
 

Een geprogrammeerde instructie voor het verspaningsmodel
van Merchant
Citation for published version (APA):
Net, van der, A. J. (1992). Een geprogrammeerde instructie voor het verspaningsmodel van Merchant. (TH
Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol. WPA1281). Technische
Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1992

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/373c2bae-aed8-4909-aea6-f608a6a8d9b4


Verslag van een onderzoeksopdracht.
Een geprogrammeerde instructie
voor het verspaningsmodel van
Merchant.

AJ. van der Net,

April 1992 WPA 1281



Onderzoeksopdracht WPA

Inhoud.

Verspaningsmode1

Opzet van het programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

Overzicht van de schermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

De programmakop .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

De procedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10

Het hoofdprogramma 54

Toelichting op het programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55

Literatuur .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58

Bijlagen: Overzichtstabel.
2 floppydisks (5 1A").



Onderzoeksopdracht WPA

Inleiding:

Opzet van het progranlma.

Verspaningsmodel

Ais onderdeel van het eerstejaars-onderwijs wordt het verspaningsmodel van
Merchant behandeld. De diverse fasen in de modelvorming blijken voor de
studenten vaak moeilijk te begrijpen. Ook het overzien van het gehele model
lukt in een aantal gevallen niet.

Opdracht:

De opdracht is als voIgt geformuleerd:

*

*

*

*

Ret schrijven van een softwarepakket dat een geprogrammeerde
instructie voor het verspaningsmodel van Merchant bevat. Dit pakket
moet kunnen draaien op een standaard PC-AT en geschikt zijn voor
gebruik door eerstejaars studenten.

Er moet aanvullende informatie gegeven worden bij de behandeling
van de diverse fasen van het model (kinematische opzet, krachten,
vermogen etc.) en bij het gebruik van het model als geheel (verspaan
baarheid van materiaal).

Bij het pakket moet een korte gebruikershandleiding worden geschre
ven.

De informatie moet zodanig schriftelijk worden vastgelegd, dat studen
ten die niet de beschikking hebben over een PC toch over de informa
tie kunnen beschikken.
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Onderzoeksopdracht WPA

Werkwijze:

Verspaningsmodel

Vanwege de uitgebreide grafische mogelijkheden IS ervoor gekozen dit
programma in Turbo Pascal, versie 5.5 te schrijven.

De basis voor het programma wordt gevormd door het eerstejaars dictaat dat
tot nu toe is gebruikt (literatuur [5]).
De verschillende onderwerpen die in dit dictaat behandeld worden zijn
ingedeeld in bij elkaar behorende 'blokken' van informatie.

Een informatieblok wordt ondergebracht in een procedure. Het hoofdpro
gramma maakt het mogelijk om met behulp van een aantal eenvoudige
handelingen deze informatieblokken op te roepen.
Alvorens met het schrijven van de procedures is begonnen is eerst in een
schema aangegeven de volgorde van de blokken en hun onderlingen samen
hang. Daama worden de afzonderlijke informatieblokken met behulp van de
literatuur uitgewerkt. Alle blokken behandelen een bepaald aspect van het
model. Wanneer alle blokken zijn doorlopen is het model stap voor stap
verklaard. Om het model duidelijker te maken is ervoor gekozen ook enige
animaties aan het programma toe te voegen, waardoor het moeilijk voor te
stellen begrip 'afschuiving' sneller duidelijk wordt. De juiste volgorde van
het doorlopen van alle blokken wordt door het programma aangeven. Er kan
echter van afgeweken worden, zodat reeds behandelde onderwerpen eenvou
dig nog eens opnieuw bekeken kunnen worden.
Om het overzicht te kunnen bewaren is het aan te bevelen het schema samen
met het programma te gebruiken. De uiteindelijke uitvoering van het schema
is bijgevoegd in bijlage 1.
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Onderzoeksopdrachl WPA Verspani ngsmodel

Overzicht van de schermen.

Hiema voIgt een overzicht van aIle schennen die het programma produceert.
Dit overzicht is ook als hand-out bij het programma verstrekt met pIaatjes
van 9 bij 6 centimeter.

PROf)UK11EllXllNOLOGIE

IOriO

Hel Vl!I'llJl8nlngspl'OCEll
kan ""rden \'tlOrgesteld
zoaIg hler 1'1l!t!rgegeven
<I> Is de atllChulR1oek.
Er treedl een hoekver
drsaiing ¥. Op.

Hel prOCfll kan "IOrden
gedelDOnBlreerd door
m1ddel van een
anIrnaUe.
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De \'tlrm or grooUe van
bel rnalerlaaldeel Is
nlel van belang.
Em clrkel Is vanwege
z1Jn a1zljdlge symme
lrie zeer geschlkt
voor hel mulen van
de r!chUng van de
groolsle rek.
Een anIrnaUe goort
weer hoe hel atllChuJr-

II L ~ ----!L_...J rnechanillDll! blJ een
clrkel Vl!rloopl

Hel r~'IIIllChe Vl!f1l)l8l1lngsproces Is tnoeUlJk "IllU" Ie nemen.
Mel Z«D. quick-stop devfces Is bel rnogellJk om hel procee
oUr Ie zellen. _na de slruetuur ooderzochl kan ""rden
Er Is dan Ie den dBl hel I"hele \'l!rvormJ"ll"Proces plRBIs
v1ndlln een sma! gebled rondom de IIJn AB ("g.l~
Ondenoek heef! Il8Jlgl'loond dal ven;panen in hoordzaek een
proces \'IlJl plbslfBChe derormaUe van bel malerlaal Is.
SpaarunalerlaaJ belIlsal ull slerk plostlsch Vl!r\'tlrmd
WI!1'kBluJcmalerlaaL De regeimaUge roosle\'1llrukluur _loonl
een _llChulving van vele malen de rOO8lersfsland onder een
hoek mel de be1ll!g1Dg91'lchUng van de bellel. nl. gebled All
Dll gebled heel de "prlmalre defonnaUl!7l>ne" or "atllChulrzone".
De IIJnen e\'l!nwfJdIg aan hel oorspronlcelljke oppervlBk
in fig. I zijn kunatmalill RBJ1Il!br8Chl

11,....------------------- "'U-M • h.la

tG?

fig. I
Resullaal van een
quick.....lnp lest

Gebied AB heel de pri
maire delorrnaliezone.
Er Ig ook een secun
daJre derormaUezone
Dll 19 hel conl8Clge
bied bllJ8l!n 1lpll8.D en
IlpllllJlvlak. De defor
maUe die hler optreedl
Is hel gevoll van de
wrIjvlng b&en 9pBllI\
en spaanvlBk.

\. • _. ,. _he,. O..-N·tG? l
aot.' I
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Om te kornen lol !!en roorloplg
model >an lu!l proem Is lu!l mil

belang dal aI!lChul\'l!n nlel 00

e1rullg snel kan gebeuren D1l
belI!kenl dal de prirnaire deror
matiezone AS dUll geen lijn kBD
z1jn. maar dal de 'ZOne een be
paalde dlkte moel hebben Deze
zone Tlllrdl begrelllld door hoee

R S "'akkell: het aI!lChulrvtak en het
stallonalre vlak !let alochulrvtak beweegl onder Invloed VItJl de
alochulrkrBChl mel een bepealde melheld to.v. bel IIlBUonalre
vlak. De richUng lIOrdl bepeald door de al8chuJrboek. Er geld!:
tan '.= (Vs .6 1)!6 Co In de tijd 6l gaal~ over in P'q"RS.

11r.-:-::=;-:=-===------------- AU-M • "lit ,

: :E~~~Dr_ d.farft_tt. I tG?

Blj de anltnaU. I. geloond hoe een volume-.l.ment van vorm
""randerl De oppervlakle I. ecbter gelljk gebleven Al!IChulvl"ll
gaal namelljk nlel. gepanrd mel \'Olume...randering alB loodrechl
op bel vIak VItJl lek.nlng geen r-elc oplreedt

.r.chul'yl"
Er Is sprak. \IIIIl zgn. unlforme derormaU. Vs
aI. de derormatie onalhBDk.lijk i. \'lIIl de

~1
y-WIlBrde (zle lekening).
Unlrorme derormaU. gaat dU!l gepeard mel vM\\\Jeen llnealre \Wl!eUng \'IlJl de verpllllll-
s1ngmm.e1he1d \IIIIl malerlaaJdeelljes \{y).
De deronnaUemelheld t. I. gedefinleerd
allltan '.!6l .~.tton.lr. vl.1I

.n Is o""r de bele derormaUezoo. constant
tan ,. =(V•. 6t)!6C . t= VS!6 C
,•. _.1........ 'It-H 'tQ1

10.11

llel I. nu rnogellJk een eerale model VItJl h.t vel1lJ'l"ll"lJBpr0ce9
op Ie IlIellen Neem Ban dal !!en derorrnaUezone \'IlJl bepaaJde
dikle (6 c) onlstaal n. bellel be1\-regl mel (enlJ)Bnelbeid V.
llel spllllDvlak (bel vlak WBIlJ'Op de ge\'Ormde spaan alloopt)
dwlngt. bel alochuU\1ak
mel em snelheid V. Ie
beM!gen to.v. bel sla
IIonaJre vlak. De rich
\Ini \IIIIl de be1regIng
""rdl 8"8"ven door de
alBchulthoek <t>,
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Verspaningsmodel

Het lol nu toe bescbreven proces verloopl schljnbBar kooUou
Ret III echter essenlfeel bel procee te beschrljven als opeen
\'Olglng \'lIIl z1ch op ldenlf.k. w1j2e herhalende deelpl'oce9!ll!n:

- bel vormen van een derormaUezone
- bel alschulrproces in die zone
- bel staUonalr 1!Orden \'lllI bel alschulMak. 20dra de bellI!l de

derormaUezone been doorlopen

AI. bet derormaUeproceB III \'Ollooid Is de derormaUezone over
gegaan In een zgn spaanlarneL
D1l model >an opeen""Iglng >an deelprnce!lSl!n resulter.nd In
llpllBIIIamelJen berUlIt op tl'll8ml!m1ngen !
Rel model lIOrdl verder verduidelijkl op bel volgende scherm

'It-H "tC2]
lOti.

De 8llIlll!!tISChak.lJng
>an lameUen vorml de
IIpIWI, dl. mel melheld

Vs Vc IBJlIIl bel BpIlIlDvlak
be'""'£l B1j concenlra
tie \'lIIl de derormali.
op bel alschuUvlak
kan men bel pl'oces
z1en alB vel'llChulvtnc
08D metalen plllll'Jl!lI..- =:~~~ I ~v~~=~:.

\'BIt btj beklJken van de BpBan meleen op. De dlkte >an de
lamellen hBngl aI van bel malI!riBaJ en de be1l'l!rkingscondiUf!ll.

11 ...-.-:_=,.,-.-::..=....,...•-------------- 'Ut-lot .....,.

; : ::~::::::~:::~ r:=:~aeha rei.'... t~
.. • In'oMt_' I. _r t....r.tuur en w ..........
...... Info.....t .......r .'~tl.....I.tl_

U1l de IN!elkwule van bel v.....
spenInpnodel lcunnen 1I'l! de
zen ldnernaU!lCbe relaUl!lI balen
IIells mogelljk de .Jlelheden Vs
en Vc ull II! drukken In de mel
held V .n de hoeken $ en,

sin $
Vc =V. ----- en

~ $-)'l

COBll>
II L .::::..:"-"'= ---J V. = V. -----

~<t>-y)
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Vit de geometrie kunnm WI! bovondlm aIloiden dat

be =bln¢ . bt

Vit de unI10rme IlIBchulvll1ll In 00ll delonnaUozon! mel
doze dikte llOlgde del voor de defonnaUegraad goldt

Vs
tany. =-- . b t

Ae

•• ) 'Pac

• • '00 .. ISO

•• 110 - 100o . &00 ·'00 t t:ur.,. in

II =SOO - 400 _ Cel.h...

0- 400 -.110

1llI' C .00

Oil IB een lemperatnurver
delll1ll die t;ypisch Is blj bet
verspanen. Opva1leOO Is de
hop temperatnur op enlge
atBtand van de hooIdIlII.IJ
kanl Ileze wroorzaakl een
IIIIJlage die "kollaJlljlage" of
"kralerllOrmillll" beel

Ir-------------------- AU·N .. MI.

~.r:.:."=.:..."l_,.r:.:::T:;';··'· o-F tG.?
•••Ii10117

A e wordl ditMet. de wJullll pllOnden relaUes voor Vs en
roB <I>

tany - ------
• Bin¢.roB (el> - yl

1.-:.-.-:-••-....--,_-,-:-..-:.-,""_--,,":"",_-...,...:,:...---------- AJt-M ~ ....h • .,

;: f:~:=:I:=~ ={:~.=~ Irredlt t~
•• t"'.~t:I. OWIr t....r.luur W~
...... 'nfanMIU....r .'orftlIt I....t ..

4ntk lID .. eft ,.. , ....
..... ... v.r _ ......r 'un.r

IDtlD

Aile vet"vormlnpprOCElll101l kunnen worden boIlChrevon vanull bet
begrip Bpeclfieke arbeld Oil Is de arbeld die per llOlume-eenbeld
nodIr Is om een zekere~ Ie berelken. De BJ"beld beBlaBt
ull gpedIIeke wrllOl""IIlInplrbeld en Bpeclfteke "I'ljvlngmrbeld.
De gpeclfteke wrllOrminggarbeid III de BJ"beId. nodIr om bel ma
terIaaJ Ie vet"llOrmen en Is dWl een lIlOrt materiaaJkoll8tante. De
mrllOrmilli ,;OOl plaatB In de prlmalre delonnaUozone. De gpecl
neke mlJvlJII!IUbeld beell Ie makeD mel de wrljvlnr In de !Ie
eW1dalre delonnaUozon! lU!lBf!D materIaaJ en preedschap en Is
dWl een IlOOrl procesconlllante.
Bljna bet lolale loegevoegde ,..rmogon 1IDrdt omgeozel In warmte.
De ""rdoIll1ll "lID de aI"Oer lI_n lIp88Il. beitel en werbtuk
banrl at "llJ1 de m1jsnolbeld en Is op bel volgonde ecbenn
geecbelsl
~r--------------------ft1t-H. h.lp ..,

t~
aDII.

ZoBIs eerder ploond: de BOrn van BpeClfieke verllOrminprbeld
en BpeCllieke wrIJvlngsarbeid wordl de specllleke verllJlMllI(B
arbeld renoemd. Ileze IlJeClneke vergpanlnprbeld Esp ken a1s
voIgt. geschreven WDrden:

Fv.V FaVs F, .Ve
EBp=-=--+--

V.A V.A V.A

IDerln de relaUes voor Vs en Ve utl de geomelrle InvuJlen pert

FaroB Y F,.IIln tP
Esp = ----- +----

A.COB( <I> - Yl ,tOOl( ¢ - y)
Ir.-.""',.-ruo--_-.-,""'.."".,....,..,_---"""._-...,-,,,.----------- A"-N • "ID

; : :~J:=:t::::~ :.:T:::-:=-= IIneht tG.?
, • Infor r .,• ..-t'erel_tl••
...... tnf O\HIr ~trl.

.0

De verhoudlnr lIlII!IOn de vervormde
en de onVl!l"llOrmde gpaandoonnede
Ar./A bt!el de "llpllllIllltuik" Ac .

AI. loodrechl op bel vlak van Ie
kenm, goon rek Oplreedl Is dll re
lIj.k IllIJ\ he/h. Vil de VDOrl'llllU"de
llOOr COll!llanle rnalerlBB1&lroom voigt.
V.h = Ve-he dU9 he/b = V/Ve = A•.
Als we de ull de goomelrle Il"oonden
relaUes llOOr V en Vs InvuJlen:

A.= COB( ell - Yl/stn el>
IL--------

De AJlBliI1"bIik Is een meelOOre grootheid waaruil<l> ill Ie halen.

laD · ··· ··· ···.. ····.·.··.· ··.. 1

~
".,.,.t.I"_rk.. I..... I.......t. in

::~~,"...-I
.. I

I

De verdellnr van de warmte-ahoer ,

IOt19

Ir-------------------- AIt-H • h.ID -

t~
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2

ull de geometrle.

Dil geeft a1. ver1lend
w-n detormatlefJT8lld
en aIlIchultboelc
(ll> van 0 tot 45 gr.)

Voor kleloe apaanhoek, Is dll plljk san ---

tan~'!lin(H>
De detormaUe
neeml dus toe
blj kle10ere
aIlIchuitboelc.

Er zljn nu meerdere relatles gevonden Ten eente:

COlI4llan, =------
• sin4l.COlI (ll> - ¥>

10111

De algemene snijkrachl
r III op meer manleren
Ie onthlndl!n De eersle
manfer la ontblndlng
In een hootdsnijkrachl
tv en een IlllII2I!lkracbl
Ft. Ileze wer1a!l1 In de
rlcbUng van resp. de
boofd- en de 1lllII2I!tbe
1n!g1ng.

v

1~.==.~.=.....==...=.=r=:'=_=';I1;=.='="="':"======::::!....---- AIt·H : Mia.. .....,.. _tlt.__ '118ft • II:r....' tG=?
I: :::~:~:::= ==~:=-:~~::." ~
......nf......ll....r ..' ......t'.,..I.' ,..

(ull de detormatlerelaliell)
COlI (ll> - ¥)

).=--
sin 4>

De l"l!Elde relatle belretl de !lJ>!l8.I'Slullc

AI. de IIJllllUlIIlulk grool Is wordl een malerlaal llIechler
be1ll!rkllaar £1!BChl nil bUjkl dus gepaard Ie pan mel een
klelne allEbultboek

I dr"" ... _or _r_l.

10111

............ .....
F

[en lweede manler '"811

ontblnden '"811 de a1ge
mene IIDIjkrachl III
Ianp en Ioodrechl
op bel 9p8lIDviaic V\U)

bel ....eedlIcbap. Ala
de secundalre derOJ
maUezone 19 bepsa1d
door ,.,..Ijvlng. dan 19
Ian 13 = Vi /Fin
een maal voor de lITlj
vlng. Ian 13 heel dan
de "scWjnbare wrij
vingscoefficient:'.

1f:===7""===:::::=====.====:::,:",,;:=";'~;=:::==L""":--- A-It:-H : Nil,.: :~~=;~t:..=b~::'= ;:".....r.cht tG
: : t~;:~:t: = ==~::::e:-.:...~
......, In'......U. euer ..' .....U.,...I.U••

••

Er blljkl een relatle Ie be.taan luaaen aI""h.dtboek.
wrijvlngohoek en 9)l8anhoek:

4>"I~ __
. ~-,

Een derde relaUe belretl de wrljvlng.

Verapanen wordl moelUjker. de alschullhoek wordl klelner
a1. de wrijvlogsboek groler 19 (blj vaele .paaniwek). duo
bij een relatier grole waarde van de ....Ijvlngokrachl

I d.... DO • _r ~._I.
IOrla

De derde rnanler om de
anljkrachl F Ie onl
hlnden 19 In de krachl
F9 In hel alschultvlalc
en de kracbl FIm Iood
recbt daarop. De kracbl
verool"Zllllkl de alschul
vlni en la dan ODic aI
eerder pnoemd In hel
voorloplce model.
Mel aIlIcbult.nelheid V.
bepoaJl FII bel vermo
pn del de prlma/re
detormatie "verbrnikt:'.

F
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Over de """'I""'nbearbeld \IIlJl mamrllUll Is dus bel volgende
leZe,geD:

Een malerlaaJ 19 moellijker m \'l!rapenen aI. de af!IChuilhoek
cI> klelner Is. Er geldt dan:

• De Ilp88IlStuIk Is gromr

• De deforrnaUegraad Is groler

• De ,.".Ijvlng I. IJ"Oler

Spll8JIStulk en deformaliqraad blljken bovendlen m "Orden
bein"'oed door de beilelgeometrie (llpBIiI1hoek~

Dll Is bel e1nde \IIlJl bel proll'lllnma
AI. U noc oIel aile !lCbermen hebl doorlopen kunl V nog
wlJI tI88t bel eerale flCberm \IIlJl de InformaUe OVl'r

~'l!l1lJ>Bllnboarbeld

mr::-::-==-="...,,=====---------- .ttt-H • helD -

I
:::=:_r \Mr...__..,....... t~

III'.

Verspaningsmodel
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De programmakop.

Verspaningsmodel

Het programma begint met de naamgeving en de declaratie van alle globale
variabelen. De globale variabelen kunnen in het gehele programma worden
gebruikt, in tegenstelling tot de lokale variabelen, die aIleen zijn te gebruiken
in het programmagedeelte waarin ze zijn gedeclareerd. Op de declaratie van
variabelen wordt ingegaan in de literatuur (zie [1] en [3]). In de kop van het
programma staat bovendien het zogenaamde 'USES' statement. Dit statement
roept units aan, waarin procedures en functies staan, die standaard in Turbo
Pascal zijn ingebouwd. In dit programma wordt gebruik gemaakt van drie
units:

*

*

*

De Crt unit, waarin zich functies bevinden voor de controle van
toetsenbord en scherm, speciale toetsenbordfuncties en geluidseffecten.

De Graph unit, waarin zich een krachtig pakket bevindt van grafische
mogelijkheden, zoals het tekenen van lijnen, kleurinstellingen, vulpatro
nen en speciale tekstfuncties. Van deze unit is in dit programma zeer
veelvuldig gebruik gemaakt.

De Dos unit, waarin zich functies uit het DOS besturingssysteem
bevinden zoals tijd, datum informatie over directories en het uitvoeren
van programma's binnen DOS.

In het vervolg zullen aIle delen uit het programma die zijn opgenomen in dit
verslag in een klein lettertype worden afgedrukt.

De kop van het programma ziet er dan als voIgt uit:

PROGRAM Verspaningsmodel;
USES Crt, Graph. Dos;

CONST fi=0.463647609; xO=lO; yO=200; 10=40; xOO=50; yOO=191;
100=27; Memory=100; Windows=4;

TYPE Str80=STRING[80];
ColorList=ARRAY [1..WindowsJOF INTEGER;
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VAR Colors: ColorList;
MaxColors: WORD;
Xmax, Ymax, ViewXmax, ViewYmax, Xl, X2, YI, Y2, CurrentLine,
ColorCount, IncrementCount, DeltaXl, DeltaYI, DeltaX2,
DeltaY2, BackColor, GraphDriver, GraphMode, MaxDelta,
StartX, StartY, TestX, TestY, cl, c2, c3, c4: INTEGER;
Lline: ARRAY [1..Memory] OF RECORD

LXI,LYl: INTEGER; LX2,LY2: INTEGER; LColor : ColorList; END;
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. 1, w, x, y, MaxX.
MaxY, Error, GMode, GDriver, kaart, TekstSoort, pt: INTEGER;
spoints : array[1..7] of Pointtype;
cpoints : array[1..21] of Pointtype;
Stoppen: BOOLEAN;
Keytype: BYTE;
Verder, Terug: Str80;
ch: CHAR;
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De procedures.

Verspaningsmodel

Voorafgaand aan het eigenlijke programma worden aBe procedures gedefi
nieerd. In het programma kan dan de naam van een procedure worden
aangeroepen, waama de procedure zijn functie vervult. Na het doorlopen van
de procedure wordt teruggekeerd naar de plaats van aanroep. Het is mogelijk
om in een procedure een voorafgaande procedure aan te roepen. Een procedu
re die pas later in het programma wordt gedefinieerd is echter niet oproep
baar.

Nu voIgt een korte bespreking van elk van de procedures, voorzover deze van
belang zijn voor de uitvoering van het programma. Eventueel gebruikte lijnen
{------------} zijn voor het aanbrengen van een scheiding tussen de procedu
res. Deze lijnen zijn ook in het eigenlijke programma gebruikt en zijn slecht
ter verduidelijking. Vanwege de { } tekens zal de Pascal compiler ze nege
reno

De procedure 'Beep' produceert een kort geluidsignaal. Deze procedure wordt
in het verloop van het programma meerdere keren gebruikt, bijvoorbeeld als
een verkeerde toets wordt ingedrukt of als een menu wordt afgesloten. De
gebruikte statements komen uit de unit Crt.

PROCEDURE Beep;
BEGIN
Sound(300); Delay(200); NoSound

END;

De nu volgende procedures zijn gebruikt voor de grafische effecten op het
laatste scherm. Het idee voor deze effecten is overgenomen uit een voorbeeld
dat is bijgeleverd bij de TurboPascal documentatie. Deze procedures zijn niet
van belang voor de uitvoering van het programma en zuBen dan ook niet
verder worden besproken. De gebruikte commando's komen uit de unit
Graph.
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PROCEDURE TextPort;
BEGIN
SetViewPort(O,O, Xmax, Ymax, Clipon);

END;

{---------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE FullPort;
BEGIN
SetViewPort(O, 0, Xmax. Ymax-30. ClipOn);
SetColor(MaxColors);

END;

{---------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE Init;
BEGIN
CurrentLine:=1;
ColorCount:=O;
IncrementCount:=O;
MaxColors:=GetMaxColor; BackColor:=O:
Xmax:=GetMaxX; Ymax:=GeIMaxY;
ViewXmax:=Xmax-2; ViewYmax:=Ymax-2:
StartX:=Xmax div 2; StartY:=Ymax div 2;
FOR 1:=1 TO Memory DO WITH Lline[I] DO BEGIN

LXI :=StartX; LX2:=StartX;
LYI :=StartY; LY2:=StartY:

END;
XI:=StartX;
X2:=StartX;
YI :=StartY;
Y2:=StartY;

END;

{--------------------------------------------------------------------------- }

PROCEDURE AdjustX(var X.DeltaX: integer);
BEGIN
TestX:=X+DeltaX;
IF (TestX<I) OR (TestX>ViewXmax) THEN
BEGIN
TestX:=X;
DeltaX:=-DeltaX;

END;
X:=TestX;

END;
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{---------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE AdjustY(var Y,DeltaY: integer);
BEGIN
TestY:=Y+DeltaY;
IF (TestY<l) OR (TestY>ViewYmax) THEN
BEGIN
TestY:=Y;
DeltaY:=-DeltaY;

END;
Y:=TestY;

END;

{---------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE SelectNewColors;
BEGIN
Colors[1]:=Random(MaxColors)+ I;
Colors[2]:=Random(MaxColors)+1;
Colors[3]:=Random(MaxColors)+ I;
Colors[4]:=Random(MaxColors)+1;
ColorCount:=3*(1+Random(5»;

END;

{--------------------------------------------------------------------------- }

PROCEDURE SelectNewDeltaValues;
BEGIN
DeltaXl:=Random(MaxDelta)-(MaxDelta Diy 2);
DeltaX2:=Random(MaxDelta)-(MaxDelta Diy 2);
DeltaYI:=Random(MaxDelta)-(MaxDelta Diy 2);
DeltaY2:=Random(MaxDelta)-(MaxDelta Div 2);
IncrementCount:=2*( 1+Random(4»;

END;

{---------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE SaveCurrentLine(CurrentColors: ColorList);
BEGIN
WITH Lline[CurrentLine] DO
BEGIN
LXl:=Xl;
LYl:=Yl;
LX2:=X2;
LY2:=Y2;
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LColor:=CurrentColors;
END;

END;

{---------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE Draw(x l,y l,x2,y2,color:word);
BEGIN
SetColor(color);
Graph.Line(x l,y l,x2,y2);

END;

{---------------------------------------------------------------------------}

Verspaningsmodel

PROCEDURE Regenerate;
BEGIN
FullPort;
FOR 1:=1 TO Memory DO WITH Lline[l] DO
BEGIN
Draw(LX I,LY l,LX2,LY2,LColorll]);
Draw(ViewXmax-LXl,LYl,ViewXmax-LX2,LY2,LColor[2]);
Draw(LX1,ViewYmax-LYl,LX2,ViewYmax-LY2,LColor[3]);
Draw(ViewXmax-LXl,ViewYmax-LYl,ViewXmax-LX2,ViewYmax-LY2,LColor[4]);

END;
END;

{---------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE Updateline;
BEGIN
Inc(CurrentLine);
IF CurrentLine > Memory THEN CurrenlLine:= I;
Dec(ColorCount);
Dec(lncrementCount);

END;

{---------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE DrawCurrentLine;
BEGIN
c 1:=Colors[1];
c2:=Colors[2];
c3:=Colors[3];
c4:=Colors[4];
IF MaxColors=l THEN
BEGIN
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c2:=c1; c3:=cl; c4:=cl;
END;

Draw(Xl.Yl.X2,Y2,cl);
Draw(ViewXmax-Xl,Yl,ViewXmax-X2,Y2,c2);
Draw(Xl,ViewYmax-Yl ,X2,ViewYmax-Y2,c3);
IF MaxColors=3 THEN c4:=Random(3)+1;
Draw(ViewXmax-Xl,ViewYmax-Yl,ViewXmax-X2.ViewYmax-Y2,c4);
SaveCurrentLine(Colors);

END;

{---------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE EraseCurrentLine;
BEGIN
WITH Lline[CurrentLine] DO
BEGIN
Draw(LX1.LY 1.LX2.LY2.0);
Draw(ViewXmax-LXl,LYl,ViewXmax-LX2.LY2.0);
Draw(LXl,ViewYmax-LYl,LX2.ViewYmax-LY2.0);
Draw(ViewXmax-LXl ,ViewYmax-LYl .ViewXmax-LX2,ViewYmax-LY2,O);

END;
END;

{---------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE DoArt;
BEGIN
SelectNewColors;
REPEAT
EraseCurrentLine;
IF ColorCount=O THEN SelectNewColors;
IF IncrementCount=O THEN SelectNewDeltaValues;
AdjustX(X l,DeltaX 1); AdjustX(X2,DeltaX2);
AdjustY(Yl ,DeltaYl); AdjustY(Y2,DeltaY2);
IF Random(5)=3 THEN
BEGIN
xl :=(x1+x2) div 2;
y2:=(y 1+y2) div 2;

END;
DrawCurrentLine;
Updateline;

UNTIL KeyPressed;
END;
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De procedure 'ClearKb' is bedoeld om de buffer van het toetsenbord leeg te
maken voordat tijdens het verloop van het programma een toets moet worden
ingedrukt. Op deze manier wordt bereikt dat toetsen die te vroeg worden
ingedrukt geen effect hebben. De commando's 'KeyPressed' en 'ReadKey'
komen uit de unit Crt.

PROCEDURE ClearKb;
BEGIN
WHILE KeyPressed DO ch:=ReadKey;

END;

De grafische mogelijkheden van de computer en van TurboPascal zijn niet
zonder meer te gebruiken. Het is noodzakelijk om de computer eerst in de
grafische mode te schakelen (zie literatuur [4]). Oit gebeurt met de procedure
,StartGrafisch' .
Tijdens het schrijven van het programma is gebleken dat de voor de tekenin
gen en tekst benodigde ruimte vrij groot is. Oaarom is het minimum aantal
pixels voor dit programma op 640x400 gesteld. Van de veel gebruikte
grafische kaarten vallen hieronder de VGA -, de superVGA - en de Att
grafische kaart.
TurboPascal kan meestal de grafische kaart detecteren, maar in bepaalde
gevallen zal toch de verkeerde kaart worden gekozen, meestal CGA. Daarom
is aan het begin van het programma, vaar het omschakelen naar de grafische
mode, een keuzemogelijkheid aangebracht.
Voor het gebruik van de grafische kaart is een file nodig. Deze file wordt
ingelezen als het commando 'InitGraph' wordt gegeven. Hierbij moeten de
grafische kaart, de mode van de resolutie en de drive worden opgegeven (dat
" is opgegeven wil zeggen dat de files gezocht worden op de drive van
waaruit het programma is gestalt). Er wordt hier ook de mogelijkheid
geboden vroegtijdig te stoppen met het programma. Na dit commando wordt
een contrOle uitgevoerd op het resultaat van de initialisatie, waarbij ook de
oorzaak van een eventuele storing zal worden gemeld (een lijst hiervan is te
vinden in literatuur [2]). Tenslotte wordt nog aan enige variabelen een waarde
gegeven. Deze variabelen zijn nodig voor het positioneren van onder andere
het kader, dat bij verschillende grafische kaarten tach op dezelfde plaats moet
staan, en voor de standaard kleur- en tekstinstellingen. De belangrijkste
commando's uit deze procedure komen uit de unit Graph.
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PROCEDURE StartGrafisch;
BEGIN
WriteLn('Deze versie is geschikt voor XT/AT computers met een beeidschermresolutie');
WriteLn('van minimaal 640x400 pixels, in kleur of monochroom');WriteLn;
WriteLn('WeIke grafische kaart gebruikt de computer ?');
WriteLn;
WriteLn('Type 0, 1, 2, 3 of 4, gevolgd door <retum>');WriteLn;
WriteLn('O = stoppen met dit programma; ');
WriteLn(' 1 = (super)VGA met kleurenmonitor; ');
WriteLn('2 = VGA met monochroommonitor; ');
WriteLn('3 = Att400 (Olivetti monochroom)');
WriteLn('4 = laat de computer zeIt' zoeken');WriteLn;
WriteLn('let op: optie 4 kan een foutief resultaat geven !');
WriteLn;Write('Uw keuze: ');Read(kaart);
CASE kaart OF 0: Halt;

1: BEGIN GDriver:=VGA; GMode:=VGAHi END;
2: BEGIN GDriver:=VGA; GMode:=VGAHi END;
3: BEGIN GDriver:=Att400; GMode:=Att400Hi END;
4: GDriver:=Detect
ELSE GDriver:=Detect

END {CASE};
ClrSer;
WriteLn('Initialiseren van de graphics... ');
InitGraph(GDriver, GMode, , ');
Error:=GraphResult;
IF Error < 0 THEN

BEGIN
ClrSer; Beep;
WriteLnCFout in initialisatie van de graphics ');
WriteLn( 'Omschrijving: '+GraphErrorMsg(Error);
WriteLnCProgramma gestopt, terug naar DOS... ');
DeIay(5000); Halt

END;
MaxX:=GetMaxX;
MaxY:=GetMaxY;
IF (kaart=!) OR (kaart=2) THEN BEGIN pt:=42; MaxDelta:=16 END;
IF (kaart=3) THEN BEGIN pt:=35; MaxDelta:=7 END;
IF (kaart=4) THEN BEGIN pt:=round«MaxY/400)*40-6); MaxDelta:=16 END;
SetBkColor(Blue); TekstSoort:=1;

END;
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De procedure 'Afschuifomgeving , tekent een figuur in een kader op het
scherm. Deze figuur is in een aparte procedure ondergebracht omdat deze
figuur meerdere keren wordt gebruikt, onder andere bij de twee simulaties en
het scherm over de secundaire deformatie. De commando's komen uit de unit
Graph.

PROCEDURE AfschuifOmgeving;
BEGIN
Rectangle(10,10,400,277);
SetLineStyle(SolidLn,O,ThickWidth);
Line(l 0, 120,90,120); Line(90.120.112,10); Line(330,240,400,240);
Line(330,240,376,10); Line(330,240,400,225):
SetFillStyle(InterLeaveFill,White); FloodFill(399.II.Whitc);
SetLineStyle(SolidLn,O,NormWidth): Line(90.120.330.240);

END;

In de grafische mode van TurboPascal is het mogelijk om teksten op het
scherm te zetten in verschillende lettertypen. De procedure hiervoor is echter
nogal onhandig in het gebruik (zie literatuur [4D. Daarom is een procedure
geschreven waardoor het mogelijk is om via regels en kolommen tekst te
plaatsen. Omdat het nogal bewerkelijk is om steeds te tekstsoort te verande
ren wanneer meerdere soorten tekst in een scherm worden gebruikt, is voor
de verschillende soorten tekst een eigen procedure gemaakt: 'PutStr' voor
kleine tekst in menu's etc. en 'Tekst' voor een grotere tekstsoort. De grotere
tekstsoort heeft een font-file nodig die op de diskette staat. Het programma
contrOleert of een disk met deze file aanwezig is en geeft zonodig een
foutmelding. Voordat tekst wordt geplaatst wordt een balk met de kleur van
de achtergrond ter breedte van de tekst geplaatst. De commando's komen uit
de unit Graph, en worden verder behandeld in literatuur [4].

PROCEDURE PutStr(txt: Str80: r.k: BYTE);
BEGIN
SetTextStyle(O,O, 1); {Bitmapped}
SetTextJustify(O,2);
SetFillStyle(l,O);
x:=(k-l )*8; y:=(r-l)* 10;
Bar(x,y,x+TextWidth(txt)-l ,y+TextHeight(txt»;
OutTextXY(x,y,txt);

END;
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{---------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE Tekst(txt: Str80; r.k: BYTE);
BEGIN
SetTextStyle(TekstSoort.O.l );
Error:=Graphresult;
IF Error<O THEN
BEGIN
Beep; Beep; Beep;
PutStr('Fout in files voor lettertype !!!!' .2.2);
PutStr('Omschrijving: .+GraphErrorMsg(Error),3.2);
PutStr('Controleer of Uw drive gereed is om te Iezen en druk op een toets.· ,4.2);
ch:=ReadKey;
SetTextStyle(TekstSoort.O.I);

END;
SetTextJustify(O.2);
SetFillStyle(l.O);
x:=(k-l )*8; y:=«r-I)*22)-8;
Bar(x,y,x+TextWidth(txt)-I.y+TextHeight(txt»;
OutTextXY(x,y,txt);

END;

Verspaningsmodel

Tijdens het verloop van het programma kunnen de achtergrondkleur en het
type van de tekst worden gewijzigd. Hiervoor dient de procedure 'Instellin
gen'. Deze procedure plaatst een keuzemenu op het scherm en verandert de
kleur en de tekst aan de hand van de ingevoerde keuzes. Zoals al eerder is
gezegd kan een procedure niet worden gebruikt als deze mi een andere is
gedefinieerd. Daarom komt deze procedure in het eigenlijke programma
tussen de twee voorgaande tekstprocedures in. Reden hiervoor is dat de
procedure 'PutStr' wordt gebruikt in ,Instellingen ' en dat in 'Tekst' bepaalde
keuzes uit 'Instellingen' worden gebruikt !
De commando's 'GetMem', 'GetImage' en ' PutImage' slaan het gedeelte van
het scherm waar het menu overheen wordt gezet op, en plaatsen het terug,
nadat het menu wordt afgesloten, omdat anders slechts een zwart vlak zou
overblijven. De commando's komen voomamelijk uit de unit Graph (meer
uitleg in literatuur [4D.

PROCEDURE Instellingen;
VAR keuze: CHAR;

MenuPtr: pointer;
BEGIN
GetMem(MenuPtr.lmageSize(140,40.460,260»:
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GetImage(140,40,460,260,MenuPtrA);

SetFillStyle(SolidFill,Black); Bar(140,40,460.260);
SetFillStyle(InterLeaveFill,Yellow); Bar(l70,70,450.250);
SetFillStyle(SolidFill,Black); Bar(160.60,440.240);
SetColor(Yellow); Rectangle(l62,62,438,238);
PutStrC INSTELLINGEN '.7,30);
PutStrCType 1 voor lettertype' .9.23);
PutStr( 'Triplex.. ,10.23);
PutStrCType 2 voor lettertype', 12.23);
PutStrCSans Serif.' .13.23);
PutStrCType 3 voor achtergrond' .15.23);
PutStrCblauw.·.16.23);
PutStrCType 4 voor achtergrond·.18.23);
PutStr('zwart' ,19,23);
PutStr('einde menu: type S' ,21,23);
Clearkb;
WHILE NOT (keuze='S') DO
BEGIN
keuze:=ReadKey;
IF (keuze='l') THEN TekstSoort:=I;
IF (keuze='2') THEN TekstSoort:=3;
IF (keuze='3') THEN SetBkColor(Blue);
IF (keuze='4') THEN SetBkColor(Black);
PutStr('uw keuze: '+keuze.23,23);
Delay(SOO); PutStr(' ',23,23);

END;
SetColor(White);
ClearKb;
PutImage( 140,40.MenuPtrA ,CopyPut);

END;

Verspaningsmodel

Tijdens het verloop van het programma wordt rechtsonder in de hoek van het
schenn de tijd geplaatst. Deze tijd wordt met het commando ,GetTime' uit de
unit Dos ingelezen vanuit het besturingssysteem (literatuur [2]). Ais het
programma met behulp van de autoexecute-file op de disk wordt gestart (zie
'toelichting op het programma verspaningsmodel') is het mogelijk dat geen
tijd kan worden ingelezen. Er zal dan geen tijd worden aangegeven omdat
anders de tijd met 0:00 zou beginnen om vervolgens op te lopen (0:01, 0:02
etc.). Bij de meeste computers, zeker AT's, zal er geen probleem optreden.
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PROCEDURE Tijd;
VAR Hour, Minute, Second, SecIOO: WORD;

Uur, Minuut: STRING;
BEGIN
GetTime(Hour,Minute,Second,Sec 100);
Str(Hour,Uur); Str(Minute,Minuut);
SetColor(LightGray);
IF (Minute<lO) THEN Minuut:='O'+Minuut;
IF (Uur<>'O') THEN PutStrC '+Uur+':'+Minuut+' ',pt+4,72);
{geen tijd gevonden-->alle variabelen O-->geen tijd in beeld}
SetColor(White);

END;

Verspaningsmodel

Elk scherm wordt omgeven door hetzelfde kader. Dit kader bevat een
menubalk, waarin de bedieningsinstructies, de tijd en het TUE logo zullen
worden geplaatst. De kleur van dit kader wijkt af van de kleur van de overige
tekst (grijs in plaats van wit). Voordat het kader wordt geplaatst, wordt eerst
het scherm leeggemaakt, omdat anders in de grafische mode de opeenvolgen
de schermen over elkaar heen geplaatst worden. De procedure 'Kaders' wordt
bij elke procedure die tekst of figuren op het schelm plaatst als eerste
aangeroepen. In deze procedure zijn commando's gebruikt uit de unit Graph.

PROCEDURE Kaders;
BEGIN
ClearDevice;
SetColor(LightGray);
b:=ROUND«MaxY/400)*65);
SetLineStyle(SolidLn,O,NormWidlh);
Rectangle(O,O,MaxX,MaxY);
Rectangle(3,3,MaxX-2,Max Y-2);
Rectangle(7 ,MaxY-b,MaxX-7,MaxY-7);
SetTextStyle(O,O,2); SetTextJustify(0,2);
OutTextXY(MaxX-65,MaxY -50. 'tu ');
Line(MaxX-33,MaxY-45,MaxX-21 ,MaxY-45);
Arc(MaxX-35,MaxY-46.0,163.14); Arc(MaxX-35.MaxY-46.255.335.14);
PutStrC Alt-H = help ',pt-1,65);
Tijd; SetColor(White);

END;
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De teksten die op het scherm moeten verschijnen kunnen worden geplaatst
met de al eerder behandelde procedures. In de tekenset van deze fonts zitten
echter geen griekse letters. Deze moeten daarom apart worden gemaakt met
behulp van de standaard grafische elementen: lijnen, cirkels en bogen. De
eerste twee griekse letters zijn zodanig gemaakt, dat ze met regels en kolom
men worden geplaatst. Bij de andere letters is dit niet nauwkeurig genoeg
(beperkt aantal plaatsen waar een letter kan staan) en moet de letter met
pixelcoordinaten worden geplaatst.

PROCEDURE SchrijfFi(r,k: BYTE);
BEGIN
Circle«k-1)*8,«r-1 )*22+2),6);
Line«k-1 )*8,«r-1 )*22)-6,(k-l )*8,«r-l )*22)+ 10)

END;

{--------------------------------------------------------------------------- I

PROCEDURE SchrijfDelta(r,k: BYTE);
BEGIN
Line«k-1)*8+3,(r-1)*22+8,(k-l)*8+ 13,(r-l )*22+8);
Line«k-1 )*8+3,(r-l )*22+8,(k-l )*8+8,(r-l )*22);
Line«k-1 )*8+8,(r-l )*22,(k-l )*8+ 13,(r-l )*22+8);

END;

{--------------------------------------------------------------------------- I

PROCEDURE SchrijfGamma(r,k: INTEGER);
BEGIN
Arc(r,k,344,40,30); Arc(r+57 ,k, 140,196,30)

END;

{---------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE SchrijfGammatje(r,k: INTEGER);
BEGIN
Arc(r,k,344,40,16); Arc(r+30,k,140,196.16)

END;

{--------------------------------------------------------------------------- }

PROCEDURE SchrijfBeta(r,k: INTEGER);
BEGIN
Arc(r+4,k,270, 180,4); Arc(r+4,k+7,180,90,4);
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Line(r,k.r.k+18);
END',

{---------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE SchrijtLabda(r.k: INTEGER);
BEGIN
Line(r.k+2.r+8.k+20); Line(r.k+20.r+4,k+10);

END;

Verspaningsmodel

De procedure 'Stop' beeindigt het programma. Voordat het programma
definitief stopt wordt nog een scherm geproduceerd waarop bewegende
gekleurde lijnen te zien zijn (de procedures die hiervoor gemaakt zijn, zijn al
eerder genoemd, maar niet verder behandeld). Na een druk op een toets
wordt teruggekeerd naar DOS. Terugkeren naar het programma is niet
mogelijk. De procedure is aan te roepen met Alt-Q (dit wordt verderop in het
verslag behandeld).

PROCEDURE Stop;
BEGIN
SetBkColor(Black); ClearDevice;
Init; TextPort;
PutStr('programma gestopt, druk een toets om terug te gaan naar DOS' .pt+5.1O);
FullPort; DoArt;
CloseGraph; Halt

END;

Het programma bevat een help-menu, dat een kOl1 overzicht geeft van de
betekenis van de verschillende mogelijkheden en aangeeft welke toetsencom
binaties daarvoor gebruikt kunnen worden. Ook hier wordt het scherm
hersteld nadat het menu is afgesloten. In deze procedure zijn commando's
gebruikt uit Graph.

PROCEDURE Menu;
VAR MenuPtr: pointer;
BEGIN
GetMem(MenuPtr,ImageSize( 140,40,460.260));
GetImage(140,40,460.260.MenuPtr");
SetFillStyle(SolidFill,Black); Bar(140.40,460.260);
SetFillStyle(InterLeaveFill,Yellow); Bar( 170.70.450.250);
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SetFillStyle(SolidFill,Black); Bar(160,60,440,240);
SetColor(Yellow); Rectangle(l62,62.438,238);
PutStr(' HELPMENU ',7,34);
PutStr('Alt-Q =stoppen',9,23);
PutStr('Alt-H =dit menu',tO,23);
PutStr('Alt-I =scherrn instellen' ,11,23);
PutStr('Alt-Shift-F9 =(deel van) scherm',12,23);
PutStr(' scherm naar .wpg',13,23);
PutStr(' file',14,23);
PutStr('Shift-PRTSC =scherrn uitprinten' ,15,23);
PutStr('Veranderen van scherm: cursor-',17,23);
PutStrCtoetsen en <return> zoals onder' ,18,23);
PutStr('in de menubalk aangegeven.' ,19,23);
PutStr('Alle toetsen zijn buiten werking' ,20,23);
PutStr('als er geen tekst in de menubalk',21,23);
PutStr('staat !!' ,22,23);
PutStr('Druk op een toets... ' ,23,35);
WHILE NOT KeyPressed DO
BEGIN
{wacht}

END;
SetColor(White);
ClearKb; Tijd;
PutImage(140AO,MenuPtr",CopyPut);

END;

Verspaningsmodel

De besturing van het programma gebeurt met de cursortoetsen en met een
beperkt aantal toetsencombinaties. Deze toetsencombinaties kunnen gedefi
nieerd worden met commando's uit de unit Crt. De procedure 'GetKey' kijkt
of er een toets is ingedrukt, en zo ja, welke. Als deze toets een betekenis
heeft voor het programma wordt de bijbehorende actie uitgevoerd, anders is
een geluidssignaal te horen. Elke bestaande toetsencombinatie heeft een
nummer. Door afhankelijk van dit nummer een actie uit te voeren kan dus
aan een toets een functie worden toegekend.
AIle toetsen die geen speciale betekenis hebben zijn dus uitgeschakeld, behal
ve de reset door Ctrl-Alt-Del en de door graphics geactiveerde Shift-Prtsc.

De nummers zijn als voIgt:

* #72, #75, #77 en #80 zijn curs0l1oetsen
* #13 is de retum-toets
* #16 is Alt-Q
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De conditie 'ch OF #0' contrOlee11 of de ingedrukte toets uit de ASCII-set
kornt (ch <> #0) of uit de extended key codes (de functietoetsen en cursor
toetsen (ch = #0». Voor een meer uitvoerige beschrijving wordt verwezen
naar literatuur [2].
Deze procedure is de basis voor de besturing van het het programma.

PROCEDURE GetKey(VAR Keytype:BYTE);
BEGIN
Keytype:=O; Tijd;
REPEAT
ch:=ReadKey;

CASE ch OF #0: BEGIN
ch:=ReadKey;
CASE ch OF #72: Keytype:= I;

#75: Keytype:=2;
#77: Keytype:=3;
#80: Keytype:=4;
#16: Stop;
#35: Menu;
#23: Inslellingen;

END {CASE}
END;

ELSE IF ch=#13 THEN Keytype:=5
END {CASE};

IF Keytype=O THEN Beep
UNTIL Keytype<>O

END;

De procedures die hiema volgen zuBen elk een scherm of een serie bij elkaar
behorende schermen (bv. QuickStop en Temperatuur) produceren met tekst en
een atbeelding. Deze procedures maken allemaal gebruik van dezelfde
elementen zoals tekst, lijnen, rechthoeken, arceringen en dergelijke. Verdere
uitleg is bij de meeste procedures niet nodig. Uitzondering vormen de
procedures met bewegende beelden. Daar zal meer uitleg worden gegeven.
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Procedure 'StartScherrn' produceert het eerste scherrn.

Verspaningsmodel

PROCEDURE Startscherm;
BEGIN
Kaders;
Tekst(' TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN ',2,3);
TekstC FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, VAKGROEP WPA',3,3);
TekstC PRODUKTIETECHNOLOGIE ',5,3);
TekstC Het verspaningsmodel van Merchanl .,7,3);
PutStrCDit softwarepakkel bevat een geprogrammeerde instructie voor her' .20,8);
PutStrCverspaningsmodel van Merchanl. Hierbij wordt informatie gegeven' ,21,8);
PutStrCover het model en lheorie die eraan ten grondslag Jigl. Her' .22,8);
PutStrCprogramma wordt gebruikt als aanvulling op het vak "Produktie-' ,23,8);
PutStrCtechnologie I" in het eerste jaar. ' ,24,8);
PutStrCHet programma is gemaakt in het kader van een onderzoeksopdracht' ,25,8);
PutStrCaan de faculteit Werktuigbouwkunde van de TU Eindhoven.' .26,8);
PutStrCVoor meer informatie: prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf,30,8);
PutStrC AJ. van der Net' ,31,8);
PutStrCEindhoven, April 1992' .pt-3,55);
PutStr(Verder,pt,3);
CIearKb;
REPEAT
GetKey(Keytype);
IF Keytype=3 THEN i:= I ELSE Beep

UNTIL Keytype=3;
Tijd;

END;

Procedure 'Quickstop produceert twee schelmen. Tussendoor moet een toets
worden ingedrukt.

PROCEDURE Quickstop;
BEGIN
Kaders;
TekstCHet fysische verspaningsproces is moeilijk waar te nemen.',2,3);
Tekst('Met zgn. quick-stop devices is het mogelijk om het proces' ,3.3);
Tekst('stil te zetten, waama de structuur onderzocht kan worden.' ,4,3);
Tekst('Er is dan te zien dat het gehele vervormingsproces plaats' ,5,3);
TekstCvindt in een smal gebied rondom de lijn AB (fig. I).' ,6,3);
TekstCOnderzoek heeft aangetoond dat verspanen in hoofdzaak een'.7.3);
TekstCproces van plastische deformat ie vall het materiaal is.' ,8.3);
TekstCSpaanmateriaal bestaat uit sterk plastisch vervormd' .9,3);
TekstCwerkstukmateriaal. De regelmatige roosterstruktuur vertoont', 10.3);
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Tekst('een verschuiving van vele malen de roosterafstand onder een', II ,3);
Tekst('hoek met de bewegingsrichting van de beitel, n1. gebied AB.', 12,3);
Tekst('Dit gebied heet de "primaire deformatiezone" of lafschuifzone".',13,3);
Tekst('De lijnen evenwijdig aan het oorspronkelijke oppeIVlak' ,14,3);
Tekst('in fig. 1 zijn kunstmatig aangebracht.', 15,3);
PutStr('druk op '+#26+' om het resultaat van een'.pt+l,6);
PutStr('quick-stop test te zien (tlg. I)' ,pt+2,6);
ClearKb; Tijd;
GetKey(KeyType);
Kaders;
SetFillStyle(l0,LightGray);Bar(45,45,345,285);
SetFillStyle(9,White);Bar(285,45,345,225);
SetFillStyle(l ,Black);Bar(45,45,135.150);
SetColor(White);
Rectangle(45,45,135,150);Rectangle(45,45,150,158);
Rectangle(45,45,180,173);Rectangle(45,45.210,188);
Rectangle(45,45,240,203);Rectangle(45,45,270,218);
Rectangle(45,45,345,285);Rectangle(285,45,345,225);
Line(45,233,345,233);Line(45,243,345,243);
Line(45,253,345,253);Line( 135,150,285,225);
PutStr('<--- ',13,39);PutStr( 'beitel' ,15,38);
PutStr('spaan', 11 ,25);PutStr('werkstuk' ,28,20);
PutStr('B' ,15,16);PutStr(' A' ,22,37);Tekst('fig. 1',5,47);
Tekst('Resultaat van een' ,6,47);
Tekst('quick-stop test.' ,7,47);
PutStr(Verder,pt.3);
PutStr(Terug,pt+1,3);
PutStr(#17+#196+#217+' terug naar startschenn',pl+2,3);
ClearKb; Tijd;
REPEAT
GetKey(Keytype);
CASE Keytype of 2: QuickStop;

3: i:=2;
5: i:=O;
ELSE Beep
END {CASE};

UNTIL (keytype=2) OR (keytype=3) OR (keylype=5);
END;

Verspaningsmodel

Bij de procedure 'AfschuifSimulatie' is enige uitleg noodzakelijk.
De basis van deze procedure is een nOlmaal scherm met tekst en een figuur.
In de figuur is echter een bewegend deel te zien. Dit deel moet vervormen
volgens de theorie van het afschuiven (zie o.a. literatuur [5]).
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Dit is bereikt door een figuur te definieren die bestaat uit zes punten, die een
polygoon vonnen. Voor het tekenen van de polygoon bestaat in TurboPascal
een standaardprocedure uit de unit Grap, nl. 'Drawpoly'. Het maken van een
simulatie is dus teruggebracht tot het bepalen van de plaats van de zes punten
in het verloop van de tijd. De uitgangssituatie is te beschrijvem met geometri
sche fonnules bij een bekende afschuifhoek. AIle punten kunnen nu horizon
taa1 worden opgeschoven totdat de voorste punten de afschuifzone bereiken.
De voorste twee punten gaan daama omhoog, de achterste twee b1ijven
horizontaal bewegen, totdat ook deze de afschuifzone bereiken. De vereiste
vervonning wordt bereikt door de beweging van de twee midde1ste punten,
die op de twee zijden van het vierkant liggen.
Deze twee punten bewegen met de andere punten mee, behalve wanneer de
voorste punten zich achter, en de achterste punten zich v66r de afschuifzone
bevinden. Wanneer dit zo is verplaatsen deze punten zich langs de lijn die de
afschuifzone vonnt. Wanneer nu steeds de nieuwe punten worden berekend,
de oude figuur wordt weggehaald en een nieuwe geplaatst, wordt de indruk
gewekt dat het vierkant afschuift. In deze cyclus in een vertragingstijd
ingebouwd om te voorkomen dat de simulatie te snel gaat.
De procedure is gesplitst in twee delen; de beweging zelf is ingebouwd in de
procedure 'Beweeg', die in de procedure 'AfschuifSimulatie' kan worden
opgeroepen. Deze opzet voorkomt dat steeds de gehele simulatie ongevraagd
wordt getoond.

PROCEDURE Beweeg;
BEGIN
a:=xO+round(lO*cos(fi»; b:=yO+round(lO*sin(fi»; c:=xO; d:=yO;
e:=a+round(1O*cos(pi/2-fi»; f:=b-round(lO*sin(pi/2-fi»;
g:=c+round(lO*cos(pi/2-fi»; h:=d-rou nd(10*s in(pi/2- fi);
i:=e; j:=f; k:=g; 1:=h;
WHILE h > IS DO
BEGIN
IF a < -lS0+round(b*(cos(fi)/sin(fi») THEN a:=a+S

ELSE BEGIN a:=a+ 1; b:=b-S END;
IF c < -lS0+round(d*(cos(fi)/sin(fi))) THEN c:=c+S

ELSE BEGIN c:=c+ 1; d:=d-5 END;
IF e < -lS0+round(f*(cos(fi)/sin(fi))) THEN BEGIN e:=e+S; i:=i+5 END

ELSE BEGIN e:=e+ 1; f:=f-S END;
IF g < -lS0+round(h*(cos(fi)/sin(fi») THEN BEGIN g:=g+S; k:=k+S END

ELSE BEGIN g:=g+ 1; h:=h-5 END;
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IF (a < -150+round(b*(cos(fi)/sin(fi)))) AND
(e > -150+round(f*(cos(fi)/sin(fi))))

THEN BEGIN i:=i+4; j:=j+2; k:=k+4; 1:=1+2;
setcolor(white); line(90,120.330.240) END;

IF (a >= -150+round(b*(cos(fi)/sin(fi)))) AND
(e >= -150+round(f*(cos(fi)/sin(fi»)))

THEN BEGIN i:=i+l; j:=j-5; k:=k+I; 1:=1-5;
setcolor(white); line(90.120.330.240) END;

spoints[I].x:=c;spoints[1 ].y:=d;
spoints[2].x:=k;spoints[2].y:=I;
spoints[3].x:=g;spoints[3].y:=h;
spoints[4].x:=e;spoints[4].y:=f;
spoints[5].x:=i;spoints[5].y:=j;
spoints[6].x:=a;spoints[6].y:=b;
spoints[7].x:=c;spoints[7].y:=d;
SetColor(Yellow);DrawPoly(7,spoints);
Delay(250);
SetColor(Black);DrawPoly(7.spoints);
END',

SetColor(Yellow);Drawpoly(7.spoints);SetColor(White);
SchrijfGamma(263.1 02);PutStr('s' .11,38);
SetLineStyle(DottedLn,0.NormWidth);Line(a.b.a+60.b-90);
Line(a,b,a-32,b+48);Arc(a.b,50.115.50);
SetLineStyle(SolidLn.O,NormWidth);
Line(a-27.b+40.a-20.b+44);Line(a-20,b+44,a-27,b+53);
ClearKb;Tijd;
GetKey(Keytype) ;
SetColor(Black);Drawpoly(7,spoints);
SchrijfGamma(263, 102);PutStr( 's' .11,38);
SetLineStyle(DottedLn,0,NormWidth);Line(a,b.a+60,b-90);
Line(a,b.a-32.b+48);Arc(a.b,50,115.50);
SetLineStyle(SolidLn.O.NormWidth);
Line(a-27.b+40.a-20.b+44);Line(a-20.b+44,a-27,b+53);
SetColor(White);
CASE Keytype OF 2: i:= 1;

3: i:=5;
1: i:=3;
4: i:=4;
5: Beweeg;
ELSE Beep;
END {CASE};

END;
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{---------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE AfschuifSimulatie;
BEGIN
Kaders; Afschuifomgeving;
Tekst('A' ,6,13); Tekst('B' .13,42); SchrijfFi(12,37);
Line(330.240,300,240);Arc(330,240,130,190,25);
SetLineStyle(DottedLn,O,NormWidth);
Line(10,162,173,162);Line( 10,220,288.220);
Line(l76,162,206,10);Line(288,220,329,lO);
SetLineStyle(SolidLn,O,NormWidth);
Tekst('Het verspaningsproces' ,2.52);
TekstCkan worden voorgesteld' ,3,52);
TekstCzoals hier weergegeven.' ,4.52);
Tekst(' is de afschuifhoek.' .5,52);SchrijfFi(5.53);
Tekst('Er treedt een hoekver-' ,6,52);
TekstCdraaiing op.' .7.52);
SchrijfGamma(467.143); PutStr('s' ,15,64);
Tekst('Het proces kan worden' .9.52);
Tekst('gedemonstreerd door', I0,52);
Tekst('middel van een' .11,52);
Tekst('animatie. ' ,12,52);
Tijd;
SetLineStyle(solidln,O,normwidth);
ClearKb; Tijd;
PutStr(#17+#196+#217+' om de animatie te zien' ,pt,3);
PutStr(Verder,pH1,3); PutStr(Terug.pt+2,3);
PutStr(#24+' = simulatie met behulp van cirkel' ,pl+3,3);
PutStr(#25+' = informatie over de secundaire dcformatiezone' ,pt+4,3);
GetKey(Keytype);
CASE Keytype OF 2: i:=I;

3: i:=5;
1: i:=3;
4: i:=4;
5: Beweeg;
ELSE Beep;
END {CASE};

END;

Verspaningsmodel

Ook bij de procedure 'CirkelSimulatie' is enige uitleg noodzakelijk.
De basis van deze procedure is dezelfde als bij de AfschuifSimulatie. Het
bewegende deel is nu echter een cirkel. Ook dit deel moet vervonnen volgens
de theorie van het afschuiven (zie o.a. literatuur [5]). Dit is bereikt door een
figuur te definieren die bestaat uit 21 punten, die een polygoon vonnen.
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De werkwijze, zoals gevolgd bij het vierkant werkt hier niet, omdat punten
aIleen door een reehte lijn verbonden kunnen worden. Er zijn dus meer
punten nodig. De 21 met reehte lijnen verbonden punten geven samen een
goede benadering van een cirkel. Voor het tekenen van de figuur is weer
'Drawpoly' gebruikt. Het bepalen van de plaats van de 21 punten in het
verloop van de tijd is gedaan met geometrisehe formules bij een bekende
afsehuifhoek. AIle punten kunnen nu horizontaal worden opgesehoven totdat
de voorste punten de afsehuifzone bereiken. De punten die de afschuifzone
passeren gaan daama omhoog, de rest blijft horizontaal bewegen, totdat ook
deze punten de afsehuifzone bereiken. Wanneer nu steeds de nieuwe punten
worden berekend, de oude figuur wordt weggehaald en een nieuwe geplaatst,
wordt de indruk gewekt dat de cirkel afschuift. Ook in deze eyclus is een
vertragingstijd ingebouwd om te voorkomen dat de simulatie te snel gaat.
Omdat deze simulatie via een 'zijsprong' moet worden aangeroepen en nooit
ongevraagd zal worden getoond is deze niet in twee delen gesplitst.

PROCEDURE CirkelSimulatie;
BEGIN
Kaders;
Tekst('A' ,6,13); Tekst('B' ,13.42); SchrijfFi( 12,37);
AfschuifOmgeving;
Line(330,240,300,240);Arc(330.240, 130,1 90,25);
SetLineStyle(DottedLn,O,NormWkith);
Line(l 0,162,173, 162);Line(10,220,288,220);
Line(l77, 162,207,1 0); Line(292,220,333, 10);
SetLineStyle(SolidLn,O,NormWidth);
Tekst('De vorm of grootte van' ,2,52);
Tekst('het materiaaldeel is' .3.52);
Tekst('niet van belang.' .4.52);
Tekst('Een cirkel is vanwege' .5,52);
Tekst('zijn alzijdige symme-' ,6.52);
Tekst('trie zeer geschikt' ,7,52);
Tekst('voor het vinden van' ,8,52);
Tekst('de richting van de' ,9,52);
Tekst('grootste rek.', 10.52);
Tekst('Een animatie geeft', 11,52);
Tekst('weer hoe het afschuif-' .12,52);
Tekst('mechanisme bij een',13.52);
Tekst('cirkel verloopt.' .14,52);
SetLineStyle(SolidLn.O,normwidth):
Tijd;
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FOR w:=1 TO 21 DO
BEGIN
cpoints[w].x:=xOO+round(l00*cos«pi/10)*(w-1»);
cpoints[w].y:=yOO+round(l00*sin«pi/10)*(w-1 »);

END;
WHILE (cpoints[16].y) > 18 DO
BEGIN
FOR w:=1 TO 21 DO
BEGIN
IF cpoints[w].x < -150+round(cpoints[w].y*(cos(fi)/sin(fi))) THEN

cpoints[w].x:=cpoints[w].x+5
ELSE BEGIN

cpoints[w].x:=cpoints[w].x+1;
cpoints[w].y:=cpoints[w].y-5;
SetCo1or(White); Line(90,120,330,240)

END;
END;
SetCo1or(Yellow);DrawPo1y(21,cpoints);
De1ay(300);
SetCo1or(Black);DrawPoly(21,cpoints);

END;
SetColor(Yellow);DrawPo1y(21,cpoints); SetColor(White);
ClearKb;Tijd;
PutStr(Terug,pt,3);
PutStr(#17+#196+#217+' om dit scherm nog eens te zien',pt+1,3);
REPEAT
GetKey(Keytype);
CASE Keytype OF 2:i:=2;

5:i:=3
ELSE Beep
END{CASE};

UNTIL (Keytype=2) OR (KeyType=5);
END;

Verspaningsmodel

De procedure 'Secundair' geeft informatie over de secundaire defonnatiezone.
Dit schenn bevat alleen een figuur en tekst.

PROCEDURE Secundair;
BEGIN
Kaders;
Tekst('A',5,11); TekstCB',13.40);
Afschuifomgeving;
MoveTo(90,120);LineTo( 100.70);LineTo( 130,115);
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LineTo(230,135);LineTo(315.205);LineTo(312.125);
LineTo(345,50);LineTo(374,20);LineTo(330,240);
LineTo(280,242);LineTo(205,215);LineTo(l30,180);
LineTo(95,145);LineTo(45,120);LineTo(90,120);
SetFillStyle(WideDotFill.White);
FloodFill(325,235,White);F1oodFill(205,21 0,White);
PutStr( 'primaire deforrnatiezone '+#24.24,5);
PutStr('secundaire deformatiezone '+#26,8,15);
Tekst('Gebied AB heet de pri-' ,2,52);
Tekst('maire deforrnatiezone.',3 ,52);
Tekst('Er is ook een secun-' ,4,52);
Tekst('daire deformatiezone',5 .52);
Tekst('Dit is het contactge-' ,6,52);
Tekst('bied tussen spaan en',7,52);
Tekst('spaanvlak. De defor-' ,8.52);
Tekst('matie die hier optreedt' ,9,52);
Tekst('is het gevolg van de', 10,52);
Tekst('wrijving tussen spaan' ,11,52);
Tekst('en spaanvlak.' ,12,52);
PutStr(Terug,pt,3);
ClearKb;Tijd;
REPEAT
GetKey(Keytype);
IF Keytype=2 THEN i:=2 ELSE Beep;

UNTIL (Keytype=2);
END;

Verspaningsmodel

De procedure'Afschuifvlak' behandelt het eerste deel van de modelvorming
van het verspaningsproces. Dit wordt gedaan met een eenvoudige simulatie,
die laat zien hoe een materiaaldeel afschuift, als het boven- en ondervlak een
verschillende snelheid hebben. De simulatie is gemaakt door steeds een
nieuwe lijn te tekenen en de oude te overschrijven met de achtergrondkleur.
De rest van het scherm wordt gemaakt met reeds behandelde standaardfunc
ties uit de unit Graph en met procedures zoals kaders, tekst etc.

PROCEDURE Afschuifvlak;
BEGIN
Kaders;
Rectangle( 10,10,300,232);
Tekst('Om te komen tot een voorlopig' ,2,41 );
Tekst('model van het proces is het van' ,3,41);
Tekst('belang dat afschuiven niet on-' ,4,41 );
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TekstCeindig snel kan gebeuren. Dit' .s,4I)~
TekstCbetekent dat de primaire defor-',6,41);
TekstCmatiezone AB dus geen lijn kan',7,41);
TekstCzijn, maar dat de zone een be-',8,41);
TekstCpaalde dikte moet hebben. Deze' ,9,4l)~
TekstCzone wordt begrensd door twee',10,41);
Tekst('vlakken: het afschuifvlak en het' ,11,41);
TekstCstationaire vlak. Het afschuifvlak beweegt onder inv10ed van de',12.3)~

TekstCafschuifkracht met een bepaalde snelheid Lo,v. het stationaire',13,3);
Tekst('vlak. De richting wordt bepaa1d door de afschuifhoek. Er ge1dt:', 14.3);
Tekst('tan =(Vs. t)/ c. In de tijd t gaat PQRS over in P"Q"RS.', 15,3);
SchrijfDelta(l5,17); SchrijfDelta(l5,22);
SchrijfGamma(30,320); SchrijfDelta( 15,42)~
PutStr('s' .33,9)~
Delay(500);
Tijd~

Line(60,40,280,40); Line(60,199,280.199);
Line(80,40,80,199); Line(260,40,260,199);
PutStr('afschuifvlak' ,6, 13);PutStrCstationaire vlak' ,20, 13);
PutStr('/ / / / / / / / / / / / /',21,10);
TekstCP" P Q" Q',2,5);
TekstC R S',1l,5);
TekstCVs',2,17); PutStr(#27,3,16);
FOR w:=1 TO 45 DO

BEGIN
SetColor(Black);
Line(80-w+1,41,80,199); Line(260-w+ 1,41.260.199);
Line(60-w+1,40,280-w+1,40);
SetColor(White);
Line(80-w,41 ,80,199); Line(260-w,41 ,260,199);
Line(60-w,40,280-w,40);
Delay(150);

END;
SetLineStyle(DottedLn,O,NormWidth);

Line(80,40.80,199); Arc(80,199,80,112.55);
Line(260,41 ,260,199); Line(240,40.280,40);

SetLineStyle(SolidLn,O,NormWidth);
SchrijfGamma(70,160); PutStr('s' .16, 15)~
Line(27,40,27,199); Line(27,40.33,50); Line(27,40.22.50);
Line(27,199,33,189); Line(27,199.22.189);

TekstC ',6,3); SchrijfDelta(6.3); Tekst('c' ,6.5);
PutStr(Verder,pt,3);
PutStr(Terug,pt+1,3);
PutStr(#25+' = info over uniforme deformatie',pt+2,3)~

ClearKb; Tijd;
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REPEAT
GetKey(Keytype);
CASE Keytype OF 2: i:=2;

3: i:=7;
4: i:=6;
ELSE Beep;
END {CASE};

UNTIL (Keytype=2) OR (Keytype=3) OR (Keytype=4);
END;

Verspaningsmodel

Procedure 'Unifonn' behandelt de unifonne defonnatie. Ook III deze proce
dure zijn geen bijzondere commando's gebruikt.

PROCEDURE Uniform;
BEGIN
Kaders;
Rectangle(440,90,630,300);
Line(580,123,580,262); Line(620,123,620,262); Line(620,123,615,133);
Line(620,123,625,133); Line(620,262,615,252); Line(620,262,625,252);
TekstC c' ,9,76); SchrijfDelta(9,76);
TekstCVs' ,6,57); TekstCV(y)' ,10.61);
TekstCy' ,10,74);
PutStr(#24,19,74); PutStr(#27,14,61); PutStr(#27,16,63);
PutStr(#27,18,65); PutStr(#27,20,67); PutStr(#27,22,69);
PutStr(#27,24,71); PutStr(#27,13,60);
Line(469,123,580,123); Line(485,133,580,I33); Line(50I, 153,580,153);
Line(517,173,580,173); Line(533,193,580,193); Line(549,213,580,213);
Line(565,233,580,233);
SetLineStyle(DottedLn.O,NormWidth);

Line(469,123,580,262); Line(580,I23,620,I23); Line(580,262,620,262);
SetLineStyle(SolidLn,O,NormWidth);
PutStr('afschuifvlak',l1,62); PutStr('stationaire vlak',28,60);
Tekst( 'Bij de animatie is getoond hoe een volume-element van vorm' .2,3);
TekstCverandert. De oppervlakte is echter gelijk gebleven. Afschuiving' ,3,3);
TekstCgaat namelijk niet gepaard met volumeverandering als loodrecht'A,3);
TekstCop het vlak van tekening geen rek optreedl.' ,5,3);
TekstCEr is sprake van zgn. uniforme deformatie' .6,3);
TekstCals de deformatie onafuankelijk is van de',7,3);
TekstCy-waarde (zie tekening). ' ,8,3);
TekstCUniforme deformatie gaat dus gepaard met',9,3);
TekstCeen lineaire verdeling van de verplaat-',J 0,3);
TekstCsingssnelheid van materiaaldeeltjes v(y).' ,11,3);
TekstCDe deformatiesnelheid is gedefinieerd' ,12,3);
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Tekst('als: tan / t'.13,3);SchrijfDelta(l3,17);
Tekst('en is over de hele defonnatiezone constant.' ,14,3);
SchrijfGamma(70.275); SchrijfGamma(l99.255);
PutStr('s' ,26,30); PutStr(' s' ,28,14);
PutPixel(227.235.White); PutPixel(228,235,White);
PutPixel(227,236,White); PutPixel(228.236,White);
Tekst('tan = (Vs. t)/ c' ,15,3);
SchrijfDelta(l5,19); SchrijfDelta(l5,24);
SchrijfGamma(30,320); PutStr('s' ,33,9);
SchrijfGamma(230,320); PutStr('s' ,33,34);
PutPixel(257,300,White); PutPixel(258,300.White);
PutPixel(257,301.White); PutPixel(258,301.White);
Tekst('= Vsl c·.15,35); SchrijfDelta(15,4l);
PutStr(#26.32.30); PutStr(Terug.pt.3);
ClearKb; Tijd;
REPEAT

GetKey(Keytype);
IF Keytype=2 THEN i:=5 ELSE Beep;

UNTIL (Keytype=2);
END;

Verspaningsmodel

De procedure 'EersteModel' behandelt een eerste modellering van het
verspaningsmodel.

PROCEDURE EersteModel;
BEGIN

Kaders;
Tekst('Het is nu mogelijk een eerste model van het verspaningsproces'.2.3);
Tekst('op te stellen. Neem aan dal een defonnatiezone van bepaalde' .3.3);
Tekst('dikte ( c) ontstaat. De beitel beweegt met (snij)snelheid V.',4,3);
SchrijfDelta(4.10);
Tekst('Het spaanvlak (het vlak waarop de gevormde spaan afloopt)' ,5,3);
Tekst('dwingt het afschuifvlak·.6,3);
Tekst('met een snelheid Vs te' .7.3);
TekstCbewegen t.O.v. hel sta- '.8,3);
Tekst('tionaire vlak. De rich-' .9,3);
Tekst('ting van de beweging' ,10,3);
TekstCwordt gegeven door de' ,11,3);
Tekst(' afschuifhoek :' .12,3);SchrijiFi(12.19);
Tekst('sin = eIBB'" ,14,5);SchrijfDelta(l4,13);
SehrijfFi(l4,1O);Reetangle(245,llO.61O,325);
Line(255,315.610,315); Line(500.315,550.11 0); Line(500.315,350,llO);
Line(400,315,450,11O): Line(400.315,250.110);
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SetFillStyle(CloseDotFill,White); FloodFill(550,300,White);
SetLineStyle(DashedLn,O,NOIDlWidth);

Line(400,315,450,110); Line(400,315,250,110);
SetFillStyle(WideDotFill,White); FloodFill(255,115,White);
SetLineStyle(DottedLn,O,NormWidth);

Line(537,165,390,165); Line(390,165,353,315);
SetLineStyle(SolidLn,O,ThickWidth);

Line(5oo,315,353,315); Line(500,315,537,165); Line(500,315,390,165);
Line(353,315,360,320); Line(353,315,360,31O); Line(537, 165,530,174);
Line(537,165,540,175); Line(390, 165,390, 174); Line(390, 165,400,169);

PutStr( 'beiter ,30,70); PutStr(#27+' stationair vlak' ,13,34);
PutStr(#27+' afschuifvlak',14,48); PutStr('spaanvlak '+#26,13,58);
PutStr('defor-',17,39); PutStr('matie-' ,18.40); PutStr('zone', 19.41);
Tekst('V',15,42); Tekst('Vs',8,46); Tekst('Vc',8,69);
Tekst(' B"',15,49); Tekst(' B ',15,62);
SetLineStyle(SolidLn,O,NoIDlWidth); SchrijfFi(14,59);

Arc(5oo,315,105 ,190,30); Line(420,180,300,250);
Line(406,188,412,177); Line(406,188,420,188);
Line(336,229,323,229); Line(336,229,330,239);

Tekst(' c',12,38); SchrijfDelta(l2,37);
PutStr(Verder,pt,3); PutStr(Terug,pt+1,3);
PutStr(#24+' = meer uilleg over hel proces',pl+2,3);
ClearKb; Tijd;
REPEAT

GetKey(Keylype);
CASE Keytype OF 2: i:=5;

3: i:=9;
1: i:=8;
ELSE Beep;
END {CASE};

UNTIL (Keytype=2) OR (Keytype=3) OR (Keylype=l);
END;

Verspaningsmodel

De procedure 'DeeIProcessen' behandelt de verdeling van het proces in een
aantal stappen. Deze procedure bevat aIleen tekst.

PROCEDURE DeelProcessen;
BEGIN

Kaders;
Tekst('Het tot nu toe beschreven proces verloopl schijnbaar kontinu.' ,2,3);
Tekst('Het is echter essentieel het proces le beschrijven als opeen-' ,3,3);
Tekst('volging van zich op identieke wijze herhalende deelprocessen:',4,3);
Tekst(' - het VOIDlen van een deformatiezone' .6.3);
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Tekst(' - het afschuifproces in die zone·.7 ,3);
Tekst(' - het stationair worden van het afschuifv1ak. zodra de beite1 de' .8,3);
Tekst(' deformatiezone heeft doorlopen.· .9.3);
Tekst('Als het deformatieproces is voltooid is de deformatiezone over-' .11,3);
Tekst('gegaan in een zgn spaan1amel.· .12,3);
Tekst('Dit model van opeenvolging van dee1processen resu1terend in' .13.3);
Tekst('spaan1amellen berust op waamemingen !' ,14.3);
Tekst('Het model wordt verder verduidelijkt op het vo1gende scherm.' .15.3);
PutStr(Terug.pt,3); PutStr(Verder.pt+ I ,3);
ClearKb; Tijd;
REPEAT

GetKey(Keytype);
CASE Keytype OF 2: i:=7;

3: i:=9;
ELSE Beep;
END {CASE};

UNTIL (Keytype=2) OR (Keytype=3);
END;

Verspaningsmodel

De procedure 'LamellenModel' beschrijft de modellering van het proces als
een beweging van spaanlamellen en laat dit zien in een figuur.

PROCEDURE LamellenMode1;
BEGIN

Kaders;
AfschuifOmgeving;

Line(330.240.72.110); Line(332.230.74.100); Line(334.220.76.90);
Line(336.210.78.80); Line(338.200.80.70); Line(340.190.100.70);
Line(312.230.332.230); Line(314.220.334.220); Line(316.210.336.210);
Line(318.200.338.200); Line(320.190,340.190); Line(72.1 10.92.1 10);
Line(74.100.94.100); Line(76.90.96.90); Line(78.80.98.80);
Line(80.70.1 00.70);

SetLineStyle(DottedLn.O.NormWidth);
Line(70.120,310.240); Line( 10.240,400.240); Line(21 0.1 0.21 0.276);
Line(50.100.222.100); Line(222.100.370.l80);

SetLineStyle(SolidLn.O.ThickWidlh);
Line(210.180.370.180); Line(21 0.180.222.1 00); Line(21 0.180.50.1 00);
Line(370.180.360.175); Line(370.180.360.185); Line(222.1 00.226.111);
Line(222.100.216.109); Line(50.100.62.100); Line(50. 100.56. 109);

SetLineSty1e(SolidLn.0.NormWidth);
Tekst('Vc·.5.29); Tekst('V·.9,48); Tekst('Vs',S,4);
PutStr('werkstuk' .27.15); PutStr('spaan' .4.30);
Tekst('De aaneenschakeling' ,2.52);
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TekstCvan 1amellen vormt de' ,3.52);
Tekst('spaan, die met snelheid',4,52);
Tekst('Vc 1angs het spaanv1ak' ,5,52);
Tekst('beweegt. Bij concentra-' ,6,52);
Tekst('tie van de deformatie' ,7,52);
Tekst('op het afschuifv1ak',8,52);
Tekst('kan men het proces' ,9,52);
Tekst('zien a1s verschuiving' ,10,52);
Tekst('van metalen plaatjes' ,11,52);
Tekst('t.o.v. het afschuifvlak. ',12,52);
Tekst('De 1amellenstructuur' ,13,52);
Tekst('valt bij bekijken van de spaan meteen op. De dikte van de',14,3);
TekstClamellen hangt af van het materiaal en de bewerkingscondities.',15,3);
PutStr(Terug,pt,3);
PutStr(#26+' = informatie over geometrische relaties' ,pH1,3);
PutStr(#24+' = informatie over krachten' ,pH2,3);
PutStr(#25+' = informatie over temperatuur en vermogen',pt+3,3);
PutStr(#17+#196+#217+' informatie over deformatierelaties' ,pH4,3);
ClearKb; Tijd;
GetKey(Keytype);

CASE Keytype OF 2: i:=7;
3: i:=l1;
1: i:=101;
4: i:=13;
5: i:=12;
ELSE Beep
END {CASE};

END;

VerspaningsmodeI

Hiema volgen drie procedures, die elk een bepaalde ontbinding van de kracht
laten zien. Deze drie zijn uitgevoerd als afzonderlijke procedures, omdat dan
tussen de schennen heen en weer geschakeld kan worden. De procedures
bevatten elk een figuur met daarbij verklarende tekst.

PROCEDURE Krachten;
BEGIN

Kaders;
{omgeving };
Rectangle( 10, 10,400,330);
SetLineStyle(SolidLn,O,ThickWidth);

Line( 10,40,90,40); Line(90,40,96, 10);
Line(330,160,400,160); Line(330,160,376.1O);
Line(330,160,400,145);
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SetFillStyle(lnterLeaveFill,White);
FloodFill(399,ll,White);
SetLineStyle(SolidLn,O,NorrnWidth);
Line(90,40,330,160);
{einde omgeving};

SetLineStyle(SolidLn,O,ThickWidth);
Line(330,160,90,270); Line(330,160,330,270); Line(330,160,90,160);
Line(330,270,335,260); Line(330,270,325,260); Line(90,160,100,155);
Line(90,160,loo,165); Line(90,270,104,270); Line(90,270,98,260);

SetLineStyle(DottedLn,O,Normwidth);
Line(90,160,90,270); Line(90,270.330,270);

SetLineStyle(SolidLn,O,NorrnWidth);
Tekst('F' ,13,9);Tekst('Fv' ,8,9);Tekst('Ff ,13,44);
Tekst('De algemene snijkracht' ,2,52);
Tekst('F is op meer manieren',3,52);
Tekst('te ontbinden. De eerste' ,4,52);
Tekst('manier is ontbinding' .5,52);
Tekst('in een hoofdsnijkracht',6.52);
Tekst('Fv en een aanzetkracht',7,52);
Tekst('Ff. Deze werken in de' ,8.52);
Tekst('richting van resp. de',9,52);
Tekst('hoofd- en de aanzetbe-' ,10,52);
Tekst('weging.' ,11,52);
PutStr(#27+' = terug naar lamellenmodel' ,pt,3);
PutStr(#26+' = een andere ontbinding van de kracht' ,pt+1,3);
PutStr(#24+' = informatie over geometrische relaties',pt+2,3);
PutStr(#25+' = informatie over temperatuur en vermogen',pt+3,3);
PutStr(#17+#196+#2 17+' inforrnatie over deformatierelaties' ,pt+4,3);
ClearKb; Tijd;

GetKey(Keytype);
CASE Keytype OF 1: i:=11;

2: i:=9;
3: i:=102;
4: i:=13;
5: i:=12;
ELSE Beep;
END {CASE};

END;

{--------------------------------------------------------------------------- }
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PROCEDURE Krachten2;
BEGIN

Kaders;
{omgeving };

Rectangle(10,10,400,330);
SetLineStyle(SolidLn,O,ThickWidth);

Line(10,40,90,40); Line(90,40,96,10);
Line(330,160,400,160); Line(330,160,376,lO);
Line(330,160,400,14S);

SetFillStyle(InterLeaveFill,White);
FloodFill(399,1l,White);
SetLineStyle(SolidLn,O,NormWidth);

Line(90,40,330,160);
{einde omgeving};

SetLineStyle(SolidLn,O,ThickWidLh);
Line(330,160,90,270); Line(330,l 60.280,3 10); Line(330.160.13S.1IS);
Line(90,270, 104,270); Line(90.270.98,260); Line(280.31 0,290,302);
Line(280,310.277,298); Line(13S,IIS,149.112); Line(13S.11S.14S.124);

SetLineStyIe(DottedLn,O,Normwidth);
Line(90,270,280,31O); Line(90,270,I3S, lIS);

SetLineStyle(SolidLn,O.NormWidth);
Tekst('F'.13,10); Tekst('F n',6.13); TekstCF',1S,38);
SchrijfGammatje(94.119);SchrijfGammatje(297.318);
Schrijffieta(288,IS9);
Tekst('Een tweede manier van' .2,52);
Tekst('ontbinden van de alge-' .3,52);
Tekst('mene snijkracht is' ,4,52);
Tekst('langs en loodrecht' ,S.52);
Tekst('op het spaanvlak van',6.52);
Tekst('het gereedschap. AIs',7 ,52);
Tekst('de secundaire defor- ',8,52);
Tekst('matiezone is bepaald' .9,52);
Tekst('door wrijving, dan is', 10.52);
Tekst('tan = F /F n', 1I.S2);SchrijfBeta(453.220);
SchrijfGammatje(493.228);SchrijfGammatje(533.228);
Tekst('een maat voor de wrij- ',12,52);
Tekst('ving. tan heet dan' .I3,52);SchrijfBeta(497.263);
Tekst('de "schij-bare wrij-' ,14.52);
Tekst('vingscoefficient".',15,52);
PutStr(#27+' =terug naar vorige ontbinding van de kracht'.pt,3);
PutStr(#26+' = een andere ontbinding van de kracht',pHI,3);
PutStr(#24+' = informatie over geometrische relaties' ,pH2,3);
PutStr(#2S+' = informatie over temperatuur en vermogen' .pt+3,3);
PutStr(#17+#196+#217+' informatie over deformatierelatyes',pt+4,3);
ClearKb; Tijd;
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GetKey(Keytype);
CASE Keytype OF 1: i:=11 ;

2: i:=101;
3: i:=103;
4: i:=13;
5: i:=12;
ELSE Beep;
END {CASE};

END;

{--------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE Krachten3;
BEGIN

Kaders;
{omgeving}
Rectangle(10, 10,400,330);
SetLineStyle(SolidLn,O,ThickWidth);

Line(10,40,90,40); Line(90,40,96, 10);
Line(330,160,400,160); Line(330, 160,376,10);
Line(330, 160,400,145);

SetFillStyle(InterLeaveFill,White);
FloodFill(399,ll,White);
SetLineStyle(SolidLn,O,NormWidth);

Line(90,40,330,160);
{einde omgeving};

SetLineStyle(SolidLn,O,ThickWidth);
Line(330,160, 114,259); Line(330,160,220,320); Line(330,160.218.1 04);
Line(l14,259,129.259); Line(l14,259.I22.249); Line(218,104,230,104);
Line(218,104,225,114); Line(220,320,234,314); Line(220.320.221.307);

SetLineStyle(DottedLn,O,NormWidth);
Line(114,259,218,104); Line(l14,259,220,320);

SetLineStyle(SolidLn,O,NormWidth);
Tekst('Fs' ,6,23); Tekst('F', 12.14); Tekst('Fsn' .15,31);
Tekst('De derde manier am de' .2.52);
Tekst('snijkracht F te ont-' .3.52);
Tekst('binden is in de kracht' ,4.52);
Tekst('Fs in het afschuifvlak',5,52);
Tekst('en de kracht Fsn lood-' ,6,52);
Tekst('recht daarop. De kracht',7.52);
Tekst('veroorzaakt de afschui-' ,8,52);
Tekst('ving en is dan ook ai' .9.52);
TekstCeerder genoemd in het', 10,52);
Tekst('voorlopige modeL', II ,52);
Tekst('Met afschuifsnelheid Vs' ,12,52);
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Tekst('bepaalt Fs het vermo-' ,13,52);
Tekst('gen dat de primaire' ,14,S2);
Tekst('deformatie "verbruikt".' ,1S,52);]
PutStr(#27+' = terug naar de vorige ontbinding van de krachf,pt,3);
PutStr(#26+' = informatie over verspaanbaarheid',pt+l,3);
PutStr(#24+' = informatie over geometrische relaties' ,pt+2,3);
PutStr(#2S+' = informatie over temperatuur en vermogen',pt+3,3);
PutStr(#17+#196+#217+' informatie over deformatierelaties',pt+4,3);
ClearKb; Tijd;

GetKey(Keytype);
CASE Keytype OF 1: i:=11;

2: i:=102;
3: i:=14;
4: i:=13;
S: i:=12;
ELSE Beep;
END {CASE};

END;

Verspaningsmodel

De procedure 'Geometrie' behandelt de meetkunde van het verspaningsmodel
en geeft enige belangrijke relaties aan, die daaruit zijn af te leiden. Deze
procedure bestaat uit twee schermen. Tussen deze twee schermen moet een
toets worden ingedrukt.

PROCEDURE Geometrie;
BEGIN
Kaders;
Tekst('Uit de meetkunde van het ver- '.2,40);
Tekst('spaningsmodel kunnen we de',3AO);
Tekst('zgn kinematische relaties halen.· ,4,40);
Tekst('Het is mogelijk de snelheden Vs' ,S,40);
Tekst('en Vc uit te drukken in de snel-' .6,40);
Tekst('heid V en de hoeken en :',7.40);
SchrijfFi(7,66);SchrijfGamma(550,150);
Tekst('sin' ,9,S2);SchrijfFi(9,S7);
Tekst('Vc = V. ---------- en' .10.40);
Tekst('cos( - ) .. II,50);SchrijfFi( II,S6);SchrijfGamma(4S0.230);
Tekst('cos' ,13,S2);SchrijfFi(13.S7);
Tekst('Vs = V. ----------. ,14,40);
Tekst('cos( - )', IS.S0);SchrijfFi( IS.S6);SchrijfGamma(4S0,31S);
Rectangle(10,10,300,300);
Line( 100, 100.190.2S0); Arc(21 O,IS0,30.ll 0,1 00);SchrijfGamma(230,50);
Line(l7S,21 0, 178,21S);Line(178,21S.172.218);Line( 18,95,143,34);
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Line(90,65,70,65);Line(85,57,75,73);Line(18,95,28,95);
Line(l43,34,133,34);Line(18,95.23,87);Line(143,34.138.42);
SetLineStyle(SolidLn,O,ThickWidth);
Line(lO,100,100,100);Line(100,100.165,10);Line( 190.250,299,85);
Line(l90,250,300,250);Line( 190,250,300.235);
Line(l90,250, 130,150);Line(190.250,65,250);
Line(65.250,75,245);Line(65.250.75,255);
Line(255,150,257,160);Line(255, 150.244, 155);
Line(l 30.150,129.162);Line(130, 150.143, 157);
Tekst('Vs' ,8,20);Tekst('Vc' ,8,34);Tekst('V', 13.7);
SetLineSty1e(DottedLn,0,NormWidth);
Line(l 0,250,190,250);Line(14,90,110.250);Line( 139,30,233.186);
Line(l 90,250.190,20);Line(233, 184,169,212);Line(130,150,255.150);
Line(l30,150,65,250);Line(l00, 100,77,60);Line(233,187,155,187);
Line(l53,187,110,250);
SetLineStyle(SolidLn,O,NormWidth);
Line(l10,250, llO,295);Line(l90,250, 190.295);
Line(l1O,290, 190,290);Line(l1 0,290.120,285);
Line(llO,290,120,295);Line(190.290.180.295);
Line(l90,290,180,285);Line(235.186,293,21 5);
Line(l90,250,250,280);Line(250,280.293,215);
Line(293,215,293,227);Line(250,280,250.268);
Line(293,215,280,222);Line(250.280,263.274);
Tekst('V. 1',14,17);SchrijIDelta(14.19);
SetColor(black);
Line(240,251 ,292,251);
SetColor(White);
Tekst('Vc. t',12,3l);SchrijtDe1ta(12,34);
Arc( 190,250,100, 190.20);SchrijfFi(11,21);
Arc(235, 183, 194,253,30);SchrijtFi(11,30);
Tekst(' -',11,31 );SchrijfGamma(226.230);
Tekst('c' ,4,6); Tekst('c' ,3,13);
SchrijIDelta(4,4); SchrijIDelta(3.11);
ClearKb; Tijd;
PutStr('druk op '+#26+' voor vervolg'.pt+2.5);
GetKey(KeyType);
Kaders;
Tekst('Uit de geometrie kunnen we bovendien atleiden dat',2,3);
Tekst('c=V.sin .1',4,5);
SchrijIDelta(4.3); SchrijIDelta(4,19); SchrijtFi(4,16);
Tekst('Uit de uniforme afschuiving in een defonnatiezone met' ,6,3);
Tekst('deze dikte volgde dat voor de deformatiegraad geldt',7,3);
Tekst('Vs' ,8,15);
Tekst('tan = ----. t' ,9,3); SchrijtDelta(9,22);
Tekst('c' ,10,17); Schrij tDelta( I0, 15);
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SchrijfGamma(25,190); PutStrCs'.20.9);
Tekst('Met de zojuist gevonden relaties voor Vs en c wordt dit',12,3);
SchrijtDelta(12,54);
Tekst(' cos', 13.3); SchrijfFi(l3.28);
TekstCtan = ---------------- .. 14,3);
Tekst(' sin .cos ( - )',15,3);
SchrijfFi(l5,20); SchrijfFi(l5.29);
SchrijfGamma(240,320);
SchrijfGamma(25.300);
PutStr('s' ,31,9);
PutStr(#27+' = terug naar het lamellenmodel'.pt,3);
PutStr(#26+' = informatie over verspaanbaarheid',pt+l,3);
PutStr(#24+' = informatie over onlbinden van de kracht' ,pt+2,3);
PutStr(#25+' = informatie over temperatuur en vermogen'.pt+3.3);
PutStr(#17+#196+#217+' informatie over deformalierelaties' ,pt+4,3);
ClearKb; Tijd;
GetKey(Keytype);

CASE Keytype OF 1: i:=lOl;
2: i:=9;
3: i:=14;
4: i:=13;
5: i:=12;
ELSE Beep;
END {CASE};

END;
END;

Verspaningsmodel

De procedure ,Deformatie ' behandelt enige definities en relaties die af te
leiden zijn uit grootheden v66r en na het deformeren.

PROCEDURE Deformatie;
BEGIN
Kaders;
Rectangle( 10,10.270.295);
Line(l10.210,200.260); Line(30.190,30.280); Line( 125.65.245,97);
Line(127,70,140,69); Line( 130.62, 140,69); Line(245 .92,232.94);
Line(232,92,241,101); Line(30.21 0.35,200); Line(30,21 0.25.200);
Line(30,260,35,270); Line(30,260,25,270); Line( 148,155.152,134);
Line(l52, 134,155,144); Line(152,134.146.142);Line(60,230.80.230);
Line(80,230.70,225); Line(80,230.70,235);
Arc(205 ,220,60.11 0,40); SchrijfGamma(21O,195);
Arc(200,260,140,190,40); SchrijtFi( 12, 19);
SetLineStyle(SolidLn,O,ThickWidlh);
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Line(l0,210,110,210); Line(110.210.125.135); Line(200.260,270.260);
Line(200,260,270,250); Line(200.260.250, 10);
Arc(-60, 135,0,41,185); Arc(10,135.0.34.215);
SetLineStyleeCenterLn.O.NonnWidth);
Line(l0,260,2oo,260); Line(200.260.200.180); Line( 125.135,140.60);
SetLineStyle(SolidLn.O,NormWidth);
Tekst('h' ,12,5); TekstChc' ,4.23);
Tekst('Vc',6,20); Tekst('V·,1l.12);
Tekst('De verhouding tussen de veIVormde'.2,36);
Tekst('en de onveIVormde spaandoorsnede' ,3,36);
Tekst('Ac/A heet de "spaanstuik" .' .4,36);
SchrijfLabda(525,55); PutStr(' c' ,8.68);
Tekst(' A1s loodrecht op het vlak van te-' ,5,36):
Tekst('kening geen rek optreedl is dil ge-' .6.36);
Tekst('lijk aan hc/h. Vil de voorwaarde',7.36);
Tekst('voor constante materiaalstroom voIgt' .8.36);
Tekst('V.h = Vc.hc dus hc/h = V/Vc = ".9,36);
SchrijfLabda(580,165); PutStr('c', 19.75);
Tekst(' A1s we de uit de geometrie gevonden' .10.36);
Tekst('relaties voor V en Vs invullen:' .11,36);
Tekst('= cos( - )/sin' .13.39);
SchrijfFi(13,47); SchrijfGamma(380.275);
SchrijfFi(13,61); SchrijfLabda(282,255);
PutStr('c' ,28,38);
Tekst('De spaanstuik is een meetbare grootheid waaruit is te ha1en.·, 15.3);
SchrijfFi(15,60);
PutStr(#27+' = terug naar het 1amellenmodel'.pt,3);
PutStr(#26+' = infonnatie over verspaanbaarheid' ,pt+1,3);
PutStr(#24+' = infonnatie over ontbinden van de kracht'.pt+2.3);
PutStr(#25+' = infonnatie over temperatuur en vennogen'.pt+3.3);
PutStr(#17+#196+#217+' informatie over geometrie',pt+4,3);
ClearKb; Tijd;
GetKey(Keytype);

CASE Keytype OF 1: i:=IOl;
2: i:=9:
3: i:=14;
4: i:=13;
5: i:=ll;
ELSE Beep;
END {CASE};

END;
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Procedure ,Temperatuur, behandelt aIle aspecten, die te maken hebben met
temperatuur, arbeid, veffi10gen en hun relatie met de vervoffi1ingsprocessen.
Deze procedure bestaat uit een tekstscheffi1, een scheffi1 met een grafiek over
verdeling van de warmte, een scherm met een temperatuurverdeling en een
scherm met enkele aanvullende fonnules.
Het schenn met de temperatuurverdeling behoeft nog enige uitleg. Er is hier
weer gebruik gemaakt van polygonen. De punten van deze polygonen zijn
gedefinieerd en vormen een aantal isotheffi1en. Met behulp van de functie
'Fillpoly' uit de unit Graph kunnen deze polygonen ingekleurd worden. De
procedure is zo gemaakt, dat wanneer aan het begin van het programma is
opgegeven dat een monochroom monitor wordt gebruikt, er gearceerd zal
worden in plaats van ingekleurd. De isothermen zijn als locale variabelen
gedeclareerd.

PROCEDURE Temperatuur;
VAR is0400, iso500, iso600. iso650. iso700 : array[1..13] of PointType;

BEGIN
Kaders;
Tekst('Alle vervormingsprocessen kunnen worden beschreven vanuit het' ,2,2);
Tekst('begrip specifieke arbeid. Dit is de arbeid die per volume-eenheid' ,3,2);
Tekst('nodig is om een zekere vervorming te bereiken. De arbeid bestaat' ,4,2);
Tekst('uit specifieke vervormingsarbeid en specifieke wrijvingsarbeid.· ,5.2);
Tekst('De specifieke vervormingsarbeid is de arbeid, nodig om het mate-' ,6,2);
Tekst('riaal te vervormen en is dus een soort maleriaalkonstante. De',7 ,2);
Tekst('vervorming vindt plaats in de primaire deformatiezone. De speci-' ,8,2);
Tekst('fieke wrijvingsarbeid heeft te maken meL de wrijving in de se- ',9,2);
Tekst('cundaire deformatiezone tussen materiaal en gereedschap en is', 10,2);
Tekst('dus een soort procesconstante.', 1l.2);
Tekst('Bijna het totale toegevoegde vermogen wordt omgezet in warmte.· ,12,2);
Tekst('De verdeling van de afvoer tussen spaan, beitel en werkstuk' .13.2);
Tekst('hangt af van de snijsnelheid en is op het volgende scherm', 14,2);
Tekst('geschetst. ',15,2);
PutStr('druk op '+#26+' om een grafiek te zien·.pt+1.6);
PutStr('van de verdeling van de warmteafvoer·,pl+2.6);
ClearKb; Tijd;
GetKey(KeyType);
Kaders;
Tekst('De verdeling van de warmte-afvoer:' .2,3);
SetLineStyle(SolidLn.O,ThickWidth);

Line(120,75,120.275); Line(120,275,350.27S);
SetLineStyle(DottedLn.O.NarmWidth);

Line(l20,75,3S0.75); Line(350.7S.350,27S);
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SetLineStyle(SolidLn.O.NormWidth);
IF (kaart=3) THEN BEGIN Arc(380,460.95.130.400);

Arc(305,382.90.122,340);
Line(305.85,345,85) END

ELSE BEGIN Arc(380,503,95,130.400);
Arc(305,425,90,122,340);
Line(305,85,345,85) END;

PutStr('% van de',10,3); Putstr('totale', 11 ,3);
PutStr('warmte' ,12,3); PutStr('100' ,8,12);
PutStr('80' ,12,13); PutStr('60' ,16,13);
PutStr('40' ,20,13); PutStr('20' ,24,13);
PutStr('O' ,28, 14);
PutStrCO.O 0.3 0.6 0.9' ,29,16);
PutStr('snijsnelheid V [mls], ,32,20);
PutStrCwarmte in werk-' ,9,17); PutStr('stuk', 10,17);
PutStr('warmte in', II ,27); PutStrCgereedschap' ,12,23);
PutStr('warmte in spaan' ,18,27);
Tekst('Deze verdeling geeft bij la-' ,3,47);
Tekst('ge snijsnelheid een gereed-' ,4,47);
Tekst('schapstemperatuur die on-' ,5,47);
Tekst('geveer 60% hoger is dan de',6.47);
Tekst('temperatuur van de spaan.',7,47);
Tekst('Dit is 140% bij hoge snel-' ,8.47);
Tekst('heid, omdat daarbij het' ,9,47);
Tekst('vermogen toeneemt',10,47);
Tekst('waarbij de toevoer van',] ],47);
Tekst('warmte en het volume van', 12,47);
Tekst('de spaan evenredig ver-',13,47);
Tekst('groten. Het beitelvolume' .14.47);
Tekst('blijft echter gelijk.', 15,47);
PutStrCdruk op '+#26+' om een temperaluurverdeling Ie zien',pt+l,6);
ClearKb; Tijd;
GetKey(KeyType);
Kaders;
IF (kaart>l) THEN BEGIN SetFillStyle(EmptyFilI,Black) END

ELSE BEGIN SetFillStyIe(lnterLeaveFill,YelJow) END;
Bar( I0, 10,350,300); Rectangle( 10, I0,350,300);
{isothermen }

iso600[1 ].x:=200; iso600[ 1].y:=250;
iso600[2].x:=206; is0600[2].y:=220;
iso600[3].x:=200; iso600[3].y:=I40;
iso600[4].x:=245; iso600[4].y:=40;
iso600[5].x:=320; iso600[5].y:=80;
iso600[6].x:=345; iso600[6].y:= 160;
iso600[7].x:=335; iso600[7].y:=230;
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iso600[8].x:=200; iso600[8].y:=250;
IF (kaart>1) THEN BEGIN SetFillStyle(LtBkSlashFill,LightRed) END

ELSE BEGIN SetFillStyle(InterLeaveFill,LightRed) END;
bar(360,50,375,65); Rectangle(360,50,375,65); FillPoly(8,iso600);

iso650[1].x:=208; iso650[ 1] .y:=21 0;
iso650[2].x:=204; iso650[2].y:=138;
iso650[3].x:=234; iso650[3].y:=85;
iso650[4].x:=280; iso650[4].y:=95;
iso650[5].x:=31O; iso650[5].y:=150;
iso650[6].x:=290; iso650[6].y :=238;
iso650[7].x:=250; iso650[7].y:=244;
iso650[8].x:=243; iso650[8].y:=220;
iso650[9].x:=208; iso650[9].y:=210;

IF (kaart>1) THEN BEGIN SetFillStyle(lnterLeaveFill,Magenta) END
ELSE BEGIN SetFillStyle(InterLeaveFill,Magenta) END;

bar(360,30,375,45); Rectangle(360,30,375,45); FillPoly(9,iso650);
iso700[1].x:=225; iso700[1].y:=125;
iso700[2].x:=240; iso700[2].y:=120;
iso700[3].x:=270; iso700[3].y:=124;
iso700[4].x:=280; iso700[4].y:=150;
iso700[5].x:=260; iso700[5].y:= 172;
iso700[6].x:=225; iso700[6].y:=178;
iso700[7].x:=215; iso700[7].y:= 173;
iso700[8].x:=210; iso700[8].y:= 140;
iso700[9].x:=225; iso700[9].y:= 125;

IF (kaart>I) THEN BEGIN SetFillStyle(HatchFill,Red) END
ELSE BEGIN SetFillStyle(lnterLeavcFill,Red) END;

bar(360,10,375,25); Rectangle(360,l0,375.25); FillPoly(9,iso700);
iso500[1].x:=200; iso500[1 ].y:=250;
iso500[2].x:=185; iso500[2].y:= 130;
iso500[3].x:=205; iso500[3].y:= I0;
iso500[4].x:=240; iso500[4].y:= I0;
iso500[5].x:=250; iso500[5].y:= 10;
iso500[6].x:=245; iso500[6].y:=40;
iso500[7].x:=200; iso500[7].y:= 140;
iso500[8].x:=206; iso500[8 ].y:=220;
iso500[9].x:=230; iso500[9].y:=230;
iso500[1O].x:=240; iso500[ IO].y:=242;
iso500[11].x:=200; iso500[11].y:=250;

IF (kaart>1) THEN BEGIN SetFillStyle(SolidFiIl,black); FIoodFill(205,249,White) END
ELSE BEGIN SetFiliStyle(lnterLeaveFill,Yellow) END;

Bar(360,70,375,85); Rectangle(360,70,375.85); FillPoly( II,iso500);
is0400[l ].x:=173; is0400[1 ].y:= I0;
is0400[2].x:=100; is0400[2].y:= 10;
is0400[3].x:=60; is0400[3].y:= 162;
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is04oo[4].x:=80; is0400[4].y:=210;
is04oo[5].x:=110; is0400[5].y:=235;
is0400[6].x:=185; is0400[6].y:=260;
is0400[7].x:=220; is0400[7].y:=260;
is04oo[8].x:=300; is0400[8].y:=250;
is0400[9].x:=200; is0400[9].y:=250;
is04oo[1O].x:=185; is0400[1O].y:=245;
is0400[Il].x:=180; is0400[ 11 ].y:=205;
is0400[12].x:=170; is0400[12].y:= 130;
is04oo[l3].x:=173; is0400[13].y:= I0;

IF (kaart>1) THEN BEGIN SetFillStyle(CloseDotFill.LightBlue) END
ELSE BEGIN SetFillStyle(InterLeaveFill.LightBlue) END;

Bar(360.110.375.125); Rectangle(360.11 0,375.125); FillPoly(l3.is0400);
SetLineStyle(SolidLn.O.ThickWidth);

Line(l0.200.50.200); Line(50.200.1 00.1 0);
Line(2oo.250.350.250); Line(200.250,350,230);
Line(200.250.250.10);

SetLineStyle(SolidLn.O.NormWidth);
Line(350.230,350.250);

SetFillStyle(EmptyFill,black);
FloodFill(lI,II,White); FloodFill(348.248,White);
Line(l73.1O.205.1O); Line(l85,245,200.250);
IF (kaart>l) THEN BEGIN SetFillStyle(LineFill.Green) END

ELSE BEGIN SetFillStyle(InterLeaveFill,Green) END;
Bar(360.90,375.105); Rectangle(360.90.375.105); FloodFill(l74.ll,White);
Line(350.250.350,300); Line(350.300. I0.300); Line( 10,300.1 0.200);
IF (kaart>l) THEN BEGIN SetFillStyle(XHatchFill.White) END

ELSE BEGIN SetFillStyle(InterLeaveFill.White) END;
Bar(360.130.375.145); Rectangle(360.130.375, 145); FloodFi1l( 11.299.White);
Line(50.2oo.200.250);
PutStr('= > 700' .2,49);
PutStr('= 700 - 650' ,4,49);
PutStr('= 650 - 600' .6,49);
PutStr('= 600 - 500 temperaturen in' ,8,49);
PutStr('= 500 - 400 graden Celsius' .10.49);
PutStr('= 400 - 300' .12,49);
PutStr('= < 300'.14.49);
Tekst('Dit is een temperatuurver- ',8.46);
Tekst('deling die typisch is bij'.9,46);
Tekst('verspanen. Opvallend is de'. 10,46);
Tekst('hoge temperatuur op enige' .11.46);
Tekst('afstand van de hoofdsnij-', 12.46);
TekstCkant. Deze veroorzaakt', 13.46);
Tekst(' een slijtage die "kolkslijtage'" .14.46);
Tekst('of "kratervonning" heet.· .15 ,46);
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PutStr('druk op '+#26+' voor verdere informatie over',pt+1,6);
PutStr('specifieke verspaningsarbeid.' ,pt+2,6);
ClearKb; Tijd;
GetKey(KeyType);
Kaders;
Tekst('Zoals getoond: de som van de specifieke vervormingsarbeid' ,2,3);
Tekst('en de specifieke wrijvingsarbeid wordt de specifieke verspaningsarbeid' ,3,3);
Tekst('genoemd. Deze specifieke verspaningsarbeid Esp kan als voIgt' ,4,3);
Tekst('geschreven worden:' ,5,3);
Tekst('Esp =Fv.V =Fs.Vs + F .Ve· .7,5);
Tekst(' V.A V.A V.A' ,8.5);
SchrijfGammatje(227,141);
Line(90,147,125,147); Line(l55, 147,200.147); Line(230.147.285.147);
Tekst('Als we hierin de uit de geometrie gevonden relaties voor VS en',! 0.3);
Tekst('Vc invullen wordt dil:', 11.3);
Tekst('Fs.cos + F .sin:.13.13);
Tekst('Esp = ',14,5);
Tekst(' A.cos( -) A.cos( - )',15,6);
SchrijfGamma(130,275); SchrijfGammatje(255,280);
SchrijfFi(13,42); SchrijfFi(15.20);
SchrijfFi( 15,39); SchrijfGamma( 160.315);
SchrijfGamma(315,315);
Line(90,290,360,290); TekstC .• 14,27);
PutStr(#27+' = terug naar het 1amellenmodel'.pt,3);
PutStr(#26+' = informatie over verspaanbaarheid' .pH1,3);
PutStr(#24+' = informatie over ontbinden van de kracht' ,pt+2.3);
PutStr(#25+' = informatie over deformatierelaties' .pH3,3);
PutStr(#17+#196+#217+' informatie over geometrie'.pt+4.3);
ClearKb; Tijd;

GetKey(Keytype);
CASE Keytype OF 1: i:= I0 1;

2: i:=9;
3: i:=14;
4: i:=12;
5: i:=11;
ELSE Beep;
END {CASE};

END;

De procedure 'Verspaanbaarheid' behandelt verschillende aspecten van het
begrip verspaanbaarheid van een materiaal. Er wordt een relatie gelegd tussen
de tot nu toe behandelde parameters van het model en de verspaanbaarheid.
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Dit gebeurt in vier schermen; drie schermen behandelen de relatie tussen een
bepaalde grootheid en de verspaanbaarheid, het vierde geeft een conclusie.
Tussen deze schermen moet steeds een toets worden ingedrukt.

PROCEDURE Verspaanbaarheid;
BEGIN;

Kaders;
Tekst('Er zijn nu meerdere relaties gevonden. Ten eerste:' ,2,3);
Tekst(' cos' ,4,3); SchrijfFi(4,28);
Tekst('tan = ---------------- uit de geometrie.' ,5,3);
Tekst(' sin .cos ( - )' ,6,3);
SchrijfFi(6,20); SchrijfFi(6,29);
SchrijfGamma(240,120); SchrijfOamma(25,lOO);
PutStrCs',l1,9);
Tekst('Voor kleine spaanhoek is dit gelijk aan --------' ,8,3);
Tekst('sin(2 )',9,54); TeksIC2',7,57);
SchrijfFi(9,61); SchrijfGamma(205,165);
Tekst('Dit geeft als verband' ,11,5);
Tekst('tussen deformatiegraad' ,12,5);
Tekst('en afschuifuoek:', 13,5);
Tekst('( van 0 tot 45 gr.r,14,5);
SchrijfFi(14,7); SchrijfFi(15,54);
Tekst('tan' ,10,36); SchrijfGamma(290,205);
Line(3oo,21 0,300,300); Line(300,300,430,3oo);
MoveTo(310,210); LineTo(315,230); LineTo(330,260);
LineTo(350,280); LineTo(370,285); LineTo(390,290);
LineTo(430,292);
Tekst('De deformatie' ,11.60); Tekst('necmt dus toe' ,12,60);
Tekst('bij kleinere', 13,60); Tekst(' afschuifhoek.', 14,60);
ClearKb; Tijd;
PutStrCdruk op '+#26+' voor vervolg' ,pt+2,5);
GetKey(KeyType);
Kaders;
Tekst('De tweede relatie betreft de spaansluik:' ,2.3);
Tekst('cos( - )' ,4,10); SchrijtFi(4,15);
Tekst(' = ---------- (uit de deformatierelaties)',5,3);
SchrijfGamma( 125,75); SchrijfLabda(23,80);
Tekst('sin' ,6,13); SchrijfFi(6,18);
Tekst('Ais de spaanstuik groot is wordt een materiaal siechter' ,8.3);
Tekst('bewerkbaar geacht. Dit blijkt dus gepaard te gaan met een' ,9,3);
Tekst('kleine afschuifuoek.' ,I 0,3);
CiearKb; Tijd;
PutStrCdruk op '+#26+' voor vervolg·.pt+2,5);
GetKey(KeyType);
Kaders;
Tekst('Een derde relatie betreft de wrijving:' .2,3);
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Tekst('Er blijkt een relatie te bestaan tussen afschuifhoek,',4,3);
Tekst('wrijvingshoek en spaanhoek:' ,5,3);
Line(l00,110,100,230); Line( 100,230,400,230); Line( 120,120,395,200);
SchrijtFi(7,8); Tekst(' -.,11 ,57);
SchrijfBeta(430,220); SchrijfGamma(445,232);
PutStr('45' ,12,11); PutStrCO' ,25.13); PutStr('45' ,25.47);
Tekst('Verspanen wordt moeilijker, de afschuilboek wordt kleiner.', 13,3);
Tekst('als de wrijvingshoek groter is (bij vaste spaanhoek), dus',14,3);
Tekst('bij een relatief grote waarde van de wrijvingskracht.', 15,3);
ClearKb; Tijd;
PutStr('druk op '+#26+' voor vervolg',pt+2,5);
GetKey(KeyType);
Kaders;
Tekst('Over de verspaanbaarheid van materiaal is dus het volgende' ,2,3);
Tekst('te zeggen:' ,3,3);
Tekst('Een materiaal is moeilijker te verspanen als de afschuifhoek' ,5,3);
Tekst(' kleiner is. Er geldt dan:',6,3); SchrijlFi(6,4);
Tekst('* De spaanstuik is groter' ,8,4);
Tekst('* De deformatiegraad is groter' ,10,4);
Tekst('* De wrijving is groter',12,4);
Tekst('Spaanstuik en deformatiegraad blijken bovendien te worden', 14,3);
Tekst('beinvloed door de beitelgeometrie (spaanhoek).',15,3);
PutStr(#27+' = terug naar het lamellenmodel',pt.3);
PutStr(#26+' = einde programma' ,pt+l ,3);
PutStr(#24+' = informatie over ontbinden van de kracht' .pt+2,3);
PutStr(#25+' = informatie over deformatierclaties',pt+3,3);
PutStr(#17+#196+#217+' informatie over geomctrie',pt+4J);
ClearKb; Tijd;

GetKey(Keytype);
CASE Keytype OF I: i:=101;

2: i:=9;
3: i:=15;
4: i:=12;
5:i:=11;
ELSE Beep;
END {CASE};

END;

Verspaningsmodel

De laatste procedure sluit het programma af nadat aIle schermen zijn doorlo
pen. Het is in deze procedure nog mogelijk om terug te keren naar het
programma. Oak na deze procedure zal nag het scherm met grafische
effecten verschijnen, omdat procedure 'Stop' nog wordt aangeroepen (zie
hoofdprogramma).
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PROCEDURE Einde;
BEGIN

Kaders;
Tekst('Dit is het einde van het programma.',3,3);
Tekst('Als U nog niet alle schermen hebt doorlopen kunt U nog' ,4,3);
Tekst('terug naar het scherm van de informatie over' .5.3);
Tekst('verspaanbaarheid' ,6,3);
PutStr(#27+' = terug naar verspaanbaarheid' ,pt,3);
PutStr(#26+' = stoppen',pt+l,3);
ClearKb; Tijd;

GetKey(Keytype);
CASE Keytype OF 2: i:=14;

3: Stoppen:=TRUE;
ELSE Beep;
END {CASE};

ClearKb;
END;
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Het hoofdprogramma.

Verspaningsmodel

Het hoofdprogramma is zeer eenvoudig van opzet. Het bestaat uit een
oneindige Ius, die slechts onderbroken wordt als de Boolean 'Stoppen' TRUE
wordt. Dit kan aIleen gebeuren als de procedure wordt aangeroepen die het
programma beeindigt. Atbankelijk van de waarde van parameter 'i' wordt een
bepaalde procedure aangeroepen. De waarde van de parameter wordt aan het
eind van elke procedure bepaald aan de hand van de ingedrukte toetsen. Het
programma start op met de reeds besproken initialisatie-procedure 'StartGra
fisch' en eindigt met de procedure 'Stop'.

BEGIN
ClrScr;
StartGrafisch;
Terug :=#27+' = vorig schenn':
Verder:=#26+' = volgend scherm';
i:=O; Stoppen:=FALSE:
WHILE (Stoppen=FALSE) DO
BEGIN

CASE i OF 0: Startschenn;
1: Quickstop;
2: AfschuifSimulatie:
3: CirkelSimulatie:
4: Secundair;
5: Afschuifvlak:
6: Unifonn;
7: EersteModel;
8: DeelProcessen:
9: LamellenModel;

101: Krachlen;
102: Krachten2;
103: Krachten3:
11: Geometrie;
12: Deformatie;
13: Temperatuur;
14: Verspaanbaarheid:
15: Einde;

END {CASE};
END {WHILE...DO}:
Stop;

END.
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Toelichting op het programma
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Deze toelichting beschrijft het gebruik van het programma. De toelichting is
ook als hand-out bij het programma verstrekt.

1 Starten van het programma

1.1 Starten als de computer nog niet is ingeschakeld:

De bijgeleverde diskette is "bootable", dat wil zeggen: bevat de beno
digde DOS 5.0 systeemfiles. Om het programma te starten kan de
diskette in de drive worden gedaan, waama de computer wordt aange
zet. Een zg. autoexec.bat file zorgt voor uitvoering van het programma.

1.1 Starten als de computer al is ingeschakeld:

Om het programma te starten dient de diskette in de drive te worden·
geplaatst. De directory moet worden veranderd naar de drive waarin de
floppy is geplaatst (meestal A of B). Intypen van het commando
"start" zorgt daarna voor het starten van het programma. Ook is het
mogelijk de computer te resetten (start via autoexec.bat). Het comman
do "C:\a:start" of "C:\b:start" zal een foutmelding opleveren, omdat de
files uit de batchfile dan op de C-drive gezocht worden.

2 Toelichting bij de opstartprocedure

Als het programma wordt gestart verschijnt worden de volgende
commando's uitgevoerd:

*

*

Starten van het "graphics" commando, waardoor uitprinten van
het schenn met <Shift><PRTSC> mogelijk wordt tijdens draaien
van het programma.
Starten van het programma "grab"; een programma behorende bij
WordPerfect en DrawPerfect. Dit programma is een zg. "scherm
kopieprogramma" en maakt het mogelijk om tijdens het draaien
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*

*

van het programma delen van het getoonde scherm te bewaren
als .wpg-file. Deze file kan worden ingelezen in WordPerfect en
DrawPerfect. Met de toetsencombinatie <Alt><Shift><F9> kan
deze optie worden opgeroepen. Er verschijnt dan een kader in
beeld dat met de cursortoetsen op de juiste plaats gezet kan wor
den. Met de Shift-toets en de cursortoetsen kan het kader van
grootte worden veranderd. Na een druk op de <enter> toets
wordt het aangewezen gedeelte opgeslagen in een file "grab.wpg"
op de diskette waarop ook het programma staat. Ais de grabber
meermalen wordt aangeroepen, worden de files "grab1.wpg",
"grab2.wpg" etc. genoemd. Er kunnen nog maximaal 6 a 7 van
deze files op de diskette bij. Eventueel dus bij gebruik van deze
optie even de diskette verwisselen. Het schermkopieprogramma
werkt in tegenstelling tot de andere toetsen ook tijdens de simu
laties. De simulatie wordt dan tijdelijk onderbroken en voortgezet
nadat de .wpg-file is weggeschreven.
Starten van het eigenlijke programma waarin het verspaningsmo
del van Merchant wordt behandeld.
Na beeindigen van het programma wordt het schermkopie-pro
gramma uit het geheugen verwijderd ("graphics" kan niet worden
verwijderd).

Na beeindiging van het programma verschijnt opnieuw de DOS-prompt
A:> of B:>

3 Files 00 de biigeleverde diskette

command.com:
grab.com:

graphics.com:

graphics.pro:
autoexec.bat:
start.bat:

systeemfile van DOS 5.0
schermkopieprogramma van WordPer
fect/DrawPerfect
DOS 5.0 file voor uitprinten van een grafisch
scherm
instellingen van graphics.com
voor starten computer vanuit diskette
voor starten van het programma met het com
mando "start"
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verspmod.exe:

sans.chr en
trip.chr:

att.bgi en
egavga.bgi:

Verspaningsmodel

vanuit turbo-Pascal gecompileerde program
mafile van het verspaningsmodel van Mer
chant

turbo-Pascal files die de lettertypen bevatten
die het programma gebruikt

turbo-Pascal files voor het aansturen van het
scherm bij respectievelijk een ATT400 en een
(super)VGA grafische kaart

Aangezien de sans.chr en trip.chr file in het verloop van het program
ma meerdere malen worden ingelezen en bovendien de de graphics- en
grab-files eventueel gebruikt worden, is het niet mogelijk de diskette
tijdens het verloop van het programma (bij gebruik van menu's of
wisselen van scherm) uit de drive te halen. Er zal een foutmelding
gegeven worden als de diskette niet gelezen kan worden. De diskette
moet dan weer in de drive worden gedaan. Het is weI mogelijk even de
diskette te verwisselen ais het programma "grab" is opgeroepen.
Een kort overzicht van bovenstaande mogelijkheden wordt in het
programma gegeven na het intoetsen van <Alt><h>.

N.B.: In het programma wordt gebruik gemaakt van de kiok van het
besturingssysteem. Er zijn computers waar de kiok niet gebruikt
kan worden ais er gestart wordt met behuip van de autoexec.bat
file in drive A of drive B.
In het programma zal dan geen tijd verschijnen. Als geen tijd
verschijnt is het beter op te starten met "start".

-57-



Onderzoeksopdracht WPA

Literatuur.

Verspaningsmodel

[1] Turbo Pascal User's Guide, version 5.0/5.5, Borland International Inc.,
1988.

[2] Turbo Pascal Reference Guide, verSIOn 5.0/5.5, Borland International
Inc., 1988.

[3] Cursus Pascal, prof.dr. A van der Sluis, drs. C.A.C. Gorts, Academic
service, 's-Gravenhage 1981.

[4] Power graphics using Turbo Pascal, Keith Weiskamp, Loren Heiny,
Namir Shammas, John Wiley & Sons Inc., New York 1989.

[5] Orientatie Produktietechniek A en B, Verspanende bewerkingen,
verspanende werktuigen, prof.drjr. A.C.H. van der Wolf, ir. J.A.W.
Hijink, collegedictaat Technische Universiteit Eindhoven, nummer
4510, zesde druk, Eindhoven 1987.

[6] Manufacturing Engineering and Technology, Serope Kalpakjian,
Addison Wesley publishing company, Illinois 1989.

[7] The machining of metals, EJ .A. Almarego, R.H. Brown, Prentice Hall
Inc., New Jersey 1969.

-58-



Onderzoeksopdracht WPA

BIJLAGE 1.

overzichtstabel.

Verspaningsmodel



HttIDl. ..- ...... ebiJlltMr __u.
81\ bK..-_-...n.... __
...... _ Ofo ,.~~

10r------------,

MlIIIl IlI......--_.....- ..........
Q\ ...... ,...,........ ....-~•

.-........ "'.....-..-'.....~-- ~ ..................
::-. _.~.

~,.I

-...-----------w _
-lat bIt .............. dlllliWe.---

5
rrl
==;;===\""\===;;;:..:-_......':'_-:-_.
~ \, §~

~\,~\'i ==:..::.~ _..........-r..---. ....-...._~
IL ---------'-'-===.fIll

.. ".

t

2...----------,

I

11r==~~...t~r=- -.,

l~-=.-=:=:
IVI '.". :.=:=.~" ........-
: "x.~ ".' :.-:.-::. 1------7(
i'" _ .........

: ' - ~
, .\& ~

'.......-""""Ih....=.....,"'_;;;;::.=::_:c..=_==_=-=.r:.==:-..............-'- .............

8...--__-L--..;'L-__.....,....................-------. --
~DIo ...............__ ..............................----...... .........
1If ....-RiJ........- ",--'
.......... ..-......Jlltlll,.. , t!
,......,........ ----! II
-.....~_ - --...
--_ - I 'olJI -'l "
:==w.~ iJi
"'-Y./"''' ---.._...~ .....

~..=~=.:-:'=..='""-..-·-("-:-·..,-·-'---- ..-·t~ i

27i- -.

--
',:a-

..... -.11I _.....-

... u.., 1lIk..... DIal.,u-.a.
__ 1IlIl ......

26,,...- ---,

-

25~ ..&..-1 ....,

O" .................. ... bIl;tfII:lAe-»..-
.... il ...lI_w ....~
• .-- .. iI',-tte-

. • l.- -'II: .. paw

.. • Dt ...................

t-------------------------------------------I.~.......I------.j ' .. _ • .-

~.""""""1lI_"""'1It....
.......dIl~...........l

41:' V.••• .:.l

131--__ 1 ---,
1.1tdli..-v-"--" ...,.....

...-

.-

.._......j--

...

,
Ilk.............----1¢l_U~.46I1'.)

,
~~~T .. • ..jk--;:;;;;;-

~.l

1\
1--•

L-------------·,~l

24
r.. .........................

Erlllifkt_ ....,,~ ...........---·-i-----
'-I-~ ....__.dt ........... _ •

....~ ......itru)_~ ..
lII,_tIWiII .........................

'~1

23
btt.-. ...........~

...··Il
"'..-\----...

AaI .. ~JftllIl....... _ .....---
~ ..... Dit. ..jIrl_ ............. _--

',~i

,~

22
&1iJO' .. --- ......----

...

-...

I

20
r:---:-----~...,

-
., 17

i========l

21l===7===C~::::::-:::-::-:::::::-I
\~~y~=~:=

\; ~ AIIklDdnl:blIlp ...
Yc t-r .... '*OfICI-Ilildit ....

.. !liituabcI!a.UI\_--'-, WlDI'=--~"

H .,-/ I ~'... Ye.bI: .. bUb.V/Ve •.' •.
: i_•• ad .......'- .-...~-=-.{-.~. .I'IIIIItiIIWllW'.ilI ....

-I::--...,..",..,...-_\.· ...~-P/..~
O' ......... t1_ ....... IftlDIbIiIIl.....,.l. iI .......


	VOORBLAD
	Inhoudsopgave
	Opzet van het programma
	Overzicht van de schermen
	De programmakop.
	De procedures.
	Het hoofdprogramma
	Toelichting op het programma
	Literatuur
	BIJLAGE 

