 1.7.2 wordt geaktiveerd
en ivnasp=1)

of
~(E:t in TW: t(soort)=soort en

t(breedte)=breedte)
of
«E:t in TW: t(soort)=soort en

t(breedte)=breedte)
en sleut (zkn) =Volgende(naam) (zkn)
en sleut (svon) =Volgende(naam) (svon)
en sleut (spn) =Volgende(naam) (spn)
en (sleut (zkn) =sleut (zkn)

en sleut(svon)=sleutel(svon)
en sleut(spn)=sleutel(spn» )

28



1.7.1 inverteer

in var Mw V Meetwaarden
lees

store var · 00 Hulpstore·uit var · Mw' V Meetwaarden·schrijf
store var · 00' · Hulpstore· ·

pre: true

post: Mw'= de geinverteerde Mw

1.7.2 spiegel

in var · Mw · V Meetwaarden· ·ivnasp · V-inverteer·lees
store var HU Hulpstore

uit var Mw' · V Meetwaarden·schrijf
store var · HU' · Hulpstore· ·

pre: true

post: (Mw'= de gespiegelde Mw
(t.o.v. de hoogte van het opper
vlak van het object met de kras)

en ivnasp=O
en aktiveer 1.8

)
of
(Mw'= de gespiegelde Mw

(t.o.v. de hoogte van het opper
vlak van het object met de kras)

en ivnasp=1
en aktiveer 1.7.1

)
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in var
uit var

····
Mw
Mf2
ok four

V Meetwaarden
V-Fourier
V melding

pre: de lengte van Mw is een maeht van 2

post: Mf2 is de Fourier getransformeerde van Mw, en
ok four="Fouriertransformatie gedaan"

1.9 CC

in var

uit var

pre: true

Mf1
Mf2
Me

: V Fourier
: V-Fourier
: V-CC

post: Me bevat de Cross-eorrelatie van de Fourier
waarden uit Mf1 en Mf2

1.10.0 bepaalmaxl

in var
uit var

Me
: rnxpos

seleeteer variabele:
F:= De funetie waaraan de meetwaarden in Me voldoen

pre: true

post: mxm=max(Me) en F(rnxpos)=mxm

1.10.1 maak hittupel

pre: true

post: H'=H+{(max,maxpos, (sleut(zkn),sleut(vlgn),sleut(kn),
mf2)}

of
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H'=H+{(max,maxpos,(sleut(zkn),sleut(svon),sleut(spn),
mf2)}

1.10.2 bepaalverschil

in var · maxpos · V_rnxpos· ·· mf1 · V mf· ·· mf2 · V-mf· ·uit var · max · V mxm· ·
pre: mf1 en mf2 zijn namen van bestaande meetfiles

en bevatten beide evenveel meetwaarden

post: max is de absolute waarde van x, waarbij X
gelijk is aan de som van aIle verschillen van
de meetwaarden in mf1 en mf2 (waarbij de meet
waarden in mf2 verschoven zijn naar maxpos),
gedeeld door het aantal meetwaarden in de file

1.11 sorteer

lees
store var: H

schrijf
store var H'

pre: true

R Hitlist

R Hitlist

post: H'=H gesorteerd op max (F) in toenemende grootte

1.12 keuze uitvoer

in var x
lees

store var: H

pre: true

: Kies

R Hitlist

post: (x=1 en de inhoud van H gaat naar het scherm)
of
(x=2 en de inhoud van H gaat naar de printer)
of
(x=3 en er is geen uitvoer)
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4.1.1.2 Korte uitleg processen Vergelijk

PROCES 1.0:
Biedt de gebruiker de mogelijkheid om een kogel, proetkogel of werktuigspoor
als origineel te kiezen en handelt deze keuze af.

PROCES 1.1:
Haalt m.b.v. een door de gebruiker aangeleverde sleutel het bijbehorende
kogeltupel op (mits aanwezig) en vervolgens m.b.v. het m_file attribuut van dit
tupel de bijbehorende meetwaarden.

PROCES 1.2:
Idem voor proetkogel.

PROCES 1.3:
Idem voor werktuigspoor.

PROCES 1.4:
Berekent de Fourier-getransformeerde van de door 1.1, 1.2 of 1.3 aangeleverde
meetwaarden.

PROCES 1.5.0:
Bepaalt op basis van een binnenkomende parameter of er kogelzoekparameters
of werktuigspoorzoekparameters ingevoerd moeten worden.

PROCES 1.5.1:
Biedt de gebruiker de mogelijkheid om werktuigspoorzoekparameters In te
voeren/veranderen.

PROCES 1.5.2:
Idem voor kogelzoekparameters.

PROCES 1.6:
Haalt een kogeltupel op wat aan de zoekparameters voldoet (als er een is), en
niet gelijk is aan het origineel, en haalt vervolgens m.b.v. het m_file attribuut
van dit tupel de bijbehorende meetwaarden op.

PROCES 1.7.0:
Idem voor werktuigspoor. Bovendien wordt afhankelijk van een invoerparame
ter (invert) proces 1.7.1, 1.7.2 of 1.8 geaktiveerd.

PROCES 1.7.1:
Inverteert de rij meetwaarden aangeboden door 1.7.0.

PROCES 1.7.2:
Spiegelt de rij meetwaarden aangeboden door 1.7.0 en aktiveert afhankelijk van
een invoerparameter (ivnasp) de processen 1.7.1 of 1.8.
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De bedoeling is dat deze (1.7.0, 1.7.1, 1.7.2) processen in een Ius komen staan.
Omdat men vermoedelijk nooit weet of een werktuigspoor van links naar rechts
of van rechts naar links gemeten is, moet elk werktuigspoor twee keer vergele
ken worden: gewoon en geinverteerd. Afbankelijk van de aard van het spoor
(afvorming of origineeI) moeten de meetwaarden ook nog gespiegeld worden.

PROCES 1.8:
Berekent de Fourier-getransformeerde van de door 1.7 of 1.8 aangeleverde
meetwaarden.

PROCES 1.9:
Berekent de cross-correlatie van de Fourier-getransformeerde waarden door 1.4
en 1.8.

PROCES 1.10:
Bepaalt uit de gegevens aangeleverd door 1.9 een verschil van het vergeleken
spoor en het origineel en slaat deze waarde samen met de sleutel en de meetfile
van het vergeleken spoor op in de hitlist.

PROCES 1.11:
Sorteert de hitlist op ascending verschillen.

PROCES 1.12:
Geeft de gebruiker de mogelijkheid (indien gewenst) om de hitlist op het
scherm te zetten of uit te printen.
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Opmerking

Bij bet bestuderen van de specificatie vallen enkele zaken op: Het vergelijken
van sporen kan (zeker op een langzame computer) aanmerkelijk versneld
worden door, voor bet programmagebruik, niet de meetfiles zelf op te slaan,
maar aIleen de Fourier getransformeerde meetwaarden. Wij hebben dit echter
niet gedaan omdat het waarschijnlijk is dat er verscbillende vergelijkingsme
thoden met bet programma getest gaan worden, en het niet denkbeeldig is dat
enkele van deze vergelijkingsmethoden geen gebruik zullen maken van de
Fourier getransformeerde meetwaarden. Verder gebruikt onze Weergave
component (waarvan de kern overgenomen is uit het programma Roughness_
Data_Processing ( (c) Technische Universiteit Eindhoven 1989, Laboratorium
voor Geometrische meettechniek. Postbus 513, 5600 MB Eindhoven) de
originele meetfiles. Bovendien zou dan extra conversie-software geschreven en
gebruikt moeten worden.
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4.1.2 gegevens

---------------- ------------------ -------------------
~if ,

2.0* 2.1 *

kies operatie
tabel

jrt' 'if II

rv" I I
I

I I
2.2 2.3 2.4

kogel .--- werktuigspoor proefkogel

r I I I
I I

Ktup .'
I Ptup
Ksleutel I

: I I ~Psleutel

'---

Iwtu~. Wsleutel -------------------

I ],

proefkogels------ ---------------- - ------- --- P

IK kogels ..~
W werktuigsporenJ,

1

M meetwaarden ,

JJ

-ve

gegevens

I

De niet-elementaire processen worden nu uitgesplitst.
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tel

p

I I I
Ktup , operatie Ksleu

----- ----------------- --------- ------------- -

2.2.0*

kies ~

I-
operatie

t 4-

I J, I

2.2.1* Hvl vnamen 2.2.2

--+-- tupel Ksleutel+- tupel
toevoegen Ktu~ verwijderen, -' Ktu

-' aan.. veranderen,I zoeken

---- -------- - ---------1l.o \ 2.2.3*
IKI

----- --- ---
kogels I

I
' bladeren

Il- IMI ,meetwaarden ----- ------

'"1'
I

-verv
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upn---

tel
I I I

wtup ,If operatie Wsleu
----- ----------------- --------- ------------- -

2.3.0* ·If

kies ~

" operatie

t t

I J, I
2.3.1* -1 v l vnamen 2.3.2

'7- tupel Wsleutel4-- tupel
toevoegen .I

wtu~ verwijderen,
~

I aan.. veranderen, ~ wt
zoeken

---- -------- - ----------1
~

r

Iwl

----- -- -- 2.3.3*
werktuigsporen I ..

,~
, bladeren

.~ I

IMI
, ------- -----

meetwaarden

-verv
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tel

p <

I I I
Ptup operatie Psleu

----- ----------------- --------- ------------- -
2.4.0*

II

~~

kies
operatie

t I

I J. I

2.4.1* Hvl vnamen 2.4.2 if

+- tupel Psleutel-l- tupel
toevoegen , ptuv verwijderen, - -Ptu

I aan veranderen,
zoeken

----- ------- - ----------1
~ " r

~ 2.4.3*
Ipi

----- -- --
proefkogels I

~ bladerenI
• I

IMI

______ 11 ______

meetwaarden

'1'
I

-verv

2.2.2.2*2.2.2.1* 2.2.2.0*

Ksleutel ( I
I
Ktup

tupel
verwijderen

pos tupel
zoeken

Ktu tupel
veranderen

Ktup

aanwmeetwaarden

'----pos-~--t--+++-_t---------J

-------Ksleute1-----'
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2.3.2.2*2.3.2.1* 2.3.2.0*

Ws1eute1 0(
I
wtup

tupe1
verwijderen

pos tupe1
zoeken

wtu tupe1
veranderen

'"---'pOS,--<lr-----1r-t-+-t----+------'

vnamen

wtup

M meetwaarden aanw

------Ws1eute1--------J

2.4.2.1*

vnamenv
r---ps1eute1 (I ~tup

--------- ----------------- -I-~------------------r--------

2.4.2.0* 2.4.2.2*

1l----pos,-+-~___1r_+_+_+__--_+~iI 1 I]'

tupe1 r--pos-+ tupe1
verwijderen zoeken

r--Ptu~ tupe1
~ veranderen

~ ,

1 I
pi proefkoge1s

Pt~p I
I

Ivll vnamen

Ptup
I

IMI meetwaarden , aanw

-------Ps1eute1------'

Van ieder elementair proces wordt vervolgens een functie specificatie gemaakt.
Ktup, Wtup, Ptup worden verder aangeduid met resp. kogel, wspoor en kogel.
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4.1.2.1 Functie specificatie Gegevens

2.0 kies tabel

in var
uit var

pre: true

····
x
y

Kies
Kies

post: (y=x) en
1<=y<=3 (keuze is kogel, proefkogel of werktuigspoor)

2.1 operatie

in var
uit var

pre: true

post: y=x

····
x
y

: Kies
: Kies

2.2.0 kies operatie

in var
uit var

pre: true

x
y

: Kies
: Kies

post: (y=x) en
1<=y<=4 en
(keuze is tupel toevoegen, of
keuze is tupel verwijderen, veranderen, zoeken)
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2.2.1 tupel toevoegen

in var kogel · Kogel·verv · Keuze·aanw boolean
lees
store var · TK R Kogel· V Vrijenamen

uit var · ok kogel V_melding· sleutel SKogel
schrijf
store var · TK' · R Kogel· ·V' · Vrijenamen·

selecteer variabele:
naam:= {tit in TK en t(zkn)=kogel(zkn) en

t(vlgn)=kogel(vlgn) en
t(kn)=kogel(kn)}

pre: kogel(m_file) is aanwezig op disk

post: sleutel (zkn)=kogel (zkn) en sleutel(vlgn)=kogel(vlgn)
en sleutel(kn)=kogel(kn)
en

«( aanw=true
en TK'=TK en verv='n'
en ok kogel="kogel zit al in het systeem"
en V'=V

)
of
( aanw=true

en TK'=TK-{naam}+{kogel} en verv='j'
en ok kogel="kogel zit al in het systeem,

- kogel wordt vervangen"
en V'=V+{naam(m_file)}-{kogel(m_file)}

)
of
(aanw=false
en (E:t in TK: t(m_file)=kogel(m_file»
en TK'=TK
en ok kogel="de meetfile van deze kogel hoort al bij

- een andere kogel"
en V'=V

)
of
(aanw=false
en ~(E:t in TK: t(m file)=kogel(m file»
en TK'=TK+{kogel}
en ok kogel="kogel is toegevoegd"
en V'=V-{kogel(m file)}

» -
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2.2.2.0 zoeken

in var · sleutel SKogel·lees
store var · TK · R_Kogel· ·uit var kogel · Kogel·ok_kogel · V_Melding·pos : Positie

aanw · boolean·
selecteer variabele:
naam:= {tit in TK en t(zkn)=sleutel(zkn) en

t(vlgn)=sleutel(vlgn) en
t(kn)=sleutel(kn)}

pre: true

post: (~(E:t in TK: t(zkn)=sleutel(zkn) en
t(vlgn)=sleutel(vlgn) en
t(kn)=sleutel(kn»

en ok kogel="kogel is niet aanwezig"
en aanw=false

)
of
«E:t in TK: t(zkn)=sleutel(zkn) en

t(vlgn)=sleutel(vlgn) en
t(kn)=sleutel(kn»

en kogel=naam en aanw=true
en ok kogel="kogel gevonden"
en pos= positie van het kogeltupel

)

2.2.2.1 verwijderen

: Kogel
Positie

R Kogel
Vrijenamen

: Meetwaarden
: V_Melding

R Kogel
: Vrijenamen

Meetwaarden

TK'
V'
M'

kogel
pos

··

··in var

lees
store var

uit var
schrijf

store var :

selecteer variabelen:
naam:= {t(m file) I t in TK en t(zkn)= kogel(zkn)

- en t(vlgr)=kogel(vlgr) en
t(kn)=kogel(kn)}

Mw:= de meetwaarden uit naam
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pre: (E:t in TK: t(zkn)=kogel(zkn) en
t(vlgn) =kogel (vlgn) en
t(kn)=kogel(kn»

post: TK=TK'-{kogel}
en ok kogel="kogel is verwijderd"
en V'=V+{kogel(m file)}
en M'=M-{Mw} -

2.2.2.2 veranderen

in var kogel · Kogel·kogel' Kogel
lees

store var · V · Vrijenamen· ·uit var · kogel' · Kogel· ·pos Positie

pre: true

post: pos= positie van kogel en
aktiveer 2.2.2.1 en 2.2.1

2.2.3 bladeren

in var
lees

store
uit var

··
var :

x

TK
kogel

: Kies

: R Kogel
Kogel

pre: true

post: (E:t in TK:t) => (E:t in TK: t=kogel /\
kogel is op het scherm gezet)
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2.3.1 tupel toevoegen

in var · wspoor · Werktuigspoor· ·verv · Keuze·aanw · boolean·lees
store var TW R_Werktuigspoor

V Vrijenamen
uit var · ok werkt . V_melding· .

sleutel SWerktuigspoor

schrijf
store var: TW'

V'
: R Werktuigspoor

Vrijenamen

selecteer variabele:
naam:= {tit in TW en t(zkn)=wspoor(zkn) en

t(svon)=wspoor(svon) en
t(spn)=wspoor(spn)}

pre: wspoor(m_file) is aanwezig op disk

post: sleutel (zkn) =wspoor(zkn) en sleutel(svon)=wspoor(svon)
en sleutel(spn)=wspoor(spn)
en

«aanw=true
en TW'=TW en ok werkt="werktuigspoor zit al in

- het systeem"
en verv='n' en V'=V

)
of
(aanw=true
en TW'=TW-{naam}+{wspoor} en verv='j'
en ok werkt="werktuigspoor zit al in het systeem,

- werktuigspoor wordt vervangen"
en V'=V+{naam(m_file)}-{wspoor(m_file)}

)
(aanw=false
en (E:t in TW: t(m_file)=wspoor(rn_file»
en TW'=TW
en ok werkt="de meetfile van dit werktuigspoor

- hoort al bij een ander werktuigspoor"
en V'=V

)
of
(aanw=false
en ~(E:t in TW: t(m file)=wspoor(m file»
en TW'=TW+{wspoor} - -
en ok werkt="werktuigspoor is toegevoegd"
en V'=V-{wspoor(m file)}

» -
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2.3.2.0 zoeken

in var · sleutel · SWerktuigspoor· ·lees
store var · TW · R_werktuigspoor· ·uit var · wspoor · Werktuigspoor· ·ok werkt · V_Melding·pos · Positie·aanw boolean

selecteer variabele:
naarn:= {tit in TW en t(zkn)=sleutel(zkn) en

t(svon)=sleutel(svon) en
t(spn)=sleutel(spn)}

pre: true

post: (~(E:t in TW: t(zkn)=sleutel(zkn) en
t(svon) =sleutel (svon) en
t(spn)=sleutel(spn»

en ok werkt="werktuigspoor is niet aanwezig"
en aanw=false

)
of
«E:t in TW: t(zkn)=sleutel(zkn) en

t(svon)=sleutel(svon) en
t(spn)=sleutel(spn»

en wspoor=naam en aanw=true
en ok werkt="werktuigspoor gevonden"
en pos= positie van het werktuigspoortupel

)

2.3.2.1 verwijderen

in var : wspoor Werktuigspoor
pos · Positie·lees

store var · TW R Werktuigspoor· V Vrijenamen
M Meetwaarden

uit var ok werkt V_Melding
schrijf

store var TW' · R_Werktuigspoor·V' · Vrijenamen·M' · Meetwaarden·
selecteer variabelen:
naarn:= {t(m file) I t in TW en t(zkn)= wspoor(zkn)

- en t(svon)=wspoor(svon) en
t(spn)=kogel(spn)}

Mw:= de meetwaarden uit naam
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pre: (E:t in TW: t(zkn)=wspoor(zkn) en
t(svon)=wspoor(svon) en
t(spn)=wspoor(spn»

post: TW=TW'-{wspoor}
en ok werkt="werktuigspoor is verwijderd"
en V'=V+{wspoor(m file)}
en M'=M-{Mw} -

2.3.2.2 veranderen

in var · wspoor · Werktuigspoor· ·wspoor' · Werktuigspoor·lees
store var · V Vrijenamen·uit var · wspoor' Werktuigspoor· pos · Positie·

pre: true

post: pos= positie van wspoor en
aktiveer 2.3.2.1 en 2.3.1

2.3.3 bladeren

in var
lees

store var
uit var

pre: true

x

TW
wspoor

: Kies

R Werktuigspoor
Werktuigspoor

post: (E:t in TW:t) => (E:t in TW: t=wspoor /\
wspoor is op het scherm gezet)
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2.4.1 tupel toevoegen

in var · kogel · Proefkogel· ·verv · Keuze·aanw · boolean·lees
store var · TP · R Proefkogel· ·V Vrijenarnen

uit var · ok_kogel · Vytelding· ·sleutel · Psleutel·schrijf
store var TP' R Proefkogel

V' · Vrijenarnen·
selecteer variabele:
naarn:= {tit in TK en t(zkn)=kogel(zkn) en

t(rn wap) =kogel (rn wap) en
t(wnr)=kogel(wnr) en
t(kn)=kogel(kn)}

pre: kogel(rn_file) is aanwezig op disk

post: sleutel (zkn)=kogel (zkn) en sleutel(rn wap)=kogel(rn wap)
en sleutel(wnr)=kogel(wnr) en sleutel(kn)=kogel(kn)
en

( (aanw=true
en TP'=TP en verv='n'
en ok kogel="kogel zit al in het systeern"
en V'=V

)
of
(aanw=true
en TP'=TP-{naarn}+{kogel} en verv='j'
en ok kogel="kogel zit al in het systeern,

- kogel wordt vervangen"
en V'=V+{naarn(rn file)}-{kogel(rn file)}

) - -
of
(aanw=false
en (E:t in TP: t(rn_file)=kogel(rn_file»
en TP'=TP
en ok kogel="de rneetfile van deze kogel hoort al bij

- een andere kogel"
en V'=V

)
of
(aanw=false
en ~(E:t in TP: t(rn file)=kogel(rn file»
en TP'=TP+{kogel} - -
en ok kogel="kogel is toegevoegd"
en V'=V+{kogel(rn file)}

» -
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2.4.2.0 zoeken

in var · sleutel · SProefkogel· ·lees
store var · TP · R Proefkogel· ·uit var · kogel Proefkogel· ok_kogel · V_Melding·pos · Positie·aanw · boolean·

selecteer variabele:
naam:= {tit in TP en t(zkn)=sleutel(zkn) en

t(m wap)=sleutel(m wap) en
t(wnr)=sleutel(wnr) en
t(kn)=sleutel(kn)}

pre: true

post: (~(E:t in TP: t(zkn)=sleutel(zkn) en
t(m wap) =sleutel (m wap) en
t(wnr)=sleutel(wnr) en
t(kn)=sleutel(kn»

en ok kogel="kogel is niet aanwezig"
en aanw=false

)
of
«E:t in TP: t(zkn)=sleutel(zkn) en

t(m wap)=sleutel(m wap) en
t(wnr)=sleutel(wnr) en
t(kn)=sleutel(kn»

en kogel=naam en aanw=true
en ok kogel="kogel gevonden"
en pos= positie van het kogeltupel

)

2.4.2.1 verwijderen

in var

lees
store var :

uit var
schrijf

store var

..

kogel
pos

TP'
V'
M'

: Proefkogel
: Positie

: R Proefkogel
: Vrijenamen
: Meetwaarden

V_Melding

: R Proefkogel
Vrijenamen

: Meetwaarden
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selecteer variabelen:
naam:= {t(m file) I t in Tk en t(zkn)= kogel(zkn)

- en t(m wap) =kogel (m wap) en
t(wnr)=kogel(wnr) en
t(kn)=kogel(kn)}

Mw:= de meetwaarden uit naam

pre: (E:t in TP: t(zkn)=kogel(zkn) en
t(m wap) =kogel (m wap) en
t(wnr)=kogel(wnrT en
t(kn)=kogel(kn»

post: TP=TP'-{kogel}
en ok kogel="kogel is verwijderd"
en V'=V+{kogel(m file)}
en M'=M-{Mw} -

2.4.2.2 veranderen

in var · kogel Proefkogel· kogel' . Proefkogel.
lees

store var V Vrijenamen
uit var · kogel' Proefkogel· pos Positie

pre: true

post: pos= positie van kogel en
aktiveer 2.4.2.1 en 2.4.1

2.4.3 bladeren

in var
lees

store var
uit var

pre: true

x

TP
kogel

Kies

R Proefkogel
Proefkogel

post: (E:t in TP:t) => (E:t in TP: t=kogel /\
kogel is op het scherm gezet)
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4.1.2.2 Korte beschrijving processen Gegevens

PROCES 2.0:
Geeft de gebruiker de mogelijkheid om te kiezen op welke tabel gegevensbe
heer-operaties uitgevoerd kunnen worden.

PROCES 2.1:
Is allen ingevoerd om notatie regels niet te overtreden.

PROCES 2.2.0:
Geeft de gebruiker de mogelijkheid om te kiezen welke operatie hij op de
kogeltabel uit wil voeren.

PROCES 2.2.1:
Voegt een nieuw, door de gebruiker ingevoerd, kogeltupel toe (als het nog niet
aanwezig is). Als het tupel weI aanwezig is kan dit, als de gebruiker dit wenst,
vervangen worden.

PROCES 2.2.2.0:
Zoekt een kogeltupel op in de kogeltabel aan de hand van een door de gebrui
ker ingevoerde sleutel.

PROCES 2.2.2.1:
Verwijdert een kogeltupel (indien aanwezig) plus de bijbehorende meetfile aan
de hand van een door de gebruiker ingevoerde sleutel.

PROCES 2.2.2.2:
Biedt de gebruiker de mogelijkheid een bestaand kogeltupel te veranderen.

PROCES 2.3.0 tim 2.3.2.2:
Analoog aan proces 2.2.0 tim 2.2.2.2 maar nu voor werktuigsporen.

PROCES 2.4.0 tim 2.4.2.2:
Analoog aan proces 2.2.0 tim 2.2.2.2 maar nu voor proefkogels.
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4.1.3 weergave

Ksleutel(s)

rsch

Psleutel(s)
Wsleutels

,
- -------------------- -----------------------

3.0*

" ~ kies

J veI
3.1 3.2

selecteer I' hitlist
grafiek grafieken

lro-'~I
,~

--- - ------------- ---- -------------- ------

IMI meetwaarden
ch-

HI hitlist

-1 KI kogels

Ypi proefkogels

---1 Wi werktuigsporen

-#vers

De niet-elementaire processen worden weer uitgesplitst.
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Wsleutels
W werktuigsporen

Ksleutel(s)
Psleutel(s)

3.1 .0*

kies

3.1.1* 3.1 .2

ophalen
werktuigsporen

ophalen
kogel &

proefkogel

.----------<l;---------+-,--+--versch-

3.1 .3* 3.1 .4

zet op
scherm W

zet op
scherm K & P

L....------~--+---_+_-----..L.---+----#versch

PIt 1
M meetwaarden

u e- -I s eu e
utel

---------t---------
Psleutel

----- ------ --------- --------

if ~
3.1 .2.0* ,, 'if'

~ kies ,

I+
3.1.2.1* 3.1 .2.2* I--- 3.1.2.3*

kogel & proefkogel proefkogel
kogel ~ & kogel &

T
proefkoge1

j'
.~

------------- - ------- ------------ - ------------

I
Ipi proefkogels

IK kogels

Ksle t 1
Ksle
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---------------------1. 1---------------------
, , I

3.1.4.0 3.1.4.1 3.1.4.2

zet op zet op zet op
scherm scherm scherm
K & K K & P P & P

J~ ,

~-----------------T-------- -----------------

IMI meetwaarden

--------t------------
3.2.0*

verschuiven

3.2.1*

ophalen If--------t:HI hitlist
hittupel

IMI meetwaarden

3.2.2*

'-------~...~ zet op
I scherm H
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4.1.3.1 Functie specificaties Weergave

3.0 kies

in var
uit var

pre: true

····
x
y

: Kies
: Kies

post: (y=x) en 1<=y< =2
(keuze is selecteer grafiek of hitlist grafieken)

3.1.0 kies

in var
uit var

pre: true

x
y

: Kies
: Kies

post: (y=x) en 1 <=y< =2
(keuze is ophalen werktuigspoor of ophalen kogel &
proefkogel)

3.1.1 ophalen werktuigsporen

in var sleute11 SWerktuigspoor
sleute12 · SWerktuigspoor·lees

store var: TW R Werktuigspoor
uit var · ok werkt · V-Melding· ·sleute11 · SWerktuigspoor·· sleute12 · SWerktuigspoor· ·: rnf1 : V rnf

rnf2 · V-rnf·
selecteer variabelen:
naarn1:= {tern_file) I t in TW en t(zkn)=sleute11 (zkn) en

t(svon)=sleute11 (svon) en
t(spn)=sleute11 (spn)}

naarn2:= {tern_file) I t in TW en t(zkn)=sleute12(zkn) en
t(svon)=sleute12(svon) en
t(spn)=sleute12(spn)}

V: Vrijenarnen

pre: (A:t in TW: (E:n in V: t(rn_file)=n»

post:
«(E:t in TW: t(zkn)=sleute11 (zkn) en

t(svon)=sleute11 (svon) en
t(spn)=sleute11 (spn»

en
(E:t in TW: t(zkn)=sleute12(zkn) en
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t(svon)=sleute12(svon) en
t(spn)=sleute12(spn»

en ok werkt="werktuigsporen opgehaald"
en mf1=naam1 en mf2=naam2

)
of
(~«E:t in TW: t(zkn)=sleute11 (zkn) en

t(svon)=sleute11 (svon) en
t(spn)=sleute11 (spn»

en
(E:t in TW: t(zkn)=sleute12(zkn) en

t(svon)=sleute12(svon) en
t(spn)=sleute12(spn»)

en ok_werkt="werktuigspo(o)r(en) niet aanwezig"
)

)

3.1.2.0 kies

in var
uit var

pre: true

x
y

Kies
Kies

post: (y=x) en 1<=y<=3
(keuze is kogel & kogel, kogel & proefkogel of
proefkogel & proefkogel)

3.1.2.1 kogel & kogel

in var · sleute11 . SKogel· .
· sleute12 SKogel·lees

store var: TK R_Kogel
uit var ok werkt V_Melding

sleute11 SKogel
sleute12 SKogel
mf1 V mf
mf2 V-mf

selecteer variabelen:
naam1:= {t(m file) I t in TK en t(zkn)=sleute11 (zkn) en

- t(vlgr)=sleute11 (vlgr) en
t(kn)=sleute11 (kn)}

naam2:= {t(m_file) I t in TK en t(zkn)=sleute12(zkn) en
t(vlgr)=sleute12(vlgr) en
t(kn)=sleute12(kn)}

V: Vrijenamen

pre: (A:t in TK:(E:n in V: t(m_file)=n»

post: «(E:t in TK: t(zkn)=sleute11 (zkn) en
t(vlgr)=sleute11 (vlgr) en
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t(kn)=sleutel1 (kn»
en
(E:t in TK: t(zkn)=sleutel2(zkn) en

t(vlgr)=sleutel2(vlgr) en
t(kn)=sleutel2(kn»

en ok werkt="kogels opgehaald"
en rnf1=naarn1 en rnf2=naarn2

)
of
(~«E:t in TK: t(zkn)=sleutel1 (zkn) en

t(vlgr)=sleutel1 (vlgr) en
t(kn)=sleutel1 (kn»

en
(E:t in TK: t(zkn)=sleutel2(zkn) en

t(vlgr)=sleutel2(vlgr) en
t(kn)=sleutel2(kn»)

en ok_werkt="kogel(s) niet aanwezig"
)

)

3.1.2.2 kogel & proefkogel

in var · sleutel1 · SKogel· ·· sleutel2 SProefkogel·lees
store var: TK R_Kogel

TP R_Proefkogel
uit var ok werkt V_Melding

sleutel1 SKogel
sleutel2 SProefkogel
rnf1 V rnf
rnf2 · V-rnf·

selecteer variabelen:
naarn1:= {tern_file) I t in TK en t(zkn)=sleutel1 (zkn) en

t(vlgr)=sleutel1 (vlgr) en
t(kn)=sleutel1 (kn)}

naarn2:= {tern_file) I t in TP en t(zkn)=sleutel2(zkn) en
t(rn wap)=sleutel2(rn wap) en
t(wnr) =sleutel2 (wnr) en
t(kn)=sleutel2(kn)}

V: Vrijenarnen

pre: (A:t in TK:(E:n in V: t(rn file)=n» en
(A:t in TK:(E:n in V: t(rn file)=n»

post: «(E:t in TK: t(zkn)=sleutel1 (zkn) en
t(vlgr)=sleutel1 (vlgr) en
t(kn)=sleutel1 (kn»

en
(E:t in TP: t(zkn) =sleutel2 (zkn) en

t(rn wap)=sleutel2(rn wap) en
t(wnr)=sleutel2(wnr) en
t(kn)=sleutel2(kn»
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en ok werkt="kogel & proefkogel opgehaald"
en rnf1=naarn1 en rnf2=naarn2

)
of
(~«E:t in TK: t(zkn)=sleute11 (zkn) en

t(vlgr)=sleute11 (vlgr) en
t(kn)=sleute11 (kn»

en
(E:t in TP: t(zkn)=sleute12(zkn) en

t(rn wap)=sleute12(rn wap) en
t(wnr)=sleute12(wnr) en
t(kn)=sleute12(kn»)

en ok_werkt="kogel en/of proefkogel niet aanwezig"
)

)

3.1.2.3 proefkogel & proefkogel

in var · sleute11 SProefkogel·· sleute12 SProefkogel·lees
store var: TP · R_Proefkogel·uit var · ok werkt · V_Melding· ·sleute11 · SProefkogel·sleute12 · SProefkogel·rnf1 V rnf

rnf2 V-rnf

selecteer variabelen:
naarn1:= {tern_file) I t in TP en t(zkn)=sleute11 (zkn) en

t(rn wap)=sleute11 (rn wap) en
t(wnr)=sleute11 (wnr) en
t(kn)=sleute11 (kn)}

naarn2:= {tern_file) I t in TP en t(zkn)=sleute12(zkn) en
t(rn wap)=sleute12(rn wap) en
t(wnr)=sleute12(wnr) en
t(kn)=sleute12(kn)}

V: Vrijenarnen

pre: (A:t in TP:(E:n in V: t(rn_file)=n»

post: «(E:t in TP: t(zkn)=sleute11 (zkn) en
t(rn wap)=sleute11 (rn wap) en
t(wnr)=sleute11 (wnr) en
t(kn)=sleute11 (kn»

en
(E:t in TP: t(zkn)=sleute12(zkn) en

t(rn wap)=sleute12(rn wap) en
t(wnr)=sleute12(wnr) en
t(kn)=sleute12(kn»

en ok werkt="proefkogels opgehaald"
en rnf1=naarn1 en rnf2=naarn2

)
of
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(~«E:t in TP: t(zkn)=sleute11 (zkn) en
t(rn wap)=sleute11 (rn wap) en
t(wnr)=sleute11 (wnr) en
t(kn)=sleutel(kn»

en
(E:t in TP: t(zkn)=sleute12(zkn) en

t(rn wap)=sleute12(rn wap) en
t(wnr)=sleute12(wnr) en
t(kn)=sleute12(kn»)

en ok_werkt="proefkogels niet aanwezig"
)

)

3.1.3 zet op scherm W

in var · sleute11 SWerktuigspoor·· sleute12 · Swerktuigspoor· ·· rnf1 · V rnf· ·rnf2 · V-rnf·versch · Kies·#versch V aantal
lees

store var · M Meetwaarden·
pre: true

post: (versch=O en de rneetwaarden uit rnf1 en rnf2
worden onder elkaar in twee grafieken op het
scherrn gezet)

of
( versch=1 en de rneetwaarden uit rnf1 en rnf2

worden onder elkaar in twee grafieken op het
scherrn gezet waarbij de onderste #versch plaat
sen verschoven is t.o.v de bovenste)

3.1.4.0 zet op scherm K & K

in var· · sleute11 SKogel·· sleute12 · SKogel· ·rnf1 V rnf
· rnf2 V-rnf· versch · Kies·· #versch · V aantal· ·lees

store var M Meetwaarden

pre: true

post: (versch=O en de rneetwaarden uit rnf1 en rnf2
worden onder elkaar in twee grafieken op het
scherrn gezet)

of
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versch=1 en de roeetwaarden uit rof1 en rof2
worden onder elkaar in twee grafieken op het
scherro gezet waarbij de onderste #versch plaat
sen verschoven is t.o.v de bovenste)

3.1.4.1 zet op scherm K & P

in var · sleute11 · SKogel· ·· sleute12 · SProefkogel· ·· rof1 · V rof· ·· rof2 · V-rof· ·· versch · Kies· ·· #versch · V aantal· ·lees
store var · M Meetwaarden·

pre: true

post: (versch=O en de roeetwaarden uit rof1 en rof2
worden onder elkaar in twee grafieken op het
scherro gezet)

of
( versch=1 en de roeetwaarden uit rof1 en rof2

worden onder elkaar in twee grafieken op het
scherro gezet waarbij de onderste #versch plaat
sen verschoven is t.o.v de bovenste)

3.1.4.2 zet op scherm P & P

in var sleute11 SProefkogel
sleute12 SProefkogel
rof1 V rof

· rof2 vrof·· versch Kies·· #versch · V aantal· ·lees
store var · M Meetwaarden·

pre: true

post: (versch=O en de roeetwaarden uit rof1 en rof2
worden onder elkaar in twee grafieken op het
scherro gezet)

of
( versch=1 en de roeetwaarden uit rof1 en rof2

worden onder elkaar in twee grafieken op het
scherro gezet waarbij de onderste #versch plaat
sen verschoven is t.o.v de bovenste)
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3.2.0 verschuiven

in var
uit var

pre: true

post: true

: versch
: versch

Kies
: Kies

De volgende functie specificatie maakt gebruik van de in 4.1.1.1 gedefinieerde
functie Volgende en de hier gedefinieerde functie Eerste, die van een verza
meling het eerste element geeft.
Voorbeeld: x={a,b,e,r,h,ul

Eerste(x)=a

3.2.1 ophalen hittupel

in var
lees

store var
uit var

pre: true

··:

····

versch Kies

H R hitlist
sleut1 · V-sleut·sleut2 · V-sleut·mf1 V-mf
mf2 · V-mf·versch · Kies·rnxps V_maxpos

post: (versch=1 en
sleut1 = Eerste(H) (sleutel) en
mf1 = Eerste(H) (m file) en
sleut2 = Volgende(H) (sleutel) en
mf2 = Volgende(H) (m file) en
rnxps = Volgende(H) (maxpos»

of
(versch=O en
sleut1 = Eerste(H) (sleutel) en
mf1 = Eerste(H) (m file) en
sleut2 = Volgende(H) (sleutel) en
mf2 = Volgende(H) (m file) en
rnxps = 0) -

3.2.2 zet op scherm H

lees
store var :

in var ··
··

sleut1
sleut2
mf1
mf2
rnxps

M

V sleut
: V-sleut

V-mf
V-mf
V_maxpos

Meetwaarden
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pre: true

post: versch=1 en de meetwaarden uit mf1 en mf2
worden onder elkaar in twee grafieken op het
scherm gezet waarbij de onderste rnxps plaat
sen verschoven is t.o.v de bovenste

61



4.1.3.2 Korte beschrijving processen Weergave

PROCES 3.0:
Geeft de gebruiker de mogelijkheid om te kiezen tussen grafieken van afzon
derlijke meetfiles of van meetfiles uit de hitlist (voor weergave).

PROCES 3.1.0:
Biedt de gebruiker de mogelijkheid om te kiezen tussen weegave van werktuig
sporen of weergave van kogels/proeikogels.

PROCES 3.1.1:
Haalt 2, door de gebruiker gespecificeerde werktuigspoortupels op en bepaalt
hun meetfilenamen.

PROCES 3.1.2.0:
Laat de gebruiker kiezen tussen weergave van: kogel & kogel, kogel & proeiko
gel of proeikogel & proeikogel.

PROCES 3.1.2.1:
Gelijk aan PROCES 3.1.1 maar nu voor kogeltupels.

PROCES 3.1.2.2:
Gelijk aan PROCES 3.1.1 maar nu voor een kogeltupel en een proefkogeltupel.

PROCES 3.1.2.3:
Gelijk aan PROCES 3.1.1 maar nu voor proefkogeltupels.

PROCES 3.1.3:
Zet m.b.v. de in PROCES 3.1.1 bepaalde meetfilenamen de 2 meetfiles in 2
grafieken op het scherm waarbij de onderste al dan niet (afhankelijk van invoer
door gebruiker) verschoven is.

PROCES 3.1.4.0:
Zet m.b.v. de in PROCES 3.1.2.1 bepaalde meetfilenamen de 2 meetfiles in 2
grafieken op het scherm waarbij de onderste al dan niet (afhankelijk van invoer
door gebruiker) verschoven is.

PROCES 3.1.4.1:
Zet m.b.v. de in PROCES 3.1.2.2 bepaalde meetfilenamen de 2 meetfiles in 2
grafieken op het scherm waarbij de onderste al dan niet (afhankelijk van invoer
door gebruiker) verschoven is.

PROCES 3.1.4.2:
Zet m.b.v. de in PROCES 3.1.2.3 bepaalde meetfilenamen de 2 meetfiles in 2
grafieken op het scherm waarbij de onderste al dan niet (afhankelijk van invoer
door gebruiker) verschoven is.
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PROCES 3.2.0:
Vraagt de gebruiker of de krassen uit de hitlist naar "best fit" verschoven
moeten worden.

PROCES 3.2.1:
Haalt de hittupels op en bepaalt hieruit de namen van de op te halen meetfiles
en de eventuele verschuivingsfactor.

PROCES 3.2.2:
Zet m.b.v. de in PROCES 3.2.1 bepaalde meetfilenamen de meetfiles telkens in
2 grafieken op het scherm waarbij de bovenste altijd het origineel is, en de
onderste al dan niet (afhankelijk van de verschuivingsfactor) naar "best fit"
verschoven is.
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4.2 De dialoogstructuur

De dialoogstructuur ziet er ala voIgt uit:

vO

Hoofd r

~ menu

v1 v2 v3

vergelijken gegevens weergave

~
beheer (z.o.z)

I
I
~

v4 v5 v11 v12 v13

werktuigen kogels kogel proef werktuig

I

~
kogel

I I
v6 v7

proefkogel kogel

I
v8 'f 't rt + ~ ~

I ~

stel v14 v15 v16 v17
Wzoekpar

in zoeken veran- ver- toe-
deren wij- voegen

deren
v9

if
stel Kzoekpar

in v18 -

t bladeren
v10

toon gegevens

64



v3

weergave

v19 v20

twee sporen spoor met

I
t

l hitlist

I I
v21 v22 v23 I

v26 v27
kogel werk- proef-

tuig- kogel kogels werktuig
spoor sporen

II I
v24 v25

kogel proef-
kogel

Vrijwel aIle menucomponenten ZIJn In de verschillende procesmodellen als
proces opgenomen.
Hiema volgen voor aIle menucomponenten de betreffende dialoog diagrammen.
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vO Hoofdmenu

Invoer gegevens: n.v.t. Functie opties:
-------------------------------- n.v.t.

Weergave gegevens: n.v.t. Menu opties:
Vergelijk
Gegevensbeheer

I I
Weergave

Boodschappen: n.v.t. Stop

vi vergelijken

Invoer gegevens: n.v.t. Functie opties:
-------------------------------- n.v.t.

Weergave gegevens: n.v.t. Menu opties:
Kogels

I I
Werktuigkrassen

Boodschappen: n.v.t. Keer terug

v2 gegevensbeheer

Invoer gegevens: n.v.t. Functie opties:
n.v.t.

--------------------------------
Weergave gegevens: n.v.t. Menu opties:

Kogels
Proefkogels

I I
Werktuigkrassen

Boodschappen: n.v.t. Keer terug

v3 weergave

Invoer gegevens: n.v.t. Functie opties:
n.v.t.

--------------------------------
Weergave gegevens: n.v.t. Menu opties:

Twee sporen
Spoor met hit-

I ]
list

Boodschappen: n.v.t. Keer terug
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v4 werktuigkrassen

Invoer gegevens: Functie opties:
sleutel ophalen

werktuigspoor
--------------------------------
Weergave gegevens: Menu opties:
"werktuigspoor opgehaald" Keer terug
"werktuigspoor is niet
aanwezig"

I Boodschappen: n.v.t. I

v5 kogels

Invoer gegevens: n.v.t. Functie opties:
-------------------------------- n.v.t.

Weergave gegevens: n.v.t. Menu opties:
Kogel

I I
Proefkogel

Boodschappen: n.v.t. Keer terug

v6 proefkogel

Invoer gegevens: Functie opties:
sleutel ophalen

proefkogel
--------------------------------
Weergave gegevens: Menu opties:
"proefkogel opgehaald" Keer terug
"proefkogel is niet aanwezig"

I Boodschappen: n.v.t. I

v7 kogel

Invoer gegevens: Functie opties:
sleutel ophalen kogel

--------------------------------
Weergave gegevens: Menu opties:
"kogel opgehaald" Keer terug
"kogel is niet aanwezig"

1
Boodschappen: n.v.t. I
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v8 stel Wzoekpar in

Invoer gegevens: Functie opties:
breedte,soort spoor ophalen

-------------------------------- werktuigspoor
Weergave gegevens: n.v.t.

I I
Menu opties:

Boodschappen: n.v.t. Keer terug

v9 stel Kzoekpar in

Invoer gegevens: Functie opties:
kaliber,aantal groeven, ophalen
richting groeven,breedte kogel

--------------------------------
Weergave gegevens: n.v.t.

I I

Menu opties:
Boodschappen: n.v.t. Keer terug

vlO toon gegevens

Invoer gegevens: n.v.t. Functie opties:
grafiek

--------------------------------
Weergave gegevens: n.v.t. Menu opties:

Hitlist

I I

Hitlist printen
Boodschappen: n.v.t. Keer terug naar

Hoofdmenu

v11 kogel

Invoer gegevens: n.v.t.,

Weergave gegevens: n.v.t.

Boodschappen: n.v.t.

68

Functie opties:
tupel toevoegen
tupel zoeken

veranderen
verwijderen

tupel pakken

Menu opties:
Kogel toevoegen
Kogel zoeken
Kogel verwijderen
Kogelgegevens

veranderen
Bladeren
Keer terug



v12 proefkogel

Invoer gegevens: n.v.t.

Weergave gegevens: n.v.t.

Boodschappen: n.v.t.

v13 werktuig

Invoer gegevens: n.v.t.

Weergave gegevens: n.v.t.

Boodschappen: n.v.t.
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Functie opties:
tupel toevoegen
tupel zoeken

veranderen
verwijderen

tupel pakken

Menu opties:
Proef-
kogel toevoegen
Proef-
kogel zoeken
Proef-
kogel verwijderen
Proef
kogelgegevens

veranderen
Bladeren
Keer terug

Functie opties:
tupel toevoegen
tupel zoeken

veranderen
verwijderen

tupel pakken

Menu opties:
Werktuigspoor

toevoegen
Werktuigspoor

zoeken
Werktuigspoor

verwijderen
Werktuigspoor
gegevens

veranderen
Bladeren
Keer terug



v14 zoeken

Invoer gegevens: Functie opties:
sleutel tupel zoeken

--------------------------------
Weergave gegevens: Menu opties:
kogeltupel Uitvoer
"kogel is niet aanwezig" Keer terug
proefkogeltupel
"proefkogel is niet aanwezig"
werktuigspoortupel
"werktuigspoor is niet
aanwezig"

I Boodschappen: n.v.t. I

v15 veranderen

Invoer gegevens: Functie opties:
kogel/proefkogel/werktuigspoor tupel

veranderen
tupel toevoegen

--------------------------------
Menu opties:

Weergave gegevens: Keer terug
kogel/proefkogel/werktuigspoor

I Boodschappen: n.v.t. I

v16 verwijderen

Invoer gegevens: Functie opties:
sleutel tupel

verwijderen
--------------------------------
Weergave gegevens: Menu opties:
"kogel is verwijderd" Keer terug
"proefkogel is verwijderd"
"werktuigspoor is verwijderd"

I Boodschappen: n.v.t. I
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v17 toevoegen

Invoer gegevens:
kogel/proefkogel/werktuigspoor
vervangen (j/n)

Weergave gegevens:
kogel/proefkogel/werktuigspoor
"kogel zit al in het systeem"
"kogel wordt vervangen"
"de meetfile van deze kogel
hoort al bij een andere kogel"

"proefkogel zit al in het sys
teem"

"proefkogel wordt vervangen"
"de meetfile van deze proef
kogel hoort al bij een andere
proefkogel"

"werktuigspoor zit al in het
systeem"

"werktuigspoor wordt vervang
en"

"de meetfile van dit werktuig
spoor hoort al bij een ander
werktuigspoor"

Boodschappen:
"kogel vervangen? (j/n)"
"proefkogel vervangen? (j/n)"
"werktuigspoor vervangen?

(j In) "

v18 bladeren

Functie opties:
tupel toevoegen

Menu opties:
Keer terug

Invoer gegevens: n.v.t. Functie opties:
-------------------------------- tupel pakken
Weergave gegevens:
kogels/proefkogels/werktuig- Menu opties:
sporen Keer terug

I Boodschappen: n.v.t. I

v19 twee sporen

Invoer gegevens: n.v.t. Functie opties:
n.v.t.

--------------------------------
Weergave gegevens: n.v.t. Menu opties:

Kogels
Proefkogels

I I
Werktuigkrassen

Boodschappen: n.v.t. Keer terug
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v20 spoor met hitlist

Invoer gegevens: n.v.t. Functie opties:
-------------------------------- n.v.t.

Weergave gegevens: n.v.t. Menu opties:
Kogels

I I
Werktuigsporen

Boodschappen: n.v.t. Keer terug

v21 kogel

Invoer gegevens: n.v.t. Functie opties:
-------------------------------- n.v.t.

Weergave gegevens: n.v.t. Menu opties:
Kogel
Proefkogel

Boodschappen: n.v.t. Keer terug

v22 werktuigspoor

Invoer gegevens: Functie opties:
sleutels werktuigsporen tupels zoeken

grafieken af-
drukken

--------------------------------
Weergave gegevens: Menu opties:
werktuigspoorsleutel + grafiek- Keer terug
en
"werktuigspoor is niet

aanwezig"

I
Boodschappen: n.v.t. I

v23 proefkogel

Invoer gegevens: n.vot. Functie opties:
-------------------------------- n.v.to

Weergave gegevens: n.v.t. Menu opties:
Kogel

I I
Proefkogel

Boodschappen: nov.t. Keer terug
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v24 kogel

Invoer gegevens: Functie opties:
sleutels van 2 kogels tupels zoeken
sleutels van een kogel en een grafieken af-
proefkogel drukken

--------------------------------
Weergave gegevens: Menu opties:
kogelsleutels + grafieken Keer terug
"kogel is niet aanwezig"
proefkogelsleutels + grafieken
"proefkogel is niet aanwezig"

I Boodschappen: n.v.t. I

v25 proetkogel

Invoer gegevens: Functie opties:
sleutels van 2 proefkogels tupels zoeken
sleutels van een kogel en een grafieken af-
proefkogel drukken

--------------------------------
Weergave gegevens: Menu opties:
kogelsleutels + grafieken Keer terug
"kogel is niet aanwezig"
proefkogelsleutels + grafieken
"proefkogel is niet aanwezig"

I

Boodschappen: n.v.t.

v26 kogels

Invoer gegevens: n.v.t. Functie opties:
ophalen hitlist
grafieken af-
drukken

--------------------------------
Weergave gegevens: Menu opties:
kogelsleutels + grafieken Keer terug
proefkogelsleutels + grafieken ..

1
Boodschappen: n.v.t. I
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v27 werktuigsporen

Invoer gegevens: n.v.t. Functie opties:
ophalen hitlist
grafieken af-
drukken

--------------------------------
Weergave gegevens: Menu opties:
werktuigspoorsleutel + grafiek- Keer terug
en

I Boodschappen: n.v.t. I

I
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50NTWERP

Als ontwerpmethode is gekozen voor functionele (procedurele) decompositie. De
componenten zijn verder uitgeschreven in GeL (uitgebreide versie), waarbij
aIleen het meest elementaire deel van het algoritme is geimplementeerd. Files
worden in dit stadium nog beschouwd als verzamelingen.
Alle dialoogcomponenten zullen worden gemaakt met het programma Turbo
Professional Menu Maker 4.03.

5.1 Datastructuren

De implementaties maken gebruik van de volgende datastructuren (zie ook de
tabellen in het specificatie document):

type bit = 0..1

breob = record
onder: real
hoven: real

end

volgnummer = record
nummer : integer
letter : char

end

combinatie = record
volgnr : volgnummer
kogelnr : integer

end

koppeling = record
zaaknr : string[9]
letter : char

end

werktuigspoor = record
verw: bit
zkn : string[9]
obj : integer
dat_del : string[8]
pIts : string[25]
s_del : string[14]
status: string[8]
aanv : string[16]
svon : integer
soort : integer
verm_werkt: string[20l
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breedte : real
ident: string[17]
SVO : string[9]
memo : string[247]
proef: char
spn : integer
m_fIle: integer

end

kogel = record
verw: bit
zkn : string[9]
dat_del : string[8]
pIts : string[25]
status : string[8]
cat_del: char
memo : string[247]
aanv : string[16]
vlgn : volgnummer
kal : integer
a..,gr : integer
r..,gr : string[6]
bre: breob
a_kg : integer
kn: integer
comb: combinatie
s_wap : string[15]
m_wap: integer
kop : koppeling
m_file: integer

end

proefkogel = record
verw : bit
zkn : string[9]
dat_del : string[8]
a_wap: char
s_wap: string[l5]
m_wap : integer
mod: string[lO]
snr : string[lO]
wnr : integer
kal : integer
a..,gr : integer
r..,gr : string[6]
bre : breob
a_kg: integer
kn: integer
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comb : combinatie
kop : koppeling
m_file : integer

. end

M_namen = record
naam: integer
ext: char

end

Twerktuigspoor = file of werktuigspoor
Tkogel = file of kogel
Tproetkogel = file of proef'kogel
Vnamen = file of M_namen

Swerktuigspoor = record
zkn : string[9l
svon: integer
spn : integer

end

Skogel = record
zkn : strin[9]
vlgn : volgnummer
kn : integer

end

Sproef'kogel = record
zkn : string[9]
m_wap : integer
wn : integer
kn : integer

end

Het extra attribuut 'verw' bij werktuigspoor, kogel en proetkogel geeft aan of
een record verwijderd (verw=l) moet worden of niet (verw=O). Wanneer de
gebruiker een record verwijderd gebeurt dit niet onmiddellijk, maar pas als de
gebruiker het programma beeindigt. Een speciale 'garbage collect' procedure
zorgt er dan voor dat de voor verwijdering gemarkeerde records verwijderd
worden. Bovendien worden dan aIle niet-essentiele files verwijderd (F_Data
e.d.)

Ais een naam vrij is ( c Vnamen) dan is ext gelijk aan 'v'. Als een naam niet
vrij is (-'c Vnamen) dan is ext gelijk aan 'b'. In beide gevallen zit de naam dus
in Vnamen. Wanneer ext echter gelijk is aan 'b' wordt de naam met deze ext
behandeld alsof deze niet in Vnamen zou zitten. In de uiteindelijke code zijn
aparte procedures aanwezig om een naam toe te voegen, te verwijderen of te
controleren of een naam in Vnamen zit.
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ZoekparK = record
kal : integer
a...,gr : integer
r...,gr : string[6]
bre: breob

end

ZoekparW = record
breedte : real
soort: integer

end

hitlistK = record
max: real
maxpos : integer
sleutel: SKogel
m_file : integer

end

hitlistW = record
max: real
maxpos : integer
sleutel: SWerktuigspoor
m_file : integer

end

ThitlistK = file of hitlistK
ThitlistW = file of hitlistW

De meetwaarden worden hier voorgesteld als een rij cartesische produkten in
de volgende notatie:

(SEQi:O< =i <N:(real(F(i»,imag(F(i))
Waarbij N het aantal meetpunten is, F een functie die aan elk meetpunt een
meetwaarde toekent, bestaande uit een reeel en een imaginair (heeft pas een
waarde na de Fourier transforrnatie) deel, en real en imag projectiefuncties zijn
die afbeelden op het reeele c.q. het imaginaire deal.
Een rij meetwaarden zal hier het type Meetrij hebben.
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5.2 Implementatie Vergeliik

De component Vergelijk bevat een aantal deelcomponenten waarvan de struc
tuurdiagrammen hieronder zuBen worden weergegeven.
- : structuur,
~ : dataflow.

w,
nts

lophalen1 I
I I m file ~ i meet

i sleutel J,li tupel,aanw npoi

lees doorzoek I leesdata II

sleutel tabel

w,
nts

iOPhalenK\
m file J, i meet

zoekpar, - npoi
sleutel J, i Ktupel,

i sleutel i zoekpar bruikb

IOPhalen1 I lees pak
I

leesdata Izoekpar Ktupel

eetw

IOPhalenw
i
sleu- i i Wtupel

i invert tel zoek J, ,bruikb meetw i meetwJ, i m

linvoerl IOPhalen1 I
par J,

pak
Iinvert IWtupel

m file J, i meetw,
lees - npoints Ispiegel I

zoekpar
I leesdata
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ta3

icross_corr (CC) :
CV data J, i

i F data1 Ii F_data2, - daF- i data -
IFourier I

npoints CV
IFourier Ilees F data1 -

F data ,F-data2- ,npointsJ,

complex
vermenig-
vuldigen

i ibepaalmax2:
mfile1, hit-
mfile2 i F data3 Ii sleutel tupel J,

-

Icross_corrl IOPhalen21 sla hittupel

F data3 J, i rnxpos
op

mfile1
~npoints ,mfile2 i verschil

Ihaal mfilesl I I ,rnxpos J,
bepaalmax1 ,npoints

Ibepaalverschil

1---1 sorteer :

i hittupel
J,hittupel

lees sla hittupel
hittupel in op

IUitvoerl

i hittupel

lees
hittupel in
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5.3 GCL code Vergelijk

De structuurdiagrammen worden nu uitgewerkt tot het niveau van GCL code.
In het geval van Vergelijk worden ze daarvoor opgeknipt.
De in- en uitvoerprocedures worden hier niet geimplementeerd omdat deze
voomamelijk uit taalspecifieke (Turbopascal 6.0) statements bestaan. WeI
wordt er voor het algemene, niet triviale geval een pre- en postconditie gegeven.
Als {pre} en {post} hier niet expliciet worden vermeld zijn ze geIijk aan {pre} en
{post} van het overeenkomstige proces in het specificatie document.
Ter vereenvoudiging geldt het volgende: als x :kogel en y :kogel dan geldt x:=y
=> x.zkn:=y.zkn /\ x.dat:=y.dat ,etc.
Tevens geldt als x :kogel dan geldt x:=O => x.zkn:=O /\
x.dat:=O, etc.
(Analoog voor werktuigspoor en proefkogel.)

ALGEMEEN

proc leessleutel = (res z:(Skogel/Swerktuigspoor/SproefkogeI) I
{pre: true}
S

{post: z is een sleutel waarvan aIle
attributen een toegestane waarde hebben})

proc leesZoekpar = (res zp:(ZoekparK!ZoekparW) I
{pre: true}
S

{post: zp is een zoekparameter tupel
waarvan aIle attributen een toegestane
waarde hebben})

proc leesdata = (con mf :integer;~ m :Meetrij; npoints :integer I
{pre: mf bestaat en mf ""c Vnamen}
S

{post: m bevat npoints meetwaarden uit file mfl)

proc leesHittupel = (con i :integer; res h :Hitlist I
{pre: 0 <=i <#(Hitlist)}
S

{post: «0 <=i<#(Hitlist» /\ h is het
i-de tupel uit Hitlist)

\I (...,(0< =i <#(Hitlist» /\ h=O)})
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VERGELIJK

De procedure doorzoekKtabel wordt in paragraaf 5.4 (implementatie gegevens)
geimplementeerd voor Kogel, Werktuigspoor en Proefkogel.

proc fourier = (con m :Meetrij; ift :boolean;~ fm :Meetrij I{pre} S {post})

S: I [
TF_Fourier_Transform(m,ift);
fm:=m

]1

De procedure TF_Fourier_Transform (en aIle daarin voorkomende subprocedu
res) is gedeeltelijk overgenomen uit het programma Roughness_Data _Proces
sing ( (c) Technische Universiteit Eindhoven 1989, Laboratorium voor Geome
trische meettechniek. Postbus 513, 5600 MB Eindhoven), de booleaanse
parameter geeft aan of de inverse Fouriertransformatie berekend moet worden
of niet.

proc invert = (con m :Meetrij; npoints :integer;~ mi :Meetrij I
{pre: N=npoints /\
m=(SEQi:O< =i <N:(real(M(i»,imag(M(i))))}
S

{post: N=npoints /\
mi=(SEQi:O< =i <N:(real(M(N-i-1»,imag(M(N-i-1»»})

S: I [n: integer; .
n: =npoints; mi:=<<>>;
do n <>-1 -7 mi:=mi++(real(M(n»,imag(M(i»);

n:=n-1
od

] I

proc spiegel = (con m :Meetrij; npoints :integer; res :Meetrij I
{pre: N=npoints /\
m=(SEQi:O< =i <N:(real(M(i)),imag(M(i))))}
S

{post: N=npoints /\
ms=(SEQi:O< =i <N:(-real(M(i»,imag(M(i»»}
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s: I[n: integer;
n:=O; ms:= <<>>;
do n <>npoints ~ ms:=ms++(-l*reaI(M(n»);

n:=n+l
od

] I

proc cross_corr = (con fmwl,fmw2 :Meetrij; npoints :integer;
!§ fmw3 :Meetrij I{pre} S {post})

S: I [
compCverm(fmwl,fmw2,npoints,cv);
TF_Fourier_Transform(cv,true);
fmw3:=cv

] I

proc compl_verm = (con fmwl,fmw2 :Meetrij; npoints :integer;!§ cv :Meetrij I
{pre: N=npoints /\
fmwl=(SEQi:O< =i <N:(reaI(F(i»,imag(F(i»»
/\
fmw2=(SEQi:O <=i<N:(reaI(G(i»,imag(G(i»»
}
S

{post: N=npoints /\
fmwl =(SEQi:O <=i <N:(reaI(F(i),imag(F(i»»
/\
fmw2=(SEQi:O< =i <N:(real(G(i)),imag(G(i))))
/\
cv=(SEQi:O< =i <N:«(reaI(F(i»*reaI(G(i»)+

(imag(F(i»*imag(G(i)),
(imag(F(i»*real(G(i))+
(real(F(i»*imag(G(i»»

»
})

S: I [n: integer; H: meetfunctie;
n:=O; cv:= <<>>
do n <>npoints ~ real(H(n)):=«real(F(n))*real(G(n)))

+(imag(F(n»*imag(G(n»»;
imag(H(n)):=«imag(F(n))*real(G(n)))
+(real(F(n))*imag(G(n))));

cv:=cv+(real(H(n»,imag(H(n));
n:=n+l

od
] I
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proc bepaalmaxl = (con fmw :Meetrij; npoints :integer;res mxpos :integer I
{pre: N=npoints 1\
fmw=(SEQi:O< =i <N:(real(F(i)),imag(F(i))))}
S

{post: N=npoints /\
mxm=(MAXi:ie xl(fmw):i) 1\
mxpos=(y:O< =y<N:
(real(F(y»:real(F(y»e xl(fmw):real(F(y»=mxm)

})

S: I [n: integer;
mxm:=-inf; mxpos:=-inf; n:=O;
do n<>npoints ~ ifreaI(F(n»>mxm ~ mxm:=real(F(n»;

mxpos:=n
• real(F(n» <=mxm ~ skip
fi;
n:=n+l

od
] I

proc bepaalverschil = (con npoints :integer; maxpos :integer
mfl,mf2 :integer; res verschil :reall
{pre: mf1 en mf2 zijn de namen van
files z.d.d. mfl bevat een meetrij ml
en mf2 bevat een meetrij m2 1\
N=npoints 1\
ml=(SEQi:O <=i<N:(reaI(F(i)) ,

imag(F(i))) 1\
m2=(SEQi:O< =i <N:(real(G(i),

imag(G(i))}
S

{post: N=npoints /\
verschil=««Si:O<=i<maxpos /\ 2*i<N:
I Ireal(F(i» I-I real(G(maxpos+i» I I)
+(Si:O< =i<maxpos /\ 2*i> =N:
I Ireal(F(i)) I-I real(G(maxpos-i» I I)
+(Si:maxpos<=i<N: I Ireal(F(i» I-

IreaI(G(i-maxpos» I I»
+ «Si:O<=i<maxpos 1\ 2*i<N:
I Ireal(F'(i») I-I real(G'(maxpos+i») I I)
+(Si:O<=i<maxpos 1\ 2*i>=N:
I Ireal(F'(i)) I-I reaI(G'(maxpos-i)) I I)
+ (Si:maxpos< =i <N: I Ireal(F'(i)) I-

Ireal(G'(i-maxpos» I I»)
Inpoints)*1.22e-3})
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s: I[n: integer; sversch: integer;
leesdata(mfl,ml,npnts);
leesdata(mf2,ml,npnts);
n:=O;
sversch: =0;
do n<>npoints ~ ifn<maxpos ~

if 2n <npoints ~ sversch:=sversch+
I IreaI(F(n» I-I imag(G(maxpos+n» I I

• 2n>=npoints ~ sversch:=sversch+
I Ireal(F(n» I-I imag(G(maxpos-n» I I

fi
• n <=maxpos ~ sversch:=sversch+

I Ireal(F(n» I-I imag(G(n-maxpos» I I

od
verschil:=(sversch/npoints)*1.22e-3

] I

proc bepaalmax2 = (con fmw :Meetrij; npoints :integer; z
:sleutel; mfl,mf2 :integer I{pre} S {post})

S: I [h: hittupel; H: P(Thitlist); mxpos: integer;
H:=Thitlist;
bepaalmaxl(fmw,mxpos);
h.maxpos:=mxpos;
h.sleutel:=z;
h.m_file:=mf2;
bepaalverschil(npoints,ht.maxpos,mfl,mf2,ht.max);
H:=H+{h}

] I

proc pakKtupel = (con z :SKogel; zp :ZoekparK; res x :kogel;
bruikb :boolean I
{pre: z is niet leeg /\ zp is niet leeg}
S

{post: (bruikb=true /\ ""(x.zkn=z.zkn /\
x.vlgn=z.vlgn /\ x.kn=z.kn) /\
x.kal=zp.kal /\
(x.a~=zp.a...,gr \I zp.a...,gr=O) /\
x.r...,gr=zp.r...,gr /\
(x.bre.boven <=zp.bre.boven \I
zp.bre.boven=O) /\

x.bre.onder> =zp.bre.onder)
\I
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(bruikb=false 1\ (..,(x.kal=zp.kal/\
(x.a..,gr=zp.a~r\I zp.a~r=O)
1\ x.r..,gr=zp.r..,gr 1\
(x.bre.boven<=zp.bre.boven \I
zp.bre.boven=0) 1\

x.bre.onder> =zp.bre.onder) \I
x.zkn=z.zkn 1\ x.vlgn=z.vlgn 1\
x.kn=z.kn)})

S: I[Ieeskogeltupel(x);
if "'(x.zkn=z.zkn 1\ x.vlgn=z.vlgn 1\

x.kn=z.kn) ~ if x.kal=zp.kal/\ (x.a~r=zp.a~r\I
zp.a~r=O)1\ x.r~r=zp.r..,gr 1\
(x.bre.boven <=zp.bre.boven \I
x.bre.boven=O) 1\ (x.bre.onder> =

zp.bre.onder ~ bruikb:=true
• "'(x.kal=zp.kal/\ (x.a~r=zp.a..,gr

\I zp.a~r=O)1\ x.r~r=zp.r..,gr /\
(x.bre.boven <=zp.bre.boven \I
x.bre.boven=O) /\ (x.bre.onder> =
zp.bre.onder) ~ bruikb:=false

fi
• x.zkn=z.zkn 1\ x.vlgn=z.vlgn /\

x.kn=z.kn ~ bruikb:=false
fi

] I

proc pakWtupel = (con z :SWerktuigspoor; zp :ZoekparW;
~ x :wspoor; bruikb :boolean I
{pre: z is niet leeg /\ zp is niet leeg}
S
{post: (bruikb=true /\ "'(x.zkn=z.zkn /\

x.svon=z.svon /\ x.spn=z.spn)
x.breedte=zp.breedte /\
(x.soort=zp.soort \I zp.soort=O»
\I

(bruikb=false /\ ("'(x.breedte=
zp.breedte /\
(x.soort=zp.soort \I zp.soort=O» \I
x.zkn=z.zkn /\ x.svon=z.svon 1\
x.spn=z.spn)})

S: I[Ieeswerkttupel(x);
if "'(x.zkn=z.zkn 1\ x.svon=z.svon /\

x.spn=z.spn) ~ if x.breedte=zp.breedte /\
(x.soort=zp.soort \I zp.soort=O» ~ bruikb:=true
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• ""(x.breedte=zp.breedte /\
(x.soort=zp.soort \I zp.soort=O» ~ bruikb:=false

fi
• x.zkn=z.zkn /\ x.svon=z.svon /\

x.spn=z.spn ~ bruikb:=false
fi

] I

De procedure Sorteer sorteert Thitlist m.b.v. quicksort (overgenomen uit
"Voortgezet Programmeren", A. Bijlsma, TUE dictaatnr 2422, en aangepast
voor files).
De procedure Uitvoer zet de hitlist, indien gewenst, op het scherm of stuurt de
hitlist naar de printer.
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Segment Vergelijk
I [t: {kogeltproefkogel,werktuigspoor}; keuze :bit; npoints
:integer;
RoepMenuAan(t);
ift=kogel \/t=proefkogel~

I [mw1tFmw1,Fmw3,Fmw4: Meetrij;
z: SKogel; pz: SProefkogel;
mxpos: integer; aanw: boolean;
if t=kogel ~ I [y: kogel; zp: ZoekparK;

h: hittupelK; H: P(ThitlistK);
leesKsieutel(z);
doorzoekKtabeI(z,y,aanw)
if aanw=true ~

leesdata(Y.m_filetmw1,npoints);
zp.kaI:=y.kaI; zp.a...,gr:=y.a~r;
zp.r...,gr: =y.r...,gr;
zp.bre.boven:=y.bre.boven;
zp.bre.onder:=y.bre.onder;
h.max:=O; h.maxpos:=O;
h.sleuteI:=z; h.m_file:=
y.m_file; H:={h}

• aanw=false ~ skip
fi

] I
• t=proefkogel ~ I [y: proefkogel; zp:

ZoekparK; h: hittupelK;
H: P(ThitlistK);
leesPsleuteI(pz);
doorzoekPtabeI(pz,y,aanw)
if aanw=true ~

leesdata(y.m_file,mw1,npoints);
zp.kal:=y.kaI; zp.a...,gr:=y.a...,gr;
zp.r...,gr: =y.r...,gr;
zp.bre.boven:=y.bre.hoven;
zp.bre.onder:=y.bre.onder; z: =0;
h.max:=O; h.maxpos:=pz.wnr;
h.sleutel.zkn:=pz.zkn;
h.sleutel.vlgn.nummer:=pz.m_wap;
h.vlgn.letter: ='1'; h.sleutel.kn:=pz.kn;
{Dit wordt op deze manier gedaan
om te voorkomen dat er bij
Weergave een extra procedure
toegevoegd moet worden.}

h.m_file:=y.m_file; H:={h}
• aanw=false ~ skip
fi

]1
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if aanw=true ~
Fourier(mwl,Fmwl);
leesZoekparK(zp);
100: P(TkogeI); x: kogel; iv,bruikb:
boolean; zl: SKogel; mw2,Fmw2: Meetrij;
B:=Tkogel;
do B< ><P ~ x:e B; B:=B-{x};

pakKtupel(z,zp,x,bruikb);
if bruikb=true ~

zl.zkn:=x.zkn;
zl.vlgn:=x.vlgn;
zl.kn:=x.kn;
leesdata(x.m_file,mw2,npoints);
Fourier(mw2,Fmw2);
cross_corr(Fmwl,Fmw2,Fmw4,npoints);
bepaalmax2K(Fmw4,npoints,zl,y.m_file)

• bruikb=false ~ skip
fi·
~

Checkinvoer(iv);
if iv=true ~ leesZoekparK(zp)
• iv=false ~ skip
fi

od
l I

• aanw=false ~ skip
fi
sorteer;
uitvoer

l I
• t=werktuigspoor ~

I[mwl,Fmwl,Fmw3,Fmw4: Meetrij;
zw: SWerktuigspoor; zp: ZoekparW;
mxpos: integer; y: wspoor;
aanw,inv: boolean; afv: string[9l;
leesWsleutel(zw);
doorzoekWtabel(zw,y,aanw);
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if aanw=true ~
zp.soort:=y.soort;
zp.breedte:=y.breedte;
afv:=y.SVO; inv:=false;
leesdata(y.m_file,mwl,npoints);
Fourier(mwl,Fmw1);
leesZoekparW(zp);

I[B: P(Twspoor); x: wspoor; iv,bruikb:
boolean; z1: SWerktuigspoor;
B:=Twspoor;
do B <><I> ~ x:£ B; B:=B-{xl;

pakWtupel(z,zp,x,bruikb);
if bruikb=true ~

zl.zkn:=x.zkn;
zl.svon:=x.svon;
zl.spn: =x.spn;

I [mi,ms,mw2,Fmw2: Meetrij; n:
integer;
n:=O;
do n<>2 ~

leesdata(x.m_file,mw2,npoints);
if afv=x.SVO ~ if inv=true ~

invert(mw2,mi,npoints);
mw2:=mi

• inv=false ~ skip
fi

• afv< >x.SVO ~ if inv=true~
spiegel(mw2,ms,npoints);
invert(ms,mi,npoints);
mw2:=mi

• inv=false ~
spiegel(mw2,ms,npoints);
mw2:=ms

fi
fi
Fourier(mw2,Fmw2);
cross_corr(Fmw1,Fmw2,Fmw4,

npoints);
bepaalmax2W(Fmw4,npoints,
z1,y.m_file);
n:=n+1; inv:=..,inv

od
] I
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• bruikb=false ~ skip
fl·='
Checkinvoer(iv);
if iv=true ~ leesZoekparW(zp)
• iv=false ~ skip
fl

od
] I
• aanw=false ~ skip
fi
sorteer;
uitvoer

] I
fl·='

] I

Na enkele tests is gebleken dat 2 erg grote sporen (16384 meetpunten) niet in
het geheugen passen. Deze beperking en de beperking dat FFT maar voor ten
hoogste 4096 meetpunten werkt, vereist een aanpassing van bepaalde procedu
res. Zo zijn bijvoorbeeld de procedures Leesdata en Fourier (en in geval van
werktuigsporen ook Invert en Spiegel) in een omvattende procedure geplaatst:
procedure SubF. Procedure SubF doet feitelijk niets anders dan de al genoemde
procedures; de Fourier getransformeerde van het origineel wordt nu echter
tijdelijk opgeslagen in een workfile en aBe operaties op de meetgegevens
gebeurt op groepjes van 4096 meetpunten. Tevens vereenvoudigd het bijeen
plaatsen van deze procedures het bijhouden van de verschillende aantallen
pointers bij meetfiles van verschillende grootte.
Procedure Compl_verm wordt natuurlijk ook aangepast zodat deze eventueel de
in SubF in een workfile geplaatste waarden weer ophaalt voor de complexe
vermenigvuldiging.
Omdat SubF eigenlijk niets nieuws doet zal aIleen de heading en de inpassing
in segment Vergelijk gegeven worden alsmede de GCL code van een extra
procedure Wissel die voortvloeit uit het opdelen van de meetwaarden in
groepjes van 4096 meetpunten en de procedure Invert.

proc SubF = (con mf :integer; aanv :char; afv,inv :boolean;
versie :char; res npoints :integer; m :Meetrij I
{pre: mf bestaat en mf -'E Vnamen /\
de file met naam mf bevat:
(SEQi:O< =i<N:(real(M(i»,imag(M(i)))) }
S
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{post:
(aanv='v' /\
«afv=true /\ inv=true /\ versie='k' /\

m bevat de (npoints) Fourier getransformeerde
meetwaarden uit mf) \I

(afv=true /\ inv=true /\ versie='w' /\
N=npoints /\
mi=(SEQi:O< =i <N:(reaI(M(N-i-l»,
imag(M(N-i-l»» /\ m bevat de (npoints)
Fourier getransformeerde waarden van mi) \I

(afv=true /\ inv=false /\ versie='w' /\
m bevat de (npoints) Fourier getransformeerde
meetwaarden uit mf) \I

(afv=false /\ inv=true /\ versie='w' /\
N=npoints /\
msi=(SEQi:O< =i <N:(-real(M(N-i-l»,
imag(M(N-i-l»» /\ m bevat de (npoints)
Fourier getransformeerde waarden van msi) \I

(afv=false /\ inv=false /\ versie='w' /\
N=npoints /\
ms=(SEQi:O< =i <N:(-real(M(i»,imag(M(i)) /\
m bevat de (npoints) Fourier getransformeerde
waarden van ms» \I

(aanv='b' /\ analoog aan bovenstaande, aIleen
worden de waarden van m nu weggeschreven in
een file wspace.OOO)})

proc wissel = (con mrl,mr2 :RMeetrij; mil,mi2 :IMeetrij;
res mr3,mr4 :RMeetrij; mi3,mi4 ;IMeetrij I
{pre: N=4096 /\
mrl=(SEQi:O<=i<4096:reaI(M(i)) /\
mr2=(SEQi:O< =i <4096:real(L(i») /\
mil=(SEQi:O< =i <4096:imag(M(i») /\
mi2=(SEQi:O <=i <4096:imag(L(i»)}
S

{post: mr3=mr2 /\ mr4=mrl /\ mi3=mi2 /\
mi4=mill

S I [
mr3:=mr2; mr4:=mrl;
mi3:=mi2; mi4:=mil

]1

Segment Vergelijk
I [t: (kogel,proefkogel,werktuigspoorl; keuze :bit; npoints
:integer;
RoepMenuAan(t);
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ut=kogel \/t=proefkogel-7
I [Frnwl,Fmw3,Frnw4: Meetrij; mf: integer;
z: SKogel; pz: SProefkogel;
mxpos: integer; aanw: boolean;
u t=kogel-7 IIY: kogel; zp: ZoekparK;

leesKsleutel(z);
doorzoekKtabel(z,y,aanw)
if aanw=true -7

mf:=y.m_file
zp.kaI:=y.kal; zp.a...,gr: =y.a...,gr;
zp.r...,gr:=y.r...,gr;
zp.bre.hoven:=y.bre.hoven;
zp.bre.onder: =y.bre.onder;

• aanw=false -7 skip
fi

] I
• t=proefkogel -7 IIY: proefkogel; zp:

ZoekparK;
leesPsleutel(pz);
doorzoekPtabel(pz,y,aanw)
u aanw=true -7

mf:=y.m_file;
zp.kal:=y.kaI; zp.a...,gr:=y.a...,gr;
zp.r...,gr:=y.r...,gr;
zp.bre.boven:=y.bre.boven;
zp.bre.onder:=y.bre.onder;
z:=O;

• aanw=false -7 skip
fi

] I
fi;
if aanw=true -7

SubF(mf,'b',true,true,'k',npoints,Fmwl);
leesZoekparK(zp);
I [B: P(Tkogel); x: kogeI; iv,bruikb:
boolean; zl: SKogel; Fmw2: Meetrij;
B:=Tkogel;
do B <>cP -7 x:e B; B:=B-{x};

pakKtupel(z,zp,x,bruikb);
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if bruikb=true -7
zl.zkn:=x.zkn;
zl.vlgn:=x.vlgn;
zl.kn:=x.kn;
SubF(x.m_file,'v',true,true,'It',npoints,Fmw2);
cross_corr(Fmw1,Fmw2,Fmw4,npoin18);
bepaalmax2K(Fmw4,npoin18,z1,y.m_file)

• bruikb=false -7 skip
fi·
~

Checkinvoer(iv);
if iv=true -7 leesZoekparK(zp)
• iv=false -7 skip
fi

od
] I

• aanw=false -7 skip
fi
sorteer;
uitvoer

] I
• t=werktuigspoor-7

I [Fmw1,Fmw3,Fmw4: Meetrij;
zw: SWerktuigspoor; zp: ZoekparW;
mxpos: integer; y: wspoor;
aanw,inv: boolean; afv: string[9];
leesWsleuteI(zw);
doorzoekWtabel(zw,y,aanw);
if aanw=true -7

zp.soort: =y.soort;
zp.breedte:=y.breedte;
afv:=y.SVO; inv:=false;
SubF(y.m_file,'b',true,false,'w',npoin18,Fmw1);
leesZoekparW(zp);

I [B: P(Twspoor); x: wspoor; iv,bruikb:boolean;
z1: SWerktuigspoor;
B:=Twspoor;
do B <>ep -7 x:e B; B:=B-{x};

pakWtupel(z,zp,x,bruikb);
if bruikb=true -7

zl.zkn: =x.zkn;
z1.svon:=x.svon;
z1.spn:=x.spn;
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fi·
~

] I

I[Fmw2: Meetrij; n: integer;
n:=O;
do n<>2 ~
if afv=x.SVO ~ if inv=true ~

SubF(x.m_file,'v',true,
true,'w',npoints,Fmw2)

• inv=false ~
SubF(x.m_file,'v',true,
false,'w',npoints,Fmw2)

fi
• afv< >x.SVO ~ if inv=true ~

SubF(x.m_file,'v',false,true,'w',
npoints,Fmw2)

• inv=false ~
SubF(x.m_file,'v',false,
false,'w',npoints,Fmw2)

fi
fi
cross_corr(Fmwl,Fmw2,Fmw4,npoints);
bepaalmax2W(Fmw4,npoints,zl ,y.m_file);
n:=n+l; inv:=..,inv

od
]1
• bruikb=false ~ skip
fl·
~

Checkinvoer(iv);
if iv=true ~ leesZoekparW(zp)
• iv=false ~ skip
fl

od
] 1

• aanw=false ~ skip
fl
sorteer;
uitvoer

] I
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5.4 Implementatie Gegevens

De gegevenscomponent bestaat essentieel uit de volgende deelcomponenten:
toevoegen, zoeken, veranderen en verwijderen voor elk van de drie tabellen
(Twerktuigspoor, Tkogel, TproetkogeI). Deze deelcomponenten hebben de
volgende structuurdiagrammen:
-: structuur,
+- : dataflow.

sleutel

verv

itoevoegenl

1.1 tupel

ItoeVOegen1

i tupel .1 i sleutel .1 i aanw, aanw.1 i
tupel

lees bepaal door lees
tupel sleutel zoek verv

tabel

bericht i .1 tupel,

!voegtoe 1 I
tupel .1 ~.1 sleutel

Ivoegtoe 21 verwijder
tupel

upel

\zoeken

i sleutel .1li aanw,tupel .1 t

lees doorzoek Idisplay II

sleutel tabel
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el

:veranderen:

i sleutel J, i aanw, i tupel J, tup
tupel

J,tupel

lees doorzoek lees Itoevoegen1 I
sleutel tabel aangepast

tupel

sleutel J, i bericht

verwijder
tupel

I "d IIverwl.J erenl

i sleutel J,ii aanw,tupel
bericht i J, sle

lees doorzoek verwijder
sleutel tabel tupel

utel
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5.5 GeL code Gegevens

ALGEMEEN

proc display = (con x :(kogeVwspoor/proef'kogel) I
{pre: true}
S

{post: Ret tupel x wordt afgedrukt op het
scherm})

proc leestupel = (con x:(kogeVwspoor/proef'kogel); vrndr:boolean;
res y:(kogeVwspoor/proef'kogel) I
{pre: true}
S

{post: y is de aangepaste x en de
sleutelattributen hebben een
toegestane waarde. Als vrndr=true
kan x.m_file geen andere waarde
krijgen.})

proc leessleutel: zie ALGEMEEN onder Implementatie Vergelijk

GEGEVENS

KOGEL

Segment toevoegenK
I [x,y :kogel; vrndr: boolean;
y: =0; vrndr: =false
leesKtupel(y,vrndr,x);
toevoegenKl(x)

] I

proc toevoegenKl = (con x :kogell {pre} S {post})

S: I [z :SKogel; y :kogel; aanw :boolean; verY :Keuze;
z.zkn:=x.zkn; z.vlgn:=x.vlgn; z.kn:=x.kn;
doorzoekKtabel(z,y,aanw);
if aanw=false ~ if x.mf-.e Vnamen ~ skip

• x.mfe Vnamen ~ Tkogel:=Tkogel+{x};
Vnamen:=Vnamen-{x.rnfl

fi
• aanw=true ~ leesin(verv)
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if verv='j' ~ verwijderKtupel(y);
Tkogel:=Tkogel+{x};
Vnamen:=Vnamen-{x.mfl

• verv='n' ~ skip
fi

fi
] I

Segment zoekenK
I(z :SKogel; y :kogel; aanw :boolean;
leesKsleutel(z);
doorzoekKtabel(z,y,aanw);
if aanw=true ~ displayK(y)
• aanw=false ~ skip
fi

] I

proc doorzoekKtabel = (con z :SKogel;~ y :kogel; aanw :boolean
I{pre} S {post})

S: I [ A :P(Tkogel); x : kogel
aanw:=false; A:=Tkogel; y:=O;
do A< >~ \I aanw< >true ~ x:e A; A:=A-{xl;

if x.verw=O ~
if x.zkn=z.zkn /\ x.vlgn=z.vlgn /\

x.kn=z.kn ~ y:=x;
aanw:=true;

• -'(x.zkn=z.zkn /\ x.vlgn=z.vlgn /\
x.kn=z.kn) ~ skip

fi
• x.verw=l ~ skip
fi

od
] I

Segment verwijderK
I[z :SKogel; y :kogel; aanw :boolean;
leesKsleutel(z);
doorzoekKtabel(z,y,aanw);
if aanw=true ~ verwijderKtupel(y)
• aanw=false ~ skip
fi

] I
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proc verwijderKtupel = (con x :kogell {pre} S {post})

S: x.verw:=1;
Vnamen:=Vnamen+{x.m.fl

Segment veranderK
I [z :SKogel; x,y :kogel; aanw,vrndr :boolean;
vrndr:=true;
leesKsleutel(z);
doorzoekKtabel(z,y,aanw);
if aanw=true ~ leesKtupel(y,vrndr,x);

{Y.m_file=x.m_file (zie ALGEMEEN)
Het veranderde tupel blijft dus altijd
verbonden met dezelfde meetfile. Ook als
een of meer sleutelwaarden veranderd worden!

}
verwijderKtupel(y);
toevoegenK1(x)

• aanw=false ~ skip
fi

] I

WERKTUIGSPOOR

Segment toevoegenW
I [x,y :wspoor; vrndr: boolean;
y:=O; vrndr:=false;
leesWtupel(y,vrndr,x);
toevoegenWI(x)

] I

proc toevoegenW1 = (con x :wspoor I{pre} S {post})

S: I [z :SWerktuigspoor; y :wspoor; aanw :boolean;
very :Keuze;
z.zkn: =x.zkn; z.svon:=x.svon; z.spn: =x.spn;
doorzoekWtabel(z,y,aanw);
if aanw=false ~ if x.mf"'e Vnamen ~ skip

• x.mfe Vnamen ~ Twerktuigspoor: =Twerktuigspoor+{x};
Vnamen:=Vnamen-{x.mf}

fi
• aanw=true ~ leesin(verv);
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if verv='j' -7 verwijderWtupel(y);
Twerktuigspoor:=Twerktuigspoor+{x};
Vnamen:=Vnamen-{x.mfl

• verv='n' -7 skip
fi

fi
] I

Segment zoekenW
I[z :SWerktuigspoor; y :wspoor; aanw :boolean;
leesWsleutel(z);
doorzoekWtabel(z,y,aanw);
if aanw=true -7 displayW(y)
• aanw=false -7 skip
fi

] I

proc doorzoekWtabel = (con z :SWerktuigspoor; res y :wspoor;aanw :boolean
I{pre} S {post})

S: I [A :P(Twerktuigspoor); x : wspoor
aanw:=false; A:=Twerktuigspoor; y:=O;
do A< >4> \I aanw< >true -7 x:e A; A:=A-{x};

if x.verw=O-7
if x.zkn=z.zkn /\ x.svon=z.svon /\

x.spn=z.spn -7 y:=x;
aanw: =true;

• ""(x.zkn=z.zkn /\ x.svon=z.svon /\
x.spn=z.spn) -7 skip

fi
• x.verw=l -7 skip
fi

od
] I

SegmentverwijderW
I[z :SWerktuigspoor; y :wspoor; aanw :boolean;
leesWsleutel(z);
doorzoekWtabel(z,y,aanw);
if aanw=true -7 verwijderWtupel(y)
• aanw=false -7 skip
fi

] I

101



proc verwijderWtupel = (con x :wspoor I{pre} S {post})

S: x.verw:=1;
Vnamen:=Vnamen+{x.mO

Segment veranderW
I[z :SWerktuigspoor; x,y :wspoor; aanw,vrndr :boolean;
vrndr:=true;
leesWsleutel(z);
doorzoekWtabel(z,y,aanw);
if aanw=true ~ leesWtupel(Y,vrndr,x);

{y.m_file=x.m_file (zie ALGEMEEN)
Het veranderde tupel blijft dus altijd
verbonden met dezelfde meetfile. Ook als
een of meer sleutelwaarden veranderd worden!

}
verwijderWtupel(y);
toevoegenW1(x)

• aanw=false ~ skip
fi

] I

PROEFKOGEL

Segment toevoegenP
I[x,y :proefkogel; vrndr: boolean;
y:=O; vrndr:=false;
leesPtupel(y,vrndr,x);
toevoegenPl(x)

] I

proc toevoegenP1 = (con x :proefkogell {pre} S {post})

S: I [z :SProefkogel; y :proefkogel; aanw :boolean;
verv :Keuze;
z.zk.n:=x.zkn; z.m_wap:=x.m_wap; z.wnr:=x.wnr;
z.kn:=x.kn;
doorzoekPtabel(z,y,aanw);
if aanw=false ~ if x.mf-.e Vnamen ~ skip

• x.mfe Vnamen ~ Tproefkogel:=Tproefkogel+{x};
Vnamen:=Vnamen-{x.mfl

fi
• aanw=true ~ leesin(verv);
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if verv='j' ~ verwijderPtupel(y);
Tproefkogel:=Tproefkogel+{x};
Vnamen:=Vnamen-{x.mfl

• verv='n' ~ skip
fi

fi
] I

Segment zoekenP
I[z :Sproefkogel; y :proefkogel; aanw :boolean;
leesPsleutel(z);
doorzoekPtabel(z,y,aanw);
if aanw=true ~ displayP(y)
• aanw=false ~ skip
fi

] I

proc doorzoekPtabel = (con z :SProefkogel; res y :proefkogel;aanw :boolean
I{pre} S {post})

S: I [ A :P(TproefkogeI); x : proefkogel
aanw:=false; A:=Tproefkogel; y:=O;
do A< >ep \I aanw< >true ~ x:e A; A:=A-{x};

if x.verw=O ~
if x.zkn=z.zkn /\

x.m_wap=z.m_wap /\ x.wnr=z.wnr /\
x.kn=z.kn ~ y:=x; aanw:=true;

• -'(x.zkn=z.zkn /\ x.m_wap=z.m_wap /\
x.wnr=z.wnr /\
x.kn=z:kn) ~ skip

fi
• x.verw=l ~ skip
fi

od
] I

SegmentverwijderP
I[z :SProefkogel; y :proefkogel; aanw :boolean;
leesPsleutel(z);
doorzoekPtabel(z,y,aanw);
if aanw=true ~ verwijderPtupel(y)
• aanw=false ~ skip
fi

] I
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proc verwijderPtupel = (con x :proefkogell {pre} S {post})

S: x.verw:=l;
Vnamen: =Vnamen+{x.mfl

Segment veranderP
I [z :SProef'kogel; x,y :proefkogel; aanw,vrndr :boolean;
vrndr:=true;
leesPsleuteI(z);
doorzoekPtabel(z,y,aanw);
if aanw=true -+ leesPtupel(Y,vrndr,x);

{Y.m_file=x.m_file (zie ALGEMEEN)
Het veranderde tupel blijft dus altijd
verbonden met dezelfde meetfile. Ook als
een of meer sleutelwaarden veranderd worden!

}
verwijderPtupel(y);
toevoegenP1(x)

• aanw=false -+ skip
fi

] I
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5.6 Implementatie Weergave

De component Weergave bevat een aantal deelcomponenten waarvan de
structuurdiagrammen hieronder zuBen worden weergegeven.
- : structuur,
~ : dataflow.

.----------i Weergave 1---------,
naam1 ~ i meetw,npoints

Leesdata

naam2 ~ i meetw,npoints

Leesdata

.---------il Getmfile 11--------,
i sleutel

Ileessleutell

sleutel ~ i tupel,aanw

Idoorzoektabell
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5.7 GeL code Weergave

ALGEMEEN

proc KIES = (res x :integer I
{pre: true}
S

{post: x=l (le en 2e kras zijn kogels) \I
x=2 (le kras is een kogel, 2e kras is een

proefkogeI) \I
x=3 (le en 2e kras zijn werktuigsporen) \I
x=4 (le kras is een proefkogel, 2e kras is

een kogeI) \I
x=5 (le en 2e kras zijn proefkogels) \I
x=6 (bekijk kogelhitlist) \I
x=7 (stoppen) \I
x=8 (onderbreken) \I
x=9 (bekijk werktuigspoorhitlist)

(oorzaak vreemde nummering: KIES wordt gegener
eerd door Turbo Professional Menu Maker 4.03)}

proc leesversch = (res versch :string I
{pre: true}
S

{post: versch='j' \I versch='n'})

proc leesaant = (res aant :integer I
{pre: true}
S

{post: aant is een integer})

WEERGAVE

proc weergave = (con naaml,naam2 :integer; tekstl,tekst2 :string;
maxpos :integer I
{pre: naaml en naaml zijn bestaande meetfiles}
S

{post: De grafieken van naam1 en naam2
staan op het scherm, waarbij de
grafiek van naam2 maxpos verschoven is})

106



s: 1[m1,m2: integer; npoints,npoints2: integer;
leesdata(naam1,m1,npoints);
leesdata(naam2,m2,npoints);
if npoints=npoints2 ~ GEEFWEER(m1,tekstl);

GEEFWEER(m2,tekst2)
• npoints <>npoints2 ~ skip
fi

]1

GEEFWEER duidt hier de verzameling van procedures en opdrachten aan die
overgenomen zijn uit het programma Roughness_Data _Processing ( (c) Techni
sche Universiteit Eindhoven 1989, Laboratorium voor Geometrische meettech
niek. Postbus 513, 5600 MB Eindhoven), voor de grafische weergave op het
scherm. In werkelijkheid moeten de operaties op de meetfiles nog opgedeeld
worden in groepjes van 4096 meetpunten (zie GeL code Vergelijk, tekst voor
SubF).

proc getmfileK = (res mfile :integer; tekst :string I
{pre: true}
S

{post: (mfile is de meetfilenaam van een door
de gebruiker gespecificeerd tupel /\
tekst is de sleutel van dat tupeI)
\I
(mfile=-l en tekst=")

}

s: I [s: SKogel; k: kogel; aanw: boolean;
leesKsleutel(s);
doorzoekKtabel(s,k,aanw);
if aanw=true ~ mfile: =k.m_file;

tekst:='s.zkn s.vlgn s.kn'
• aanw=false ~ skip
fi

] I

proc getmfileW = (res mfile :integer; tekst :string I
{pre: true}
S

{post: (mfile is de meetfilenaam van een door de
gebruiker gespecificeerd tupel /\
tekst is de sleutel van dat tupeI)
\I
(mfile=-l en tekst=")

}

107



S: I [s: SWerktuigspoor; w: wspoor; aanw: boolean;
leesWsleutel(s);
doorzoekWtabel(s,w,aanw);
if aanw=true ~ mfile:=w.m_file;

tekst: ='s.zkn s.svon s.spn'
• aanw=false ~ skip
fi

] I

proc getmfileP = (res mfile :integer; tekst :string I
{pre: true}
S

{post: (mfile is de meetfilenaam van
een door de gebruiker gespecificeerd tupel /\
tekst is de sleutel van dat tupeI)
\I
(mfile=-l en tekst=")

}

S: I [s: SProefkogel; p: wspoor; aanw: boolean;
leesPsleutel(s);
doorzoekPtabel(s,p,aanw);
if aanw=true ~ mfile: =p.m_file;

tekst:='s.zkn s.m_wap s.wn s.kn'
• aanw=false ~ skip
fi

] I

Segment wgkhit:
I [h: hittupelK; mfile1,mfile2,n: integer; tekstl,tekst2:
string;
leesHittupeIK(l,h)
ifh=O ~ skip
• h <>0 ~ if h.maxpos=O ~ tekstl:='h.sleutel.zkn h.sleutel.vlgn h.sleutel.kn'

• h.maxpos< >0 ~ tekstl:='h.sleutel.zkn h.sleutel.vlgn h.maxpos
h.sleutel.kn'

fi·
~

mfile1:=h.m_file;
{N=#(HitlistK)}
n:=2;
do n <>N ~ leesHittupeIK(n,h);

tekst2: ='h.sleutel.zkn h.sleutel.vlgn h.sleutel.kn';
mfile2:=h.m_file;
weergave(mfile1,mfile2,tekstl,tekst2,h.maxpos);
n:=n+1;

fi
] I
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Segment wgwhit:
Ilh: hittupelW; mfile1,mfile2,n: integer; tekstl,tekst2:
string;
leesHittupeIW(l,h)
if h=O -+ skip
• h <>0 -+ tekstl:='h.sleutel.zkn h.sleutel.svon

h.sleutel.spn';
mfile1:=h.m_file;
{N=#(HitlistW)}
n:=2;
do n <>N -+ leesHittupeIW(n,h);

tekst2:='h.sleutel.zkn h.sleutel.svon
h.sleutel.spn';
mfiIe2:=h.m_file;
weergave(mfile1,mfile2,tekstl,tekst2,
h.maxpos);
n:=n+1;

fi
] J

Segment Laatzien:
llhlus: boolean; x,aant: integer; versch: string;
mfiIe1,mfiIe2: integer; tekstl,tekst2: string;
hIus:=true;
do hIus=true -+ KIES(x);

if x=l \I x=2 -+ getmfileK(mfile1,tekstl)
• x=3 -+ getmfileW(mfile1,tekstl);

getmfileW(mfile2,tekst2)
• x=4 \I x=5 -+ getmfileP(mfile1,tekst1)
• x>5 -+ skip
fi·=
if x=l \I x=4 -+ getmfiIeK(mfile2,tekst2)
• x=2 \I x=5 -+ getmfileP(mfile2,tekst2)
• x=6 -+ wgkhit; x:=8
• x=7 -+ hlus:=false
• x=8 -+ skip
• x=9 -+ wgwhit; x:=8;
fi

od'='
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if hlus=true /\ x <>8 ~ Leesverschuif(versch);
if versch=J' ~ Leesaant(aant);

weergave(mfile1,mfile2,tekstl ,tekst2
,aant)

• versch='n' ~ weergave(mfile1,mfile2,tekstl,tekst2,0)
fi

• -.(hlus=true /\ x< >8)~ skip
fi

] I
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6 TESrS & RFSULTATEN

1 INLEIDING

In de nu volgende hoofstukken staan per prograrnmadeel de testprocedures
beschreven. Dit is als voIgt gedaan: in de meest linkse kolom staat de uit te
voeren handelingen van de test, in de kolom emaast het gewenste resultaat
van die handelingen en in de laatste twee kolommen staat tenslotte of de test
al is uitgevoerd, en zo ja of deze succesvol was.

2 OPSTARTEN

.. Een schijf+directory Ret password wordt ge- +
opgeven waarin aIle vraagd.
tabeIlen, meetfiles
staan.

.. Een schijf+directory Er voIgt een melding, II +
opgeven waarin niet en de schijf+directory
aIle tabeIlen, meet- worden opnieuw gevraagd.
files staan.

.. Een schijf+directory Ret programma wordt ver- .. +
opgeven waarin niet laten.
aIle tabeIlen, meet-
files staan. Na de
melding <ESC> indruk-
ken.

.. Ret bij INSfALlS inge- Toegang wordt verleend. +
voerde password in-
voeren.

.. Een ander dan het bij Toegang wordt geweigerd, .- +
INSfALlSingevoerde en het password wordt nog
password invoeren. een keer gevraagd.

.. Tot 2 keer toe een Toegang wordt geweigerd, Ii +
verkeerd password in- en het programma wordt
voeren. verlaten.

.. Na het invoeren van Toegang is aIleen mogelijk ..,...
het correcte password met het nieuwe password.
het password veran-
deren.

111



3 GEGEVENSBEHEER

toevoegen: if• 3 records met ver- Er verschijnt een waar- +
schillende sleutel- schuwing op het scherm
waarden toevoegen dat de betreffende meet-
in de kogeltabel, files op de schijf gezet
de werktuigspoor- moeten worden en na toe-
tabel en de proef- voegen zijn de records
kogeltabel. aanwezig in de betreffende

tabellen.

• Een record met een Vraag van het systeem: ii +
al aanwezige sleutel "vervangen j/n".
toevoegen.

• <ESC> indrukken tij- Record wordt niet toege- +
dens invullen. voegt, terugkeer naar het

menu.

• Niet aIle sleutel- Record wordt geweigerd en
,

waarden invullen. moet opnieuw worden inge-
vuld (ingevulde waarden
blijven weI staan).

zoeken:
Ii +• Een aanwezig record Record wordt op het scherm

zoeken. gezet.

* Zoeken op een on- Er voIgt een melding. De *' +
volledige sleutel. sleutel moet opnieuw (vol-

ledig) worden ingevuld.

* Een niet aanwezig Er voIgt een melding. ;i t
record zoeken.

• <ESC> indrukken tij- Terugkeer naar het menu. +
dens invullen sleu-
tel.

verwiideren:
• Een aanwezig record Er verschijnt een waar- +

verwijderen. schuwing op het scherm
dat de betrffende meet-
file wordt verwijderd.
Hierna kunnen zowel het
record als de meetfile
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niet meer m.b.v Zoeken
worden gevonden. Ret
meetfilenummer wordt
vrijgegeven.

• Een niet aanwezig Er voIgt een melding. tI
record verwijderen.

• <ESC> indrukken tij- Terugkeer naar menu. JI +
dens invullen sleu-
tel.

• Een onvolledige Zie onvolledige sleu-
,

sleutel invoeren. sleutel onder Zoeken.

veranderen: +• Een aanwezig record Zoeken op sleutelwaar-
veranderen op niet- den van het origineel
sleutelwaarden. levert het veranderde

record.

" Een aanwezig record Er verschijnt een waar- +
veranderen op sleu- schuwing op het scherm,
telwaarden en deze het origineel kan niet
sleutel is nog niet meer gevonden worden.
aanwezig. De veranderde versie

weI, en deze heeft het-
zelfde meetfilenummer
als het origineel.

• Een aanwezig record Vraag van het systeem +
veranderen op sleu- Itvervangen j/nIt. Indien
telwaarden en deze ja dan heeft de veran-
sleutel is al weI derde versie hetzelfde
aanwezig. meetfilenummer als het

origineel.

• Een onvolledige sleu- Zie onvolledige sleutel
tel invoeren bij het invoeren onder Zoeken.
zoeken.

• Een niet aanwezig Er voIgt een melding. +
record proberen te
veranderen.

" <ESC> indrukken tij- Terugkeer naar het menu. +dens invullen van de
sleutel.
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• <FSC> indrukken tij- Record wordt niet veran- ri +
dens veranderen derd, terugkeer naar menu.
record.

bladeren: if• Bladeren in een lege Terugkeer naar menu. ;-
tabel ... Mei:efi/llG

• Bladeren in een gevul- AIle aanwezige records ri +
de tabel. verschijnen na elkaar

op het scherm.

• <FSC> indrukken tij- Terugkeer naar menu. +
dens bladeren.

Extra tests i.v.m. meetfile consistentie en toewijzing:
+• Verwijder bij de vol- MF2 hoort bij record 4.

gende configuratie
record 2:
record 0 ~ MFO
record 1~ MF1
record 2~ MF2
record 3 ~ MF3
Voeg nu toe record 4.

• Verander bij de vol- Record 4 heeft MF3 en +
gende configuratie niet MF2.
record 3 met nieuwe
sleutel in record 4:
record 0 ~ MFO
record 1 ~ MF1
record 3 ~ MF3

4 VERGELIJK

1 origineel invoeren
+• Met een onvolledige Er voIgt een melding.

sleutel. De sleutel moet opnieuw
worden ingevoerd.

• Een sleutel van een Er voIgt een melding. +
niet aanwezig record Terugkeer naar menu.
invoeren.

2 zoekparameters invullen
~• Zoekarameters die Bij het ophalen van re- +

ingevuld moeten worden cords voor het vergelij-
zijn niet ingevuld. worden deze overgeslagen.
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3 vergeliikingsmethode
.. VergeIijk een origi

neel met een aantal
met vrijwel dezelfde
zoekparameters, waar
van er 1 uit hetzelfde
wapen afkomstig is.

• VergeIijk een origi
neeI met een aantal
met vrijwel dezelfde
zoekparameters, waar
van er 2 of meer uit
hetzelfde wapen
afkomstig zijn.

• VergeIijk een origi
neel met een aantal
met vrijwel dezelfde
zoekparameters, waar
van er 1 van hetzeIfde
werktuig afkomstig is.

• Vergelijk een origi
neel met een aantal
met vrijwel dezelfde
zoekparameters, waar
van er 2 of meer van
hetzelfde werktuig
afkomstig zijn.

Ret juiste spoor staat
bovenaan in de hitlist.

De juiste sporen staan
bovenaan in de hitlist.

Ret juiste spoor staat
bovenaan in de hitlist.

De juiste sporen staan
bovenaan in de hitlist.

a

a

a

vieT 6lTeS' wEbe"'~

Gfblttl< A~~ MeTiit66A/

Voor details m.b.t. testresultaten zie appendix a

4 hitlist
• Zet x records uit een

hitlist op het scherm/
papier.

• Druk de hitlist niet
af.

5 WEERGAVE

rechtstreeks:
• Een onvolledige sleu

tel invoeren.

X records uit de betref
fende hitlist verschijnen
op het scherm/papier.

Terugkeer naar menu.

Er voIgt een melding.
De sIeutei moet opnieuw
worden ingevoerd.
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• Een sleutel van een
met aanwezig record
invoeren.

• Eerst een proetkogel
dan een kogeI.

• Eerst een kogel dan
een proetkogeI.

• Eerst een kogel dan
nog een kogel.

• Eerst een proefkogel
dan nog een proetkogel.

* Eerst een werktuig
spoor, dan nog een
werktuigspoor.

Er voIgt een melding.
Terugkeer naar menu.

De grafieken verschijnen
in gedeelten (al naar ge
lang hun lengte) op bet
scherm.

De grafieken verschijnen
in gedeelten (al naar ge
lang hun iengte) op het
scherm.

De grafieken verschijnen
in gedeelten (al naar ge
lang hun lengtc) op het
scherm.

De grafieken verschijnen
in gedeelten (al naar ge
lang hun lengte) op bet
scherm.

De grafieken verschijnen
in gedeelten (al naar ge
lang hun lengte) op bet
scherm.

+

+

+

+

+

De bovenstaande testen worden zowel met sporen van
lengte als met sporen van verschillende lengte gedaan.
Bij sporen van verschillende lengte verschijnt er een
foutmelding.

pier 6ETEST "'56e-~~ GfbltEK
~,.,v MErlit&tN

hitlist:
• De grafieken uit de

beide hitlisten moet-
en worden weergegeven.

De grafieken verschijnen rI
in gedeelten (al naar ge-
lang hun Iengte) op bet
scherm. Het origineel elke
keer bovenaan, de rest onder.
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verschuiven:
• Er is gekozen voor

de optie verschuiven:

• Bij weergave hitlist.
(t.ibEURT AI.TO'd)

• Bij rechtstreekse
weergave.

De onderste grafiek wordt il
t.o.v. het origineel naar
de "best fit" geschoven. II

Er wordt gevraagd hoeveel ii
er verschoven moet worden.
Vervolgens wordt de onderste
grafiek dit aantal verschoven.

+

• <FSC> indrukken tij- Terugkeer naar menu.
dens inlezen sleutel.

• <FSC> indrukken tij- Terugkeer naar menu.
dens bekijken grafiek-
en.
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APPENDIX a

Deze appendix bevat enkele testresultaten van gemeten kogels. Een overzicht
van deze kogels wordt gegeven op de volgende bladzijde. Bij het testen zijn de
kogels zodanig ingevoerd dat van elk paar kogels de bovenste telkens een
proefkogel is en de onderste telkens een kogel. In de kolom bijz. wordt telkens
verwezen naar de hier vermelde testresultaten. Voor informatie over de
gebruikte meetmethode verwijzen wij naar de heer Ing. K.G. Struik, Faculteit
der Werktuigbouwkunde, Laboratorium voor Geometrische Meettechniek, W
Hal kamer 1.26, tel 2887.

TEST 1

Origineel: 260792006,Cz,1,5
Nr. Afwijking v. origineel. Zaaknr. Volgnr. Kogelnr

---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.083603 260792019 163 B 18
2 0.098609 260792001 162 B 0
3 0.106289 260792020 39 B 19
4 0.112527 260792007 155 B 6
5 0.114930 260792018 66 B 17
6 0.117040 260792012 37 B 11
7 0.117423 260792017 26 B 16
8 0.118153 260792014 28 B 13
9 0.121866 260792008 96 B 7

10 0.990247 260792015 69 B 14

TEST 2

Origineel: 260792005,Cz,1,4
Nr. Afwijking v. origineel. Zaaknr. Volgnr. Kogelnr

---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.071178 260792019 163 B 18
2 0.080383 260792001 162 B 0
3 0.089590 260792014 28 B 13
4 0.092006 260792020 39 B 19
5 0.094670 260792012 37 B 11
6 0.097458 260792007 155 B 6
7 0.101993 260792018 66 B 17
8 0.102277 260792017 26 B 16
9 0.124376 260792008 96 B 7

10 0.966686 260792015 69 B 14
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TEST 3

Origineel: 260792010,FN-Browning,I,9
Nr. Mwijking v. origineel. Zaaknr. Volgnr. Kogelnr

---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.096392 260792018 66 B 17
2 0.098071 260792019 163 B 18
3 0.099617 260792020 39 B 19
4 0.099644 260792001 162 B 0
5 0.099938 260792017 26 B 16
6 0.103351 260792014 28 B 13
7 0.112078 260792007 155 B 6
8 0.114417 260792008 96 B 7
9 0.114684 260792012 37 B 11

10 0.133120 260792015 69 B 14

TEST 4

Origineel: 260792003,FN-Browning,1,2
Nr. Mwijking v. origineel. Zaaknr. Volgnr. Kogelnr

---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.080746 260792017 26 B 16
2 0.082213 260792020 39 B 19
3 0.084518 260792001 162 B 0
4 0.090041 260792019 163 B 18
5 0.090055 260792014 28 B 13
6 0.096633 260792018 66 B 17
7 0.097927 260792012 37 B 11
8 0.111617 260792007 155 B 6
9 0.127258 260792015 69 B 14

10 0.132831 260792008 96 B 7

TEST 5

Origineel: 260792009,Erma,I,8
Nr. Mwijking v. origineel. Zaaknr. Volgnr. Kogelnr

---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.076041 260792020 39 B 19
2 0.077194 260792001 162 B 0
3 0.083092 260792014 28 B 13
4 0.085879 260792017 26 B 16
5 0.090738 260792019 163 B 18
6 0.095253 260792007 155 B 6
7 0.098571 260792018 66 B 17
8 0.104827 260792012 37 B 11
9 0.127064 260792015 69 B 14

10 0.128000 260792008 96 B 7
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TEST 6

Origineel: 260792002,Llama,I,1
Nr. Afwijking v. origineel. Zaaknr. Volgnr. Kogelnr

1 0.112197
2 0.114223
3 0.116533
4 0.120410
5 0.125824
6 0.128226
7 0.130667
8 0.130890
9 0.135128

10 0.143007

TEST 7

260792008 96 B 7
260792001 162 B 0
260792012 37 B 11
260792020 39 B 19
260792019 163 B 18
260792014 28 B 13
260792018 66 B 17
260792017 26 B 16
260792015 69 B 14
260792007 155 B 6

Origineel: 260792016,Walther,I,15
Nr. Afwijking v. origineel. Zaaknr. Volgnr. Kogelnr

1 0.084576
2 0.086854
3 0.089426
4 0.090912
5 0.093219
6 0.094362
7 0.098689
8 0.098763
9 0.104982

10 0.131645

TEST 8

260792007 155 B 6
260792001 162 B 0
260792020 39 B 19
260792019 163 B 18
260792012 37 B 11
260792017 26 B 16
260792018 66 B 17
260792014 28 B 13
260792008 96 B 7
260792015 69 B 14

Origineel: 260792013,Walther,I,12
Nr. Afwijking v. origineel. Zaaknr. Volgnr. Kogelnr

---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.069828 260792001 162 B 0
2 0.074323 260792019 163 B 18
3 0.076501 260792017 26 B 16
4 0.080196 260792020 39 B 19
5 0.082924 260792018 66 B 17
6 0.084766 260792014 28 B 13
7 0.087901 260792008 96 B 7
8 0.092864 260792012 37 B 11
9 0.102610 260792007 155 B 6

10 0.113303 260792015 69 B 14
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TEST 9

Origineel: 260792011,Walther,1,10
Nr. Afwijking v. origineel. Zaaknr. Volgnr. Kogelnr

---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.072062 260792019 163 B 18
2 0.077468 260792001 162 B 0
3 0.078506 260792014 28B 13
4 0.082378 260792020 39 B 19
5 0.082645 260792017 26 B 16
6 0.086496 260792012 37 B 11
7 0.088023 260792018 66 B 17
8 0.092009 260792007 155 B 6
9 0.116175 260792008 96B 7

10 0.977000 260792015 69 B 14

Resultaten:

Daar de kogels sleehts een keer gemeten konden worden wegens de teehnisehe
mankementen aan de meetapparatuur, kan de werking van het programma nog
niet uitgebreid worden getest. Met name de afwijkingen die ontstaan bij het
meten van de kogel (en die ziehtbaar gemaakt kunnen worden door meerdere
malen dezelfde kogel te meten) zijn nu niet te deteeteren. Tevens valt hierdoor
nog niet veel te zeggen of er nog verbeteringen in de meetmethode aan te
brengen zijn, bijvoorbeeld door het reehttrekken van de krassen of dat er fouten
optreden doordat metingen niet op hetzelfde punt worden afgebroken als waar

men bego~
Toch kun en over de resultaten al enkele zaken opgemerkt worden:
• De verse illen in afwijking tussen de versehillende kogels onderling

zijn telk ns klein. Verhoudingsgewijs echter zijn de versehillen met het
origineel weer vrij groot (ook van de kogel afkomstig uit hetzelfde wapen).

• Bij het meten bleek al dat sommige kogels erg moeilijk te meten zijn. Dit
is o.a. afhankelijk van het merk munitie. Kogel 14 bleek zelfs niet te meten.
De meettechnieken zuBen dus nog verbeterd moeten worden.

• Wat opvalt is dat de resultaten per wapen verschillen. Vooral de merken
Walther en Erma (Test 5,7,8 en 9) leveren "goede" resultaten (kogel14
uitgezonderd). Dit bleek overigens na overleg met mensen van het gerechtelijk
laboratorium in de lijn der verwachting te liggen.

• Andere resultaten zijn eehter moeilijk te verklaren. Bijvoorbeeld de twee
paren uit een FN-Browning met dezelfde soort munitie (Test 3 en Test 4),
waarbij de resultaten van Test 4 duidelijk beter zijn dan de andere.
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7 SLOTOPMERKINGEN

• Hoewel de diverse tests zowel positieve als negatieve resultaten tonen,
zijn wij van mening dat er meer uitgebreide tests nodig zijn om de bruik
baarheid, danwel onbruikbaarheid van de door ons gebruikte vergelijkings
methode vast te stellen. Onder meer omdat de resultaten van Scratch erg
afhankelijk zijn van de kwaliteit van de meetmethode. Om dit te testen
zouden kogels meerdere malen gemeten moeten worden, om dan vervolgens
deze metingen met elkaar te vergelijken om te kijken of metingen repro
duceerbaar zijn. Ook zouden verschillende merken munitie afkomstig uit
hetzelfde wapen met elkaar vergeleken moeten worden (om te bepalen wat de
invloed van het merk munitie is). Verder zouden enkele aspecten van het
meten en hun invloed bekeken moeten worden; bijvoorbeeld hoe en met name
waar op een kogel het beste kan worden gemeten, zodat met de meting zoveel
mogelijk informatie uit de kogel wordt gehaald. Een aanvulling op het meten
zou verder misschien het "rechttrekken" van de groeven kunnen zijn. Dit zou
kunnen gebeuren door het meetprogramma een correctiefactor mee te geven
die afhankelijk is van de hellingshoek van de groeven.

• De vergelijkingssoftware zou wellicht uitgebreid kunnen worden met een
voorselectie, door het invoeren van een rIa factor. Van aIle meetwaarden
uit een meetfile wordt dan de absolute waarde genomen. Het gemiddelde van
deze absolute waarden vormt dan het eerste selectiecriterium.

• De hitlist die na een vergelijkingsopdracht gemaakt wordt kan door de ge
bruiker op het scherm bekeken worden of worden uitgeprint. Misschien is
het ook weI handig om een extra optie toe te voegen, namelijk de betref
fende hitlist wegschrijven naar een textfile, zodat hitlists van verschil-
lende vergelijkingsopdrachten gemakkelijk bewaard kunnen worden (bij elke
vergelijkingsopdracht wordt de oude hitlist gewist).

• Wegens gebrek aan testmateriaal en tijd is het programma niet getest met
werktuigsporen.
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APPENDIX A

Deze appendix bevat de pascalcode van de verschillende units.
scratch op bIz 124
vel'l'elijk op bIz 128
gegevens op bIz 142
weergave op bIz 167
fourier op bIz 172
menu_unit op bIz 178
globals op bIz 183

Van de overige units wordt de code hier niet gegeven omdat deze vrijwel
volledig zijn overgenomen uit het programma Roughness_Data_Processing (c)
Technische Universiteit Eindhoven, 1989, Laboratorium voor Geometrische
Meettechniek, postbus 513 5600 MB Eindhoven.

Scratch

program scratch(input,output);
uses

TPCRT,
Globals,
GPO,
Menu unit,
weergve,
geqevensbeheer,
vergelijlt,
DOS,
CRT;

var ch: char;
Hlus,tabellenaanw: boolean;
invoer : inv;
eruit : boolean;
geldig : boolean;
S : PathStr;
dirinfo : searchrec;

type
mtrxl - array[0 •• l,O •• 41 of integer;
mtrx2 - array [0 •• 4,0 •• 11 of integer;
mtrx3 - array [0 •• 1,0•. 11 of longint;

procedure tblnietaanw(tbln: string;var eruit:boolean);
var cht: char;

l,xpb,xpe: integer;

begin
l:-lengthltbln);
xpb:-(80-(1+20» div 2;
xpe:-xpb+l+20;
window(xpb,19,xpe,19);
textbacltground(red);
clrscr;
textcolor(white);
write('De ',tbln,' is niet aanwezig');
window(22,20,57,20);
clrscr;
write('op/in de aangegeven drive/directory');
window(29,15,49,15);
textbacltground(cyan);
clrscr;
textcolor(blaclt + blinlt);
gotoxy(2,l); write('Drult op een toets');
cht:-readltey;
if cht-'27 then eruit:=true;

end; (tblnietaanw)

procedure matrixinvullen(var matrix: mtrx1);

begin
matrix[0,01:=1; matrix[O,ll:=O; matrix[O,21:=0; matrix[O,31:-8;
matrix[O,41 :-4; matrix[l,OI :-7; matrix[1.1 I :=8; matrix[l,21 :=0;
matrix[1,3):-1; matrix[l,4):=3770

end; (matrixinvullen)
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procedure _trixverm(een: mtrx2;twee: mtrxl; var drie: mtrx3);

begin
drie[O.O]:-(een[O.O)*twee[O.O]) + (een[1.0]*twee[O.1» + (een[2.0]*twee[O.2]) +

(een[3.0)*twee[O.3» + (een[4.0)*twee[O.4]);
drie(O, 11 :-(een[O,O]*twee[l,O» + (een[l,O)*twee[l,l» + (een[2,0]*twee[l,2]) +

(een[3,O]*twee[1.3» + (een[4.0)*twee[l,4»;
drie(l,O]:-(een[O.l]*twee[O,O]) + (een[l,l]*twee[O,l» + (een[2,l]*twee[O,2]) +

(een[3.1)*twee[O,3]) + (een[4,l]*twee[0.4»;
drie(l,ll:- (een [O,ll*twee [1,0» + (een [1 ,l)*twee [1,1» + (een [2 .1l*twee [1,2» +

(een[3,1 ]*twee[l,3» + (eenI4,1)*twee[1,4»
end: (_trixverm)

procedure password:
var ch,ch2: char;

pswrd: mtrx2;
mtrx: mtrx1;
cpswrd,ocpswrd: mtrx3;
n,i,t,code: integer:
gosdpassword: boolean;
F : File of mtrx3;

begin
i:-O:
9oedpassword:-false;
while (ic2) and not (goedpassword) do

begin
window(1,25,80,25);
textbackground(lightgray);
clrscr;
textcolor(red);
write(' password: ');
n:-O;
ch:-readkey;
while (chc>'13) and (n<10) do

begin
if (ord(ch»31) and (ord(ch)c127) then

if nc5 then
begin

write('''') ;
pswrdln,O):=(ord(ch)-31);
n:-n+1

end
else

begin
write('''') ;
pswrdl(n-5),l):=(ord(ch)-31);
n:-n+1

end;
ch:-readkey

end;
if nc>10 then

begin
if nc5 then

begin
for t:= n to 4 do pswrdlt,O]:=O;
for t:= 0 to 4 do pswrd[t,l):=O

end
else for t:= (n-5) to 4 do pswrdlt,l):=O

end;
_trixinvullen(mtrx);
_trixverm(pswrd,mtrx,cpswrd);
assiqn(F.d1rname+'ocpswrdF');
reset(F);
read (F,ocpswrd) ;
close(F);
if not«cpswrd[O,O]=ocpswrdIO,O]) and (cpswrdIO,l]=ocpswrdIO,1])

and (cpswrdl1,O]-ocpswrdll,O]) and (cpswrd[l,l]=ocpswrd[l,l») then
begin

clrscr;
textcolor(red + blink);
write ( , FOUT PASSWORD. GEEN TOEGANG I ') ;
delay (5000)

end
else

begin
goedpassword:=true;
clrscr;
textcolor(black);
write('U heeft toegang. Wilt U het password veranderen? j/n');
ch:-readkey;
if ch-'j' then

begin
clrscr;
write('voer nieuw password in: ');
n:-O;
ch:-readkey;
while (chc>'13) and (nc10) do

begin
if (ord(ch»31) and (ord(ch)<127) then

if nc5 then
begin

write('''') ;
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pswrd[n,OJ:-(ord(ch)-31);
n:-n+l

end
else

begin
write('·') ;
pswrd[(n-5),1J:-(ord(ch)-31);
n:-n+l

end;
ch:-readkey

end;
if nc.,0 then

begin
if nc5 then

begin
for t:- n to 4 do pswrd[t.OJ:-O;
for t:- ° to 4 do pswrd[t,1J:=O

end
else for t:· (n-5) to 4 do pswrd[t,1J:=O

end;

matrixinvullen(mtrx);
matrixverm(pswrd,mtrx,cpswrd);
assign(F,dirname+'ocpswrdF');
rewrite (F);
write(F,cpswrd);
close (F)

end;
end;

i:-i+1
end;

if (i-2) and not(goedpassword) then halt

end; {password}

procedure grbgxcllct;
var F,G: TXogel;

x: Kogel;

begin
asSign(F,dirname+fkn);
assign(G,dirname+'Xtemp');
reset(F);
rewrite (G) ;
while not(eof(F» do

begin
read(F,x);
if x.verw=O then

begin
seek(G.filesize(G»;
write(G,x)

end
end;

close(G); close(F);
erase(F); rename(G,fkn)

end; {grbgXcllct}

procedure grbgWcllct;
var F,G: TWerktuigspoor;

x: wspoor;

begin
assign(F,dirname+fwn);
assign(G,dirname+'Wtemp');
reset(F);
rewrite(G);
while not(eof(F}} do

begin
read(F,x);
if x.verw=O then

begin
seek(G,filesize(G»;
write(G,x)

end
end;

close(G); close(F);
erase(F); rename(G.fwn}

end; {grbgWcllct}

procedure grbgPcllct;
var F,G: TProefkogel;

x: proefkogel;

begin
assign(F,dirname+fpn);
assign(G,dirname+'Ptemp');
reset(F);
rewrite (G) ;
while not(eof(F» do

begin
read(F,x) ;
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if x.verw-O then
begin

seek(G.filesize(G»;
write (G.x)

end
end;

close(G}; close(F};
erase (F); rename (G. fpn)

end; {grbgPcllct}

procedure Garbage_collect;

begin
grbgKcllct; {Ruim alle verwijderde kogeltupels op }
grbgwcllct; {Ruim alle verwijderde wspoortupels op }
grbgPcllct; {Ruim alle verwijderde proefkogeltupels op

end; {Garbage_collect}

{----------------------------BOOFDPROGRAMMA----------------------------------}
begin

clrscr;
window(1.1.80.2S);
textbackground(blue};
clrscr;
window(28.8.S3,17};
textbackground(blaek};
clrscr;
window(27,7.S1,16};
textbaekground(lightgray);
clrscr;
texteolor(red};
gotoxy(6.2); write(' SCRATCH 1.0');
textcolor(white);
gotoxy(7.4); write('P. Vink');
gotoxy(7.5); write('T. v!d Burgt');
gotoxy(7,7); write('(e) 1992 TUE');
window(29.15,49.1S);
textbaekground(eyan);
elrser;
textcolor(blaek + blink);
gotoxy(2,1); write('Druk op een toets');
ch:-readkey;
if eh-N27 then eruit:=true else eruit:=false;
window(29,15,49,15);
textbaekground(eyan);
clrscr;
tabellenaanw:-false;
while (tabellenaanw=false) and (eruit=false) do

begin
window(29.15.49.15);
textbaekground(eyan);
elrscr;
window(1,19.80.20);
textbaekground(blue);
clrser;
window(1,25,80,25);
textbackground(cyan);
elrscr;
textcolor(black);
write('De schijf+direetory waar de tabellen staan ');
window(1,1,80.25);
invoer.x:=46;
invoer.y:-25;
invoer.tiepe:-wwoord;
getdir(O,invoer.inhoud);
invoer.maxlen:-20;
geldig:-true;
eruit:-false;
repeat (lees nieuwe schijf!directory in)

flushkbd;
ehange(invoer.true,N2.eruit);
if (invoer.inhoud[1)<N64) or (invoer.inhoud[1»N122) then geldig:=false;
if (invoer.inhoud[2)<>N58) then geldig:-false;

until geldig;
with invoer do begin if inhoud[length(inhoud»)<>N92 then inhoud:=inhoud+'\' end;
window(1,25,80,25); (eontroleer of alle tabellen aanwezig zijn}
dirname:-invoer.inhoud;
Findfirst(dirname+fkn.arehive.dirinfo);
if DosError-18 then tblnietaanw('kogeltabel'.eruit)
else

begin
Findfirst(dirname+fpn.arehive.dirinfo);
if DosError=18 then tblnietaanw('proefkogeltabel',eruit)
else

begin
Findfirst(dirname+fwn,arehive.dirinfo);
if DosError=18 then tblnietaanw('werktuigspoortabel'.eruit)
else

begin
Findfirst(dirname+fvn.arehive.dirinfo);
if DosError-18 then tblnietaanw('vrijenamentabel',eruit)
else
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begin
Findfirst(dirname+htlk.archive.dirinfo);
if DosError=18 then tblnietaanw('kogelhitlist'.eruit)
else

begin
Findfirst(dirname+htlw.archive.dirinfo);
if DosErrora18 then tblnietaanw('werktuigspoorhitlist'.eruit)
else

begin
Findfirst(dirname+'ocpswrdF'.archive.dirinfo);
if DosError=18 then tblnietaanw('ocpswrdF'.eruit)
else tabellenaanw:=true

end
end

end
end

end
end

end;
if not(eruit) then
begin

Password; {vraag om het password}

window(29.15.49,15};
textbacKground(cyan};
clrscr;
textcolor(blacK + blink);
gotoxy(2.1); write('even wachten a.u.b.');
Garbage collect; (ruim alle verwijderde tupels op)
window(T,1.80.25);
textbacKground(black};
clrscr;
GP Init; {initialisaties nodig voor afdrukken grafieken}
GP-Release display;
XnItmenus;-
Hlus:-true;
while Hlus do

begin
ChooseFromMenu(hoofd.key);
case key of

1 vergelijKW;
2 vergelijkK;
3 vergelijkP;
4 gegevensbehr;
5 laatzien;
6 Hlus:=false

end
end;

GP End;
end -
else
begin
textcolor(lightgray);
write("} ;
%wartscherm;
textcolor(lightgray)
end

end.

Vergelijk

Unit Vergelijk; {$N+}
Interface
uses

Globals.
Fourier.
Menu unit.
gegevensbeheer.
Printer.
CRT;

procedure vergelijkK;
procedure vergelijKP;
procedure vergelijkW;

implementation

{-----------------------------ALGEMENE PROCEDURES----------------------------}

procedure ZoekparKscherm;

begin
clrscr;
window(1.1.80.1); textbackground(lightgray);
clrscq
textcolor(red); gotoxy(30.1);
wr i te ( , KOGEL-ZOEKPARAMETERS' )

end; (ZoekparKscherm)
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procedure ZoekparWscherm;
begin

clrscr;
window(1,1,80,1); textbackground(lightgray);
clrscr;
textcolor(red); gotoxy(26,l);
write ('WERXTUIGSPOOR-ZOEKPARAMETERS')

end; {ZoekparWscherm}

procedure 8Orteerscherm;

begin
window(1,1,80,25);
textbackground(black);
clrscr;
textcolor(lightblue + blink);
gotoxy(25,15); write('De Hitlist wordt nu gesorteerd')

end; {80rteerscherm}

procedure convert zpk(z:ZoekParK;var i:invoerarray);
const -

pos array(1 •• 6] of integer - (6,9,12,17,19,21);
ml array(1 •• 6] of integer (2,2,6,17,17,0);
ty array(1 •• 6] of integer" (0,0,1,2,2,0);

var
t integer;

begin
...akleeg(i,5);
str(z.kal,i[l).inhoud);
str(z.a gr,i[2].inhoud);
i[3].innoud:-z.r gr;
str(z.bre.onder,T[4].inhoud);
str(z.bre.boven,i[5].inhoud);
for t:- 1 to 6 do
begin

i[t].x:-38;
i [t).y:-pos ttl ;
i(t].maxlen:-ml[t);
if ty[t)-O then i[t).tiepe -getal;
if ty[t]-l then i[t).tiepe -wwoord;
if ty(t)-2 then i[t).tiepe -breuk;

end;
i[6].x:-20

end;

procedure convertback zpk(i:invoerarray;var z:ZoekparK);
var code : integer; -
begin

vulaan(i,4);
val(i(l].inhoud,z.kal,code);
val(i(2].inhoud,z.a gr,code);
z.r gr:-i(3].inhoud;
val(i(4].inhoud,z.bre.onder,code);
val(i(5].inhoud,z.bre.boven,code);

end;

procedure convert zpw(z:ZoekParW;var i:invoerarray);
const -

pos array(1 •• 3) of integer - (6,9,12);
ml array[1 •• 3) of integer - (2,10,0);
ty array!1 •• 3] of integer (0,2,0);

var
t integer;

begin
maakleeg(i,2);
str(z.breedte,i(2].inhoud);
str(z.soort,i[1).inhoud);
for t:- 1 to 3 do
begin

i (t] .x:-31 ;
i(t].y:=pos[t];
i[t].maxlen:-ml[t];
if ty(t]-O then i[t].tiepe:-getal;
if ty[t)-2 then i(t].tiepe:=breuk;

end;
i(3].x:-20

end;

procedure convertback zpw(i:invoerarray;var z:ZoekparW);
var code : integer; -
begin

vulaan(i,2);
val(i(2).inhoud,z.breedte,code);
val(i(l].inhoud,z.soort,code);

end;
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{Maak invoerbuffer leeg}

{controle op de ESC toetrs}

');write(convertsoort(zp.soort»;
',zp.breedte:8:5);

{----------------------------VERGELIJK PROCEDURES----------------------------}

procedure leesZoekparK(var zp: ZoekparK; var eruit: boolean);
var i: invoerarray;

sts: integer;
ch: char;

beqin
FlushKbd; (Maak invoerbuffer leeg)
sts:-maxint;
ZoekparKscherm;
onderbalkspee;
while (sts<>3) and (sts<>O) do

beqin
binnenscherm;
gotoxy(20,6); write('Kaliber : ');write(convertkaliber(zp.kal»;
gotoxy(20,9); write('Aantal groeven : ',zp.a gr);
gotoxy(20,12); write('Richting groeven: ',zp.r gr);
gotoxy(20,1 5); write ('Breedte groeven'); -
gotoxy(24,17); write('ondergrens ',zp.bre.onder:8:5);
gotoxy(24,19); write('bovengrens : ',zp.bre.boven:8:5);
textcolor(white);
gotoxy(20,21); write('Klaar');
textcolor(lightcyan);
convert zpk(zp,i);
editgegevens(i,6,1,-1,2,-1,-1,-1,1,sts);
convertback zpk(i,zp);

end; -
if sts-) then eruit:-true (controle op de ESC toets)
else eruit:-false

end; ( leesZoekparK )

procedure leesZoekparW(var zp: ZoekparW; var eruit: boolean);
var i: invoerarray;

sts: integer;
ch: char;

begin
Flushkbd;
sts:-maxint;
ZoekparWscherm;
onderbalkspec;
while (sts<>3) and (sts<>O) do

begin
binnenscherm;
gotoxy(20,6); write('Soort
gotoxy(20,9); write('Breedte
textcolor(white);
gotoxy(20,12); write('Klaar');
textcolor(lightcyan);
convert zpw(zp,i);
editgegevens (i, 3, 1,-1,4,-1,-1, -1,1 ,sts) ;
convertback zpw(i,zp);

end; -
if sts-3 then eruit:-true
else eruit:-false

end; { leesZoekparW }

procedure leeshittupelK(i: integer; var ht: hittupelK);
var R: ThitlistK;

f: RittupelK;

beqin
ht.max:-maxint; ht.maxpos:-O; ht.sleutel.zkn:="; ht.sleutel.vlgn.nummer:=O;
ht.sleutel.vlgn.letter:=' '; ht.sleutel.kn:=O;
assign(R,dirname+htlK);
reset (R);
if i<Filesize(R) then

beqin
seek (H,i) ;
read(H,f);
ht:-f

end
end; {leeshittupelK}

procedure leeshittupelW(i: integer; var ht: hittupelW);
var H: ThitlistW;

f: RittupelW;

begin
ht.max:-maxint; ht.maxpos:=O; ht.sleutel.zkn:="; ht.sleutel.svon:=O;
ht.sleutel.spn:-O;
assign(R,dirname+htlW);
reset(R);
if i<Filesize(R) then

beqin
seek{H,i);
read(R,f);
ht:-f

end
end; {leeshittupelW}
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procedure Xnvert(var realdeel.lmagdeel: G_1DAJ>; npoints: lnteger);
var d: G Float;

1: lnteger;

begln
for i:- 0 to (npolnts div 2) do

begln
d:-realdeel"(l]; realdeel"(1]:=realdeel"[4095-1]; realdeel" [4095-1] lad;
d:-1magdeel A [l]; lmagdeel"(1]:-lmagdeel"(4095-1]; lmagdeel"[4095-1]:-d

end
end: (:Invert)

procedure Wlssel(var deel1real.deel1imag,dee12real.dee121mag: G_1DA_p);
var dWIIIIIYreal.dummylmag: G_1DA_p:

begln
dWIIIIIYreal:-dee12real; dummyimag:-dee12imag;
dee12real:-deel1real; dee121mag:-deel11mag;
deel1real:-dWIIIIIYreal; deel11mag:-dummylmag

end; {Wlssel)

procedure subF(naam:woord;aanv:char;afv.lnv:boolean; versie: char;
var npoints:lnteger; var dummy: G_1DArrayoata_l);

var
AF :fgfloat;
t.i : integer;
wlsselreal.wlssellmag: G_1DA_p;

begln
dWIIIIIY •dx : -1 ;
new(dummY.realdeel1);
new(dummy.1magdeel1);
wlndow(1.1.80.24);
textcolor(llghtcyan);
textbackground(black);
gotoxy(2.8); wrlte('Inladen••••• ·);
leesdata(naam.0,aanv.0.npoints.dummy.realdeel1.dummy.lmagdeel1);
dummy.np:-npolnts;
if (versie-'w') and (afv-true) and (inv-true) then

lnvert(dummy.realdeel1.dummy.imagdeel1.npolnts) ;
lf (versie='w') and (afv-false) then

lf (lnv-true) then
begln

for 1:=0 to 4095 do dummy.realdeel1"[i]:- -(dummy.realdeel1"[i]);
lnvert(dummy.realdeel1.dummy.imagdeel1,npoints)

end
else for 1:-0 to 4095 do dummy.realdeel1"(i]:= -(dummy.realdeel1"(i]);

if npoints >- 8192 then
begln

new(dummy.realdee12);
new (dummy. lmagdee12) ;

end;
if npoints - 16384 then
begin

new(dummy.realdee13);
new(dummy.imagdee13);
new(dummy.realdee14);
new(dummy.imagdee14);

end;
lf npolnts>4096 then
leesdata(naam.1.aanv.0.npoints.dummy.realdee12.dummy.1magdee12);
if (versle-'w') and (afv-true) and (inv=true) then

begln
invert(dummy.realdee12.dummy.imagdee12.npoints);
Wissel(dummy.realdeel1.dummy.imagdeel1.dummy.realdee12,dummy.imagdee12)

end;
if (versle-'w') and (afv-false) then

if (lnv-true) then
begln

for i:-O to 4095 do dummy.realdee12"(i]:= -(dummy.realdee12"(l]);
invert (dummy. realdee12, dummy. imagdee12.npolnts) ;
Wissel(dummy.realdeel1.dummy.imagdeel1.dummy.realdee12,dummy.lmagdee12)

end
else for i:-O to 4095 do dummy.realdee12"(i]:= -(dummy.realdee12"(l);

if npolnts>8192 then
begin

leesdata(naam.2.aanv.0.npolnts.dummy.realdee13.dummy.imagdee13);
leesdata(naam.3.aanv.0.npoints,dummy.realdee14.dummy.1magdee14);
if (versie-'w') and (afv-true) and (lnv=true) then

begin
invert(dummy.realdee13.dummy.imagdee13.npolnts);
invert(dummy.realdee14.dummy.imagdee14.npoints);
Wissel(dummy.realdeel1.dummy.imagdeel1.dummy.realdee14.dummy.imagdee14);
Wissel (dummy.realdee12. dummy.imagdee12. dummy. realdee13.dummy. 1magdee13 )

end;
if (versle-'w') and (afv=false) then

if (inv-true) then
begln

for i:-O to 4095 do dummy.realdee13·(l):- -(dummy.realdee13"[i);
for i:-O to 4095 do dummy.realdee14"(i]:- -(dummy.realdee14"(l);
lnvert(dummy.realdee13.dummy.imagdee13.npolnts);
lnvert(dummy.realdee14.dummy.lmagdee14,npoints);
Wlssel(dummy.realdeel1.dummy.imagdeel1.dummy.realdee14.dummy.imagdee14):
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(Fast Fourier Transform)
(Fourier getransformeerde)
(van het origineel opslaan)
{als npoints=16384}

Wissel (dummy.realdee12.dummy.imagdee12.dummy.realdee13.dummy.imagdee13)
end

else
begin

for i:=O to 4095 do dummy.realdee13 A [i]:= -(dummy.realdee13 A [i]);
for i:=O to 4095 do dummy.realdee14 A [i]:- -(dummy.realdee14 A [i]);

end
end;
~ Fourier Transform(dummy.false);
if-(npoints = 16384) and (aanv-'b') then
begin

assiqn(AF.dirname+'wspace.OOO');
rewrite (AF) ;
for t:=O to npoints-1 do
begin

if t<4096 then
begin

write(AF.dummy.realdeel1 A [t]) ;
write(AF.dummy.imagdeel1 A [t]);

end
else
if (t.-4096) and (t<8192) then
begin

write(AF.dummy.realdee12 A [t-4096]);
write(AF.dummy.imagdee12 A [t-4096]);

end
else
if (t.-8192) and (t<12288) then
begin

write(AF.dummy.realdee13 A [t-8192]);
write(AF.dummy.imagdee13 A [t-8192]);

end
else
if t.-12288 then
begin

write(AF.dummy.realdee14 A [t-12288]);
write(AF.dummy.imagdee14 A [t-12288]);

end
end;
close(AF) ;
dispose(dummy.realdeel1);
dispose(dummy.imagdeel1);
dispose(dummy.realdee12);
dispose(dummy.imagdee12);
dispose(dummy.realdee13);
dispose(dummy.imagdee13);
dispose(dummy.realdee14);
dispose(dummy.imagdee14);

end;
end; (procedure SubF)

procedure compl verm(var real1deel1.imag1deell.real1dee12.imagldee12
- .rea12deel1.imag2deel1.rea12dee12.imag2dee12

.rea12dee13.imag2dee13.rea12dee14.imag2dee14
G_1DA_p;npoints:integer) ;

var
AF : fgfloat;
dummyreal.dummyimag.rl1.r12.im1.im2
t : integer;

begin
if npoints =16384 then
begin

Assiqn(AF.dirname+'wspace.OOO');
reset(AF) ;

end;
for t:= 0 to npoints-1 do
begin

if t<4096 then
begin

if npoints - 16384 then
begin

read(AF.rl1);
read(AF.im1);

end
else
begin

rl1:=real1deel1 A [t];
im1:-imag1deel1 A [t];

end;
r12:-rea12deel1 A [t];
im2:-imag2deel1 A [t];

end
else
if (t.=4096) and (t<8192) then
begin
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if npoints - 16384 then
begin

read(AF,rl1);
read(AF,im1);

end
else
begin

rl1:-real1deel2 A [t-40961;
im1:-imag1deel2 A [t-40961;

end;
rl2:-real2deel2 A (t-40961;
im2:-imag2deel2 A (t-40961;

end
else
if t.-8192 then
begin

read(AF,rlll;
read(AF,im1);
if t< 12288 then
begin

rl2:-real2deel3 A (t-81921;
im2:-imag2deel3 A (t-81921;

end
else
begin

rl2:-real2deel4 A (t-122881;
im2:-imag2deel4 A (t-122881;

end
end;
dummyreal:-«rl1*rl2)+(im1*im2»;
dummyimag:-«im1*rl2)-(rl1*im2» ;
if t < 4096 then
begin

real2deel1 A [tl :=dummyreal;
imag2deel1 A [tl:-dummyimag;

end
else
if (t .= (096) and (t<8192) then
begin

real2deel2 A (t-40961:-dummyreal;
imag2deel2 A (t-40961:=dummyimag;

end
else
if (t .= 8192) and (t<12288) then
begin

real2deel3 A (t-81921:=dummyreal;
imag2deel3 A (t-81921:-dummyimag;

end
else
if t .= 12288 then
begin

real2deel4 A (t-122881:=dummyreal;
imag2deel4 A [t-122881:=dummyimag;

end
end;
if npoints= 16384 then close(AF);

end; {procedure compl_verml

procedure cross corr(data1: G 1DArrayData 1;
- var data2: G_1DArraYData_l; npoints: integer);

begin
compl verm(data1.realdeel1 .data1.imagdeel1.data1.realdeel2.

- data1.imagdeel2.data2.realdeell.data2.imagdeel1.
data2.realdeel2.data2.imagdee12.data2.realdee13.
data2.imagdeel3.data2.realdeel4.data2.imagdeel4.Npoints) ;

TF Fourier Transform(data2,true);
end;- {cross:corr}

procedure bepaalmaxl (real1.real2.rea13,rea14
var maxpos : integer);

var
teller : integer;
AF : Fgfloat;
max: G_Float;

begin
max:--65535;
maxpos:=O;
for teller:-O to npoints-l do
begin

if teller <4096 then
begin

if real1 A (tellerl.max then
begin

max:=reall A [tellerl;
maxpos:=teller;

end
end
else

133



if (teller .-4096) and (teller<8192) then
begin

if rea12·(teller-4096].max then
begin

max:-rea12·(teller-4096];
maxpos:-teller;

end
end
else
if (teller .-8192) and (teller<12288) then
begin

if rea13·(teller-8192].max then
begin

max:-rea13·(teller-81921;
lllaxpos:-teller;

end
end
else
if teller .- 12288 then
begin

if rea14 A (teller-12288].max then
begin

max:-rea14·(teller-12288];
maxpos:-teller;

end
end

end
end; {procedure bepaalmax1}

t:integer;
naam1,naam2 : string;
AF,BF : file of integer;
geta11,geta12 : integer;
last1,last2 : integer;
som_verschillen : longint;

var

procedure bepaalverschil(npoints:integer;maxpos:integer;mfile1,mfile2:integer;
var verschil : G_float);

begin
gotoxy(2,15); write('Verschil bepalen•.•. ');
som verschillen:-O;
strlmfile1,naam1);
naam1:-'MF'+naam1i
str(mfile2,naam2);
naam2:-'MF'+naam2;
Assign(AF,dirname+naam1);
Assign(BF,dirname+naam2);
reset(AF);
read(AF,getal1);
lastl:-0;
reset (BF);
seek (BF,maxpos) ;
read(BF,last2);
for t:- 1 to npoints do
begin

if eof(Bf} then
begin

reset(BF);
read(BF,getal1) ;

end;
read(AF,getal1);
read(Bf,geta12);
som_verschillen:-som_verschillen+ (abs (getal1-geta12) +20*abs«getal1-last1)-(geta12-last2»);
lastl:-getall;
last2:-geta12;

end;
verschil:-factor*(som verschillen!npoints);
close(AF); -
close(BF);

end; {bepaalverschil}

procedure bepaalmax2K(reall ,rea12,rea13,rea14: G lOA p; npoints: integer;
var z: SKogel; mfilel,mfile2: integer);

var ht: hittupelK;
H: ThitlistK;
mxpos: integer;

begin
bepaalmaxl (rea11 ,rea12,rea13,rea14,npoints,mxpos);
ht.maxpos:-mxpos;
ht.sleutel:-z;
ht.m file:-mfile2;
bepaalverschil(npoints,ht.maxpos,mfilel,mfile2,ht.max);
assign(H,dirname+htlK);
reset(H);
seek(H,Filesize(H»;
write(H,ht);
close(H);

end; {bepaalmax2K}
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procedure bepaalmax2W(reall,rea12,rea13,rea14: G lOA p: npoints: integer:
var z: SWerktuigspoor: mfilel,mfile2: integer):

var ht: hittupelW:
H: Thitl1stW:
IIIXpOs: integer:

begin
bepaalmaxl(reall,rea12,rea13,rea14,npoints,mxpos):
ht •maxpos: -mxpos:
ht.sleutel:-z:
ht.m file:amfile2:
bepaalverschil(npoints,ht.maxpos,mfilel,mfile2,ht.max) :
assign(H,dirname+htlW):
reset(H):
seek(H,Filesize(H»:
write(H,ht):
close (H)

end: {bepaalmax2W}

procedure pakJCtupel(z: SKegel:zp: ZoekparK:var K:Tkegel; var x: kegel: var bruikb: boolean):
begin

read(K,x):
if (x.zkn-z.zkn) and (x.vlgn.nummer=z.vlgn.nummer) and

(x.vlgn.letter-z.vlgn.letter) and (x.kn=z.kn) then bruikb:=false
else

if (x.kal-zp.kal) and «x.a gr=zp.a gr) or (zp.a gr=O» and (x.r gr=zp.r gr) and
«x.br••boven.= zp.bre.bOven) or-(zp.bre.boven=O» and (x.bre7onder>=zp.bre.onder)
then bruikb:-true

else bruikb:-false
end: {pakJCtupel}

procedure pakWtupel(z: SWerktuigspoor:zp: ZoekparW;var W: Twerktuigspoor:
var x: wspoor: var bruikb: boolean):

begin
read(W,x):
if (x.zkn=z.zkn) and (x.svon=z.svon) and (x.spn=z.spn) then bruikb:=false
else

if (x.breedte=zp.breedte) and «x.soort=zp.soort) or (zp.soort=O» then bruikb:=true
else bruikb:-false

end: {pakWtupel}

procedure sorteerK:
var H: ThitlistK:

p,q : integer:

procedure swapK(var H: ThitlistK; x,y: integer);
var g,j: hittupelK;

begin
seek(H,x); read(H,g);
seek(H,y); read(H,j);
seek(H,x); write(H,j);
seek(H,y); write(H,g)

end; {swapK}

procedure partitionK(var H: ThitlistK; var x,y: integer; p,q: integer);
var d,r,s: hittupelK;

a,z: integer;
maxl,max2: longint;

begin
a:=(p+q) div 2;
seek(H,a);
read(H,r);
x:-p; y:~p; z:=q;
while y<>z do

begin
seek(H,y) ;
read(H,d):
s:-di
maxl:=trunc(s.max*10e6);
max2:-trunc(r.max*10e6);
if maxl=max2 then y:=y+l
else

if maxl>max2 then
begin

z:-z-1;
swapK(H,y,z);

end
else {maxl<max2}

begin
swapK(H,x,y);
x: -x+1; y: =y+1

end
end

end; {PartitionK}

{s.max & r.max zijn doubles en dus geen}
{ordinal types: sorteren is dan niet mogelijk}
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procedure QuicksortK(var H: ThitlistK; p,q: integer);
var x,y: integer;

be9in
if p<q then

be9in
PartitionK(H,x,y,p,q);
QuicksortK(H,p,x);
QuicksortK(H,y,q)

end
end; {QuicksortK}

be9in
assi\Jn(H,dirname+htlK);
reset(H};
p:-O; q:-Filesize(H);
QuicksortK(H,p,q);
close (H)

end; {sorteerX}

procedure sorteerW;
var H: ThitlistW;

p,q : integer;

procedure swapW(var H: ThitlistW; x,y: integer);
var g,j: hittupelW;

be9in
seek(H,x); read(H,g);
seek(H,y); read(H,j);
seek(H,x}; write(H,j);
seek(H,y); write(H,g)

end; {swapW}

procedure partitionW(var H: ThitlistW; var x,y: integer; p,q: integer);
var d,r,s: hittupelW;

a,z: integer;
maxl,max2: longint;

be9in
a:-(p+q) div 2;
seek(H,a);
read(H,r);
x:-p; y:-p; z:=q;
while y< >z do

begin
seek(H,y);
read(H,d);
s:-d;
maxl:-trunc(s.max*10e7);
max2:=trunc(r.max*10e7);
if maxl=max2 then y:=y+l
else

if maxl >max2 then
be9in

z:-z-1 ;
swapW(H,y,z);

end
else (maxl <max2}

begin
swapW(H,x,y);
x:-x+l; y:-y+l

end
end

end; {ParHHonK}

{s.max & r.max zijn doubles en dus geen}
{ordinal types: sorteren is dan niet mogelijk}

procedure QuicksortW(var H: ThitlistW; p,q: integer);
var x,y: integer;

begin
if p<q then

begin
PartitionW(H,x,y,p,q);
QuicksortW(H,p,x);
QuicksortW(H,y,q)

end
end; (QuicksortW}

begin
assi\Jn(H,dirname+'hitlistW');
reset(H);
p:=O; q:=Filesize(H);
QuicksortW(H,p,q);
close (H)

end; {sorteerW}

procedure uitvoerK;
var H: ThitlistK;

ht: hittupelK;
t,i,aant: integer;
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be9in
ChooseFromMenu(uitvoer,key);
aant:-O;
assign(H,dirname+htlK);
reset (H) ;
zwartscherm;
textcolor(lightcyan);
gotoxy(25,10); write('Er zijn ',(filesize(H)-1),' geschikte kogels.');
gotoxy(25,11);write('Hoeveel wilt U er zien 7:'); read(aant);
if aant>filesize(H) then aant:=filesize(H)-1;
if key-1 then (uitvoer naar het scherm}

begin
i:-1;
if not(eof(H» then read(H,ht);
while not(eof(H» and (i<=aant) do

begin
window(1,1,80,1);
textbackground(lightgray);
textcolor(white); write(' Origineel: ');
textcolor(blue);
if ht.sleutel.vlgn.letter='1' then write(ht.sleutel.zkn,',',convertmerk(ht.sleu-

tel.vlgn.nummer),
',',ht.maxpos,',',ht.sleutel.kn)

else write(ht.sleutel.zkn,',',ht.sleutel.vlgn.nummer,',',
ht.sleutel.vlgn.letter,',',ht.sleutel.kn);

window(1,2,80,24);
textbackground(black);
clrscr;
textcolor(lightred);
t:-1 ;
writeln(' Nr. Afwijking v. origineel. Zaaknr. Volgnr. Kogelnr');
textcolor(white);
writeln('-----------------------------------------------------------------');
textcolor(lightcyan) ;
while (t<>23) and not(eof(H» and (i<=aant) do

begin
read(H,ht);
writeln«filepos(H)-1):3,' ',ht.max:8:6,' ',ht.sleutel.zkn:9

, ',ht.sleutel.vlgn.nummer:4,' ',ht.sleutel.vlgn.letter:1,
',ht.sleutel.kn:2);

t:=t+1;
i:-i+1

end;
onderbalk

end;
close (H)

end;
if key-2 then (uitvoer naar de printer}

begin
i:=1;
if not(eof(H» then
be9in

read(H,ht);
if ht.sleutel.vlgn.letter='l' then writeln(lst,'Origineel: ',ht.sleutel.zkn,','

,convertmerk(ht.sleutel.vlgn.nummer),
',',ht.maxpos,',',ht.sleutel.kn)

else writeln(lst,'Origineel: ',ht.sleutel.zkn,',',ht.sleutel.vlgn.nummer,',',
ht.sleutel.vlgn.letter,',',ht.sleutel.kn);

writeln
end;
writeln(lst,' Nr. Afwijking v. origineel. Zaaknr. Volgnr. Kogelnr');
writeln(lst,'-----------------------------------------------------------------');
while not(eof(H» and (i<-aant) do

begin
read(H,ht);
writeln(lst,(filepos(H)-1):3,' ',ht.max:8:6,' ',ht.sleutel.zkn:9

" ',ht.sleutel.vlgn.nummer:4,' ',ht.sleutel.vlgn.letter:1,
, ',ht.sleutel.kn:2);

i:-i+1
end;

close (H)
end

end; (uitvoerK}

~rocedure uitvoerW;
var H: Thitlistw;

ht: hittupelW;
t,i,aant: integer;

begin
ChooseFromMenu(uitvoer,key)
;aant:-O;
assign(H,dirname+htlW);
reset(H);
zwartscherm;
textcolor(lightcyan);
gotoxy(25,10); write('Er zijn " (filesize(H)-l),' geschikte werktuigsporen.');
gotoxy(25,11); write('Hoeveel wilt U er zien 1:'); read(aant);
if aant.filesize(H) then aant:=filesize(H)-l;
if key=l then (uitvoer naar het scherm)

begin
i:-O;
if not(eof(H» then read(H,ht);
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while not(eof(H» and (i<eaant) do
begin

window(1,1,80,1);
textbackground(lightgray);
textcolor(white); write(' Origineel: ');
textcolor (blue) :
write(ht.sleutel.zkn,',',ht.sleutel.svon,',',ht.sleutel.spn):
window(1,2,80,24):
textbackground(black);
clrscr;
textcolor(lightred):
t:-1 :
writeln(' Nr. Afwijking v. origineel. Zaaknr. SVOnr. Spoornr');
textcolor(white);
writeln('----------------------------------------------------------------'):
textcolor(lightcyan):
while (t<>23) and not(eof(H» and (i<=aant) do

begin
read(H,ht);
writeln«filepos(H)-1):3,' ',ht.max:8:6,' ',ht.sleutel.zkn:9

, ',ht.sleutel.svon:2,' ',ht.sleutel.spn:2);
t:-t+1

end:
i:-i+1;
onderbalk

end;
close (H)

end:
if key-2 then (uitvoer naar de printer)

begin
i:-O;
if not(eof(H» then
begin

read(H,ht);
writeln(lst,'Origineel: ',ht.sleutel.zkn,',',ht.sleutel.svon,

',',ht.sleutel.spn):
writeln

end;
writeln(lst,' Nr. Afwijking v. origineel. zaaknr. SVOnr. Spoornr'):
writeln(lst,'-----------------------------------------------------------------,);
while not(eof(H» and (i<=aant) do

begin
read(H,ht):
write(lst,(filepos(H)-1):3,' ',ht.max:8:6,' ',ht.sleutel.zkn:9

, ',ht.sleutel.svon:2,' ',ht.sleutel.spn:2);
i:-i+1

end:
close (H)

end
end; (uitvoerW)

procedure vergelijkPX(z: SXogel; mfile: integer; zp: ZoekparX);
var Fmw1,Fmw2: G 1DArrayData 1:

mxm: G Float; -
mxpos:-integer;
x: kogel:
zl: SXogel:
bruikb,eruit: boolean;
X: Tkogel;
ch: char;
naam : string;
npoints,rcrdteller,grcrdteller integer:

begin
str (mfile,naam) ;
naam:-'MF'+naamj
zwartscherm:
SubF(naam,'b',true,true,'k',npoints,Fmw1): {inladen en FFT)
leesZoekparX(zp,eruit);
zwartscherm;
if not(eruit) then {controle op de ESC toets}
begin

assign(X,dirname+fkn);
reset(X};
rcrdteller:eO;
grcrdteller:-O;
while not (eof (X)) do

begin
zwartscherm:
window(1,2S,80,2S};
textbackground(lightgray);
clrscr;
textcolor(red};
write(' Aantal vergeleken records: ',rcrdteller,

, Aantal geschikte records: ',grcrdteller};
pakKtupel(z,zp,X,x,bruikb};
rcrdteller: e rcrdteller+1;
if bruikb=true then {tupel voldoet aan de zoekparameters}

begin
grcrdteller:-grcrdteller+1;
zl.zkn:=x.zkn; zl.vlgn.nummer:=x.vlgn.nummer;
zl.vlgn.letter:=x.vlgn.letter; z1.kn:=x.kn;
str(x.m_file,naam};
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{zet het origineel op een makkelijk}
{bereikbare plaats in de hitlist}

naam:-'MF'+naam;
SubF(naam.'v'.true.true,'k',npoints.Fmw2); {inladen en FFT}
cross corr(Fmw1,Fmw2.npoints);
bepaalmax2K(Fmw2.realdee11,Fmw2.realdee12.Fmw2.realdee13,

Fmw2.realdee14.npoints,z1.mfile.x.m file);
dispose(Fmw2.realdee11); -
dispose(Fmw2.imagdee11);
if npoints )- 8192 then
begin

dispose(Fmw2.realdeel2);
dispose(Fmw2.imagdee12);

end;
if npoints - 16384 then
begin

dispose(Fmw2.realdee13);
dispose(Fmw2.imagdee13);
dispose(Fmw2.realdee14);
dispose(Fmw2.imagdee14);

end
end;

if Keypressed then leesZoekparK(zp,eruit);
end;

close(K);
if npoints .) 16384 then
beqin

dispose(Fmw1.realdee11);
dispose(Fmw1.imagdee11);
if npoints )- 8192 then
beqin

dispose(Fmw1.realdee12);
dispose(Fmw1.imagdeel2);

end
end;
zwartscherm;
sorteerscherm;
sorteerK;
zwartscherm;
uitvoerK

end
end; {vergelijkPK}

procedure vergelijkK;
var z: SKogel;

y: kogel;
aanw: boolean;
pos: longint;
mw1: FGFloat;
eruit : boolean;
zp : ZoekparK;
ht: hittupelK;
H: ThitlistK;

begin
leesKsleutel(z.eruit);
doorzoekKtabel(z,y.aanw.pos);
if aanwztrue then

begin
zp.kal:-y.kal; zp.a gr:-y.a gr;
zp.r gr:-y.r gr; zp:bre.onder:=y.bre.onder;
zp.bre.boven:-y.bre.boven;
ht.max:=O;
ht.maxpos:-O;
ht.sleutel:=z;
ht.m file:-y.m file;
assign (H.dirname+htlK) ;
rewrite(H);
write (H.ht) ;
close(H);
vergelijkPK(z;y.m file.zp)

end -
else nietaanwezig;
zwartscherm

end; {vergelijkK}

procedure vergelijkP;
var z: SKogel;

pz: SProefkogel;
y: proefkogel;
aanw: boolean;
pos: longint;
zp : ZoekparK;
eruit : boolean;
ht: hittupelK;
H: ThitlistK;

beqin
leespsleutel(pz.eruit);
doorzoekPtabel (pz.y.aanw.pos);
if aanwztrue then

beqin
zp.kal:-y.kal; zp.a gr:=y.a gr;
zp.r_gr:-y.r_gr; zp:bre.onder:=y.bre.onder;
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zp.bre.boven:-y.bre.boven;
z.zkn:-"; z.vlgn.nummer:-Oi
ht.max:-O;
ht.maxpos: -pz.wnr;
with ht.sleutel do

beqin
zkn:-pz.zkn;
vlqn.nummer:-pz.m wap;
vlqn.letter:-'1';
kn:-pz.kn

end;
ht.m file:-y.m file;
assign(H.dirname+htlK);
rewrite (H) ;
write(H.ht);
close (H);
verqelijkPK(z.y.m file,zp)

end -
else nietaanweziq;
zwartscherm

end; {verqelijkP}

z.vlqn.letter:-' '; z.kn:=O;

{qebruik hier de koqelsleutel om tel
{voorkomen dat er een extra hitlist}
{qedeclareerd moet worden}

{zet het oriqineel op een makkelijk}
{bereikbare plaats in de hitlist}

procedure verqelijkW;
var Fmwl.Fmw2: G lOArrayData 1;

zp: ZoekparW; -
mxm: G Float;
mxpos:- inteqer ;
x.y: wspoor;
pos: lonqint;
afv: strinq[9};
z,zl: SWerktuiqspoor;
bruikb,inv,aanw,eruit: boolean;
W: Twerktuiqspoor;
ch: char;
naam: strinq;
npoints : inteqer;
n, rcrdteller,qrcrdteller integer;
ht: hittupelW;
H: ThitlistW;

Unladen en FFT}

(controle op de ESC toets)

{tupel voldoet aan de zoekparameters}

{zet het origineel op een makkelijk}
{bereikbare plaats in de hitlist}

beqin
leesWsleutel(z,eruit) ;
doorzoekWtabel(z,y,aanw,pos);
if aanw-true then

beqin
ht.max:-O;
ht.maxpos:-O;
ht.sleutel:=z;
ht.m file:-y.m file;
assign (H,dirname+htlW) ;
rewrite (H) ;
write(H,ht);
close (H);
zp.soort:=y.soort;
zp.breedte:-y.breedte;
afv:=y.SVO; inv:=false;
str{y.m file,naam);
naam:-'MF'+naami
zwartscherm;
SubF(naam,'b',true,false,'w',npoints,Fmwl);
leesZoekparW(zp,eruit);
zwartscherm;
if not(eruit) then
beqin

assiqn(W,dirname+fwn} ;
reset(W};
rcrdteller:-O;
qrcrdteller:=O;
while not(eof{W» do

beqin
zwartscherm;
window{1,25,80,25);
textbackqround(liqhtqray) ;
clrscr;
textcolor (red) ;
write(' Aantal verqeleken records: ',rcrdteller,

, Aantal qeschikte records: ',qrcrdteller);
pakWtupel(z,zp,W,x,bruikb);
rcrdteller:-rcrdteller+l;
if bruikb-true then

beqin
qrcrdteller:-qrcrdteller+l;
z1.zkn:=x.zkn;
zl.svon:-x.svon;
z1.spn:=x.spn;
str{x.m file,naam);
naam:z'MF'+naami
n:=O;
while n<>2 do

beqin
if afv=x.SVO then

if inv=true then
SubF{naam,'v',true,true,'w',npoints,Fmw2)
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else 5ubF(naarn.'v'.true.false.'w'.npoints.Fmw2)
else (afv(>x.5VO)

if inv-true then
5ubF(naarn.'v'.false.true.'w'.npoints.Frnw2)

else
5ubF(naarn.'v'.false.false.'w·.npoints.Frnw2);

cross corr(Fmw1.Fmw2.npoints);
bepaaIrnax2W(Fmw2.realdeel1.Fmw2.realdee12.Frnw2.realdee13

.Fmw2.realdee14.npoints.z1.y.rn file.x.rn file);
dispose(Frnw2.realdeel1); --
dispose(Fmw2.irnagdeel1);
if npoints >. 8192 then
begin

dispose (Fmw2.realdee12) ;
dispose(Fmw2.irnagdee12);

end;
if npoints - 16384 then
begin

dispose(Fmw2.realdee13);
dispose(Fmw2.irnagdee13);
dispose(Frnw2.realdee14);
dispose(Frnw2.irnagdee14);

end:
n:=n+1; inv:=not(inv)

end
end:

if Jteypressed then leesZoekparW(zp.eruit);
end;

close(W);
if npoints (> 16384 then
begin

dispose(Frnw1.realdeel1):
dispose(Frnw1.irnagdeel1);
if npoints >. 8192 then
begin

dispose(Frnw1.realdee12):
dispose(Frnw1.irnagdee12);

end;
end:
zwartscherm;
sorteerscherm;
sorteerW:
zwartscherm:
uitvoerW

end
end

else nietaanwezig;
zwartscherm

end; {vergelijkW}

begin
end.
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Gegevens

UnJ.t Geqevensbeheer;
J.nterface

uses
Globals,
Menu unit,
Crt;-

procedure zwartscherm;
procedure onderbalk;
procedure onderbalkspec;
procedure bJ.nnenscherm;
procedure nietaanwezig;
procedure 98gevensbehr;
procedure vulaan(var i:invoerarray;len:integer);
procedure maakleeg(var i:invoerarray;len:integer);
procedure change(var s:inv; col: boolean;init:char;var eruit:boolean);
procedure edJ.tgegevens(var i:invoerarray;hi,plmen1,plmen2:integer

;smen1,smen2:integer; plmemo,plmfile,ap:integer
; var status:integer);

procedure leesKsleutel(var z: SKogel; var eruit: boolean);
procedure leesPsleutel(var z: SProefkogel; var eruit: boolean);
procedure leesWsleutel(var z: SWerktuigspoor; var eruit: boolean);
procedure doorzoekKtabel(z: Skogel; var y: kogel;var aanw: boolean;var pos: longint);
procedure doorzoekPtabel(z: SProefkogel; var y: proefkogel;var aanw: boolean;var pos: longint);
procedure doorzoekWtabel(z: SWerktuigspoor; var y: wspoor;var aanw: boolean;var pos: longint);

.implementation

{------------------------------ALGEMENE PROCEDURES---------------------------}

function inVnamen(m: integer):boolean;
var V: Vnamen;

vnaam: M_namen;
(controleer of een meetfilenaam vrij is)

begin
assign(V,dirname+fvn);
reset(V);
seek(V,m);
read{V,vnaam);
if vnaam.extz'v' then inVnamen:=true
else inVnamen:=false;
close (V)

end; ( J.nVnamen )

procedure plusVnamen(m: integer);
var V: Vnamen;

vnaam: M_namen;
(geef een meetfilenaam vrij)

begin
assign(V,dirname+fvn);
reset (V) ;
seek(V,m);
vnaam.naam:zmi vnaam.ext:='v'i
write (V,vnaam) ;
close (V)

end; ( plusVnamen )

procedure minVnamen(m: integer);
var V: Vnamen;

vnaam: M_namen;
(neem een vrije meetfilenaam in bezit)

begin
assign(V,dirname+fvn);
reset (V) ;
seek (V,m) ;
vnaam.naam:=m: vnaam.ext:='b'i
write(V,vnaam);
close (V)

end; ( minVnamen )

procedure binnenscherm;
{scherm binnen twee balken boven en onder}

begin
window (1 ,2,80,24);
TextBackground(black);
textcolor(lightcyan);
clrscr

end; (binnenscherm

procedure onderbalk;
var ch:char;

{maakt balk en wacht op toets}
begin

window(1,2S,80,2S);
textbackground(lightgray);
clrscr;
textcolor(black);
write(' Druk op een toets');
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ch:-readltey
end: {onderbalk}

procedure onderbalkspec:

begin {maakt balk met mogel1jke akties editmode}
window(1.25.80.25}:
textbackground(lightgray);
clrscr; textcolor(red);
write(' '.NO.N24.NO.N25);
textcolor(black):
write(': selecteer ');
textcolor(red):
write(NO.N27):
textcolor(black);
write(': verander ');
textcolor (red) ;
write(' ENTER'):
textcolor(black):
write(': vul dit veld in/accepteer dit veld')

end: (onderbalkspec)

procedure onderbalkdisplay(blader: boolean):
(maakt balk met mogelijke akties bladermode)

begin
window(1.25.80.25): textbackground(lightgray);
clrscr: textcolor(red);
write(' PgUp.'NO.N24);
textcolor(black}:
write(': vorige blz. ');
textcolor(red):
write('PgDn.'NO.N25):
textcolor(black):
write(': volgende blz ');
textcolor(red);
write ('ENTER') ;
textcolor(black);
if blader-true then write(': volgende record')
else write(': keer terug');

end: (onderbalkdisplay)

procedure Letopmfile(mfile: integer);
(geeft waarscuwing bij toevoegen tupel)

begin
clrscr;
textcolor(lightred);
gotoxy(37.8): write('LET OP');
gotoxy(16.10); write('De bij dit record behorende meetfile moet onder');
gotoxy(25.11); write('de naam '): textcolor(white); write('MF'.mfile):

textcolor(lightred): write(' worden opgeslagen');
onderbalk

end; (Letopmfile)

procedure LetopmfileV(mfile: integer):

(geeft waarschuwing bij verwijderen tupel)
begin

clrscr:
textcolor(lightred);
gotoxy(37.8): write('LET OP');
gotoxy(11.10): write('De bij dit record behorende meetfile: ');

textcolor(white); write('MF'.mfile); textcolor(lightred);
write(' wordt nu gewistl');

onderbalk
end: (Letopmfile)

procedure nietaanwezig:
(geeft waarschuwing indien file niet aanwezig)

begin
clrscr;
textcolor(lightred);
gotoxy(25.10): write('Deze file is niet aanwezig');
onderbalk

end: (nietaanwezig)

procedure nietaanwezigspcl;
(geeft waarschuwing indien file niet aanwezig)

begin
clrscr:
textcolor(lightred);
gotoxy(25.10): write('Deze file was niet aanwezig.');
gotoxy (21.11): write ('en !tan dus ook niet worden verwijderd');
onderbalk;

end: (nietaanwezigspcl)
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procedure zwartscherm;

begin
window(1,1,80,25);
textbackground(black);
clrscr

end; {zwartscherm}

procedure vulaan(var i:invoerarray;len:integer);
var t,p : integer;

{vult strings aan met spaties tot maximale lengte}
begin

for t:-1 to len do
with ilt] do
begin

if (tiepe-wwoord) and (maxlen>1) then for p:z(length(inhoud)+1) to maxlen do
begin
inhoud[p]:-' ';
inhoud[O]:-chr(maxlen)
end

end
end; {vuban}

procedure maakleeg(var i:invoerarray;len:integer);
var t,x:integer;

{maakt strings leeg}
begin

for t:-1 to len do
begin

for x:-1 to 20 do i[t].inhoud:-' ';
i [t].inhoud:-";
i[t].inhoud[O]:-'O

end
end;

procedure haalweg(var i:invoerarray;len:integer);
var t:integer;

{haalt spaties aan het eind weg}
begin

for t:- 1 to len do
if (i[t).tiepe - wwoord) or (i[t].tiepe-speciaal) then
begin

while i[t].inhoud[length(i[t).inhoud)]-' , do
delete(i[t].inhoud,length(i[t].inhoud),1);

end
end;

procedure write speciaal(s:string);
var t:integer; -

{geeft datum en zaaknummer weer gescheiden door .}
begin

for t:-1 to length(s) do
if (t-3) or (t-5) or (t=7) then write('.',s[t]) else write(s[t»;

end;

{positie binnen string}

{insertmode}
{speciaal character}
{initieel al toets ingedrukt}

: boolean; {weergave 'insert/overwrite}
: char; {input gebruiker}

{laat gebruiker een string veranderen}

procedure change(var s:inv; col: boolean;init:char;var eruit:boolean);
var

pos
,t,xold,yold,x,y,fase : integer;
ins,
sc,
ini,
inswri
rk

begin {inverse kleuren}
if col then
begin

gotoxy(s.x,s.y);
textbackground(lightcyan);
textcolor(black);

end
else {speciale kleur voor memo veld}
begin

window(49,7,79,14);
textbackground(lightcyan);
textcolor(blue);
gotoxy(1,1);
xold:-s.x; yold:=s.y; {nieuwe positie (binnen window)}
s.x:-1 ;s.y:-1

end;
if s.tiepe-speciaal then write speciaal(s.inhoud) else write(s.inhoud);
if col then gotoxy(s.x+length(s.inhoud),s.y);
pos:-length(s.inhoud);
ins:-true.;
inswri:-true;
if init-'2 then inswri:=false;
if inswri then
begin

if not(col) then window (1 ,2,80,24);
gotoxy(50,2);

write ('insert ');
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if not(col) then window(49.7.79,14);
ini:-true;

end:
if (init-'l) or (init·'2) then ini:=false;
repeat

gotoxy(s.x,s.y):
for t:-1 to s.maxlen do write(' ');
if s.tiepe.speciaal then write(' '):
if «s.tiepe-speciaal) and (s.maxlen>8» or (not(col» then write(' ');
gotoxy(s.x.s.y):
if s.tiepe-speciaal then write speciaal(s.inhoud) else write (s.inhoud) ;
fase:-O: -{veschil door toevoegen punt}
if s.tiepe-speciaal then
begin

if pos>2 then fase:·1;
if pos>4 then fase:-2;
if pos>6 then fase:.3

end:
if not (col) then
begin

x:-pos;
y:-O;
while x>-31 do {berekenen x.y in window)
begin

x:-x-31:
y:-y+1:

end:
gotoxy(s.x+x.s.y+y)

end
else gotoxy(s.x+pos+fase.s.y);
sc:-false;
if ini then begin rk:=init;ini:=false end else rk:=readkey;
if rk='O then
begin

rk:-readkey:
sc:-true;

end;
if not(sc) and (rk='27) then eruit:=true; {ESC}
if (rk='82) and sc then {Insert}
begin

if ins then
begin

ins:"'false;
if inswri then
begin

if not(col) then window(1.2.80,24);
gotoxy(SO.2);
write('overwrite'):
if not(col) then window(49,7,79,14);

end
end
else
begin

ins:=true;
if inswri then
begin

if not{col) then window(1,2,80.24);
gotoxy(SO,2):
write{'insert ');
if not(col) then window(49.7,79,14);

end
end

end·
if (rk='83) and sc then
begin
delete(s.inhoud.pos+1.1); {Delete}
end;
if (rk-'8) and (pos>O) then {Backspace}
begin

pos:-pos-1;
delete(s.inhoud.pos+1.1);

end:
if sc and (rk-'79) then pos:-length(s.inhoud); {End}
if sc and (rk-,71) then pos:=O: {Home}
if sc and (not{col» and (rk""80) and «pos+31)<-length(s.inhoud» {down}

then pos:-pos+31:
if sc and (not(col» and (rk='72) and «pos-31»=0) then pos:=pos-31; {up}
if (rk-'7S) and (sc) and (pos>O) then pos:=pos-1: {left}
if (rk-,77) and (sc) and (pos<length(s.inhoud» then pos:=pos+1; {right}
if not{sc) and «(rk>'31) and (s.tiepe=wwoord» or {ander character}

{(rk>'47) and (rk<'S8) and
((s.tiepe.getal) or (s.tiepe=breuk) or (s.tiepe=speciaal») or
«(rk-'46) or (rk-'45) or (rk.'43) or (rk-,101) or (rk='69» and (s.tiepe=breuk») then

begin
if ins and (length(s.inhoud)<s.maxlen) then insert(rk,s.inhoud,pos+l):
if not (ins) and(pos.length(s.inhoud» then insert(rk,s.inhoud.pos+l)

else s.inhoud[pos+11:=rk;
if pos<s.maxlen then pos:=pos+1;

end;

until «not{sc» and (rk.'13» or eruit:
{terugveranderen kleuren en x.y positie cursor}
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if col then
begin

gotoxy(s.x,s.y):
textbackground(black):
textcolor(lightcyan):
for t:-1 to s.maxlen do write(' ');
if s.tiepe-speciaal then write(' '):
if (s.tiepe=speciaal) and (s.maxlen>S) then write(' '):
gotoxy(s.x,s.y):
if s.tiepe-speciaal then write_speciaal(s.inhoud) else write(s.inhoud)

end
else
begin

gotoxy(1,1):
textbackground(blue):
textcolor(lightcyan);
for t:-1 to s.maxlen+1 do write(' '):
gotoxy(s.x,s.y):
write(s.inhoud):
window(1,2,SO,24):
textbackground(black):
s.x:-xold: s.y:-yold

end
end: (change)

procedure editgegevens(var i :invoerarray;
hi,
plmen1,plmen2 : integer;
smen1,smen2 : integer:
plmemo ,plmfile ,
ap :integer;

var status :integer);

(te veranderen strings)
(aantal strings+1)
(plaats waar menus staan)
(soort menus die er staan)
(plaats memo en plaats mfile)
(aantal bladzijdes)
(status waarmee wordt teruggekeerd)

door een aantal strings wandelen en deze veranderen
change of door keuze uit een menu, mfile mag niet worden

boolean;
boolean;

integer;
char;
boolean;
integer;

(laat de gebruiker
of met behulp van
veranderd )

var
curpos
rk
col
srt
sc,
down
eruit

{positie cursor (bij welke string»
(input gebruiker)
(speciale kleur memo)

(speciaal character)
{door naar volgende string}
(controle ESC)

{up}

(ESC)
(down)

begin
curpos:=l ;
gotoxy (i [1] •x, i [1] • y) ;
down:-false;
eruit:-false;
repeat

if curpos=plmemo then col:=false else col:=true;
sc:-false;
if down then begin rk:=N80;down:=false;sc:=true end else rk:=readkey;
if rk=NO then (speciaal character)
begin

rk:-readkey:
sc:-true;

end·
if ~ot(sc) and (rk-N27) then eruit:=true;
if sc and (rk=NSO) then
begin

curpos:-curpos+1;
if curpos=(hi+2) then curpos:=1;
if (curpos-hi+1) and (ap=1) then curpos:=1

end
else
if sc and (rk-N72) then
begin

curpos:-curpos-1;
if curpos=O then curpos:=hi+1;
if (curpos=(hi+1» and (ap=1) then curpos:=hi

end
else
if «not(sc] and «rk-N13)or (rk>N31») or (sc and (rk-N75»)
and (curpos<hi) and «(curpos=plmen1) or (curpos=plmen2» then (invoer m.b.v. Menu)
begin

if curpos=plmen1 then srt:-smen1 else srt:=smen2;
case srt of

1: begin
gotoxy(i[curpos].x,i[curpos].y);
write(' ');
choosefromMenu(merk,key);
str(keY,i(curpos].inhoud);
gotoxy(i[curpos).x,i[curpos].y):
write(Convertmerk(key»:

end;
2: begin

gotoxy(i[curpos].x,i[curpos].y);
write(' ');
choosefromMenu(kaliber,key);
str(key,i[curpos).inhoud);
gotoxy(i[curpos].x,i[curpos].y);
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write (Convertkaliber (key» ;
end;

3: begin
gotoxy(i[curposJ.x,i[curposJ.y);
write(' ');
choosefromMenu(objct,key);
str(key,i[curposJ.inhoud);
gotoxy(i(curposJ.x,i(curpos].y);
write(Convertobject(key»;

end;
4: begin

gotoxy(i[curposJ.x,i(curposJ.y);
write(' ');
choosefromMenu(soort,key) ;
str(key,i(curposJ.inhoud);
gotoxy(i(curposJ.x,i[curposJ.y);
write(Convertsoort(key»;

end;
end;
sc:-true;
down:-true;

end
else {keuze met behulp van change}
if ««rk-'13) or (rk>'31» and not(se» or (se and (rk=,75»)
and not(curpos=plmfile) and (curpos<hi) then {left}
begin

if se and (rk='75) then change (i (eurpos] ,eol,'1 ,eruit)
else {return of overig}
begin

i[curpos].inhoud:=";
if rk='13 then ehange(i(eurpos],eol,'1,eruit);
if (rk>'31) and not(se) then ehange(i[eurposJ,col,rk,eruit)

end;
down:-true

end;
gotoxy(i[curpos].x,i[eurpos].y);

until «rk='13) and (eurpos>=hi» or (eruit);
if curpos-hi then status:=O else status:=1;
if eruit then status:=3;

end; {editgegevens}

{-----------------------------XOGEL PROCEDURES-------------------------------}

array[1 •• 24] of integer = (5,7,9,11,13,15,18,19,21,7,6,7,9,11
,13,16,17,19,7,8,9,11 ,13,15) ;

array[1 •• 24] of integer = (9,6,25,8,1,16,9,1,2,247,4,1,2,2,6,17
,17,2,4,1,2,15,2,6) ;

array [1 •• 24 J of integer = (3,3,1, 1 , 1 , 1 , 3,1 ,0,1 ,0,1 , 0, 0,1 ,2,2
,0,0,1,0,1,0,0) ;

ml

ty

procedure eonvert_kogel(k:kogel;deel:integer;var i:invoerarray);

in een rij strings en integers (met positie op seherm, maximale
characters (type) ) }

{verandert kogeltupel
lengte en toegestane

const
pos

var t: integer;

begin
if deel = 1 then
begin

maakleeg(i,12);
i(1J.inhoud:=k.zkn;
i(2J.inhoud:=k.dat del;
i[3J.inhoud:=k.plts;
i(4J.inhoud:=k.status;
i(5J.inhoud[lJ:=k.eat del;
i[6J.inhoud:=k.aanv; 
i[7J.inhoud:=k.kop.zaaknr;
i[8J.inhoud(lJ:=k.kop.letter;
str(k.a kg,i[9].inhoud);
i(10J.inhoud:=k.memo;
for t:-1 to 10 do
begin

i[t].x:=22;
i[t].y:=pos[t];
i[t).maxlen:=ml[tJ;
if ty[tJ=1 then i(tJ.tiepe -wwoord;
if ty(t)=O then i[tJ.tiepe =getal;
if ty[t)=3 then i[tJ.tiepe =speeiaal;

end;
i[10J .x:=49;
i[11) .x:=49;
i(11J .y:=17;
i(12J.x:=49;
i(12J .y:=18;
haal_g(i,10);

end
else
begin

maakleeg(i,16);
str(k.vlgn.nummer,i(1).inhoud);
i[2J.inhoud[1J:= k.vlgn.letter;
str(k.kal,i[3J.inhoud);
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integer;

arrayI1 •• S] of integer (6,11,13,16,19);
array(1 •• S) of integer - (9,4,1,2,0);
arrayI1 •• S) of integer = (3,0,1,0,0);

str(k.a gr,iI4].inhoud);
iIS].innoud:- k.r gr;
str(k.bre.onder,iT6].inhoud);
str(k.bre.boven,iI7].inhoud);
str(k.kn,iI8].inhoud);
str(k.comb.volgnr.nummer,iI9].inhoud);
iI10].inhoudI1]:- k.comb.volgnr.letter;
str(k.comb.kogelnr,iI11].inhoud);
i(12).inhoud:- k.s wap;
str(k.m wap,iI13].Tnhoud);
str(k.m-file,iI14).inhoud);
for t:-T to 14 do
begin

ilt].x:-21 ;
if t>8 then ilt).x:-64;
i(t].y:-pos(t+10);
ilt).maxlen:-ml(t+l0];
if ty(t+l0)-1 then ilt).tiepe:-wwoord;
if ty(t+l0)-O then ilt).tiepe:=getal;
if ty(t+l0]-2 then ilt).tiepe:=breuk;

end;
1(1S).x:-44;
i(1S).y:-17;
1(16) .x:-44;
1(16) .y:-18;
haal_g(i,14)

end
end;

procedure convertback kogel(deel :integer;i:invoerarray;var k:kogel);
var code : integer; -

{maakt van een rij strings en integers weer een kogeltupel}
begin

if deel-1 then
begin

vulaan(i,10);
with k do
begin

zkn:-ill].inhoud;
dat del:=iI2].inhoud;
plts:-iI3].inhoud;
status:=i(4).inhoud;
cat del:-i(S].inhoud[l);
aanv:=i(6).inhoud;
kop.zaaknr:-i(7).inhoud;
kop.letter:=iI8].inhoud[1);
val(iI9].inhoud,k.a kg,code);
memo:=i(10).inhoud;-

end
end
else
begin

vulaan (i,14) ;
val(ill].inhoud,k.vlgn.nummer,code);
k.vlgn.letter:-i[2] .inhoud[l];
if k.vlgn.letter>'96 then k.vlgn.letter:=chr(ord(k.vlgn.letter)-32);
val(i(3].inhoud,k.kal,code);
val(iI4).inhoud,k.a gr,code);
k.r gr:-iIS].inhoud;
val(i(6].inhoud,k.bre.onder,code);
val(iI7].inhoud,k.bre.boven,code);
val(iI8].inhoud,k.kn,code);
val(iI9].inhoud,k.comb.volgnr.nummer,code);
k.comb.volgnr.letter:=i[10).inhoudll);
val(i(11].inhoud,k.comb.kogelnr,code);
k.s wap:=iI12].inhoud;
val(i(13].inhoud,k.m wap,code);
val(iI14].inhoud,k.m-file,code)

end -
end;

procedure convert kogsl(s:skogel;var i:invoerarray);
{idem voor sleuteI}
const

pos
ml
ty

var
t

begin
maakleeg(i,4);
i(1].inhoud:=s.zkn;
str(s.vlgn.nummer,iI2).inhoud);
iI3].inhoudll]:-s.vlgn.letter;
str(s.kn,iI4].inhoud);
for t:- 1 to 5 do
begin

i(t].x:-34;
ilt).y:=poslt];
i(t).maxlen:-mllt];
if tylt)=O then ilt].tiepe:=getal;
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');write speciaal(x.lcop.zaalcnr);
',x.kop.retter) ;
, ,x.a_kg);

',x.comb.volgnr.nummer);
',x.comb.volgnr.letter) ;
',x.comb.lcegelnr):

, ,x.s wap);
',convertmerlc(x.m_wap»;

if ty[t]-1 then i[t].tiepe:-wwoord;
if ty[t]-3 then i[t].tiepe:=speciaal;

end;
i[S].x:-20

end;

procedure convertback kegsl(i:invoerarray;var s:Slcegel);
var code : inteqer; -
begin

vulaan(i,4);
a.zkn:-i[1].inhoud;
val(i[2].inhoud,s.vlqn.nummer,code);
a.vlqn.letter:-i[3].inhoud[1]:
if a.vlqn.letter>'96 then s.vlqn.letter:-chr(ord(s.vlgn.letter)-32);
val(i[4].inhoud,s.kn,code);

end;

procedure initialiseerX(var y: kegel);

begin
with y do

begin
verw:-Oi zkn:-"i dat del:z"i pIts:="; s wap:a"i
m waP:-Oi cat del:-' 'i status:-"; memo:-"; aanv:-";
vrqn.nummer:-~; vlqn.letter:-' '; kal:=O; a gr:-O;
r gr:-"; bre.onder:-O: bre.boven:-O: a kg:~O; lcn:-O:
cOmb.volqnr.nummer:-O; comb.volqnr.letter:=' '; comb.kegelnr:=O;
kop.zaaknr:-"; kop.letter:-' ': m file:=OOOOO

end -
end; (initialiseerX)

procedure kegelscherm1:
(weergave scherm eerste deel kegeltupel)

begin
clrscr;
window(1,1,80,1): textbackground(lightgray);
clrscr;
textcolor(red); gotoxy(38,1);
write ('XOGEL')

end; {kegelscherm1}

procedure dplXscherml(x: kegel):
{weergave aerste deel kegeltupel)

begin
binnenscherm:
gotoxy(2,3); write('ZAAK');
textcolor(lightred):
gotoxy(2,S); write('Zaalcnr '):
textcolor(lightcyan); write(': ');write speciaal(x.zlcn);
gotoxy(2,7); write('Datum delict :-'):write speciaal(x.dat del):
gotoxy(2,9): write('Plaats : ',x.pltsT: -
gotoxy(2,ll); write('Status ',x.status);
gotoxy(2,13); write('categorie delict ',x.cat del);
gotoxy(2,1S): write('Aanvrager ',x.aanv);
gotoxy(2,17); write('Xoppeling');
gotoxy(2,18); write(' zaaknr
gotoxy(2,19); write(' letter
gotoxy(2,21); write('Aantal kegels
gotoxy(49,S): write('Memo');
window(49,7,79,14): textbaclcground(blue);
clrscr;
write (X.IMIDO);
window(1,2,80,24):
textbackground(blaclc)

end; (dplXscherm1)

procedure dplXscherm2(x: lcegel);

begin
binnenscherm:
gotoxy(2,3); write('XOGEL');
gotoxy(2,S); write('Volqnummer');
textcolor(lightred);
gotoxy(2,6); write(' nummer '):
gotoxy(2,7); write(' letter ');
textcolor(lightcyan): gotoxy(19,6); write(': ',x.vlgn.nummer);
gotoxy(19,7); write(': ',x.vlgn.letter);
gotoxy(2,9); write('Xaliber : ',convertkaliber(x.kal»;
gotoxy(2,11); write('Aantal groeven : ',x.a gr);
gotoxy(2,13); write('Richting groeven : ',x.r-gr);
gotoxy(2,1S); write('Braedte groeven'): -
gotoxy(2,16); write(' ondergrens ',x.bre.onder:8:S):
gotoxy(2,17): write(' bovengrens ',x.bre.boven:8:S);
textcolor(lightred);
gotoxy(2,19): write('Kegelnummer ');
textcolor(lightcyan); write(': ',x.kn);
gotoxy(44,S): write ('CoIllbinatie') ;
gotoxy(4S,6): write ('volqnummer') :
gotoxy(47, 7); write (' nummer
gotoxy(47,8): write(' letter
gotoxy(47,9): write(' kegelnummer
gotoxy(44,11); write('SOort wapen
gotoxy(44,13); write('Merlc wapen
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gotoxy(44,15); write('Meetfile
end; {dplKscherm2)

procedure displayK(blader: boolean; var x: kogel);
var ch1,ch2: char;

nietklaar: boolean;
eruit : boolean;

{weergave kogeltupel)
begin

ch1:-'?'; ch2:-'?'; nietklaar:=true;eruit:=false;
kogelscherm1;
onderbalkdisplay(blader);
while (nietklaar) and not(eruit) do

begin
dplKscherm1(x);
ch1:-readkey; { special key karakter '0 inlezen )
if (ch1-'13) then nietklaar:=false;
if (ch1-,27) then eruit:-true;
if ch1-'O then

begin
ch1:-readkey;
if (ch1-'81) or (ch1=#80) then

begin
dplXscherm2 (x) ;
while «ch2<>#73) and (ch2<>#72» and (nietklaar=true) and (eruit=false) do
begin

ch2:-readkey; { special key karakter #0 inlezen )
if ch2='13 then nietklaar:-false;
if ch2='27 then eruit:=true;
if ch2-#0 then ch2:=readkey;

end;
ch2:='?'

end
end

end;
if eruit then x.m_file:=-l

end; { displayK )

procedure leesKtupel(y: kogel; var x: kogel; vrndr: boolean; var eruit: boolean);
var F: Vnamen;

ch: char;
b: boolean; {controle of er een meetfile an het tupel is toegevoegd)
naam: M namen;
i: invoerarray;
bi,sts: integer;

{laat gebruiker een kogeltupel invoeren)

{scherml)

(scherm 2)

{zoek nieuw mfile nummer)

(invoer is nog niet beeindigd)

leeg I');

{maak strings}
(verander strings)
(maak tupel)

begin
b:-false; x:=y;
kogelscherml; sts:=O;
onderbalkspec;
while sts-O do
begin

dplKscherml (x);
textcolor(white);
gotoxy(49,17); write('Volgende pagina');
gotoxy(49,18); write('Klaar');
textcolor(lightcyan);
convert kogel(x,1,i);
editgegevens(i,11,-l,-1.0.0.10,-1.2.sts);
convertback kogel(l,i,x);
if sts-O then
begin

dplKscherm2(x);
textcolor(white);
gotoxy(44,17); write('Vorige pagina');
gotoxy(44,18); write('Klaar');
textcolor(lightcyan);
convert kogel(x,2,i);
editgegevens(i,15,3,13,2,1.-1,14,2.stsJ;
convertback kogel(2,i,x);
if (vrndr-false) and (sts<>3) then

begin
gotoxy(64,15);
assign(F,dirname+fvn); reset(F);
while not(eof(F» and (b=falsel do
begin

read (F,naam) ;
if naam.ext='v' then

begin
b:-true; x.m file:=naam.naam;
write (x.m fiTe)

end -
end;
if eof(F) and (b=false) then

begin
binnenscherm; textcolor(lightred + blink);
gotoxy(2.10); write('De tabel met vrije meetfilenamen is
gotoxy(2.11); write(' Het systeem kan niet verder');
textcolor(lightcyan); close(F);
ch:-readkey;
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halt
end:

close (F)
end

end:
if ({x.zkn-") or (x.vlgn.nummer-O) or (x.vlgn.letter="» and (sts=l) then

begin
clrscr: textcolor{lightred):
gotoxy(J, 10): write {'AIle uniek identificerende gegevens (Zaaknummer, Volgnummer en Kogelnum-

_r)'):
gotOxy{J,11): write('moeten op een juiste manier zijn ingevuld');
onderbalk:
onderbalkspec:
sts:-O

end
end;
if IItlle.J then

begin
Letopmfile(x.m file): {waarschuwing}
eruit:-false -

end
else eruit:-true

end: { leesKtupel }

procedure leesKsleutel(var z: SKogel: var eruit: boolean):
var ingevuld: boolean:

i: invoerarray:
IItS: integer:
ch: char:

laat gebruiker een kogelsleutel invoeren }

begin
ingevuld:=false: sts:=O;
z.zkn:-": z.vlgn.nummer:-O: z.vlgn.letter:=' ': z.kn:=O;
kogelscherml;
onderbalkspec;
while (ingevuld-false) and (stse.J) do

begin
binnenscherm;
gotoxy{20.6): write('Zaaknummer : ');write speciaal(z.zkn);
gotoxy(20.9}; write('Volgnummer'); -
gotoxy(24.11); write('nummer : ',z.vlgn.nummer};
gotoxy(24.1J); write('letter : ',z.vlgn.letter):
gotoxy(20,16); write('Kogelnummer : ',z.kn);
textcolor(white);
gotoxy(20,19); write('Klaar');
textcolor(lightcyan);
convert kogsl(z.i):
editgegevens(i,S.-1,-1,-1,-1,-1.-1.1.sts);
convertback kogsl(i.z):
if ({z.zkn=7,) or (z.vlgn.nummer=O) or (z.vlgn.letter=' '» and (stsc,J) then
begin

clrscr; textcolor(lightred):
gotoxy (J, 10); write ('Alle uniek identificerende gegevens (Zaaknummer. Volgnummer en Kogelnum-

mer)'):
gotoxy{J.ll); write('moeten op een juiste manier zijn ingevuld');
onderbalk;
onderbalkspec

end
else ingevuld:=true

end:
hinnenscherm;
textcolor(lightblue + blink):
gotoxy{JO, 12); write {'ER WORDT GEZOCHT');
textcolor(lightcyan);
if sts-J then eruit:=true
else eruit:-false

end: { leesKsleutel }

procedure doorzoekKtabel{z: Skogel: var y: kogel:var aanw: boolean:var pos: longint);
var x: kogel:

F: Tkogel;

{doorzoekt de tabellen naar een kogeltupel met passende sleutel}

begin
assign (F,dirname+fkn) ; initialiseerK(y);
aanw:=false: reset{F}: pos:=O;
while not{eof{F» and (aanw-false) do

begin
read{F,x):
if x.verw-O then {niet verwijderd}

begin
if (x.zkn=z.zkn) and (x.vlgn.nummer=z.vlgn.nummer) and

(x.vlgn.letter=z.vlgn.letter) and (x.kn=z.kn) then
begin

aanw:=true;
y:-Xi
pos:=filepos(F}-l:

end
end

end:
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close (F)
end: ( doorzoeltXtabel

-procedure verwijderJCtupe1(x: k0ge1; pos: longint);
var F: Tk0ge1:
{markeert een tupe1 voor verwijdering}

begin
assign(F,dirname+fkn):
reset(F);
seek(F,-pos);
x.verw:-1:
write(F,x):
c1ose(F);
plusVnamen(x.m file)

end: ( verwijderitupel

procedure toevoegenJC1(x: k0gel);
var z: S1t0gel:

y: k0gel:
aanw: boolean:
-pos: longint:
F: Tk0gel:
ch: char:
M: file of integer:
naam: string;

{voegt &en k0981tupel toe aan tabel}
begin

z.zkn:-x.zkn: z.vlgn.nummer:-x.v1gn.nummer; z.vlgn.letter:=x.v1gn.letter;
z.kn:-x.kn:
doorzoeltXtabel(z,Y,aanw,pos);
window(1,2,80,24):
textbackground(black);
if aanwafalse then

begin
if inVnamen(x.m file)= false then

begin -
clrscr;
textcolor(lightred):
gotoxy(2,10); write('De meet file van deze k0gel hoort al bij een andere k0gel');
onderbalk:
onderbalkspec

end
else

begin
assign(F.dirname+fkn):
reset(F):
seek(F,filesize(F»:
write(F,x): close (F) :
minVnamen(x.m file)

end -
end

else
begin

clrscr;
textcolor(lightred);
gotoxy(25.10); write('k0gel zit a1 in het systeem');
gotoxy(29,11): write('k0gel vervangen? (j/n)');
ch:-readkey:
if ch-'j' then

begin
gotoxy(26.13); write('k0ge1 wordt vervangen');
verwijderJCtupel(y,pos);
assign(F,dirname+fkn);
reset (F) ;
seek(F,filesize(F»:
write(F,x): close(F):
minVnamen(x.m file);
LetopmfileV(y~m file):
str(y.m file,naam):
assign(M,dirname+'MF'+naam);
erase(M)

end;
end

end: {toevoegenJC1}

-procedure toevoegenJC;
var x,y: k0gel:

vrndr,eruit: boolean:
{vraagt gebruiker om tupel en voegt tupel toe}

begin
vrndr:- false:
initialiseer1t(y):
lees1ttupel(y.x,vrndr,eruit):
if eruit-fa1se then toevoegenKl(x);
zwartscherm

end: { toevoegenK }

procedure zoekenK;
var z: SK0ge1;

y: k0ge1;
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aanw.eruit: boolean.
pas: longint;

{vraagt sleutel en doorzoekt tabel}

begin
leesKsleutel(z.eruit);
if eruit-false then

begin
doorzoekKtabel(z.y.aanw.pas);
if aanw then displayK(false.y)
else nietaanwezig

end;
zwartscherm

end; { zoekenK }

procedure verwijderK;
var z: SKogel;

y: Kogel;
eruit.aanw: boolean.
pas: longint;
M: file of integer;
naam: string;

{vraagt sleutel en verwijderd tupel}

begin
leesKsleutel(z.eruit);
if eruit-false then

begin
doorzoekKtabel(z.y.aanw,pas).
if aanw=true then

begin
verwijderKtupel(y.pas) ;
LetopmfileV(y.m file);
str(y.m file.naam);
assign(M.dirname+'MF'+naam);
erase(M)

end
else nietaanwezigspcl

end;
zwartscherm

end; { verwijderK }

procedure veranderK;
var z: SKogel;

x.y: Kogel;
aanw,vrndr.eruit,eruit1: boolean;
pas: longint;

{vraagt sleutel en laat gebruiker tupel veranderen}

begin
vrndr:-true;
leesKsleutel(z.eruit);
if eruit-false then
begin

doorzoekKtabel(z.y.aanw.pas);
if aanw=true then

begin
leesKtupel(y.x.vrndr.eruit1);
if eruit1-false then

begin
verwijderKtupel(y.pos);
toevoegenK1 (x)

end
end
else nietaanwezig

end;
zwartscherm

end; { veranderK }

procedure bladerK;
var F: Tkogel;

x: Kogel;
eruit : boolean;

{laat gebruiker een voor een alle (niet gemarkeerde) tupels uit tabsl zien}

begin
Assign(F.dirname+fkn);
reset(F);
eruit:=false;
If filesize(F)-O then nietaanwezig
else
begin

repeat
read(F,x);
if x.verw=O then
begin

displayK(true.x);
If x.m file=-l then eruit:=true;

end; -
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until (eruit) or (eof(F»;
end;
close(F);
zwartscherm

end;

{-----------------------WERKTUIGSPOOR PROCEDURES-----------------------------)
{analoog aan procedures van kegel}

arrayI1 •• 21) of integer - (5,7,9,11,13,15,17,19,20,5,7,9,11,13,15
,17,19,21 ,7,16,17) ;

arrayl1 •• 21l of integer - (9,2,6,25,8,14,16,0,0,2,1,20,17,17,9,1
,2,6,247,0,0) ;

arrayI1 •• 21l of integer - (3,0,3,1,1,1,1,0,0,0,0,1,2,1,1,1,0,0,1
,0,0) ;

ty

procedure convert_wspoor(w:wspoor;deel:integer;var i:invoerarray);

const
pos

var t: integer;

.begin
if deel - 1 then
.begin

maakleeg(i,9);
iI1l.inhoud:-w.zkn;
str(w.obj,iI2l.inhoud);
il3l.inhoud:-w.dat del;
iI4l.inhoud:-w.plts;
iI5l.inhoud:-w.status;
iI6l.inhoud:-w.s del;
iI7l.inhoud:-w.aanv;
for t:-1 to 9 do
begin

iltl.x:-22;
iltl.y:-posltl;
iltl.maxlen:-mlltl;
if tyltl-1 then iltl.tiepe =wwoord;
if tyltl-O then iltl.tiepe =getal;
if tyltl-3 then ilt).tiepe -speciaal

end;
iI8l.x:-2;
iI9J.x:=2;
haalweg(i,7)

end
else
begin

maakleeg(i,12);
str(w.svon,i[1).inhoud);
str(w.soort,iI2).inhoud);
iI3l.inhoud:=w.verm werkt;
str(w.breedte,iI4).Inhoud);
iI5l.inhoud:-w.ident;
iI6l.inhoud:=w.SVO;
iI7l.inhoudI1l:-w.proef;
str(w.spn,iI8).inhoud);
str(w.m file,iI9l.inhoud);
iI10l.inhoud:=w.memo;
for t:-1 to 12 do
begin

iltl.x:-26;
if t>9 then iltJ.x:=49;
i ltl .y:=pos [t+9l ;
i[tl.maxlen:=mllt+9l;
if ty[t+9J-1 then i[t).tiepe =wwoord;
if ty[t+9l=0 then i[tJ.tiepe =getal;
if tylt+9l-2 then iltl.tiepe =breuk;

end;
haalweg(i,10)

end
end;

procedure convertback wspoor(deel:integer;i:invoerarray;var w:wspoor);
var code: integer; -

begin
if deel-1 then
begin

vulaan(i,7);
w.zkn:=iI1l.inhoud;
val(iI2l.inhoud,w.obj,code);
w.dat del:-iI3l.inhoud;
w.plts:-iI4l.inhoud;
w.status:-iI5l.inhoud;
w.s del:-iI6J.inhoud;
w.aanv:-i[7l.inhoud;

end
else
begin

vulaan(i,10);
val(iI1l.inhoud,w.svon,code);
val(iI2l.inhoud,w.soort,code);
w.verm_werkt:-iI3l.inhoud;
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val(i[4].inhoud.w.breedte.code);
w.ident:-i[S].inhoud;
w.SVO:-i[6).inhoud;
w.proef:-i[7].inhoud[1];
val(i[8].inhoud[1].w.spn.code);
val(i[9].inhoud.w.m file.code);
w.memo:-i[10].inhoua;

end
end;

integer;

convert_wspsl(s:swerktuigspoor;var i:invoerarray);

array[1 •• 4] of integer - (6,9,11,14);
array[1 •• 4] of integer. (9,2.2,0);
array[1 ••4] of integer. (3.0,0.0);

procedure
const

pas
ml
ty

var
t

begin
...kleeg(i.4);
i[1).inhoud:-s.zkn;
str(s.svon.i[2].inhoud);
str(s.spn,i[3).inhoud);
for t:- 1 to 4 do
begin

Ut) .x:-34;
i[t].y:-pos[t);
i[t].maxlen:-ml[t];
i[t].tiepe:-getal;

end;
i[1].tiepe:-speciaal;
U4].x:-20

end;

procedure convertback wspsl(i:invoerarray;var s:Swerktuigspoor);
var code : integer; -
begin

vulaan(i.3);
s.zkn:-i[1].inhoud;
val(i[2].inhoud.s.svon.code);
val(i[3).inhoud,s.spn,code);

end;

procedure initialiseerW(var y: wspoor);

begin
with y do

begin
verw:-Oi zkn:-"i dat del:="; plts:-"i obj:=O:
s del:-": status: z "; memo:=": aanv:=";
svon:-O: verm werkt:-"i soort:=O:
ident:-"; SVO:-"; breedte:=O; proef:=' '; spn:=O;
m file:-OOOOO

end-
end; (initialiseerW)

procedure wspoorscherm1;

begin
clrscr;
window{1.1.80.2S); textbackground(lightgray);
clrscr;
textcolor(red); gotoxy(34.1);
wri te ( 'WERXTUIGSPOOR' )

end; (wspoorscherml)

procedure dplWscherm1 (x: wspoor);

begin
binnenscherm;
gotoxy(2.3); write('ZAAK');
textcolor(lightred);
gotoxy(2,S); write('Zaaknr ');
textcolor(lightcyan); write(': ');write speciaal(x.zkn);
gotoxy(2.7); write('Object :-'.convertobject(x.obj»;
gotoxy(2.9); write('Datum delict : ');write speciaal(x.dat del);
gotoxy(2.11); write('Plaats '.x.plts); -
gotoxy(2.13); write('Status '.x.status);
gotoxy(2.1S); write('Soort delict '.x.s del);
gotoxy(2,17); write('Aanvrager ',x.aanv);

end; {dplWscherm1}

procedure dplWscherm2(x: wspoor);

begin
binnenscherm;
gotoxy(2.3); write('WERKTUIGSPOOR');
textcolor(lightred);
gotoxy(2.S); write('SVO numrner
textcolor(lightcyan); write(': '.x.svon);
gotoxy(2.7); write('Soort werktuig
gotoxy(2,9); write('Vermoedelijk werktuig
gotoxy(2.11); write('Breedte (in mm)

') ;

: '.convertsoort(x.soort»;
: '.x.verm werkt);

: '.x.breedte:8:S);
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') :

, .x.ident);
, ,x.SVO);
, ,x.proef);

gotoxy(2,13); write('Identificatie
gotoxy(2,15); write('SVO
gotoxy(2,17); write('Proefspoor (j/n)
textcolor(lightred);
gotoxy(2,19); write('Spoornummer
textcolor(lightcyan); write(': ',x.spn);
gotoxy(2,21); write('Meetfile
gotoxy(49,5); write('Memo');
window(49,7,79,14); textbackground(blue);
taxtcolor(lightcyan);
clrscr;
wr1te(x.-..o) ;
window(1,2,SO,24);
textbackground(black)

end; (dplWscherm2)

procedure displayW(blader: boolean; var x: wspoor);
var chl,ch2: char;

nietklaar: boolean;
eruit : boolean;

begin
chl:-'?'; ch2:-'?'; nietklaar:-true;eruit:=false;
wspoorscherml ;
onderbalkdisplay(blader);
while nietklaar and (not(eruit» do

begin
dplWscherml (x);
chl:-readkey; { special key karakter '0 inlezen }
if chl-'13 then nietklaar:=false;
if chl-'27 then eruit:-true;
if chl-'O then
begin

chl:-readkey;
if (chl-'Sl) or (chl='SO) then
begin

dplWscherm2(x);
while «ch2<>'73) and (ch2<>,72» and (nietklaar=true) and (not(eruit» do

begin
ch2:-readkey; ( special key karakter '0 inlezen )
if ch2-'13 then nietklaar:=false;
if ch2.'27 then eruit:=true;
if ch2-'O then ch2:=readkey

end;
ch2:-'?'

end
end

end;
if eruit then x.m file:--l;

end; { displayW }

procedure leesWtupel(y: wspoor; var x: wspoor; vrndr: boolean; var eruit: boolean);
var F: Vnamen;

ch: char;
naam: M namen;
b: boolean;
i: invoerarray;
sts: integer;

begin
sts:-O; x:-y;
wspoorscherml; b:=false;
binnenscherm;
onderbalkspec;
while sts-O do
begin

dplWscherml (x);
textcolor(white);
gotoxy(2,19); write('Volgende pagina');
gotoxy(2,20); write('Xlaar');
textcolor(lightcyan);
convert wspoor(x,l,i);
editgegevens(i.S,2.-1,3.-1,-1.-1,2,sts);
convertback wspoor(l,i.x);
if sts·O then
begin

dplWscherm2(x);
textcolor(white);
gotoxy(49,16); write('Vorige pagina');
gotoxy(49,17); write('Xlaar');
textcolor(lightcyan);
convert wspoor(x,2.i);
editgegevens(i,11,2,-1,4,-1.10.9,2,sts);
convertback wspoor(2.i,x);
if (vrndr-filse) and (sts<>3) then

begin
gotoxy(26.21);
assign (F, dirname+fvn) ; reset (F) ;
while not(eof(F» and (b=false) do

begin
read (F, naam) ;
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mer)');

if naam.ext='v' then
begin

b:-true; x.m file:=naam.naam;
write(x.m fire)

end -
end;
if eof(F) and (b-false) then

beqin
binnenscherm; textcolor(lightred + blink);
gotoxy(2,10); write('De tabel met vrije meetfilenamen is leeg I');
gotoxy(2,11); write(' Het systeem kan niet verder');
textcolor(lightcyan); close(F);
ch:-readltey;
halt

end;
close (F)

end
end;
if «x.zkn-") or (x.svon=O» and (sts=1) then

beqin
binnenscherm; textcolor(lightred);
gotoxy(), 10); write ('Alle uniek identificerende gegevens (Zaaknummer ,Svonummer en Spoornum-

gotoxy(),11); write('moeten op een juiste manier zijn ingevuld');
onderbalk;
onderbalkspec;
sts:-O

end
end;
if sts'») then

beqin
Letopmfile(x.m file);
eruit:-false -

end
else eruit:-true

end; { leesWtupel }

procedure leesWsleutel(var z: SWerktuigspoor; var eruit: boolean);
var ingevuld: boolean;

.1: invoerarray;
sts: integer;

begin
ingevuld:-false; sts:-O;
z.zkn:-"i z.svon:=O; 2.spn:=Oi
wspoorscherm1;
onderbalkspec;
while (ingevuld-false) and (sts<»)) do

begin
binnenscherm;
gotoxy(20,6); write('Zaaknummer : ');write speciaal(z.zkn);
gotoxy(20,9); write('SVonummer : ',z.svonT;
gotoxy(20,11); write('Spoornummer : ',z.spn);
textcolor(white);
gotoxy(20,14); write('Klaar');
textcolor(lightcyan);
convert wspsl(z,i);
editgegevens(i,4,-l,-l,-l,-l,-l,-l,l ,sts);
convertback wspsl(i,z);
if «z.zkn=") or (z.svon=O» and (sts<>3) then

begin
binnenscherm; textcolor(lightred);
gotoxy(), 10); write ('Alle uniek identificerende gegevens (Zaaknummer, SVonummer en Spoornum-

gotoXY(),11); write('moeten op een juiste manier zijn ingevuld');
onderbalk;
onderbalkspec;

end
else ingevuld:=true

end;
binnenscherm;
textcolor(lightblue + blink);
gotoxy()O, 12); write('ER WORDT GEZOCHT');
if sts-) then eruit:-true
else eruit:-false

end; ( leeBWsleutel )

procedure doorzoekWtabel(z: SWerktuigspoor; var y: wspoor;var aanw: boolean;var pes: longint);
var x: wspoor;

F: Twerktuigspoor;

begin
assiqn(F,dirname+fwn); initialiseerW(y);
aanw:-false; reset(F); pes:=O;
while not(eof(f» and (aanw=false) do

begin
read(F,x);
if x.verw=O then

begin
if (x.zkn=z.zkn) and (x.svon=z.svon) and (x.spn=z.spn) then

beqin
aanw: ..true;
Y:-x;
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pos:-filepos(F)-1;
end

end
end;
close (F)

end; ( doorzoekWtabel

procedure verwijderWtupel(x: wspoor; pos: longint);
var F: Twerktuigspoor;

begin
assiqn(F,dirname+fwn);
reset (F);
seek(F,pos);
x.verw:-1 ;
write(F,x);
close (F) ;
plusVnamen(x.m file)

end: { verwijderWtupel

procedure toevoegenWl (x: wspoor);
var z: SWerktuigspoor:

y: wspoor;
aanw: boolean;
pos: longint:
F: Twerktuigspoor;
ch: char:
N: file of integer;
naam: string:

begin
z.zkn:-x.zkn: z.svon:=x.svon:
z.spn:-x.spn:
doorzoekWtabel(z,y,aanw,pos);
window(1,2,80,24) :
textbackground(black):
if aanw-false then

begin
if inVnamen(x.m file)= false then

begin -
clrscr;
textcolor(lightred):
gotoxy(2,101; write('De meetfile van dit werktuigspoor hoort al bij een Ander werktuigspoor'):
onderbalk

end
else

begin
assiqn(F,dirname+fwn):
reset (F) :
seek(F,filesize(F»:
write(F,x): close(F);
minVnamen(x.m file)

end -
end

else
begin

clrscr:
textcolor(lightred);
gotoxy(22,10); write('werktuigspoor zit al in het systeem'):
gotoxy(24,ll): write('werktuigspoor vervangen? (j/n)'):
ch:=readkey;
if ch-'j' then

begin
gotoxy(24,13); write('werktuigspoor wordt vervangen');
verwijderWtupel(y,pos):
assiqn(F,dirname+fwn) ;
reset (F) :
seek(F,filesize(F»;
write(F,x): close(F):
minVnamen(x.m file):
LetopmfileV(y7m file);
str(y.m file,naam):
assiqn(M,dirname+'MF'+naam) ;
erase(M)

end;
end

end; {toevoegenWl}

procedure toevoegenW;
var x,y: wspoor:

vrndr,eruit: boolean:

begin
vrndr:=false:
initialiseerW(y);
leesWtupel(y,x,vrndr,eruit);
if eruit-false then toevoegenWl (x):
zwartscherm

end; ( toevoegenW )

procedure zoekenW;
var z: SWerktuigspoor;

y: wspoor:
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aanw,eruit: boolean;
pos: ~onqint;

beqin
leesWsleutel(z,eruit);
if eruit-false then

beqin
doorzoekWtabel(z,y,aanw,pos);
if aanw then displayW(false,y)
else nietaanweziq

end;
zwartscherm

end; { zoekenw }

procedure verwijderw;
var z: SWerktuiqspoor;

y: wspoor;
aanw,eruit: boolean;
pos: ~onqint;

M: file of inteqer;
naam: strinq;

beqin
~ee8Wsleutel(z,eruit);

if eruit-false then
beqin

doorzoekwtabel(z,y,aanw,pos);
if aanw-true then

beqin
verwijderwtupel(y,pos);
LetopmfileV(y.m file);
str(y.m file,naam);
assiqn(M,dirname+'MF'+naam);
erase(M)

end
else nietaanweziqspcl

end;
zwartscherm

end; { verwijderW }

procedure veranderW;
var z: SWerktuiqspoor;

x,y: wspoor;
aanw,eruit,eruit1: boolean;
pos: lonqint;
vrndr: boolean;

beqin
vrndr:-true;
leesWsleutel(z,eruit);
if eruit-false then

beqin
doorzoekWtabel(z,y,aanw,pos);
if aanw=true then

beqin
~eesWtupel(y,x,vrndr,eruit1);
if eruit1=false then

beqin
verwijderWtupel(y,pos);
toevoeqenW1 (x)

end
end

else nietaanweziq
end;

zwartscherm
end; { veranderW }

procedure bladerW;
var F: Twerktuiqspoor;

x: wspoor;
eruit : boolean;

beqin
Assiqn(F,dirname+fwn);
reset(F);
eruit:-false;
If filesize(F)-O then nietaanweziq
else
beqin

repeat
read(F,x);
if x.verw=O then
beqin

displayW(true,x);
If x.m file=-l then eruit:=true;

end; -
until (eruit) or (eof(F»;

end;
close(F);
zwartscherm

end;
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(-------------------------PROEFKOGEL PROCEDURES------------------------------)
(analoog aan procedures voor Kogel en werktuigspoor)

array(1 •• 251 of integer = (5,7,9,11,13,15,17,19,21,22,5,7,9
,12,13,15,17,7,8,9,12,13,15,17,18) ;

array(1 •• 251 of integer = (9,6,1,15,2,10,10,2,0,0,2,2,6,17,17,2
,2,4,1,2,9,1,6,0,0) ;

array(1 •• 251 of integer = (3,3,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,2,2,0,0,0
,1,0,3,1,0,0,0);

ty

procedure convert_proefkogel(p:proefkogel;deel:integer;var i:invoerarray);

const
pos

var t: integer;

begin
if deel - 1 then
begin

raaakleeg(i,10);
i(ll.inhoud:-p.zkn;
i(21.inhoud:-p.dat del;
iI31.inhoud(11:=p.a waPi
i(41.inhoud:-p.s waPi
str(p.m wap,i(51:inhoud);
i(6).inEOud:-p.model;
i(7).inhoud:-p.snr;
str(p.wnr,i(8).inhoud);
for t:-l to 10 do
begin

l(t) .x:-22;
i[t).y:-pos(t);
i(t).raaxlen:-ml(t);
if ty(t)=l then i(t).tiepe =wwoord;
if ty(t)=O then i(tl.tiepe =getal;
if ty(t)=3 then i(tl.tiepe =speciaal;

end;
1(9) .x:=2;
1(10) .x:-2;
haalweg(i,8);

end
else
begin

raaakleeg(i,15);
str(p.kal,iI11.inhoud);
str(p.a gr,iI21.inhoud);
iI31.innoud:=p.r gr;
str(p.bre.onder,I(41.inhoud);
str(p.bre.boven,iI51.inhoud) ;
str(p.a kg,i(61.inhoud);
str(p.kn,iI7).inhoud);
str(p.comb.volgnr.nummer,iI81 .inhoud);
iI91.inhoudll):= p.comb.volgnr.letter;
str(p.comb.kogelnr,i(101 .inhoud);
ill1).inhoud:-p.kop.zaaknr;
i(12).inhoud{1):=p.kop.letter;
str(p.m file,i{131.inhoud);
for t:-T to 15 do
begin

i{tl.x:=21;
if t>7 then i(tl.x:=59;
i(t).y:-poslt+l01;
i(tl.raaxlen:=mllt+l01;
if ty(t+l01=1 then iltl.tiepe:=wwoord;
if ty(t+l0)=0 then i{tl.tiepe:=getal;
if ty{t+l0)=2 then i(tl.tiepe:=breuk;
if tYlt+l0)=3 then iltl.tiepe:=speciaal;

end;
1(141.x:-43;
1(151.x:=43;
haalweg(i,13)

end
end;

procedure convertback proefkogel(deel :integer;i:invoerarray;var p:proefkogel);
var code : integer; -

begin
with p do
begin

1£ deel=l then
begin

vulaan(i,10);
zkn:=illl.inhoud;
dat del:=i{21.inhoud;
a wap:=iI31.inhoud(11;
s-wap:=i(4).inhoud;
val(i(5).inhoud,m wap,code);
model:-i(6).inhouQ;
snr:=iI71.inhoud;
val(iI81.inhoud,wnr,code);

end
else

160



beqin
vulaan(i, 14);
val(ill).inhoud,kal,code);
val(iI2).inhoud,a gr,code);
r gr:-i(3).inhoud:
val(i[4).inhoud,bre.onder,code);
val(iIS).inhoud,bre.boven,code);
val(i[6).inhoud,a kg,code);
val(i[7).inhoud,kn,code);
val(i[8).inhoud,comb.volgnr.nummer,code);
comb.volqnr.letter:-i(9).inhoudl1);
val(i[10).inhoud,comb.kogelnr,code);
kop.zaaknr:-ill1).inhoud;
kop.letter:-i(12).inhoudl1);
val(i[13).inhoud,m file,code):

end -
end

end;

integer;

array[l •• S) of integer - (6,9,11,13,16);
arrayll •• S) of integer - (9,2,2,2,0);
arrayll •• S) of integer - (3,0,0,0,0);

llrocedure
const

110·
IIl1
ty

var
t

convert-pr09fkogsl(s:Spr09fkogel;var i:inv09rarray);

beqin
maakleeg(i,4);
ill).inhoud:-s.zkn;
str(a.m wap,i(2).inhoud);
str(s.wnr,iI3).inhoud);
str(a.kn,i[4).inhoud);
for t:- 1 to 5 do
beqin

ilt).x:-34;
ilt).Y:-lIOslt);
ilt).maxlen:-mllt];
if tylt]-O then ilt].tiepe:=getal;
if ty[t]-3 then ilt].tiepe:=speciaal;

end;
iIS).x:-20

end;

llrocedure convertback pr09fkogsl(i:invoerarray;var s:Sproefkogel);
var code : integer; -
beqin

vulaan(i,4):
s.zkn:-il1].inhoud;
val(iI2].inhoud,s.m wap,code);
val(iI3].inhoud,s.wnr,code):
val(i[4].inhoud,s.kn,code);

end;

llrocedure initialiaeerP(var x: proefkogel);

begin
with x do

begin
verw:-Oi
zkn:-"i dat del:-"; a wap:=' '; s wap:="i m wap:=O; model:=";
anr:-": wnr:=O: kal:=O: a gr:=O; r-gr:="; bre.onder:=O;
bre.boven:-O: a kg:=O: kn:~O; comb.volqnr.nummer:=O; comb.volgnr.letter:=' ';
comb.kogelnr:-O;kop.zaaknr:-"; kop.letter:=' '; m file:=O

~d -
and; (initialiseerP)

llrocedure proefkogelscherm1;

begin
clrscr:
window(1,l,80,2S): textbackground(lightgray);
clrscr;
textcolor(red): gotoxy(3S,l);
write ('PROEFKOGEL')

end: {pr09fkogelscherm1}

procedure dplPscherml (x: proefkogel);

begin
binnenscharm;
90toxy(2, 3); write ('WAPEN'):
textcolor(lightred):
90toxy(2,S): write('Zaaknr ');
textcolor{lightcyan): write(': ');write speciaal(x.zkn):
gotoxy(2,7): write('Datum delict :-');write speciaal(x.dat del);
90toxy(2,9); write('Aantal wapens : ',x.a wapI; -
gotoxy(2,11): write('Soort wapen : ',x.s wapI;
textcolor(lightred); -
90toxy(2,13); write('Merk wapen ');
textcolor(lightcyan): write(': ',convertmerk(x.m wapI);
gotoxy(2,lS); write('Model : ',x.model);
gotoxy(2,17); write('Serienummer : ',x.snr):
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');write speciaal(x.kop.zaaknr);
',x.kop.Tetter);

, ,x.m_file) ;

{ special key ltaraltter t¥0 inlezen )
nietltlaar:=false;
eruit:-true;

textcolor(lightred);
gotoxy(2,19); write('Wapennummer ');
textcolor(lightcyan); write(': ',x.wnr);

end; {dplPsscherml }

procedure dplPscherm2 (x: proefltogel);

begin
binnenscherm;
gotoxy(2,3); write ('PROEFXOGEL') ;
gotoxy(2,S); write('Kaliber : ',convertltaliber(x.ltal»;
gotoxy(2,7)i write('Aantal groeven : ',x.a_gr);
gotoxy(2,9)i write('Richting groeven : ',x.r gr);
gotoxy(2,ll)i write('Sreedte groeven')i
gotoxy(6,12): write('ondergrens ',x.bre.onder:8:S);
gotoxy(6,13)i write('bovengrens ',x.bre.boven:8:S);
gotoxy(2,lS)i write('Aantal ltogels : ',x.a ltg);
textcolor(lightred); -
gotoxy(2,17)i write('Xogelnummer ');
textcolor(lightcyan); write(': ',x.kn);
gotoxy(43,S)i write('Combinatie');
gotoxy(4S,6); write('volgnummer')i
gotoxy(49,7); write('nummer : ',x.comb.volgnr.nummer)i
gotoxy(49,8)i write('letter : ',x.comb.volgnr.letter)i
gotoxy(4S,9); write('kogelnummer : ',x.comb.ltogelnr);
gotoxy(43,ll)i write('Xoppeling');
gotoxy(4S,12)i write('zaaknr
gotoxy(4S,13)i write('letter
gotoxy(43,lS); write('Meetfile

endi {dplPscherm2}

procedure displayP(blader: boolean; var x: proefkogel);
var chl,ch2: char;

nietltlaar: boolean;
eruit : boolean;

begin
chl:-'?'; ch2:-'?'; nietltlaar:=true;eruit:=false;
proefkogelscherm1 i
onderbalkdisplay(blader);
while nietltlaar and (not(eruit» do

begin
dplPscherml (X)i
chl:-readltey;
if chl=t¥13 then
if chl-//27 then
if chl-//0 then

begin
chl: s readltey;
if (chl-t¥81) or (ch1-t¥80) then

begin
dplPscherm2(x);
while «ch2<>t¥73) and (ch2<>t¥72» and (nietklaar=true) and(not(eruit» do

begin
ch2:=readltey;
if ch2=t¥13 then nietklaar:=false;
if ch2='27 then eruit:=true;
if ch2-//0 then ch2:=readltey

endi
ch2:-'?'

end
end

end;
if eruit then x.m_file:=-1;

end; { displayP }

procedure leesptupel(y: proefltogel; var x: proefkogel; vrndr: boolean; var eruit: boolean);
var F: Vnamen;

b: boolean;
naam: M namen;
i: invoerarray;
sts: integer;
ch: chari

begin
b:-falsei x:-Yi sts:-O;
proefltogelscherml;
while sts=O do

begin
onderbalkspec;
dplPscherm1 (x) ;
textcolor(white);
gotoxy(2,21)i write('Volgende pagina');
gotoxy(2,22); write('Xlaar');
textcolor(lightcyan);
convert-proefkogel(x,l,i) ;
editgegevens(i, 9,5, -1,1, -1, -1, -1, 2,sts) ;
convertback proefkogel(l,i,x);
if sts-O then

begin
dplPscherm2 (x) ;
textcolor(white);
gotoxy(43,17); write('Vorige paqina');
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en');

gotoxy(43.18); write('Klaar');
textcolor(lightcyan):
convert proefkogel(x.2.i);
editgegevens(i.14.1.-1.2,-1.-1.13,2,sts);
convertback proefkogel(2,i.x);
if (vrndr-false) and (sts<.3) then

begin
gotoxy(60.1S):
assign(F,dirname+fvn): reset(F);
while not(eof(F» and (b=false) do

begin
read(F.naam):
if naam.ext-'v' then

begin
b:-true; x.m file:=naam.naam:
write (x.m file)

end -
end;

if eof(F) and (b-false) then
begin

binnenscherm; textcolor(lightred + blink) :
gotoxy(2,10); write('De tabel met vrije meetfilenamen is leeg I');
gotoxy(2,11): write(' Het systeem kan niet verder'):
textcolor(lightcyan): close(F);
ch:-readkey:
halt

end;
close(F):

end
end;
if «x.zkn-") or (x.m_wap=O» and (sts=1) then

begin
clrscr: textcolor(lightred):
gotoxy(3,10): write('Alle uniek identificerende gegevens (Zaaknummer.Merk wapen. Wapennummer

gotoxy(3.11); write('Kogelnummer) moeten op een juiste manier zijn ingevuld');
onderbalk:
sts:=O

end

en');

end:
if sts<.3 then

begin
Letopmfile(x.m file):
eruit:-false -

end
else eruit:=true

end; ( leesPtupel )

procedure leesPsleutel(var z: SProefkogel: var eruit: boolean):
var ingevuld: boolean:

i: invoerarray;
sts: integer:

begin
ingevuld:-false: sts:=O:
z.zkn:-"i z.m wap:=O; z.wnr:=O; z.kn:=O;
proefkogelscherml;
onderbalkspec;
while ingevuld=false do

begin
binnenscherm:
gotoxy(20,6): write('Zaaknummer : ');
gotoxy(20.9): write('Merk wapen : '):
gotoxy(20.11): write('Wapennummer '):
gotoxy(20.13): write('Kogelnummer : ');
textcolor(white):
gotoxy(20.16): write('Klaar');
textcolor(lightcyan):
convert proefkogsl(z.i):
editgegevens(i,S.2,-1.1.-l,-l,-1,l.sts):
convertback proefkogsl(i.z);
if «z.zkn-7 ,) or (z.m wap-O» and (sts(.3) then

begin -
clrscr; textcolor(lightred):
gotoxy(3,10); write('Alle uniek identificerende gegevens (Zaaknummer,Merk wapen, Wapennummer

gotoxy(3,11); write ('Kogelnummer) moeten op een juiste manier zijn ingevuld');
onderbalk;

end
el88 ingevuld:-true

end;
binnenscherm:
textcolor(lightblue + blink);
gotoxy(30.12): write('ER WORDT GEZOCHT'):
if sts-3 then eruit:-true
else eruit:-false

end; { leesPsleutel }
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procedure doorzoekPtabel(z: SProefkogel: var y: proefkogel; var aanw: boolean; var pos: longint):
var x: proefkogel;

F: Tproefkogel:

begin
assiqn(F,dirname+fpn); initialiseerP(y);
aanw:-false; reset(F); pos:-O;
while not(eof(f» and (aanwafalse) do

begin
read(F,x);
if x.verw-O then

begin
if (x.zkn-z.zkn) and (x.m wap=z.m wap) and

(x.wnr-z.wnr) and (x.kn=z.kn) then
begin

aanw:-true:
Y:-x;
pos:-filepos(F)-1;

end
end

end;
close (F)

end; { doorzoekPtabel

procedure verwijderPtupel (x: proefkogel; pos: longint);
var F: Tproefkogel;

begin
assiqn(F,dirname+fpn);
reset (F);
seek(F,pos);
x.verw:-1;
write(F,x);
close(F);
plusVnamen(x.m file)

end; ( verwijderPtupel

l'rocedure toevoegenP1 (x: proefkogel);
var z: SProefkogel;

y: proefkogel:
aanw: boolean;
pos: longint;
F: Tproefkogel:
ch: char;
M: file of integer;
naam: string;

begin
z.zkn:-x.zkn; z.m wap:=x.m wap: z.wnr:=x.wnr;
z.kn:-x.kn; - -
doorzoekPtabel(z,y,aanw,pos);
window(1,2,80.24);
textbackground(black);
if aanw=false then

begin
if inVnamen(x.m file)= false then

begin -
clrscr;
textcolor(lightred);
gotoxy(2.10); write('De meetfile van deze proefkogel hoort al bij een andere proefkogel');
onderbalk

end
else

begin
assiqn(F.dirname+fpn);
reset (F) ;
seek(F.filesize(F»:
write(F.x); close(F);
minVnamen(x.m file)

end -
end

else
begin

clrscr;
textcolor(lightred);
gotoxy(25,10); write('proefkogel zit al in het systeem');
gotoxy(27.11); write('proefkogel vervangen? (j!n)');
ch:-readkey;
if ch='j' then

begin
gotoxy(27.13); write('proefkogel wordt vervangen');
verwijderPtupel(y.pos);
assiqn(F.dirname+fpn);
reset(F);
seek(F.filesize(F»;
write(F.x); close(F);
minVnamen(x.m file):
LetopmfileV(y7m_file);
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str(y.m file,naam);
assign(M,dirname+'MF'+naam);
erase (M)

end;
end

end; {toevoegenP1}

procedure toevoegenP;
var x,y: proefkoqel;

eruit,vrndr: boolean;

begin
vrndr:-false;
initialiseerP(y);
leesPtupel(y,x,vrndr,eruit);
if eruit-false then toevoegenP1 (x);
zwartscherm

end; { toevoegenP }

procedure zoekenP;
var z: SProefkoqel;

y: proefkoqel;
aanw,eruit: boolean;
pos: longint;

beqin
leesPsleutel(z,eruit);
if eruit-false then

begin
doorzoekPtabel(z,y,aanw,pos);
if aanw then displayP(false,y)
else nietaanwezig

end;
zwartscherm

end; { zoekenP }

procedure verwijderP;
var z: SProefkoqel;

y: proefkoqel;
aanw,eruit: boolean;
pos: longint;
M: file of integer;
naam: string;

begin
leesPsleutel(z,eruit) ;
if eruitafalse then

begin
doorzoekPtabel(z,y,aanw,pos);
if aanwwtrue then

begin
verwijderPtupel(y,pos);
LetopmfileV(y.m file);
str(y.m file,naam);
assign(M,dirname+'MF'+naam);
erase(M)

end
else nietaanwezigspcl

end;
zwartscherm

end; { verwijderP }

procedure veranderP;
var z: SProefkoqel;

x,y: proefkogel;
aanw,eruit,eruit1,vrndr: boolean;
pos: longint;

begin
vrndr:=trus;
leesPsleutel(z,eruit);
if eruit=false then

begin
doorzoekPtabel(z,y,aanw,pos);
if aan_true then

begin
leesPtupel(x,y,vrndr,eruit1);
if eruit1=false then

begin
verwijderPtupel(y,pos);
toevoegenPl (x)

end
end

else nietaanwezig
end;

zwartscherm
end; { veranderP }

procedure bladerP;
var F: Tproefkoqel;

x: proefkoqel;
eruit : boolean;
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begin
Assiqn(F,dirname+fpn);
reset(F);
eruit:-false;
Xf filesizelF)-O then nietaanwezig
else
begin

repeat
read(F,x);
if x.verw-O then
begin

displayP(true,x);
Xf x.a file=-1 then eruit:=true;

end; -
until (eruit) or (eoflF»;

end;
elose(F);
zwartseherm

end;

procedure gegevensbehr;

var
Blus: boolean;

{laat gebruiker kiezen voor een bepaalde toepassing en roept bijbehorende
procedures aan}

begin
Blus:-true;
while Blus do

begin
elrser;
ChooseFromMenulggrnain,keyO);
case keyO of

1 : zoekenX;
2 : toevoegenX;
3 : verwijderX;
4 : veranderX;
14: bladerX;
5 : zoekenW;
6 : toevoegenw;
7 : verwijderw;
8 : veranderw;
15: bladerW;
9 : zoekenP;
10 toevoegenP;
11 verwijderP;
12 veranderP;
16 bladerP;
13 Hlus:=false (keer terug naar hoofdprogramma)

end
end

end;

begin
end.
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YAreaBase 0.2;
YAreaSize 0.7) ;

YAreaBase 0.2;
YAreaSize 0.7) ;

YAreaBase 0.2;
YAreaSize 0.7) ;

YAreaBase 0.55;
YAreaSize 0.45) ;

YAreaBase 0.10;
YAreaSize 0.45) ;

YAreaBase 0;
YAreaSize 0.1) ;

Weergave

unit weerlJV8; ($N+)
Interface
uses

GPu,
Graph2D,
Menu unit,
Globi"ls,
Gegevensbeheer,
CRT,
Dos;

const
(kaders waarbinnen grafieken getekend worden)
area1 : GP Area t 

(XAreaBase : 0;
XAreaSize : 0.45;

area2 : GP Area t -
(XAreaBase : 0.45;
XAreaSize : 0.45;

area3 : GP Area t 
(XAreaBase : 0.9;
XAreaSize : 0.45;

area4 : GP Area t 
(XAreaBase : 0;
XAreaSize : 1.41;

area5 : GP Area t 
(UreaBase : 0;
UreaSize : 1.41;

LogoArea : GP Area t 
(XAreaBase :- 0; 
XAreaSize : 1.41;

Procedure Laatzien;

Implementation

(PRE: true)

procedure weergavescherm; (scherm voor berichten van weergave component)

begin
window(1.1.80.25);
textbackground(black);
clrscr;
window(16.9.63.16);
textbackground(blue);
clrscr; textcolor(lightcyan);

end; (weergavescherm)

procedure weergave(naam1.naam2
tekst1,tekst2
maxpos

var eruit

woord;
string;
integer;
boolean) ;

(naam waaronder mw zijn opgeslagen)
{tekst op scherm bij kras 1 en 2}
(waarde waarmee kras 2 verschoven wordt)
{controle op ESC}

var
dummy1,dummy2
npoints.np2.aantalkeer,t
aanv,wait
nilpt
Af
xmin.xmax,ymin.ymax.
xmin2,xmax2,ymin2,ymax2
s

G 1DArrayData t;
integer; -
char;
G 1DA p;
FIle of integer;

G Float;
searchrec;

(meetwaarden kras 1 en 2)
{*punten. *plaatjes. teller}
{aanvrager (voor leesdata»
{nulpointer}

{grenzen grafiek 1 en 2 }

begin
new(dummy1.real p); (initialiseren meetwaarden)
new(dummy1.imag-p);
new(dummy2.real-p);
new (dummy2. imag-p) ;
dummy1.xstart:-0;
dummy2.xstart:-0;
dummy1 .dx:-1;
dummy2.dx:-1 ;
weergavescherm;
gotoxy(2.2); write('weergave ',naam1.· en '.naam2);
findfirst(dirname+naam1.archive.s);

if doserror-18 then
begin

clrscr;
writeln('onder directory ',dirname.' is meetfile '.naam1.' niet gevonden');
writeln('het programma wordt beeindigd');
halt

end;
findfirst(dirname+naam2.archive.s);

if doserror-18 then
begin

clrscr;
writeln('onder directory ',dirname.' is meetfile '.naam2.' niet gevonden');
writeln('het programma wordt beeindigd');
halt

end;
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Assiqn(Af,dirname+naam1): (inlezen aantal meetpunten kras 1)
reset(Af):
read(Af,npoints):
close(Af):
Assiqn(Af,dirname+naam2): (inlezen aantal meetpunten kras 2)
reset(Af):
read(Af,np2):
close(Af):
if npointsc.np2 then (onqelijk aantal meetpunten)
beqin

eruit:-true:
writeln('Onqelijk aantal meetpunten kras 1 en kras 2'):
writeln('Weerqave niet moqelijk'):

end
else
begin

aantalkeer:-1: {aantal weer te qeven plaatjes berekenen}
if npoints • 4096 then aantalkeer:= npoints div 4096;
if maxposc.O then aanv:='s' else aanv:=.'n'; {aanv='s' -> schuiven}
dummy1.np:-npoints; {" -'n' -> niet}
1f npoints.4096 then dummy1.np:=4096;
dummy2.np:-dummy1.np;
t:-l :
repeat ( loop weerqave plaatjes
begin

_rqavescherm:
gotoxy(2,t+2): write('druk op een toets voor deel',t);
wait :- ReadXey;
if waitc.'27 then
begin

gotoxy(2,t+3): write(' •• inladen •• '):
{Inlezen meetwaarden kras 1}
leesdata(naam1,t-1,'w',O,npoints,dummy1.real p,dummy1.imaq p);
{inlezen en verschuiven meetwaarden kras 2} - -
leesdata(naam2,t-1,aanv,maxpos,npoints,dummy2.real p,dummy2.imaq p);
{berekenen qrenzen qrafiek kras 1} - -
G2D Getminmax1D(dummy1,real v,xmin,xmax,ymin,ymax);
{berekenen qrenzen qrafiek kras 2}
G2D Getminmax1D(dummy2,real v,xmin2,xmax2,ymin2,ymax2);
(qeIijk maken qrenzen kras Ten 2 (schaal qelijk)}
if xmin2<xmin then xmin:=xmin2;
if xmax2>xmax then xmax:=xmax2;
if ymin2<ymin then ymin:=ymin2:
if ymax2>ymax then ymax:=ymax2:
GP Aquire Display:
{tikenen grafiek kras 1 in qebied 4 met tekst 1}
Graph2D Sinqle (Area4 ,dummy1 ,Real v,'N meetp.','rel. opp.'

- ,'Kras 1 '+tekst1,xmin,xmax,ymin,ymax);
{tekenen qrafiek kras 2 in qebied 5 met tekst 1}
Graph2D Sinqle(Area5,dummy2,Real v," meetp.','rel. opp.'

- ,'Kras 2 '+tekst2,xmin,xmax,ymin,ymax);
wait:-Readkey;
GP Release Display:
t:;t+1 -

end
end
until (t-aantalkeer+1) or (wait='27);

end;
dispose(dummy1.real p); {vrijqeven qeheuqen}
dispose(dummy1.imaq-p);
dispose(dummy2.real-p);
dispose (dummy2 • imaq- p) ;
if wait-,27 then eruit:=true;

end: {procedure weerqave}

procedure qetmfileK(var mfile:inteqer;
var tekst:strinq;
var eruit:boolean);

(mfile nummer uit tupel)
(tekst die bij plaatje meet komen}
(controle op ESC)

{leest een sletel in haalt het bijbehorende meetfilenummer op (indien aanweziq)
en maakt tekst aan die bij de qrafiek wordt qezet}

var
s
k
aanw
pos
n1,n2

Skogel:
kogel;
boolean;
lonqint;
strinq[4};

{sleutel}
{kogel tupel}
{controle op aanweziq zijn tupel}

{voor aanmaken tekst}

begin
mfile:=-1;
tekst:-";
LeesKsleutel(s,eruit);
if not(eruit) then
begin

DoorzoekKtabel(s,k,aanw,pos):
if not(aanw) then
beqin

eruit:-true;
nietaanweziq

end
else

{lees sleutel in}

{zoek tupel}
{tupel niet aanweziq}
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beqin
mfile:-k.m file;
str(k.vlgn7nummer.nl);
str(k.kn.n2);
tekst:-'(kogel) : '+k.zkn+' •

end
end;
zwartscherm

end;

(haal mfile nummer op)
{maak tekst}

'+nl+' '+k.vlgn.letter+' , '+n2i

procedure getmfileW(var mfile integer;
var tekst string;
var eruit boolean);

{analoog aan getmfileX}

var
s
w
aanw
pos
nl.n2

Swerktuigspoor;
wspoor;
boolean;
longint;
string (4) ;

beqin
LeesWsleutel(s.eruit);
if not{eruit) then
begj.n

DoorzoekWtabel(s.w.aanw.pos);
if not(aanw) then
beqin

eruit:-true;
nietaanwezig

end
else
begin

mfj.le:_.m file;
str(w.svon7nl);
str(w.spn.n2);
tekst:-'(werktuigspoor) '+w.zkn+'. '+n1+' • '+n2;

end
end;
zwartscherm

end;

procedure getmfileP(var mfile:integer;
var tekst:string;
var eruit:boolean);

{analoog aan getmfileK en getmfileW}

var
s
p
aanw
pos
nl.n2

Sproefkogel;
proefkogel;
boolean;
longint;
string(4);

begin
LeesPsleutel(s.eruit);
if not(eruit) then
beqin

DoorzoekPtabel(s.p.aanw.pos);
j.f not(aanw) then
begin

eruit: -true;
nietaanwezig

end
else
beqin

mfile:-p.m file;
str(p.wnr.iil);
str(p.kn.n2);
tekst:-'(proefkogel) '+p.zkn+'. '+convertmerk(p.m_wap)+' • '+n1+' • '+n2;

end
end;
zwartscherm

end;

procedure wgkhit;
var x

F
nl.n2
teller
tekst1.tekst2
milel.mfile2
naaml •naam2
wait
eruit

HittupelK
ThitlistK
stringl4]
integer;
string;
integer;
woord;
char;
boolean;

{hitupel voor kogels}
{hitlist voor kogels}
{voor aanmaken tekst}

Itekst bij grafiek kras 1 en 2}
{mfilenr van kras 1 en 2}
{naam waaronder mw van kras 1 en 2 op Msk staan}
{invoer vanaf toetsenbord}
{controle op ESC}

{leest de laatst gegenereerde hitlist van disk en geeft de meetwaarden van de
elementen een voor een weer}
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{maxpos-l -> origineel-proefkogel}

{haal mfi1e nummer kras 2 op}
{maak naam waaronder mw kras 2 op disk staan aan}

{baal rnfile nummer kras lop}
{maak naarn waaronder rnw kras 1 op disk staan aan}

, '+n2i

{maak tekst 2 aan}

(maak tekst 1)

(maxpos=O - > origineel=kogel)

(lees origineel)

'+zkn+' , '+nl+' '+vlgn.letter+'

(geen kogels in hitlist)

{loop aantal elementen uit hitlist}

begin
eruit:-false;
Assign(F,dirname+'HitlistK');
reset(F);
If Filesize(F)<2 then

begin
nietaanwezig;
zwartscherm

end
else
begin

read(F,x);
with x.sleutel do
begin

If x.maxpos-O then
begin

str(vlgn.nummer,nl); {maak tekst 1}
str(kn,n2);
tekstl:-'(kogel)

end
else
begin

str(x.maxpos,n1);
str(kn,n2);
tekst1:-'(proefkogel) : '+zkn+' , '+convertmerk(vlgn.nummer)+' , '+n1+' , '+n2;

end
end;
mfilel:-x.m file;
Str(mfile1,naam1);
naaml:-'MF'+naaml;
teller:-l;
Repeat

read(F,x);
with x.sleute1 do
begin

str(vlgn.nummer,nl);
str(kn,n2);
tekst2:-'(kogel) : '+zkn+' , '+nl+' '+vlgn.letter+' , '+n2;

end;
mfi1e2:=x.m file;
Str(mfile2,naarn2);
naarn2:-'MF'+naarn2;
weergavescherm;
gotoxy(2,2); write('Hitlist nummer ',teller);
gotoxy(2,3); write('Druk op een toets');
gotoxy(2,4); write('(O)- overslaan');
wait:-readkey;
(roep weergave aan of sla over (skip»
if (wait<>'o') and (wait<>'O') then weergave(naarnl,naam2,tekstl,tekst2,x.maxpos,eruit);
tel1er:-teller+1;

until (eof(F» or (wait-'27) or eruit;
end;
close(F);

end;

procedure wgwhit;
var x

F
nl,n2
teller
tekstl,tekst2
mfile1,mflle2
naaml , naam2
wait
eruit

HittupelW;
ThitlistW;
string[4];
integer;
string;
integer;
woord;
char;
boolean;

{analoog aan wgkhit}

begin
eruit:-false;
Assign(F,dirname+'HitlistW');
reset(F);
If Filesize(F) <2 then

begin
nietaanwezig;
zwartscherm

end
else
begin

read(F,x);
with x.sleutel do
begin

str(svon,nl);
str(spn,n2);
tekstl:-'(werktuigspoor)

end;
mfilel:-x.m file;
Str(mfile1,naam1);
naam1:-'MF'+naaml;
teller:-l;
Repeat

read(F,x);
with x.s1eutel do

'+zkn+' , '+n1+' , '+n2;
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begin
str(svon,n1);
str(spn,n2);
tekst2:-'(werktuigspoor) '+zkn+', '+n1+' , '+n2;

end;
mfile2:-x.m file;
Str(mfile2,naam2);
naam2:-'MF'+naam2;
weergavescherm;
gotoxy(2,2); write('Hitlist nummer ',teller);
gotoxy(2,3); write('Druk op een toets');
gotoxy(2,4); write('(O)- overslaan');
wait:-readkey;
if (waitc>'o') and (waitc>'O') then weergave(naam1,naam2,tekst1,tekst2,x.maxpos,eruit);
teller:-teller+1;

until (eof(F» or (wait-'27) or eruit;
end;
close(F);

end;

procedure laatzien;

var
naam1 , naam2
tekst1,tekst2
.file1,llIfile2
eruit
schuif
shift
hlus
wait
i
code

woord;
string;
integer;
boolean;
char;
integer;
boolean;
char;
inv;
integer;

{naam waaronde mw kras 1 en kras 2 op disk staan}
{tekst bij grafiek kras 1 en 2}
{mfile nummer van kras 1 en 2}
{controle op ESC}
{schuiven (j/n)}
{waarde waarmee kras 2 wordt verschoven}

{Keuze uit weergavemenu en aanroepen}
{Niks gekozen}
{Bijbehorende procedures}

3

.. ,5

begin
hlus:-true;
window(1,1,80,25);
textbackground(black);
clrscr;
While hlus do
begin

key1:-8;
ChooseFromMenu(wrgv,key1);
if key1-0 then key1:=8;
Case key1 of

1,2 : begin
weergavescherm;
gotoxy(2,2); wr:lte('Sleutel eerste kras (=kogel) invoeren');
gotoxy(15,3); write('Druk op een toets');
wait:=Readkey;
GetmfileK(mfilel,tekst1,eruit);
if eruit then key1:-8;

end;
begin

weergavescherm;
gotoxy(2,2); write('Sleutel eerste kras (=werktuigspoor) invoeren');
gotoxy(15,3); write('Druk op een toets'};
wait:=Readkey;
GetmfileW(llIfilel,tekst1,eruit);
if eruit then key1:=8
else
begin

weergavescherm;
gotoxy(2,2); write('Sleutel tweede kras (=werktuigspoor) invoeren');
gotoxy(15,3); write('Druk op een toets');
wait:-Readkey;
GetmfileW(mfile2,tekst2,eruit) ;
if eruit then key1:=8

end
end;
begin

weergavescherm;
gotoxy(2,2); write('Sleutel eerste kras (-proefkogel) invoeren');
gotoxy(15,3);write('Druk op een toets');
WAIT:-Readkey;
GetmfileP(mfilel,tekst1,eruit);
if eruit then key1:=8

end;
end;

Case key1 of
1," : begin

weergavescherm;
gotoxy(2,2); write('Sleutel tweede kras (-kogel) invoeren'};
gotoxy(15,3); write('Druk op een toets');
wait:-Readkey;
GetmfileX(mfile2,tekst2,eruit);
if eruit then key1:=8

end;
2,5 begin

weergavescherm;
gotoxy(2,2); write('Sleutel tweede kras (=proefkogel) invoeren');
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gotoxy(15,3); write('Oruk op een toets');
WAIT:-Readltey;
GetmfileP(mfile2,tekst2,eruit);
if eruit then key1:-8

end;
6 begin

wgkhit;
key1:-8

end;
7 Blus:-false;
9 begin

wgwhit;
key1:-8

end;
end;
if hlus and (not(key1-8» then {zelf twee kogels weergeven, mfile al berekend}
begin

Str(mfile1,naam1); {aanmaken namen waaronder kras 1 en 2 op disk staan}
Str(mfile2,naam2);
naam1:-'MF'+naam1;
naam2:-'MF'+naam2;
weergavescherm;
gotoxy(2,2); write('kras2 verschuiven ? (j/n)'); {zelf kras 2 verschuiven}
repeat

schuif:-readltey;
if (schuif-'j') or (schuif-'J') then
begin

gotoxy(2,4); write('geef getal');
i.tiepe:-getal;
i.inhoud:-'O';
i.maxlen:-5;
1.x:-13;
1.y:-4;
change(i,true,N2,eruit) ;
val(i.inhoud,shift,code);

end;
if (schuif-'n') or (schuif-'N') then shift:-O;

until (schuif-'j') or (schuif-'J') or (schuif-'n') or (schuif-'N');
{roep weergave aan}
if eruit-false then weergave(naam1,naam2,tekst1 ,tekst2,shift,eruit);

end
else
zwartscherm;

end;
end;

end.

Fourier

unit fourier;
interface
UN+}
uses

globals,
crt;

( Transformation and Filtering )

procedure TF Fourier Transform(var Data: G 1DArrayData l;inverse :boolean);
procedure TF:scalmulTvar data: G_1DArraYData_l; f : G_Float);

implementation

const
TNArraySize - 4096;
RootTwOOverTwo - 0.707106781186548;

type
Float
TNvector
TNvectorptr

.. G Float;

.. G-10Array;

.. G:10A_P;

procedure Testlnput(NumPoints
var NumberOfBits
var Error

integer;
byte;
byte);

type
ShortArray - array[1 •• 14) of integer;

var
Term : integer;

const
PowersOfTwo : ShortArray - (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,

512, 1024,2048, 4096, 8192 , 16384);

begin
Error :- 2;
if NumPoints (

Error :- 1;
Term :- 1;

Assume NumPoints not a power of two
2 then

{ NumPoints ( 2
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While (Term c- 14) and (Error - 2) do
heqin

if NumPoints - PowersOfTwo[Term] then
heqin

NumberOfBits :- Term:
Error :- 0: (NumPoints is a power of two

end,
Term : - Succ (Term) :

end:
end, ( procedure Testlnput

procedure shiftm8m(deel,getal1,getal2 : integer:
var realdeell,imagdeell,realdeel2,imagdeel2,realdeel3

,imagdeel3,realdeel4,imagdeel4 : TNvectorptr:
RealRootOfUnitY,ImagRootOfUnity : Float),

var
getal1dummy,getal2dummy : integer,
real1,imag1,real2,imag2 : TNvectorptr:
hold,realdummy,imagdummy : float:

- RealDununy
- lmagDummy
+ RealDununy
+ lmagDununy

then

then

then

then

then

then

Rea12"[getal2] * RealRootOfUnity 
lmag2 ACgetal2] * lmagRootOfUnity:

ImagDummy := Real2 ACgetal2] * lmagRootOfUnity +
lmag2 A[getal2] * RealRootOfUnity:

Real2"Cgetal2] :- Reall"[getall] - RealDununy:
Imag2 A[getal2] :- lmag1"[getall] - lmagDummy:
ReallA [getall] :- Reall" [getall] + RealDummy:
lmaglA Cgetall] :- lmagl A[getal1] + lmagDununy:

end:
begin

RealDummy :- RootTwoOverTwo * (Real2" [geta12] + lmag2 A[getal2]):

deel of
begin

Hold :- Real2"[getal2]:
Real2 A[getal2] :- Reall A[getall]:
Real1" [getall] :- Hold:
Hold :- lmag2 A[getal2]:
lmag2 A[getal2] := lmag1 A[getall]:
lmag1A [getall] :- Hold:

end,
begin

RealDummy :- Real2"[getal2]:
ImagDummy :- lmag2"[getal2]:
Real2 A[getal2] :- Real1" [getall]
Imag2 A[getal2] :- lmagl"[getall]
Real1A[getal1] :- Reall " [getal1]
Imag1 ACgetall] :- Imagl ACgetall]

end:
begin

RealDummy :-
2:

3:

1 :

begin
real1:-realdeel1,
real2:-realdeel1:
imagl:-imagdeell:
imag2:-imagdeel1,
getalldummy:-getall:
getal2dummy:-getal2:
if getal1dummy )- 4096
heqin

real1:-realdeel2:
imag1:-imagdeel2:
getall:-getall-4096:

end:
if getalldummy )- 8192
heqin

reall:-realdeel3:
imagl:-imagdeel3:
getal1:-getall-4096:

end:
if getalldummy )- 12288
begin

real1:-realdeel4,
imagl:-imagdeel4:
getall:-getall-4096:

end:
if getal2dummy )- 4096
begin

real2:-realdeel2:
imag2:-imagdeel2:
getal2:-getal2-4096:

end:
if getal2dummy )- 8192
begin

real2:-realdeel3:
imag2:-imagdeel3:
getal2:-getal2-4096:

end:
if getal2dummy )- 12288
heqin

real2:-realdeel4:
imag2:-imagdeel4:
getal2:-getal2-4096;

end:
case

0:
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ImagDummy :- RootTwoOverTwo * (Imag2 A[geta12] - Rea12A[geta12);
Rea12 A[geta12] .- Reall A[getall) - RealDummy;
Imag2 A[geta12] :- Imagl A[getall) - ImagDummy;
Reall A[getall) :- Reall A[getall] + RealDummy;
Imagl A(getall) :- Imagl A[getall) + ImagDummy;

end;
4: begin

Realoummy:- Imag2 A[geta12);
ImagDummy :- -Rea12"[geta12);
Rea12 A[geta12) :- Reall" [getall) - RealDummy;
Imag2" [geta12) :- Imagl" [getall] - ImagDummy;
Reall"(getall) :- Real1" [getall) + RealDummy;
Imagl" [getall) :- Imagl " [getall) + ImagDummy;

end;
5: begin

RealDummy :- -RootTwoOverTwo * (Rea12 A[geta12] - Imag2 A[geta12]);
Imagoummy :- -RootTwoOverTwo * (Rea12"(geta12) + Imag2"[geta12);
Rea12" (geta12) :- Reall"(getall) - RealDummy;
Imag2" [geta12) :- Imagl " (getalll, - ImagDummy;
Real1A[getall) :- ReallA [getall) + RealDummy;
Imagl" [getall) :- Imagl"[getall) + ImagDummy;

end;
end

end; { procedure _shift }

procedure FFT(NumberOfBits
NumPoints
Inverse

var Realdeell,
Imagdeell,
Realdee12,
Imagdee12,
Realdee13,
Imagdee13,
Realdee14,
Imagdee14

byte;
integer;
boolean;

'l'NvectorPtr) ;

var
Term : byte;
09ll8eparation : integer;
NumberOf09lls : integer;
NumElementsIn09ll : integer;
NumE1In09llLessl : integer;
NumE1In09llSHRl : integer;
NumE1In09llSHR2 : integer;
RealRootOfUnity, ImagRootOfUnity
Element : integer;
09llElements : integer;
ElementInNext09ll : integer;
Index : integer;
RealDummy, ImagDummy : Float;

procedure BitInvert(NumberOfBits
NumPoints

var Realdeell,
Imagdeell,
Realdee12,
Imagdee12,
Realdee13,
Imagdee13,
Realdee14,
Imagdee14

var
Term : integer;
Invert : integer;
NumPointsDiv2, X integer;

Float;

byte;
integer;

'l'NvectorPtr);

begin
NumPointsDiv2 :~ NumPoints shr 1;
Invert := 0;
for Term := 0 to NumPoints - 2 do
begin

if Term < Invert then {Switch these two indices }
shiftmem(0,Term,Invert,realdeell,imagdeell,realdee12,imagdee12,

realdee13,imagdee13,realdee14,imagdee14,O,O);
X :- NumPointsDiv2;
while X <- Invert do
begin

Invert :- Invert - K;
X :- X shr 1;

end;
Invert :- Invert + K;

end;
end; { procedure BitInvert

begin { procedure FFT }
{ The data must be entered in bit inverted order }
{ for the transform to come out in proper order }
Bitlnvert(NumberOfBits, NumPoints,realdeell,imagdeell,realdee12,imagdee12,

realdee13,imagdee13,realdee14,imagdee14} ;
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if Inverse then
{ Conjugate the input }

for Element :- 0 to NumPoints - 1 do
begin

if Element ( 4096 then imagdee11"(Element] :- -Imagdee11"(Element]
else
if (Element )- 4096) and (Element<8192) then

imagdee12" [Element-4096] :
-Imagdee12" (Element-4096]

else
if (Element )-8192) and (Element < 12288) then

imagdee13" [Element-8192] :
-Imagdee13" [Element-8192]

else
if Element )- 12288 then

irnagdee14" [Element-12288] :
-Irnagdee14"(Element-12288];

end;
NumberOfC811s :- NumPoints;
C8l18eparation :- 1;
for Term : - 1 to NumberOfBits do
begin

write(,178);
{ NumherOfC811s halves; equals 2" (NumberofBits - Term)
NumberofC811s :- NumberOfC811s shr 1;
( NwaElementsInC811 doubles; equals 2" (Term-1)
NwaElementsInC8ll :- C8l18eparation;
{ C8118eparation doubles; equals 2"Term
C8118eparation :. C8118eparation SHL 1;
NwaE1InC811Less1 :- NumElementsInC811 - 1;
NumE1InC811SHR1 :- NumElementsInC811 shr 1;
NumE1InC8llSHR2 :- NumE1InC811SHR1 shr 1;

( Special case: RootOfUnity • EXP(-i 0)
Element :. 0;
while Element < NumPoints do
begin

{ Combine the X[Element] with the element in
{ the identical location in the next cell }
ElementInNextC8ll :- Element + NumElementsInC8l1;
shiftmem(1,Element,ElementInNextC811,realdee11,imagdee11,realdee12,

irnagdee12,realdee13,imagdee13,realdee14,imagdee14,0,0);
Element :- Element + C8118eparation;

end;

for C811Elements :. 1 to NumE1InC8llSHR2 - 1 do
begin

Index :. C811Elements * NumberOfC8lls;
RealRootOfUnity :- Cos«Index*2*pi)/NumPoints);
ImagRootOfUnity :- -Sin«Index*2*pi)!NumPoints);
Element :. C811Elements;
while Element < NumPoints do
begin

{ Combine the X[Elementl with the element in
{ the identical location in the next cell }
ElementInNextC811 :. Element + NumElementsInC8ll;
shiftmem(2,Element,ElementInNextC8l1,realdeell,imagdeell ,realdee12,

imagdee12,realdee13,imagdee13,realdee14,imagdee14,
RealRootOfUnitY,ImagRootOfUnity);

Element :- Element + C8118eparation;
end;

end;

( Special case: RootOfUnity • EXP(-i PI/4)
if Term ) 2 then
begin

Element :- NumE1InC8llSHR2;
while Element < NumPoints do
begin

{ Combine the X[Element] with the element in
{ the identical location in the next cell }
ElementInNextC811 :- Element + NumElementsInC8ll;
shiftmem(3,Element,ElementInNextC8l1,realdee11,imagdeell,realdee12,

imagdee12,realdee13,imagdee13,realdee14,imagdee14,0,0);
Element :. Element + C8l1Separation;

end;
end;

for C811Elements :- NumE1InC8l1SHR2 + 1 to NumE1InC8l1SHRl - 1 do
begin

Index :- C811Elements * NumherOfC811s;
RealRootOfUnity :. Cos«Index*2*pi)/NumPoints);
ImagRootOfUnity :- -Sin«Index*2*pi)/Numpoints);
Element :- C811Elements;
while Element ( NumPoints do
begin

{ Combine the X[Element] with the element in
{ the identical location in the next cell }
ElementInNextC8ll :- Element + NumElementsInC811;
shiftmem(2,Element,ElementlnNextC8l1,realdeell,irnagdeell,realdee12,

imagdee12,realdee13,irnagdee13,realdee14,irnagdee14,
RealRootOfUnity,IrnagRootOfUnity);

Element :- Element + C811Separation;
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end;
end;

( Special case: RootOfUnity - EXP(-i PI/2)
if Term > 1 then
begin

Element :- NumEIIn0911SHR1;
while Element ( NumPoints do
begin

( combine the X[Element) with the element in
( the identical location in the next cell )
ElementInNext091l :- Element + NumElementsIn0911;
shiftmem(4,Element,ElementInNextcell,realdee11,imagdee11,realdee12,

imagdee12,realdee13,imagdee13,realdeel4,imagdee14,O,O);
Element :- Element + 09ll8eparation;

end;
end;
for 09llElements :- NumElIn09l1SHR1 + 1 to

NumElementsInO&ll - NumElIn09llSHR2 - 1 do
begin

Index :- 09llElements * NumberOf09lls;
RealRootofUnity :- Cos«Index*2*pi)/NumPoints);
ImagRootOfUnity :- -Sin«Index*2*pi)!NumPoints);
Element :- 091lElements;
while Element ( NumPoints do
begin

( combine the X[Element) with the element in
( the identical location in the next cell )
ElementInNext09ll :- Element + NumElementsInCBll;
shiftmem (2 ,Element ,ElementInNextCBll. realdeel1 ,imagdeel1 ,realdeel2,

imagdeel2,realdeel3,imagdeel3.realdeel4,imagdeel4,
RealRootOfUnitY,ImagRootOfUnity);

Element :- Element + CBllSeparation;
end;

end;

( Special case: RootOfUnity - EXP(-i 3PI!4)
if Term ) 2 then
begin

Element :- NumElementsIn091l - NumElIn09llSHR2;
while Element ( NumPoints do
begin

( combine the X[Element] with the element in
( the identical location in the next cell )
ElementInNext09ll := Element + NumElementsInCBll;
shiftmem(S,Element.ElementInNextCBll,realdeel1.imagdeel1,realdeel2,

imagdeel2,realdeel3,imagdeel3.realdeel4,imagdeel4.0.0);
Element :- Element + 09ll8eparation;

end;
end;

for 09llElements :- NumElementsInCBll - NumElIn09llSHR2 + 1 to
NumEIlnCBllLess1 do

begin
Index :- CBllElements * NumberOfCBlls;
RealRootOfUnity :- Cos«Index*2*pi)!NumPoints);
ImagRootOfUnity :- -Sin«Index*2*pi)/NumPoints);
Element :- 09llElements;
while Element < NumPoints do
begin

( combine the X[Element] with the element in
( the identical location in the next cell )
ElementlnNextCBll :- Element + NumElementsInCBll;
shiftmem(2,Element.ElementlnNextcell,realdeel1.imagdeel1,realdeel2,

imagdeel2.realdeel3.imagdeel3.realdeel4,imagdeel4.
RealRootOfUnity,ImagRootOfUnity);

Element :- Element + CBllseparation;
end;

end;
end;

(----------------------------------------------------)(- If taking the inverse, conjugate the output. -)
(----------------------------------------------------)
if Inverse then
for Element :- 0 to NumPoints - 1 do
begin

if Element < 4096 then imagdeel1·[Element) := -Imagdeel1·[Element)
else
if (Element >- 4096) and (Element <8192) then

imagdeel2·(Element-4096] :=
-Imagdeel2·[Element-4096]

else
if (Element )-8192) and (Element < 12288) then

imagdeel3·[Element-8192] :=
-Imagdeel3·[Element-8192]

else
if Element >- 12288 then

imagdee14·[Element-12288] :=
-Imagdeel4·[Element-122881;

end
end; ( procedure FFT )
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function i1092(i : word)
var j : integer,
begin
j:--1:
while (i< >0) do
begin
i:- i shr 1,
j :-j+1 ,

end:
i1092:-j,

end,

integer;

procedure TF Scalmul(var data G_1DArrayData_l, f
var i,aantaT : integer,
begin
aantal:-4096:
if Data.np<4096 then aantal:-Data.np,
for i:-O to Aantal-1 do
begin

data.realdee11·[i]:-data.realdee11·[i]*f;
data.imagdee11 A [i):-data.imagdee11 A [i]*f;

end,
if data.np> 4096 then
begin

for i:-O to 409S do
begin

data.realdee12 A [i]:-data.realdee12 A [i]*f;
data.imagdee12 A [i]:-data.imagdee12·[i]*f;

end
end;
if Data.np ) 8192 then
begin

for i:-O to 409S do
begin

data.realdee13·[i]:-data.realdee13·[i)*f,
data.imagdee13·[il:-data.imagdee13 A [i]*f,

end
end,
if Data.np > 12288 then
begin

for i:-O to 409S do
begin

data.realdee14 A [i]:-data.realdee14"[il*f;
data.imagdee14·[i]:-data.imagdee14"[i]*f;

end
end

end; {procedure}

procedure TF_Fourier_Transform(var Data
var
error,NumberOfBits : byte;
grootte: integer;

begin

G_1DArraYData_1;inverse:boolean);

TestXnput(Data.np, NumberOfBits. Error);
if Error - 0 then
begin

window(1.1,80,24);
textbackground(black);
clrscr;
textcolor(lightcyan);
gotoxy(2.8), write('Start FFT. '.Data.np.' punten');
grootte:-il092(Data.np)+3;
window(3. 1O.grootte. 10) ,
texthackground(lightgray),
clrscr;
textcolor(red) ,
FFT(NumberOfBits. Data.np. Xnverse. Data.Realdee11.Data.imagdeell.

Data. realdee12,Data.imagdee12, Data. realdee13. Data. imagdee13 ,
Data.realdee14.Data.imagdee14);

if not(inverse) then TF scalmul(data,1!data.np);
data.xstart:-O, -
data.dx:-1!(data.dx*data.np);
window(1,1,80,24);
textbackground(black) ,
textcolor(lightcyan),
gotoxy(2,12); write('Fourier Transformatie gedaan');

end,
end,{procedure TF_Fourier_Transform)
end.
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Unit Menu uni t ;
:Interface
uses

Globals,
TPString,
TPCRT,
TPMenu;

var
key, keyO, key1 : Menukey;
hoofd,ggmain,kaliber,merk,soort,objct,wrgv,uitvoer

procedure :InitMenu(var M : Menu);
procedure ChooseFromMenu(M: Menu;var key:Menukey);
procedure :InitMenu1 (var M Menu);
procedure :InitMenu2(var M Menu);
procedure :InitMenu3 (var M Menu);
procedure :InitMenu4(var M Menu);
procedure :InitMenu5(var M Menu);
procedure :InitMenus;

function convertkaliber(x: integer): string;
function convertmerk(x: integer):string;
function convertobject(x: integer):string;
function convertsoort(x: integer):string:

implementation

Menu;

{-----------------------------MENU PROCEDURES--------------------------------}

procedure :InitMenu(var M : Menu):
const

Color1 : MenuColorArray = ($1F, $74, $1B. $7B, $1F. $70):
Frame1 : FrameArray = , IF\!;J,!I=U':

begin
{CUstomize this call for special exit characters and custom item displays}
M := NewMenu([), nil);

SubMenu (28, 9, 25,Vertical,Frame1 ,Color1,'Hoofdmenu'):
Menu:Item('1: Vergelijken',1,1,0,'Krassporen vergelijken.'):
SubMenu(32,10,25,Vertical,Frame1,Color1,'Sporen'):

Menu:Item('1: Werktuigen',1.1,1,'Kies een werktuigspoor voor vergelijking.'):
Menu:Item('2: Kogels',2,1,0,'Kies een kogel voor vergelijking.'):
SubMenu(36.12,25,Vertical.Frame1,Color1.'Kogels'):

Menu:Item('1: Kogel'.1,1.2,'Kies een kogel.'):
Menu:Item('2: Proefkogel'.2,1,3,'Kies een proefkogel.'):
PopSublevel:

PopSublevel:
Menu:Item('2: Gegevensbeheer',2.1,4,'Bijwerken gegevens.'):
Menu:Item('3: Weergave',3,1,5,'Weergave krasoppervlak als grafiek.'):
Menu:Item('4: Stoppen',4.1.6.'Stoppen en programma verlaten.'):
PopSublevel:

ResetMenu (M) :
end;

function
begin

case x
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

convertkaliber{x: integer): string:

of
convertkaliber:=":
convertkaliber:='.22 short':
convertkaliber:='.22 long':
convertkaliber:='.22 long rifle';
convertkaliber:='.22 Magnum':
convertkaliber:='.30 M:I';
convertkaliber:='.30-30 Winchester';
convertkaliber:='.32';
convertkaliber:=' .357 Magnum';
convertkaliber:='.38';
convertkaliber:='.38 ACP';
convertkaliber:='.38 5 & W';
convertkaliber:='.38 Special';
convertkaliber:='.38 Special Wadcutter';
convertkaliber:='.380';
convertkaliber:='.41';
convertkaliber:='.44';
convertkaliber:='.44 Rem Magnum';
convertkaliber:='.45';
convertkaliber:='.45 ACP';
convertkaliber:='.455';
convertkaliber:='6,35 mm';
convertkaliber:-'7,62 mm';
convertkaliber:='7,62 mm Tokarev':
convertkaliber:='7,63 mm Mauser';
convertkaliber:='7,65 mm';
convertkaliber:='7,65 mm Parabellum';
convertkaliber:='8 mm Lebel';
convertkaliber:='9 mm Kort';
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29 : convertkaliber:-'9 IIU1I Makarov' 1
30 : convertkaliber:-'9 IIU1I Parabellum'

end
end1 { convertkaliber }

function convertmerk(x: integer):string1

convertmerk }

begin
case x

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

end
end1 {

of
convertmerk:-"1
convertmerk:-'Anschutz'1
convertmerk:-'Armi Jager'1
convertmerk:-'Arminius'1
convertmerk:-'Astra'1
convertmerk:-'Baikal':
convertmerk:-'Bayard'1
convertmerk:-'Bernardelli'1
convertmerk:-'Beretta'1
convertmerk:-'Charter Arms'1
convertmerk:-'COlt'1
convertmerk:-'Cz'1
convertmerk:-'Enfield'1
convertmerk:-'Erma'1
convertmerk:-'Feg'1
convertmerk:-'FN-Browning'1
convertmerk:-'Glock':
convertmerk:-'Beckler & Xoch';
convertmerk:-'Berbert SChmidt' 1
convertmerk:-'Busqvarna'1
convertmerk:-'Ithaca'1
convertmerk:-'Xrico'1
convertmerk:='Llama'1
convertmerk:-'Mab'1
convertmerk:-'Manurhin'1
convertmerk:='Marlin'1
convertmerk:-'Mauser'1
convertmerk:='Melior'1
convertmerk:-'Mossberg'1
convertmerk:-'Ortgies'1
convertmerk:='Radom Vis'1
convertmerk:-'Reck'1
convertmerk:='Reminqton'1
convertmerk:-'Rohm':
convertmerk:='Ruger'1
convertmerk:-'5avaqe'1
convertmerk:-'SIG'1
convertmerk:='Smith & Wesson'1
convertmerk:-'Squires Bingham' 1
convertmerk:='Star'1
convertmerk:-'Sten';
convertmerk:='Taurus'1
convertmerk:-'Unique'1
convertmerk:='UZI'1
convertmerk:='Voere'1
convertmerk:='Walther'1
convertmerk:='Webley & Scott';
convertmerk:-'Winchester';
convertmerk:='Wischo';
convertmerk:-'onbekend'1

function convertobject(x: integer):string1

begin
case x

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

of
convertobject:-";
convertobject:='aanh.!opleqg.!container'1
convertobject:='bedrijfsterrein!-pand'1
convertobject:-'boerderij!kas!tuinderij':
convertobject:='bos!hei!wei!strand!veld';
convertobject:='bouwkeet!-terrein'1
convertobject:='bijz.gebouw!-terrein';
convertobject:-'camping!recr.oord'1
convertobject:-'clubqebouw';
convertobject:-'drogist!apotheek';
convertobject:-'erf!tuin!balkon';
convertobject:='feest-!kermisterrein'1
convertobject:='garaqe!pompstation';
convertobject:-'garderobe'1
convertobject:"'gokpand'1
convertobject:-'horecabedrijf';
convertobject:='(jacht)haven';
convertobject:"'kantoor'1
convertobject:='kelderbox';
convertobject:-'kerk!pastorie';
convertobject:-'kraam!kiosk';
convertobject:-'markt';
convertobject:"'openbare geleqenheid'1
convertobject:-'openbare weg!-water'1
convertobject:-'opslagplaats'1
convertobject:-'park!plantsoen';
convertobject:-'park.plaats!-garage!stall.';
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

end
end; {

convertObject:-'portiek/lift/trapp.huis';
convertObject:-'post-/bank-/wisselkantoor';
convertobject:-'praktijkruimte';
convertobject:-'sauna/fitness-center';
convertobject:-'school/opleidingsinstituut';
convertObject:-'schuur';
convertObject:-'sexhuis/bordeel';
convertobject:-'sport-/speelterrein/-gebouw';
convertobject:-'station/trein-/tram/bushalte';
convertobject:-'telefooncel';
convertObject:-'vaartuig';
convertObject:-'verpleeginr./bejaard-/ziekenhuis';
convertobject:-'vervoermiddel';
convertObject:-'weekend-/tuinhuisje/caravan';
convertObject:-'winkel';
convertObject:-'woning'

convertobject }

function convertsoort(x: integer):string;

x of
convertsoort:-'onbekend';
convertsoort:-'vlak werktuig';
convertsoort:-'knijpend werktuig';
convertsoort:-'knippend werktuig';
convertsoort:-'overig'

begin
case

o
1
2
3
4

end
end; { convertsoort }

procedure ChooseFromMenu(M: Menu;var key:Menukey) ;
var

selectchar char;
CUrsorXYpos,CUrsorType : word;

begin
GetCUrsorState(CUrsorXYpos,CUrsorType);
FlushKbd;
key:-MenuChoice(M.selectchar);
EraseMenu(M.false);
RestoreCUrsorState(CUrsorXYpos.CUrsorType);
{ Restorecolors ????}
textbackground(black);
textcolor(lightcyan);

end;

procedure rnitMenu1 (var M : Menu);
const

Color1 : MenuColorArray - ($1F. $74, $1B. $7B. $1F, $70);
Frame1 : FrameArray - , , .....-1';

begin
{CUstomize this call for special exit characters and custom item displays}
M :- NewMenu([]. nil);

SubMenu(28.9.25.Vertical.Frame1,Color1.'Gegevensbeheer');
Menurtem('1: Xogels'.1.1.0.'Operaties op kogelgegevens.');
SubMenu(32.10.25.Vertical.Frame1.Color1.'Xogels');

Menurtem('1: Zoeken'.1.1.1,'Zoeken naar een kogelrecord.');
Menurtem('2: Toevoegen'.2.1.2.'Toevoegen van een kogelrecord.');
Menurtem('3: Verwijderen'.3.1.3.'Verwijderen van een kogelrecord.');
Menurtem('4: Veranderen'.4,1.4.'Veranderen van een kogelrecord.');
Menurtem('5: Bladeren',5.1,14.'Bladeren door kogelbestand.');
PopSublevel;

Menurtem('2: Werktuigsporen',2.1.0.'Operaties op werktuigsporen.');
SubMenu(32.11,25.Vertical.Frame1.Color1.'Werktuigsporen');

Menurtem('1: Zoeken'.1,1.5,'Zoeken naar een werktuigspoorrecord.'):
Menurtem('2: Toevoegen',2,1.6.'Toevoegen van een werktuigspoorrecord');
Menurtem('3: Verwijderen'.3.1.7.'Verwijderen van een werktuigspoorrecord.');
Menurtem('4: Veranderen'.4.1.8.'Veranderen van een werktuigspoorrecord.');
Menurtem('5: Bladeren'.5.1.15.'Bladeren door het werktuigspoorbestand.');
PopSublevel;

Menurtem('3: Proefkogels'.3.1.0.'Operaties op proefkogels.');
SubMenu(33.12,25.Vertical,Frame1.Color1.'Proefkogels');

Menurtem('1: Zoeken'.1.1.9.'Zoeken naar een proefkogelrecord.');
Menurtem('2: Toevoegen'.2.1.10.'Toevoegen van een proefkogelrecord.');
Menurtem('3: Verwijderen'.3.1.11.'Verwijderen van een proefkogelrecord.');
Menurtem('4: Veranderen'.4.1.12.'Veranderen van een proefkogelrecord.'):
Menurtem('5: Bladeren'.S.1,16.'Bladeren door het proefkogelbestand.'):
PopSublevel;

Menurtem('4: Xeer terug'.4.1.13.'Terug naar hoofdmenu.'):
PopSublevel;

ResetMenu (M) :
end:

procedure
const

Color1
Frame1
Help

rnitMenu2(var M : Menu);

MenuColorArray - ($1F, $74. $1B. $7B. $1F, $70);
FrameArray - , , .....=1 ' ;
array[O •• 2] of string - ('Xies het Merk wapen (1)'.
'Xies het Merk wapen [ ESC = pagina terug ] (2)',
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'Kies het Merk wapen I ESC - pagina terug I (3)');
plaats arrayI1 •• 481 of integer - (5,8,7,6,5,7,6,9,5,6,6,6,6,5,11,5,5

,6,6,5,5.5.5.6.7,8.9.9,7.7.7,9.5,6,5,6.6,6,6,7,6.6,6,5,5,7.8,9);

var
aant_items,aant_tab.nummer
cn

integer;
stringl21;

begin
(CUstomize this call for special exit characters and custom item displays)
M :- NewMenu( II. n11);

SuhMenu (4 ,2. 25.Vertical. Frame1 ,Color1 ,'Merk Wapens ');
for aant tab:- 0 to 2 do
begin -

for aant items:- 1 to 16 do
begin -

nummer:-aant tab*16+aant items;
str(nummer:27cnl; -
Menultem(cn+': '+convertmerk(nummer),aant items,plaats[nummerl.nummer,helplaant tabl);

end; - -
if aant tab <. 2 then
begin -

Menu:Item(' : Meer ••• ',17.10,O,'Door naar volgende pagina');
SubMenu(4+(aant tab+1}*22+aant tab*2.2.25.Vertical,Frame1

,Color1 •'Merk Wapens ');-
end

end:
Menu:Item('49: '+convertmerk(49),17,5,49,help[21):
PopSublevel:
PopSublevel:
PopSublevel:
ResetMenu (M) :

end:

H : Menu);

MenuColorArray" ($1F. $74, $1B, $7B, $1F, $70);
FrameArray - , ,Il.w'-I ' :
array[0 •• 11 of string" ('Kies het kaliber (1)',
'Kies het kaliber [ ESC" pagina terug I (2)');
array[1 •• 301 of integer - (9,9,10,9,10,14,6,11,7,10,13,10,11.8,6

,6,9,7,9,5,7,7,13,13,5,13,10,10,15,14);
plaats

procedure :InitMenu3(var
const

Color1
Frame1
Help

var
aant_items,aant tab.nummer
cn

integer;
string [21 ;

begin
(CUstomize this call for special exit characters and custom item displays)
M :- NewMenu([I, nil);

pagina');

end:
if aant tab c. 1 then
begin -

Menu:Item(' : Meer ••• ',16,10,O,'Ooor naar volgende
SubMenu(4+(aant tab+1)*30,2.25,Vertical,Frame1

.Color1,'Kaliber '):

SubMenu(4,2,25,Vertical,Frame1,Color1,'Kaliber ');
for aant tab:" 0 to 1 do
begin -

for aant items:" 1 to 15 do
begin -

nummer:-aant tab*15+aant items;
str(nummer:27cn); -
Menu:Item(cn+': '+convertkaliber(nummer),aant items.plaatslnummerl

,nummer ,help [aant_tabl ); -

end
end;
PopSublevel;
PopSublevel:
ResetMenu (HI:

end;

H : Menu);

MenuColorArray - ($1F, $74, $1B, $7B, $1F, $70);
FrameArray .. , ,Lw"'-I ';
array[0 •• 21 of string" ('Kies het Object (1)',
'Kies het Object [ ESC" pagina terug I (2)',
'Kies bet Object [ ESC - pagina terug I (3)');
array[1 •• 421 of integer· (5.5,6,7,7,6,5,6,5,5,5,5,7,7.5.6,5

,6,7.7,5,5,6,7,13,14.9,11.5.5,6.7,6,7,6,7,5,7,12.8.7,8);
plaats

procedure :InitMenu4(var
const

Color1
Frame1
Help

var
aant_items.aant_tab,nummer
cn

integer;
string[21;

begin
(CUstomize this call for special exit characters and custom item displays)
M :- NewMenu([I. nil):

SubMenu(4.2.25,Vertical,Frame1,Color1,'Object ');
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for aant tab:- 0 to 2 do
.begin -

for aant items:- to 14 do
.be9in -

nummer:-aant tab*14+aant items;
atr (nummer: 2-;cn) ; -
NBnultem(cn+': '+convertObject(nummer),aant items,plaats[nummer)

,nummer,help[aant tab]); -
end: -
if aant tab <> 2 then
.begin -

NBnultem(' : Meer ••• ',15,10,0,'Door naar volgende pagina').
SubMenu(4+(aant tab+l)*l8.2,25,Vertical.Framel

,Colorl,'Object ');
end

end.
PopSublevel.
PopSublevel:
PopSublevel:
ReaetNBnu (M) ;

end:

NBnuColorArray - ($lF, $74, $lB, $7B, $lF. $70);
Fr.-Array - , 1f......1' ;
string - 'Kies het soort werktuig '.
array[1 •• 4] of integer. (5,5,6,7).

procedure InitNBnu5(var
const

Color1
Fr.-l
Help
plaata

M : Menu);

var
aant_items,aant_tab,nummer
en

integer.
string[2].

begin
{CUstomize this call for special exit characters and custom item displays)
M := NewMenu([], nil);

Onbekend',5.6,0,help).

SubMenu(2,7,25,Vertical.Framel,Colorl,'Soort werktuig ').
for aant items:- 1 to 4 do
begin -

str(aant items:2.en).
Menultem(cn+': '+convertsoort(aant_items),aant_items.plaats[aant_items],Aant_items,help);

end;
NBnultem (' 5:
PopSublevel.
ResetNBnu (M) ;

end;

procedure InitMenuW(var M : Menu);
const

Color1 : NBnuColorArray = ($lF, $74, $1B, $7B. $lF. $70).
Framel : FrameArray = , IflbgJl=n ' ;

begin
{CUstomize this call for special exit characters and custom item displays)
M :- NewMenu([], nil).

SubMenu(26,10,25,Vertical,Framel.Colorl,'Weergave sporen');
NBnuItem('l: Twee sporen',l,l,O.'Twee sporen vergelijken.');
SubMenu(31,11,25.Vertical,Framel.Colorl,'Eerste keuze').

NBnuItem('l: Kogel'.l,l,O,'Spoor 1 is een Kogel').
SubMenu(36,12,25,Vertical,Framel,Colorl.'Tweede keuze');

MenuItem('l: kogel',l,l,l.'Spoor 2 is een kogel.').
MenuItem('2: Proefkogel',2.1.2,'Spoor 2 is een proefkogel.')'
PopSublevel.

Menultem('2: Werktuigspoor',2.1.3,'Spoor 1 en spoor 2 zijn werktuigsporen.').
Menultem('3: Proefkogel',3,1.0.'Spoor 1 is een proefkogel.');
SubMenu(36,14,25,Vertical,Framel.Colorl,'Tweede keuze').

Menultem('l: kogel',1,1,4,'Spoor 2 is een kogel.');
Menultem('2: Proefkogel',2,1,5,'Spoor 2 is een proefkogel.').
PopSublevel;

PopSublevel;
Menultem('2: Spoor met hitlist.',2,1,0,'Laatst vergeleken spoor met hitlist vergelijken.');
SubMenu(30,12,25.Vertical,Framel.Colorl,'Keuze Hitlist');

Menultem('l: kogels'.1,l,6,'Laatst vergeleken (proef) kogel.');
NBnuItem('2: werktuigsporen',2,1,9,'Laatst vergeleken werktuigsporen');

PopSublevel;
Menultem('3: Keer terug',3,1,7,'Terug naar hoofdmenu.');
PopSublevel;

ResetNBnu (M) ;
end;

procedure InitMenu6(var M : Menu);
const

Colorl : MenuColorArray - ($lF. $74, $lB. $7B. $lF, $70);
Frame1 : FrameArray • , 1f".I=1 ' ;

begin
(CUstomize this call for special exit characters and custom item displays)
M :- NewMenu([), nil).

SubMenu(28,9,25,Vertical,Framel,Colorl.'Uitvoer');
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MenuItem( '1
MenuItem ( , 2
MenuItem ( , 3
PopSublevel

ResetMenu (M) :
end:

SCherm',l,l,l,'Uitvoer naar scherm.'):
Printer',2,1,2,'Uitvoer naar printer.');
Geen',3,1,3,'Geen Uitvoer.'):

procedure Initmenus;
bel;in

Initmenu(hoofd) ;
InitMenul (ggmain) ;
InitMenu2(merk):
InitMenu3(kaliber):
InitMenu4(Objct):
InitMenu5(soort):
Initmenu6(uitvoer):
Init_nuW (wrgv) :

end:

end.

Globals

unit globals:
interface
{$N+} (8087 mode

uses
Dos,
Crt:

const
fkn • 'kgltabel'
fwn .. 'wsprtabl'
fpn • 'pkgltabl'
fvn .. 'vnmntabl'
htlk • 'HitlistK :
htlw. 'HitlistW';
factor" 1.22e-3;

var
dirname : string:

type woord .. string[14]:
G Float .. DOUBLE;
FGFloat .. file of G Float;
G 10Array .. Array [0•• 4095] of G_Float;
G:l0A_p .. AG_l0Array;

G 10ArrayData t •
record -

np : integer;
xstart : G Float;
dx : G float:
ixl,ix2: integer;
realJ>: G_l0A_p:
imag p : G lOA P

end:- --

G 10ArrayData 1 ..
record -

np : integer:
xstart : G Float:
dx : G Float;
realde&ll,
imagdeell,
realdee12,
imagdee12,
realdee13,
imagdee13,
realdee14,
imagdee14 : G_l0AJ>

end ;

G_Value_t • (Real_v, Imag_v,Magn_v,Phase_v) ;

bit· 0 •• 1:

breob.. record
onder
boven

end;

real;
real;
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volqnummer • record
nummer
letter

end.

integer;
char;

combinatie • record
volqnr
kogelnr

end.

koppeling. record
zaaknr
letter

end.

wspoor • record
verw
zkn
obj
dat del
plts
s del
status
aanv
svon
soort
verm werkt
breeate
ident
SVO
memo
proef
spn
m file

end. -

volqnummer;
integer;

stringI9].
char.

bit.
stringI9];
integer.
stringI6].
stringI25].
stringI14].
stringI8].
stringI16].
integer.
integer.
stringI20].
real.
stringl17];
stringI9];
stringI247];
char;
integer;
integer;

kogel • record
verw
zkn
dat del
plts
status
cat_del
memo
aanv
vlgn
kal
a_gr
r gr
bre
a kg
ki1
comb
swap
m-wap
kop
m file

end; -

bit;
stringI9];
stringI6];
string 125] ;
stringI8];
char;
stringI247];
string 116] ;
volqnummer;
integer;
integer;
stringI6];
breob;
integer;
integer;
combinatie;
stringl15] ;
integer;
koppeling;
integer

proefkogel .. record
verw
zkn
dat del
a wap
s-wap
m-wap
mOdel
snr
wnr
kal
a_gr
r gr
bre
a kg
ki1
comb
kop
m file

end. -

bit;
stringI9];
stringI8];
char;
stringI15];
integer;
stringl10];
stringl10];
integer;
integer;
integer;
stringI6];
breob;
integer;
integer;
combinatie;
koppeling;
integer;

M_namen • record
naam
ext

end.

integer;
char;

Vnamen • file of M_namen;

Twerktuigspoor • file of wspoor;
Tkogel .. file of kogel;
Tproefkogel .. file of proefkogel;
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SW8rktuigspoor - record
zl<n
svon
spn

end;

string[9J;
integer;
integer;

Skogel - record
zkn
vlgn
kn

end;

string[9J;
volgnWlllll&r;
integer;

Sproefkogel - record
zkn : string[9J;
m wap : integer;
wiir : integer;
kn: integer;

end;

ZoekparK - record
leal : integer;
a gr : integer;
r-gr : string[6J;
bre : breob

end;

zoekparW - record
breedte
soort

end;

: real;
integer

hittupelX - record
max : G Float;
maxpos : integer;
sleutel: SXogel;
m file : integer

end; -

hittupelW - record
max : G Float;
maxpos : integer;
sleutel: SWerktuigspoor;
m file : integer

end; -

ThitlistK - file of hittupelX;
ThitlistW = file of hittupelW;

of inv;

string;
integer;
integer;
integer;

: srt;

(wwoord,getal,breuk,speciaal);
record

inhoud
x
y
maxlen
tiepe

end;
invoerarray - array[O •• 201

srt 
inv '"

Function Magn(re,im

Function Pbase(re,im

G_Float;

G_Float;

Procedure Get1DVal(var data
i
valtype
var r

G 1DArrayData t;
integer; -
G Value t;
G:FloatT;

procedure FlushKbd;

procedure leesdata(naam1:woord;nummer:integer;aanv:char
imaxpos:integer;var npoints: integer; var real,imag :G_1DA-p);

const
G eps - 1e-15;
G:min - 1e-30;

Function Magn(re,im : G_Float)
begin
Magn:-sqrt(re*re+im*im)i

end;

Function Pbase(re,im : G_Float) : G_Float;
begin
if (abs(re)<G min) and (abs(im)<G Min)

then Pbase:;O -
else if abs(re)<G eps*(abs(im)+G min)

then if im>O then Phase:--pi/2
else Phase:--pi/2

else if re>O
then Phase:-arctan(im/re)
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else if im>O
then Phase:aarctan(im/re)+pi
else Phase:aarctan(im/re)-pi;

end;

Procedure Get1DVal(var data
i
valtype
var r

var
re,im : G_Float;

begin
if data.real-p c> NIL then
if data.imag-p c> NIL then
case valtype of

real v : r:are;
imag:v : r:aim;
magn v : r:amagn(re,im);
phase v: r:-Phase(re,im);

end; 
end;

G 1DArrayData t;
integer; -
G Value t;
G:Float);

re:adata.real-p"(il else re:zO;
im:adata.imag-p"[il else im:aO;

procedure FlushXbd;
var c : char;
begin
while keypressed do if readkey-1ll0 then c:-readkey;

end;

procedure leesdata(naaml:woord;nummer:integer;aanv:char
;maxpos:integer;var npoints: integer; var real,imag :G_1DA_p);

var
t,aantal,data, last
CF,DF
s

integer;
file of integer;
searchrec;

begin
if (aanvc>'s') then
begin

findfirst(dirname+naaml,archive,s);
if doserror-18 then
begin

writeln('onder directory ',dirname,' is meetfile ',naaml,' niet gevonden');
writeln('het programma wordt beeindigd');
halt

end;
Assign(Cf,dirname+naaml);
reset(Cf);
read(Cf,npoints);
seek(Cf,nummer*4096+l);
aantal:anpoints;
if npoints>4096 then aantal: a4096;
for t:-O to aantal-l do
begin

read(Cf,data);
real"[tl:adata*factor;
imagO ttl :-0

end;
close(Cf);

end
else
begin

Assign(Cf,dirname+naaml);
reset(Cf);
aantal:-l-maxpos+nummer*4096;
if (aantalcO) then aantal:aaantal+npoints;
seek(Cf,aantal);
aantal:-npoints;
if npoints>4096 then aantal:-4096;
for t:aO to aantal-l do
begin

if eof(Cf) then
begin

reset(Cf);
read(Cf,data);

end;
read (Cf,data) ;
real" [tl:-data*factor;
imag·(tl:-O;

end;
close(Cf);

end
end; {procedure leesdata}

begin
end.
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